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BRJÓSTAHALDARAR   komu fram á sjónarsviðið í lok nítj-
ándu aldar. Þeim var ætlað að leysa korselettin af hólmi og 
eru nú orðnir sjálfsagður klæðnaður kvenna í flestum hlutum 
heimsins.

„Móðir mín prjónaði lopapeysuna á mig en bolurinn er frá hljómsveit-inni Reykjavík. Buxurnar eru hins vegar Birkis-buxur frá Bandaríkj-unum en þær eru svo ódýrar úti og mamma kaupir þær af og til á mig. Þær eru rosalega þægilegar með mörgum vösum,“ segir Berg-ur Thomas Anderson bass l ikhljó

yfirleitt í lopapeysu, enda hentar hún við flestar íslenskar aðstæð-ur,“ segir hann og viðurkennir að hann hafi gaman af að finna sér ný föt. „Mér finnst gaman að grúska í Kolaportinu og á svoleiðis stöð-um þar sem finna má öðruvísi fötsem eru í r

þá hefur maður góða yfirsýn yfir það sem er fyrir neðan mann.“Sudden Weather Change spilar á tónleikum á Sódómu í kvöld ásamt hljómsveitunum Kimono og BentMoustache frá Holl d

Oftast bara í lopanumÞægilegur fatnaður með smá skemmtilegheitum hentar hljómsveitargaurum vel og er Bergur Thomas 

Anderson, bassaleikari hljómsveitarinnar Sudden Weather Change, þar engin undantekning.

Bergur Thomas klæðist þægilegum og á stundum skrautlegum fatnaði sem hentar vel þegar ferðast er um landið og spilað á 

rokktónleikum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SÚKKULAÐIVAX

Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni og einnig vaxstrimlar
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BERGUR THOMAS ANDERSON

Afslappaður og 
skemmtilegur fatastíll
• tíska

Í MIÐJU BLAÐSINS

FÓLK „Þetta er hugmynd að lógói 
nýja turnsins sem á að byggja 
á svæðinu þar sem Tvíbura-
turnarnir 
stóðu,“ segir 
Oscar Bjarna-
son, en New 
York Times 
birti í gær til-
lögur nokk-
urra grafískra 
hönnuða, sem 
eru í sérstöku 
uppáhaldi hjá 
blaðinu, að 
vörumerki 1 
World Trade Center. Hönnun-
arstjóri New York Times fékk 
Oscar til að koma með tillögu 
að leigubílamerkingum í borg-
inni árið 2007. Nú ákvað blað-
ið að endurtaka leikinn og fékk 
Oscar til að koma með tillögu að 
merki 1 World Trade Center eins 
og ákveðið hefur verið að nefna 
háhýsið, sem verður það hæsta í 
New York-borg.
 -jma/sjá síðu 34

Oscar Bjarnason hönnuður:

Í sérstöku uppá-
haldi hjá New 
York Times

DAGAR TIL PÁSKA

ILMUR KRISTJÁNSDÓTTIR

Leikur í 
Grafarþögn
Baltasar leitar að ómenni og fatlaðri stelpu

FÓLK 34

Dularfullt 
aprílgabb
Þórhallur Gunn-
arsson fórnarlamb 
í grimmum hrekk í 

Efstaleiti.
FÓLK 26

Innilegt, fallegt og djúpt
Ragnheiður 

Steindórsdóttir 
leikkona les 
Passíusálma í 
Seltjarnarnes-
kirkju á föstu-
daginn langa.

TÍMAMÓT 18

LOGI BERGMANN

Besti sjónvarps-
maður landsins

FYLGIR Í DAG

föstudagur

MILT SYÐRA   Í dag verður stíf 
norðaustan átt á Vestfjörðum 
annars mun hægari. Rigning suð-
austan til og síðar sunnan til, él á 
hálendinu og nyrst á Vestfjörðum. 
Hiti víðast 0-8 stig mildast syðst.  

VEÐUR 4
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Heilagar kýr
„Til að byggja auðinn upp aftur, 
það er safna eignum og grynnka 
á skuldum, þarf þjóðin að draga 
úr útgjöldum,“ skrifar Þorvaldur 
Gylfason.

Í DAG 16

VIÐSKIPTI Björgólfi Guðmundssyni, fyrrver-
andi formanni bankaráðs Landsbankans, og 
Björgólfi Thor Björgólfssyni, syni hans, hefur 
verið stefnt vegna vangoldinnar skuldar upp 
á fimm milljarða króna við Nýja Kaupþing. 
Skuldin er til komin vegna kaupa Samsonar, 
eignarhaldsfélags þeirra feðga, á Landsbank-
anum fyrir sjö árum. 

Feðgarnir eru í persónulegum ábyrgðum 
vegna skuldarinnar og því verður gengið að 
eignum þeirra sjálfra fáist ekki upp í kröfuna. 
Standi annar ekki undir ábyrgð fellur hún á 
hinn. Fréttablaðið hefur heimildir fyrir því 
að feðgunum hafi verið send stefna um miðj-
an mars, eða fyrir um þremur vikum Finnur 
Sveinbjörnsson, bankastjóri Nýja Kaupþings, 
segir bankann ekki tjá sig um einstök mál.

Skuldin varð upphaflega til í tengslum við 
kaup Björgólfsfeðga á 45,8 prósenta hlut rík-
isins í Landsbankanum í október 2002. Kaup-
verðið nam rúmum ellefu milljörðum króna. 
Ekki er ljóst hve stór hluti skuldarinnar er 
höfuðstóll og hve vextir eru háir. Líkt og áður 
segir er skuldin í dag rúmir fimm milljarðar 
króna.

Björgólfur Guðmundsson var formað-
ur bankaráðsins allt frá því Samson tryggði 
sér kjölfestuhlutinn og þar til ríkið tók hann 
til sín á ný. Við ríkisvæðinguna átti félagið 
tæpan 42 prósenta hlut í bankanum. 

Ljóst þykir að Björgólfur Guðmundsson á 
ekki eignir til að standa undir ábyrgðinni. 
Björgólfur Thor á eignir erlendis auk þess 
að vera stærsti hluthafi í Actavis hér á landi. 

Ljóst er hins vegar að krafan mun ekki verða 
greidd auðveldlega upp. Samkvæmt upplýs-
ingum Fréttablaðsins hafa viðræður átt sér 
stað um uppgjör skuldarinnar en engu skilað.

Samson eignarhaldsfélag er skráð hér og 
því heyrir skuldin við félagið undir Nýja 
Kaupþing en ekki skilanefnd gamla bankans. 
Það var íslenskt innheimtufyrirtæki sem 
stefndi feðgunum.

Feðgarnir skulda því íslenska ríkinu fimm 
milljarða króna vegna bankakaupanna árið 
2002, þrátt fyrir að bankinn hafi verið greidd-
ur að fullu á sínum tíma.

Ásgeir Friðgeirsson talsmaður Björgólfs-
feðga, sagði þá ekki vilja tjá sig um málið að 
svo stöddu.

 - kóp / jab

Björgólfar í milljarðaábyrgð
Björgólfsfeðgum hefur verið stefnt vegna 5 milljarða skuldar við Nýja Kaupþing. Feðgarnir eru persónulega 
ábyrgir fyrir láninu sem Samson tók vegna kaupa á Landsbankanum. Kaupverð bankans var 11,2 milljarðar.

OSCAR BJARNASON

FJÁRMÁL Bjarni Benediktsson, for-
maður Sjálfstæðisflokksins, harm-
ar að flokkurinn hafi tekið við 55 
milljóna króna styrkjum sem Geir 
H. Haarde, fyrrum formaður, þáði 
fyrir hönd flokksins frá FL-Group 
og Landsbankanum í desember 
2006.  

Í yfirlýsingu til fjölmiðla í gær 
segist Geir hafa talið styrkveitingu 
FL-Group, að upphæð 30 milljón-
ir króna, vera komna frá mörgum 
aðilum. Um afrakstur söfnunar-
átaks hafi verið að ræða til að rétta 

af fjárhag flokksins, sem hafi verið 
samkvæmt reglum um fjármál 

stjórnmálaflokka sem þá var unnið 
eftir. Í annarri yfirlýsingu sem 
Geir sendi frá sér í gær axlar hann 
jafnframt ábyrgð á að hafa þegið 
25 milljóna króna styrk frá Lands-
bankanum á sama tíma. 

Ný forysta hyggst skila fénu, sem 
var niðurstaða tveggja tíma fundar 
miðstjórnar flokksins í gær vegna 
málsins. Bjarni Benediktsson, for-
maður flokksins, segir viðtöku fjár-
ins stangast gróflega á við þau gildi 
sem hann vilji að Sjálfstæðisflokk-
urinn starfi eftir.  - shá / sjá síðu 6

Fyrrum formaður Sjálfstæðisflokksins axlar ábyrgð á tugmilljóna króna styrkjum:

Harmar viðtöku 55 milljóna

Chelsea vann 
á Anfield
Chelsea og Barcelona 
unnu sigra í Meistara-
deild Evrópu 
í gær.
ÍÞRÓTTIR 29

VEÐRIÐ Í DAG

GEIR H. HAARDE BJARNI 
BENEDIKTSSON 

Í SUNDI Gestum á sundstöðum í Reykjavík hefur fjölgað mikið á þessu ári og eru þeir um þriðjungi fleiri en á sama tíma í fyrra.  
Flestir koma í Laugardalslaugina, enda stærsta laugin með rýmsta afgreiðslutímann. Þessir gestir laugarinnar geta líka borið að 
aðbúnaður er til fyrirmyndar og gott að fá sér sundsprett í Laugardalnum og slaka svo á í pottunum. Sjá síðu 2 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Fréttablaðið kemur næst út á 
laugardag og síðan ekki fyrr 
en á þriðjudag. Afgreiðsla 
blaðsins er lokuð þangað til 
á þriðjudag. Þjónustuver er 
opið frá 10 til 22 alla daga 
nema páskadag, en þá er lokað 
klukkan 18.

Útgáfa Fréttablaðsins:

Kemur næst 
út á laugardag

íslenskur ríkisborgari

www.okkarsjodir.is

70,8% þjóðarinnar vilja að lífeyrissjóðirnir hafi heimild 
til að byggja og reka húsnæði fyrir eldri borgara sem greitt 
hafa í sjóðina.

Við viljum endurskoðun á lífeyrissjóðakerfinu strax. Yfir 19.000 

manns hafa þegar skrifað undir, stefnum á 25.000. Lífeyrissjóðirnir 

eru okkar eign!

Velferð aldraðra 
gengur fyrir!

Jón Benjamín, býstu við að 
fólk kveiki á Álperunni?

„Ég vona að fólk álasi mér ekki fyrir 
uppátækið, heldur verði þetta frekar 
til að upplýsa það fyrir kosningar.“

Peðið, leikfélag Grand Rokks, frumsýnir á 
föstudag verkið Álperan eftir Jón Benja-
mín Einarsson trésmið. Þetta er áttunda 
verkið sem Jón semur fyrir leikfélagið.

FJÁRMÁL Stjórnvöld, Samtök fjár-
málafyrirtækja og skilanefnd 
SPRON hafa undirritað samkomu-
lag sem tryggir greiðslujöfnun 
myntkörfulána af húsnæði, til sam-
ræmis við sambærilegar aðgerðir 
vegna verðtryggðra lána. Mark-
miðið er að lækka greiðslubyrði 
lántakenda án þess að skuldir verði 
afskrifaðar úr bankakerfinu eða að 
verulegur kostnaður falli á stjórn-
völd. 

Gylfi Magnússon viðskiptaráð-
herra segir lausnina koma í stað-
inn fyrir skuldaafskriftir. „Þetta er 
svar við þeirri umræðu, til dæmis 
um 20 prósent niðurfellingarleið. 
Að mati ríkisstjórnarinnar er þetta 
ábyrg leið þar sem hún bæði kemur 
til móts við þarfir lántaka og hefur 
þann augljósa kost að hún stefnir 
ekki nýja íslenska fjármálakerfinu 
í hættu“, segir viðskiptaráðherra. 
„Ef við grípum til vanhugsaðra 

aðgerða eins 
og að afskrifa 
mikið af eignum 
þeirra, þá verð-
ur endurreisn-
in mjög enda-
sleppt.“ Gylfi 
segir að afstaða 
ríkisstjórnar-
innar um flata 
niðurfellingu 
á skuldum sé 

óbreytt, hún komi ekki til greina.
Samkvæmt samkomulaginu 

skulu fjármálastofnanir bjóða þeim 
sem tóku myntkörfulán til húsnæð-
iskaupa greiðslujöfnun sem tekur 
mið af þróun tekna og atvinnustigs 
í stað gengisþróunar gjaldmiðla. 
Þetta er sambærilegt úrræði og var 

kynnt í nóvember fyrir lántakendur 
verðtryggðra lána, og telja stjórn-
völd að sanngirni sé gætt á milli 
lántakaenda eins og kostur er. 

Samkomulagið er háð samþykkt 
samkeppnisyfirvalda. Gylfi telur 
ekki ástæðu til að halda að Sam-
keppniseftirlitið hafi eitthvað við 
samkomulagið að athuga enda 
tryggi leiðin neytendum lágmarks-
réttindi án þess að útiloka að fjár-
málafyrirtækin bjóði aðrar leiðir, 
þessari til viðbótar. „Það verður 
áfram samkeppni um viðskiptavini, 
óháð þessu samkomulagi, sem við 
auðvitað viljum.“

Samkomulagið snertir ekki á 

öðrum myntkörfulánum, eins og 
lánum vegna bifreiðakaupa. „Við 
horfum fyrst og fremst á íbúðalán. 
Það er forgangsatriði og algjör-
lega óþolandi að fjölskylda óttist 
að hafa ekki þak yfir höfuðið. Við 
munum af öllum mætti tryggja að 
sem fæstir lendi í slíkum vandræð-
um,“ segir Gylfi.

Samkomulagið gildir til ársins 
2012, en þá telur Gylfi að efnahags-
lífið verði tekið að hjarna verulega 
við. Tilmæli ríkisstjórnarinnar 
um frystingu myntkörfulána falla 
úr gildi, við undirritun samkomu-
lagsins.

 svavar@frettabladid.is

Greiðslujöfnun lána 
í stað niðurfellingar
Samkomulag hefur náðst um greiðslujöfnun myntkörfulána. Leiðin kemur í 
stað afskrifta skulda, sem viðskiptaráðherra segir að hefði sett nýtt fjármála-
kerfi í hættu. Leiðin er til viðbótar öðrum úrræðum sem lög leyfa.

GYLFI MAGNÚSSON

DÆMI A
Dollari, pund, svissneskur franki, 
japanskt jen og evra.
Upphafleg lánsupphæð 2005: 
 6.826.000
Höfuðstóll 28. febrúar:  12.358.000
Hækkun á höfuðstól:  81,0%

Fyrsta greiðsla:  37.600
Greiðsla 1. feb. 2009:  59.200
Hækkun greiðslubyrði:  57,4%

Greiðsla samkvæmt 
samkomulaginu:  48.000
Lækkun á greiðslubyrði:  -18,9%

DÆMI UM GREIÐSLUJÖFNUN LÁNA

■ Greiðslujöfnunin tryggir að skuldari veit ætíð hversu há næsta greiðsla 
lánsins er, ólíkt því sem gerist þegar miðað er við gengi á hverjum tíma.

■ Mismunur á því sem hefði átt að greiða og því sem í raun og veru er 
greitt færist aftan við lánstímann og leggst þannig við höfuðstól lánsins.

■ Greiðslan tekur breytingum í samræmi við greiðslujöfnunarvísitölu sem 
kynnt var í nóvemer 2008. Með þessum hætti birtast sveiflur á gengi ekki 
lengur beint í greiðslubyrði í hverjum mánuði, heldur í lengd lánstímans.

DÆMI B
Svissneskur franki og japanskt jen.

Upphafleg lánsupphæð 2005: 
 6.826.000
Höfuðstóll 28. febrúar:  13.747.354
Hækkun á höfuðstól:  101,5%

Fyrsta greiðsla:  31.182
Greiðsla 1. feb. 2009:  66.769
Hækkun greiðslubyrði:  114,1%

Greiðsla samkvæmt 
samkomulaginu:  50.772
Lækkun á greiðslubyrði:  -23,9%

TÓMSTUNDIR „Við horfum björtum 
augum til sumarsins með þessar 
tölur fyrir framan okkur,“ segir 
Logi Sigurfinnsson, forstöðumaður 
Sundlaugarinnar í Laugardal. Alls 
heimsóttu 41.526 fleiri gestir laug-
ina fyrstu þrjá mánuði ársins en 
sömu mánuði á síðasta ári, sem er 
um 33 prósenta aukning milli ára. 
Gestum fjölgaði í öllum sundlaugum 
Reykjavíkur á sama tíma.

Langmest fjölgaði heimsóknum 
í Laugardalslaugina, enda stærsta 
laugin með rýmsta afgreiðslutím-
ann. Tæpir 60.000 gestir heimsóttu 
laugina í mars á þessu ári, en gest-
ir voru tæplega 51.000 í sama mán-
uði í fyrra. 

Logi segist himinlifandi yfir þess-
um aðsóknartölum. „Við erum mjög 
ánægð með þetta. Starfsfólkið finn-
ur vel fyrir þessari fjölgun, því 
það er umferð í laugina allan dag-
inn,“ segir Logi. Hann bætir við að 

gjaldskráin í laugarnar hafi ekkert 
hækkað á þessu ári. Sú ákvörðun 
gæti haft sitt að segja því fólk sæki 
í auknum mæli í ódýra afþreyingu. 
Hann segir starfsfólk laugarinn-
ar verða vart við fjölgun innlendra 
sem og erlendra gesta.

Tæplega 13.000 fleiri gestir sóttu 

Árbæjarlaug fyrstu þrjá mánuði 
ársins en á sama tíma í fyrra. Gest-
um í Grafarvogslaug fjölgaði um 
rúmlega 11.000, rúmlega 9.000 fleiri 
heimsóttu Breiðholtslaug og ríflega 
5.000 fleiri gestir lögðu leið sína í 
Sundhöllina.

 -kg

Þriðjungsfjölgun gesta í sundlaugar það sem af er ári:

Horfa björtum augum til sumarsins

GOTT Í SUNDI Hressir krakkar skemmtu sér í Laugardalslauginni í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

UPPLÝSINGATÆKNI Póst- og fjar-
skiptastofnun (PFS) ítrekar mikil-
vægi þess að nota viðurkenndar 
veiruvarnir í tölvur og að stýri-
kerfi og önnur forrit séu alltaf 
með nýjustu uppfærslum. 

Í tilkynningu PFS kemur fram 
að undanfarið hafi borið á svoköll-
uðum Trójuhestum sem fylgist 
með tölvunotkun.  „Um er að ræða 
sérstakar tegundir sem dreifa 
sér í gegnum Veraldarvefinn og 
virðast miða að því að komast yfir 
viðkvæmar persónuupplýsingar,“ 
segir PFS og bendir á að veirur, 
njósnahugbúnaður, upplýsinga-
stuldur og fjársvik á Netinu verði 
sífellt þróaðri.  - óká

Póst- og fjarskiptastofnun:

Varar við Tróju-
hestum netsins

PÁSKAFRÍ Veðurspá páskahelg-
arinnar lofar góðu fyrir þá sem 
hyggjast njóta útivistar. Ríkjandi 
verða hægar norðlægar áttir með 
smá snjókomu fyrir norðan og 
vestan. Smá snjókoma gæti verið 
á stöku stað.

Skíðafólk ætti að fá kjörað-
stæður. Páskaopnun er í Bláfjöll-
um og víðs vegar fyrir norðan og 
vestan. Á páskadag klukkan. 13 
verður páskamessa í Bláfjöllum í 
umsjón sr. Pálma Matthíassonar. 
Í Oddskarði er auglýst páskafjör 
frá fimmtudegi til mánudags svo 
eitthvað sé nefnt.  - shá

Allir á skíði um páskana:

Veður hagstætt 
til útivistar

BLÁFJÖLL Þúsundir manna geta ekki 
beðið eftir því að komast á skíði um 
helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VIÐSKIPTI Bandaríski álrisinn 
Alcoa, sem  meðal annars rekur 
álverið á Reyð-
arfirði, tapaði 
497 milljónum 
Bandaríkjadala, 
jafnvirði rúmra 
63 mil ljarða 
íslenskra króna, 
á fyrsta fjórð-
ungi ársins. 
Fyrirtækið skil-
aði uppgjörinu í 
fyrrakvöld en 
það er líkt og fyrri ár það fyrsta 
í uppgjörstíðinni vestan hafs sem 
skilar sér í hús. 

Þetta er annar fjórðungurinn 

í röð sem Alcoa skilar tapi en 
það hefur ekki gerst í fjórtán ár. 
Alþjóðakreppan skýrir tapið að 
nær öllu leyti en mjög hefur dreg-
ið úr eftirspurn eftir áli víða um 
heim. Það hefur skilað sér í því að 
álverð hafði ekki verið lægra um 
áraraðir um síðustu aldamót. 

Á sama tíma í fyrra hagnaðist 
álrisinn um 303 milljónir dala. 

Alcoa hefur unnið að hagræð-
ingu innan fyrirtækisins, meðal 
annars lækkað laun, dregið úr 
rekstrarkostnaði og selt eignir. 
Þar á meðal er eignahlutur í ál- 
og námafyrirtækinu Rio Tinto. 
Bloomberg hefur eftir Klaus 
Kleinfeld, forstjóri Alcoa, í gær, 

að stefnt sé að því að hagræðing-
araðgerðir skili fyrirtækinu 400 
milljónum dala á ári. - jab

ÁLVER ALCOA-FJARÐAÁLS Alcoa hefur 
gripið til aðgerða í sparnaðarskyni, svo 
sem launalækkunar og sölu eigna.
  FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

KLAUS KLEINFELD

Taprekstur sem ekki hefur sést í 14 ár hjá Alcoa og nær yfir tvo ársfjórðunga:

Alcoa tapar hálfum milljarði dala

MENNING Snjókarlinn á Ráðhús-
torginu á Akureyri fékk andlits-
lyftingu í vikunni, en hlýindi und-
anfarinna daga fóru illa í hann. 
Stúlkur í 4. flokki Þórs í fótbolta 
flikkuðu upp á kallinn, með aðstoð 
foreldra og starfsmanna bæjarins.

Nú stendur yfir páskaævintýri 
á Akureyri og fjölbreytt dagskrá 
í boði. Á morgun verður keppni 
í samhliða svigi í Gilinu og hefst 
hún klukkan 19.30. Á laugardaginn 
verða listaverk unnin úr stórum 
ísklumpum í Gilinu undir stjórn 
Hallgríms Sigurðssonar og kollega 
hans frá Friðriki V. Herlegheitin 
hefjast klukkan 14. - kóp

Snjókarl fær andlitslyftingu:

Páskaævintýri 
á Akureyri

SNJÓKARLINN  Ekki vantar snjókarlinn á 
Ráðhústorginu svarta pípuhattinn sem 
ku vera nauðsynlegur slíkum fírum.

ALÞINGI Þingfundi var slitið í síð-
asta skipti fyrir páska í gær-
kvöldi en þá stóðu enn yfir 
umræður um stjórnskipunarlög. 
Ljóst er að málið verður tekið upp 
að nýju eftir páska, en átta þing-
menn Sjálfstæðisflokks voru enn 
á mælendaskrá þegar þingi var 
slitið um kvöldmatarleytið. 

Ástæða þess að fundi var slit-
ið á þessum tiltekna tíma er að 
borgarafundur í Suðvesturkjör-
dæmi var að hefjast, en þinghaldi 
hefur verið frestað undanfarna 
daga vegna kostningaútsendingar 
Rúv.  - shá

Alþingismenn í páskafrí:

Koma saman 
að loknu fríi

SPURNING DAGSINS
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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. 

ÍTALÍA, AP Eftirskjálftar héldu 
áfram að skelfa íbúa hamfara-
svæðisins á Mið-Ítalíu, þar sem 
harður jarðskjálfti aðfaranótt 
mánudags varð að minnsta kosti 
260 manns að bana. Tugþúsund-
ir hírast í neyðartjöldum í svölu 
fjallavorlofti Abruzzo-héraðs, fólk 
sem annaðhvort hefur misst heim-
ili sín eða þorir ekki að dvelja í 
húsi sínum af ótta við að það 
hrynji í næsta eftirskjálfta. Bene-
dikt XVI páfi sagðist vilja heim-
sækja fólkið eins fljótt og auðið 
er. 

Skrifstofa Páfagarðs upplýsti að 
páfi myndi fara á vettvang strax 
eftir páska; hann vildi ekki valda 

truflun á björgunarstarfi sem enn 
þá stendur yfir. 

Silvio Berlusconi, forsætisráð-
herra Ítalíu, varðist gagnrýni 
í gær eftir að hann hafði látið 
svo ummælt að fólk sem hefur 
þurft að flýja heimili sín af völd-
um hamfaranna ætti að reyna að 
njóta þess að gista í tjaldi eins og 
um tjaldútilegu væri að ræða, og 
það ætti að nota tækifærið og fara 
á ströndina. Að beiðni stjórnvalda 
hafa hótel á Adríahafsströndinni 
verið rýmd fyrir flóttafólkið. 

Berlusconi sagði sig hafa ætlað 
að hughreysta fólk með þessum 
orðum sínum; reyna að benda á 
björtu hliðarnar þegar tilveran 

virtist grimm. Ummælin lét hann 
falla í heimsókn í einar tjaldbúð-
irnar á jarðskjálftasvæðinu. Frá 

því skjálftinn reið yfir hefur hann 
farið daglega í slíkar heimsóknir 
og flogið yfir svæðið í þyrlu til að 
glöggva sig frekar á ástandinu. 

Í viðbrögðum við gagnrýni á 
orð sín sagði hann: „Ég vil ekki 
að andrúmsloft svartsýni, nei-
kvæðni, sjúkdóma og dauða“ 
hafi yfirhöndina meðal fólks sem 
hefur um sárt að binda eftir ham-
farirnar. 

Hann upplýsti annars að nú væri 
staðfestur fjöldi látinna kominn í 
260 og þar af væru 16 börn. Ekki 
hefði enn tekist að bera kennsl á 
níu lík. Fimmtán manna væri enn 
saknað. Leit héldi áfram. 

  - aa

Á VETTVANGI Silvio Berlusconi, með 
hjálm slökkviliðsmanns, kynnir sér stöðu 
björgunarstarfsins í L‘Aquila, héraðshöf-
uðborg Abruzzo-héraðs.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Alls hafa 260 lík fundist við leit í rústum húsa á hamfarasvæðinu í Abruzzo-fjallahéraðinu á Mið-Ítalíu: 

Hughreystingarorð Berlusconis gagnrýnd

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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PÁSKAVEÐRIÐ  
Almennt má segja að 
norðlægar áttir hafi  
undirtökin í veðrinu 
næstu daga. Það 
þýðir að búast má við 
vægu frosti á norður-
helmingi landsins, en 
mildara veðri sunnan 
til. Í dag verður væta 
suðaustan til og stöku 
él á Vestfjörðum. 
Á morgun og hinn 
verða él nyrðra og 
eystra. Á páskadag 
verður úrkomulítið þó 
helst suðaustan til og 
á Vestfjörðum.

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

SKOÐANAKÖNNUN Fylgi Sjálfstæð-
isflokksins dalar talsvert sam-
kvæmt nýrri skoðanakönn-
un Fréttablaðsins. Flokkurinn 
mælist með 24,8 prósenta fylgi 
nú, en 29,1 prósents fylgi í könn-
un sem gerð var fyrir tveimur 
vikum. Munurinn er 4,3 prósent.

Yrðu niðurstöður þingkosninga 
í samræmi við könnunina næðu 
sextán frambjóðendur Sjálfstæð-
isflokks kjöri, en flokkurinn er 
með 25 þingmenn í dag. Flokkur-
inn var með 36,6 prósenta fylgi í 
síðustu kosningum, og mælist því 
langt undir kjörfylgi.

Vinstri græn bæta við sig fylgi 
milli kannana. Flokkurinn mælist 
með 28,1 prósents fylgi nú, en 
25,8 prósent sögðust styðja flokk-
inn fyrir tveimur vikum. Kjör-
fylgi flokksins var 14,3 prósent. 
VG fengi miðað við þetta nítján 
þingmenn kjörna, en er með níu 
í dag.

Samfylkingin eykur fylgi sitt 
lítillega, og nýtur samkvæmt 
könnuninni fylgis 33,3 pró-
senta landsmanna. Fyrir tveim-
ur vikum mældist fylgi flokks-
ins 31,7 prósent. Samfylkingin er 
talsvert yfir kjörfylgi, sem var 
26,8 prósent. Flokkurinn fengi 22 
þingmenn yrðu þetta niðurstöður 
kosninga en er með 18 í dag.

Ríkisstjórnarflokkarnir eru 
samanlagt með 61,4 prósent fylgi 
og 41 þingmann af 63. Meirihluti 
Sjálfstæðisflokks og Samfylking-
ar sem myndaður var eftir síð-
ustu kosningar var með 63,4 pró-
senta fylgi og 43 þingmenn.

Framsóknarflokkurinn fengi 9,9 
prósent atkvæða yrðu niðurstöð-

ur kosninga í samræmi við könn-
un Fréttablaðsins. Fyrir tveimur 
vikum mældist fylgi flokksins 7,5 
prósent. Flokkurinn er enn undir 
kjörfylgi, sem var 11,7 prósent. 
Flokkurinn næði sex mönnum á 
þing yrðu þetta niðurstöður kosn-
inga, en er með sjö í dag.

Aðrir flokkar  myndu ekki ná 
manni á þing.

Frjálslyndi flokkurinn dalar 
enn, og mælist með fylgi eins pró-
sents landsmanna. Borgarahreyf-
ingin fengi 1,7 prósent atkvæða 
samkvæmt könnuninni og Lýð-

ræðishreyfingin fengi eitt prósent 
atkvæða.

Hringt var í 800 manns þriðjudag-
inn 7. apríl, og skiptust svarendur 
jafnt eftir kyni og hlutfallslega eftir 
búsetu. Spurt var; Hvaða lista mynd-
ir þú kjósa ef gengið yrði til kosninga 
nú? Þeir sem voru óákveðnir voru 
spurðir; Hvaða lista er líklegast að 
þú myndir kjósa? Þeir sem enn voru 
óákveðnir voru spurðir; Er líklegra 
að þú myndir kjósa Sjálfstæðisflokk-
inn eða einhvern annan flokk? Alls 
tóku 77,1 prósent afstöðu til spurn-
ingarinnar. brjann@frettabladid.is

GENGIÐ 08.04.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
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Fylgi stjórnmálaflokkanna
Samkvæmt könnunum Fréttablaðsins frá kosningum 2007 til 7. apríl 2009.
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Ofurhlauprarinn Ágúst Kvaran lenti 
í níunda sæti í sínum aldursflokki í 
Sahara-maraþonhlaupinu en ekki því 
19. eins og fram kom í blaðinu í gær. 

LEIÐRÉTTING

Tekið skal fram að í dómsorði 
Hæstaréttar varðandi sumarbústað 
sem systrum hefur verið gert að rífa 
í Grímsnesi segir ekki að þær hafi 
byggt húsið vitandi að byggingaleyfi 
sem þær höfðu fengið yrði fellt úr 
gildi heldur sagði dómurinn einungis 
að þeim hefði mátt vera það ljóst.

ÁRÉTTING

Ríkisstjórnin með 
öruggan meirihluta
Stuðningur við ríkisstjórnarflokkana eykst samkvæmt könnun Fréttablaðsins 
og er nú 61,4 prósent. Aðrir flokkar en fjórflokkarnir ná ekki manni á þing. 
Framsóknarflokkurinn bætir við sig fylgi. Frjálslyndir áfram í frjálsu falli. 

VIÐSKIPTI Páll Benediktsson, tals-
maður skilanefndar Landsbankans, 
vísar því á bug að nefndin hafi hótað 
uppsögn fari stjórnarfrumvarp um 
slitameðferð fjármálafyrirtækja 
óbreytt í gegnum Alþingi líkt og 
greint var frá í Markaðnum í gær. 

Skilanefndirnar setja sig upp á 
móti svokölluðu sólarlagsákvæði 
í frumvarpinu en þar er gert ráð 
fyrir sex mánaða hámarksstarfs-
tíma skilanefnda frá gildistöku 
laganna. Þá verði slitastjórnir 
settar yfir nefndirnar. Telur 
skilanefnd Landsbankans að hún 
missi við það umboð sitt til samn-
inga um eignir gamla bankans og 
því farsælast að hún víki strax, 
verði frumvarpið að lögum. - jab 

Skilanefnd Landsbankans:

Segist ekki 
hóta uppsögn

DANMÖRK, AP Dönsk samtök sem 
berjast fyrir tjáningarfrelsi hafa 
nú látið prenta 1.000 eintök af 
þekktustu skopteikningunni af 
Múhameð spámanni, sem birtist 
í Jótlandspóstinum haustið 2005. 
Hver mynd er nú til sölu fyrir 
1.400 danskar krónur, andvirði 
um 25.000 íslenskra. 

Frá þessu greindi í gær Lars 
Hedegaard, formaður samtak-
anna. Um er að ræða teikningu 
sem sýnir skeggjaðan Múhameð 
með túrban í formi sprengju með 
logandi kveikiþræði. Hedegaard 
segir tilganginn með útgáfunni nú 
þann sama og fyrr; „við erum að 
nýta okkur tjáningarfrelsið.“  - aa

Enn af Múhameðsteikningum: 

Skopmynd fjöl-
földuð til sölu

LÖGREGLUMÁL Lögreglumenn á 
Blönduósi fundu pakkningu sem 
innihélt 400 grömm af marijú-
ana í bíl í fyrrakvöld. Er þetta 
með stærri fíkniefnamálum sem 
komið hafa upp á Blönduósi.

Pakkningin fannst þegar bíll 
var stöðvaður við reglubundið 
eftirlit í bænum. Mennirnir tveir, 
sem í bílnum voru, þóttu grun-
samlegir. Því var leitað í bílnum. 
Mennirnir, báðir á þrítugsaldri, 
voru handteknir og færðir á lög-
reglustöð en sleppt eftir að annar 
þeirra hafði viðurkennt að eiga 
efnið. Ökumaðurinn er einnig tal-
inn hafa ekið undir áhrifum.  - sh

Fíkniefnamál á Blönduósi:

Fundu 400 
grömm af grasi

MARIJÚANA Marijúanapakkning fannst í 
bíl á Blönduósi.

LANDSBANKINN Skilanefndir setja sig 
upp á móti hámarksstarfstíma nefnd-
anna.



Páskaheimur

Páskaliljur

799kr
10stk.

í Blómavali

Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Selfoss - Reykjanesbær - Kringlan - Smáralind

Páskagreinar

699kr

Begonía

699kr

Páskakrýsi

979kr

Sýpris (100sm)

999kr
SKÚTUVOGI

ALLT AÐ

AFSLÁTTUR
70%
ÚTSALA

Páskaliljur
í potti

399kr
potthlíf fylgir ekki með
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EINSTAKT TÆKIFÆRI FYRIR 11 ÁRA BÖRN
CISV hefur verið starfandi á Íslandi í tæp 30 ár og sent yfi r 1.000 
þátttakendur út um allan heim.
Örfá pláss eru laus í sumarbúðir fyirr 11 ára gömul börn til Kanada - 
British Colombia  - 1 pláss fyrir stelpu Kórea - Seoul - 1 pláss fyrir 
stelpu Noregur - Trondheim - 1 pláss fyrir strák á Akureyri og nágrenni 
Mexikó - Mexikó City - 1 pláss fyrir stelpu

Sumarbúðirnar eru í 4 vikur og í þeim eru 12 hópar frá jafnmörgum 
löndum.   Hver hópur samanstendur af tveimur stelpum, tveim strákum 
og fararstjóra.
Í sumarbúðunum er mikið um leiki, þau kynnast menningu og siðum 
ólíkra þjóða og svo er farið í vettvangsferðir á áhugaverðar slóðir í 
kringum búðirnar.

Nánari upplýsingar má fi nna á heimasíðu félagsins www.cisv.org, 
á netfanginu cisv@cisv.is eða í síma 861 1122 (Ásta).

... í nýjum umbúðum

Sama góða CONDIS bragðið ...

Fischer í stjórnarforystu 
Jan Fischer, sem fram til þessa hefur 
verið forstjóri hagstofu Tékklands, 
hefur verið valinn til að fara fyrir 
bráðabirgðaríkisstjórn sem halda 
mun um stjórnartaumana fram að 
kosningum í október. Hann tekur við 
af Mirek Topolanek níunda maí næst-
komandi. Stjórn Topolaneks tapaði 
vantraustsatkvæðagreiðslu á þingi 
fyrir skemmstu. 

TÉKKLAND

Horfðir þú á eldhúsdagsumræð-
urnar á Alþingi?
Já 23,2%
Nei 76,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Vilt þú að aflaheimildir verði 
innkallaðar og kvótakerfið lagt 
af?

Segðu þína skoðun á visir.is

STJÓRNMÁL Geir H. Haarde, fyrr-
verandi forsætisráðherra og for-
maður Sjálfstæðisflokksins, segist 
hafa samþykkt að taka við 30 millj-
óna króna styrk frá FL-Group og 
25 milljóna króna styrk frá Lands-
bankanum. Hann segist einn bera 
ábyrgð á þeirri ákvörðun. 

Sjálfstæðisflokkurinn þáði 
styrkina nokkrum dögum áður en 
lög um fjárreiður stjórnmálaflokk-
anna tóku gildi en þar segir að 
framlög frá lögaðilum og einstakl-
ingum megi að hámarki vera 300 
þúsund krónur, en markmiðið með 
því er að draga úr hættu á hags-
munaárekstrum og tryggja gagn-
sæi í fjármálum stjórnmálaflokk-
anna. Styrkirnir voru afrakstur 
söfnunarátaks til að rétta af fjár-
reiður flokksins.

Geir, sem var fyrsti flutnings-
maður frumvarpsins sem tók 
gildi 1. janúar 2007, segist hafa 

samþykkt styrkinn frá FL-Group 
í þeirri trú að um væri að ræða 
styrk frá mörgum sem fyrirtæk-
ið ætlaði að koma til skila. Geir 
skýrir ekki framlagið frá Lands-
bankanum en ný forysta flokksins 
hefur ákveðið að báðir styrkirnir 
skuli endurgreiddir, eins og kemur 
fram í tilkynningu sem send var 
frá flokknum seint í gærdag.

Þar segist formaðurinn 
Bjarni Benediktsson harma að 
Sjálfstæðisflokkurinn hafi veitt 
styrkjunum viðtöku. „Það stang-
ast gróflega á við þau gildi sem 
ég vil að Sjálfstæðisflokkurinn 
starfi eftir“, segir hann. Hann 
hefur kallað eftir því að bókhald 
flokksins frá árinu 2006 verði 
opnað. Hann skorar á aðra stjórn-
málaflokka að gera hið sama, í 
þeim tilgangi „að eyða öllum vafa 
um óeðlileg framlög í aðdraganda 
lagasetningarinnar um fjármál 

stjórnmálaflokka.“
Spurð um styrki sem veitt var 

viðtaka á tímabilinu frá samþykkt 
laganna fram að gildistöku þeirra, 
segir Drífa Snædal, framkvæmda-
stýra Vinstri grænna, að flokkur-
inn hafi tekið við einnar milljón 
króna styrk frá Samvinnutrygg-
ingum á tímabilinu. Það hafi enn 
fremur verið eini styrkurinn sem 
flokkurinn tók við á árinu sem var 
hærri en hálf milljón.

Þáverandi og núverandi fram-
kvæmdastjóri Frjálslynda flokks-
ins eru sammála um að afar ólík-
legt sé að háir styrkir hafi verið 
veittir flokknum á tímabilinu. 
Heildarstyrkir til flokksins árið 
2006 námu alls 3,6 milljónum. 
Ekki fengust upplýsingar um 
málið frá Samfylkingu og Fram-
sóknarflokki þrátt fyrir umleitan-
ir. svavar@frettabladid.is

 stigur@frettabladid.is

Geir axlar ábyrgð á 
tugmilljóna styrkjum
Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að endurgreiða styrki frá FL-Group og Landsbank-
anum að upphæð 55 milljónir króna. Nýr formaður harmar að flokkur hans 
hafi tekið við fénu, sem var afrakstur söfnunarátaks flokksins. 

STJÓRNMÁL „Ef þetta er rétt er þetta 
með ólíkindum,“ segir Steingrímur 
J. Sigfússon fjármálaráðherra um 
þrjátíu milljóna styrk FL Group 
til Sjálfstæðisflokksins í desem-
ber 2006. 

Styrkurinn var greiddur fjór-
um dögum áður en lög tóku gildi á 
Alþingi sem takmörkuðu fjárstuðn-
ing við stjórnmálaflokka við 300 
þúsund krónur. Stjórnmálaflokk-
arnir unnu saman að þeim lögum, 
og leiddu þau til þess að fjárfram-
lög hins opinbera til flokkanna 
voru hækkuð.

„Ég hafði satt best að segja ekki 
hugmyndaflug til að láta mér detta 
í hug að þá færu einhverjir flokkar 

þannig að, að þeir sæktu sér millj-
ónatugi til fyrirtækja á laun rétt 
fyrir áramót og þægju svo eftir 
áramótin hækkaðan ríkisstyrk,“ 
segir Steingrímur.

„Mér finnst þetta alveg ofboðs-

legt, ég verð bara að segja það eins 
og er,“ segir hann. „Mér finnst 
þetta nánast svik við það sam-
starf sem við áttum um að taka 
nú loksins til í þessu kerfi, koma 
þessum hlutum upp á yfirborðið 
og höggva á þessi óheilsusamlegu 
tengsl sem allir vissu að áður voru 
milli sérstaklega tiltekinna stjórn-
málaflokka og atvinnulífsins. Mér 
finnst þetta eiginlega óverjandi í 
alla staði.“

Steingrímur segir að eðlileg-
ast væri ef Sjálfstæðisflokkurinn 
endurgreiddi styrkinn og upplýsti 
um aðra sambærilega. Það ættu 
aðrir flokkar einnig að gera.

 - bþs, sh

Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra segir styrk FL Group til Sjálfstæðisflokksins óverjandi í alla staði: 

Sjálfstæðismenn sviku hina flokkana

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON Fjár-
málaráðherra furðar sig á styrkjum til 
Sjálfstæðisflokksins.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðardótt-
ir, formaður Samfylkingarinnar, 
mun beita sér fyrir því að leynd 
verði létt af fjárstyrkjum til Sam-
fylkingarinnar, ríki einhver leynd 
yfir þeim. Svo geti verið að í ein-
hverjum tilfellum hafi aðilar veitt 
styrki með leynd í huga, en leitað 
verði til þeirra og óskað eftir að 
leyndinni verði aflétt.

„Ég tel að það eigi að birta slíka 
styrki og það eigi að vera gegn-
sæi í því og Samfylkingin eigi að 
vera sjálfri sér samkvæm í því. En 
það má vera, og ég þarf að kanna 
það, að á því séu einhverjir ann-
markar sem lúta að því að áður en 
lögin voru samþykkt hafi styrkirn-
ir verið veittir undir því fororði 
að nöfn styrktaraðila yrðu ekki 
birt.“ Sé svo verði aðilar beðnir að 
aflétta trúnaði.

Jóhanna segir 30 milljón króna 
styrk FL-group ótrúlega háan. 
„Þetta sýnir það hvað var mikil-
vægt að fara út í það sem ég hef 
barist fyrir í 10 til 12 ár á þingi að 
hafa opið og gegnsætt bókhald hjá 
flokkunum. Sem betur fer komst 
það í gegn árið 2007 þannig að 
þetta ætti ekki að geta komið fyrir 
aftur. En þetta sýnir að það hefði 
fyrir löngu átt að vera búið að opna 
bókhald flokkanna.“ - kóp

Jóhanna segir styrk FL-group til Sjálfstæðisflokksins ótrúlega háan:

Vill létta leynd af styrkjum

OPIÐ BÓKHALD Jóhanna mun beita sér 
fyrir því að leynd verði létt af styrkveit-
endum Samfylkingarinnar, sé svo að 
einhverjir hafi óskað eftir leynd.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ég hafði satt best að segja 
ekki hugmyndaflug til að 

láta mér detta í hug að þá færu 
einhverjir flokkar þannig að, að 
þeir sæktu sér milljónatugi til 
fyrirtækja á laun. 

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON
FJÁRMÁLARÁÐHERRA

Þetta sýnir það hvað var 
mikilvægt að fara út í það 

sem ég hef barist fyrir í 10 til 12 
ár á þingi að hafa opið og gegn-
sætt bókhald hjá flokkunum

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR
FORSÆTISRÁÐHERRA

FRAMKVÆMDASTJÓRASKIPTI Kjartan Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmda-
stjóri Sjálfstæðisflokksins, segist ekki hafa vitað af styrknum. Andri Óttarsson 
framkvæmdastjóri varð ekki við beiðni Fréttablaðsins um viðtal.

FR
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KENÍA, AP Bandarísk áhöfn gáma-
flutningaskips dönsku Maersk-
útgerðarinnar yfirbugaði í gær 
sómalska sjóræningja sem áður 
höfðu náð skipinu á sitt vald, úti 
fyrir Horni Afríku, að sögn emb-
ættismanns í bandaríska varnar-
málaráðuneytinu. Ástandið mun 
þó enn eldfimt því sjóræningjarn-
ir höfðu skipstjóra skipsins með 
sér frá borði sem gísl. Unnið var 
að lausn hans í gærkvöldi.  - aa/óká

Maersk-skip undan A-Afríku: 

Áhöfn yfirbug-
aði sjóræningja

SKIPIÐ Maersk Arun, systurskip Maersk 
Alabama, sem nú er aftur á valdi áhafn-
arinnar eftir að sjóræningjar tóku það. 
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Þjófur í gæsluvarðhald 
Héraðsdómur hefur úrskurðað 
þrítugan karlmann í þriggja vikna 
gæsluvarðhald. Maðurinn er grunaður 
um fjölda innbrota á höfuðborgar-
svæðinu. Hann var handtekinn í gær-
morgun grunaður um að hafa notað 
stolinn pallbíl til að brjóta sér leið 
inn í þrjár verslanir á höfuðborgar-
svæðinu. Þá er hann grunaður um 
að koma við sögu í nokkrum fjölda 
annarra innbrota.

LÖGREGLUMÁL

KJÖRKASSINN
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PEKING, AP Hugo Chavez, forseti 
Venesúela, segir að tveggja daga 
opinber heimsókn hans til Peking 
í vikunni sé hluti af undirbúningi 
nýrrar heimsskipunar (e. new 
world order).

Forsetinn, 
sem er eindreg-
inn gagnrýnis-
maður Banda-
ríkjastjórnar, 
fundaði með Hu 
Jianto, forseta 
Kína og leið-
toga kommún-
istaflokksins, 
á miðvikudag. 
Chavez hélt því fram við frétta-
menn að völd heimsins væru að 
snúast frá Bandaríkjunum og yfir 
til landa á borð við Íran, Japan 
og Kína. „Heimsveldi Bandaríkj-
anna er hrunið,“ sagði Chavez. - kg

Mjódd Hverafold Salavegur Glerártorg Grindavík Höfn Reykjanesbær

Skírdagur 12 - 18 12 - 18 12 - 18 12 - 18 12 - 18 12 - 18 10 - 18

Föstud. langi Lokað Lokað Lokað Lokað Lokað Lokað Lokað

Laugardagur 10 - 18 10 - 18 10 - 21 10 - 18 10 - 18 10 - 18 10 - 18

Páskadagur Lokað Lokað Lokað Lokað Lokað Lokað Lokað

Annar í páskum 12 - 18 12 - 18 12 - 18 12 - 18 12 - 18 12 - 18 12 - 18

www.netto.is

Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær

Opnunartími yfi r páska
Opið í dag frá 12 - 18

SPARNAÐUR

1. Hvað eru aðildarríki Sam-
einuðu þjóðanna mörg?

2. Hver tekur við embætti for-
sætisráðherra Danmerkur?

3. Hver hefur tekið við þjálfun 
norska kvennaliðsins Levanger?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 34 

SLYS Harður árekstur tveggja 
bíla varð við austari útkeyrsluna 
til móts við Hveragerði laust 
eftir klukkan 13.00 í gærdag. 
Ökumennirnir, sem voru einir 
í bílunum, voru báðir fluttir á 
sjúkrahús í Reykjavík. Báðir 
voru með meðvitund og ekki 
taldir alvarlega slasaðir.

Lögreglan á Selfossi segir 
um að ræða fólksbíl og sendibíl 
sem rákust saman, en þeir komu 
úr gagnstæðum áttum. Tildrög 
slyssins lágu ekki fyrir í gær. 
Suðurlandsvegi var lokað í um 
eina og hálfa klukkustund vegna 
árekstursins. - kg

Suðurlandsvegi lokað:

Tveir bílar ultu 
eftir árekstur

ÁREKSTUR Ökumenn bílanna voru fluttir 
á sjúkrahús í Reykjavík. MYND/VILHJÁLMUR ROE

Forseti Venesúela:

Boðar nýja 
heimsskipan

CHAVEZ

STJÓRNMÁL Aðild að Evrópusam-
bandinu og upptaka evru er lykilat-
riði í ábyrgri efnahagsstjórn, segir 
Jóhanna Sigurðardóttir, formaður 
Samfylkingarinnar. Samfylkingin 
kynnti í gær leiðir jafnaðarmanna 
í efnahags-, atvinnu- og velferðar-
málum undir heitinu Skal gert. 
Fjöldi sérfræðinga aðstoðaði við 
samningu ritsins.

Jóhanna og Dagur B. Eggerts-
son varaformaður kynntu stefn-
una í Norræna húsinu í gær. Dagur 
sagði staðsetninguna táknræna; 
það hefði sýnt sig að norræna mód-
elið væri það sem gagnaðist fólki 
best. Flokkurinn hefur tekið saman 
tillögur um velferðarmál og kallar 
Velferðarbrú.

Jóhanna segir fjóra meginþætti 
vera í velferðartillögunum. Með 
greiðslujöfnun verði greiðslu-
byrði verðtryggðra lána 10 til 20 
prósent lægri og greiðslubyrði 
gengistryggðra lána 40 til 50 pró-
sent lægri. Vaxtabætur hækki um 
allt að 55 prósent og endurgreiðsla 
vaxta og verðbóta hækki um 2 millj-
arða með þeirri breytingu. Þessi 
tvö mál lágu fyrir þinginu í gær.

Að auki sagði Jóhanna að komið 
verði á fót möguleika á að frysta 
allar afborganir af lánum í þrjú ár 
og greiða bara vexti og verðbætur. 
Þá sé komið á fót greiðsluaðlögum 
þar sem skuldir séu afskrifaðar 
eða aðlagaðar greiðslugetu. Flokk-
urinn vill skapa sex þúsund störf, 
þar af 2.000 í orkufrekum iðnaði.

Bæði lögðu þau ríka áherslu á 
Evrópusambandsaðild. Taka eigi 
upp evruna og fá aðstoð frá seðla-
banka Evrópu þar til hægt sé að 
skipta gjaldmiðlinum út. Dagur 
sagði Evrópumál ekki bara vera 
fyrir Evrópusinna, heldur alla þá 
sem vilja kröftugt atvinnulíf og 
undirstöðu fyrir velferð til fram-
tíðar.

Jóhanna sló út af borðinu hug-
myndir um tvöfalda atkvæða-
greiðslu og sagði ekki hægt að taka 

afstöðu fyrr en fyrir lægi hvaða 
samningar hefðu náðst. Jóhanna 
vill sækja um aðild að sambandinu 
fljótlega eftir kosningar. Jóhanna 
sagðist trúa því að hún og Stein-
grímur J. Sigfússon gætu samið um 
þessi mál eins og önnur í stjórnar-
samstarfinu undanfarið. 

Jóhanna vonar að Samfylkingin 
verði leiðandi í næstu ríkisstjórn í 
samstarfi við Vinstrihreyfinguna 
grænt framboð.

 kolbeinn@frettabladid.is

Evrópusambandið 
undirstaða velferðar
Samfylkingin vill bráðaaðgerðir í atvinnumálum og skapa forsendur fyrir af-
námi gjaldeyrishafta. Taka eigi upp evru og fá stuðning seðlabanka Evrópu við 
krónuna fram að því. Hækka á vaxtabætur og auka möguleika á frystingu lána.

STEFNAN KYNNT Formaður og varaformaður Samfylkingarinnar kynntu stefnu 
Samfylkingarinnar í efnahags-, atvinnu- og velferðarmálum í Norræna húsinu í gær. 
Staðurinn var táknrænn því norrænt velferðarsamfélag var boðorð dagsins.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MOSKVA, AP Hætt hefur verið við 
að breyta litnum á hinum rauðu 
stjörnum Sovéttímans sem prýða 
herflugvélar Rússlands. Rúss-
neska þingið samþykkti í gær 
að hætta við breytinguna, en í 
desember var ákveðið að endur-
mála stjörnurnar í fánalitum 
Rússlands; rauðum, hvítum og 
bláum. - kg

Rússneskar herflugvélar:

Stjörnurnar 
áfram rauðar

VEISTU SVARIÐ?
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Óverðtryggð íbúðalán 
eru nýr valkostur 

L A U S N I R  F Y R I R  H E I M I L I Ð

Pantaðu ráðgjöf á landsbankinn.is,
í útibúinu þínu eða í síma 410 4000

Landsbankinn býður nú upp á nýjan valkost í lausnum fyrir heimilið, óverðtryggð
íbúðalán með greiðsluaðlögun. Óverðtryggð íbúðalán henta þeim sem vilja
greiða lán sín hraðar niður og forðast uppsöfnun verðbóta eða gengisáhættu.

GREIÐSLUJÖFNUN
VERÐTRYGGÐRA ÍBÚÐALÁNA

GREIÐSLUJÖFNUN
ERLENDRA ÍBÚÐALÁNA

FRESTUN GREIÐSLU
AFBORGANA OG VAXTA

FRESTUN VEGNA
SÖLUTREGÐU

SKULDBREYTING
LÁNA

FRESTUN AFBORGANA
ÍBÚÐALÁNA Í ERLENDRI MYNT

SKULDBREYTING
SKAMMTÍMALÁNA

ÓVERÐTRYGGÐ
ÍBÚÐALÁN

Lánað er til fasteignakaupa, endurfjármögnunar á lánum, nýbyggingar eða endurbóta á fasteign. 
Boðið er upp á greiðsluaðlögun fram í maí 2011. Á meðan greiðir viðskiptavinur aldrei hærri vexti en 7% á ársgrundvelli og engar afborganir af höfuðstól.

Helstu kostir lánsins:

Lægri greiðslubyrði en á öðrum óverðtryggðum     lánum fyrstu tvö árin

Ekkert uppgreiðslugjald

0,5% vaxtaafsláttur fyrir virka og skilvísa      viðskiptavini, árleg endurgreiðsla
Ekkert lántökugjald ef endurfjármagna á      lán hjá Landsbankanum

Viðskiptavinir eru hvattir til að bera mismunandi lánamöguleikasaman og taka ákvörðun að vel yfirlögðu ráði.
Kynntu þér málið á landsbankinn.is eða komdu við í næsta útibúiog fáðu aðstoð við að meta hvaða lánamöguleikar henta þér best.

KYNNTU ÞÉR LAUSNIR LANDSBANKANS:
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STJÓRNMÁL Vinstri hreyfingin - 
grænt framboð hefur lagt fram 
greinargerð um hvernig skapa 
megi 16.900-18.700 ný störf á 
Íslandi á næstu árum. Af þeim eru 
8.400-10.200 í ferðaþjónustu og 
tengdum greinum, hefðbundnum 
framleiðslugreinum og í nýsköpun 
og sprotastarfsemi. 2.500 eru hjá 
ríkinu, 2.000 eru umhverfistengd 
sumarstörf fyrir námsmenn og 
4.000 eru afleidd störf í þjónustu-
greinum.

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður VG, segir að möguleg 
vaxtasvið atvinnulífsins hafi verið 
kortlögð og greint hvað þyrfti til 
svo störf gætu skapast. Ekki hafi 
verið sett krónutala á pakkann 
en horft til þess að ríkisútgjöld 
yrðu í lágmarki. „Þetta kallar á 
að Byggðastofnun, Nýsköpunar-
sjóður, Tækniþróunarsjóður og 
atvinnuþróunarfélögin hafi bol-
magn til að sinna verkefnum en 
það er líka mjög góð fjárfest-
ing.“ Þá komi til skattaívilnanir á 
sumum sviðum.

Steingrímur segir vaxtarmögu-
leika í mörgum greinum sem fram 
til þessa hafi verið vanræktar. Í 
þeim efnum horfir hann til skipa-
iðnaðar, úrvinnsluiðnaðar, ullar- 
og skinnaiðnaðar, húsgagnafram-
leiðslu og vatnsútflutnings svo 
nokkuð sé nefnt. Fjölgun starfa 
í þeim og fleiri greinum kalli 
á nýjan hugsunarhátt og skýra 
stefnu.

VG telur mögulegt að fjölga 
störfum í ferðaþjónustu um allt 

að 4.300. Það gerist með aukinni 
markaðssetningu, bættri nýtingu 
mannvirkja og áherslu á heilsu-
tengda ferðaþjónustu. Þá sé hægt 
að skapa allt að 2.100 störf tengd 
nýsköpun og sprotastarfsemi en 
til þess þurfi stuðning sjóða og 
skattaívilnanir. 

Einnig er horft til fjölgunar 
starfa hjá ríkinu, fyrst og fremst 
með tilflutningi fjárveitinga í 
mannaflsfrekar framkvæmdir og 

með endurskipulagningu í heil-
brigðiskerfinu.

Steingrími mislíkar málflutn-
ingur pólitískra andstæðinga um 
atvinnumál. „Það fer í taugarn-
ar á mér þegar stjórnmálaflokk-
ar koma fram og telja sig þess 
umkomna að lofa störfum, að búa 
til störf, eins og þeir ætli að fram-
leiða þau inni á skrifstofum eins 
og barmmerki. Þetta gerist ekki 
þannig.“  bjorn@frettabladid.is 

ÞÝSKIR NASHYRNINGAR Nashyrnings-
kálfurinn Naruna, í forgrunni, horfir 
út í heim í dýragarði í Hodenhagen í 
Norður-Þýskalandi. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Vaxtarmöguleikar í 
vanræktum greinum
VG telur mögulegt að skapa 16.900 - 18.700 ný störf á næstu árum. Steingrímur J. 
Sigfússon segir að flokkurinn skapi ekki störf eða lofi þeim heldur leggi til leiðir 
um hvernig fjölga megi störfum. Hann telur óvissu ríkja um álverið í Helguvík.

Steingrímur segir óskynsamlegt, 
sem aldrei fyrr, að reisa ný álver 
á Íslandi. „Og ég hef satt best að 
segja afar litla trú á að af þessum 
verkefnum verði, í öllu falli á Bakka.“ 

Spurður hvort hann telji jafnframt 
að ekki verði af framkvæmdum í 
Helguvík segist hann engu ætla að 
spá. „En já, ég held að það sé áfram 

mikil óvissa, bæði fjármögnun og 
orkuöflunin. Það mál var í raun 
frágengið og komið þangað sem 
það var komið þegar við komum að 
borðinu. Í tilviki Bakka er allt á bið 
og maður skynjar andrúmsloftið í 
kringum það mál þannig að það er 
mjög vaxandi vantrú á að það yfir 
höfuð verði.“

HELGUVÍK Í ÓVISSU OG EFAST UM BAKKA

HÁLENDIÐ VG 
telur mikla 
möguleika á 
fjölgun starfa í 
ferðaþjónustu. 
Bæði með auk-
inni markaðs-
setningu Íslands 
í útlöndum 
og eins vegna 
tíðari ferðalaga 
Íslendinga um 
eigið land. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

TAÍLAND, AP Í kringum 100.000 
manns söfnuðust saman á 
götum Bangkok í gær til að sýna 
stuðning sinn við kröfu um að 
forsætisráðherrann, Abhisit Vej-
jajiva, víki úr embætti. Mótmæl-
endurnir fylktu liði að heimili 
aðalráðgjafa konungsins, en þeir 
saka hann um að hafa skipulagt 
valdarán árið 2006, sem velti 
þáverandi forsætisráðherra, 
Thaksin Shinawatra, úr sessi. 

Þessi fjöldamótmæli eru erf-
iðasti hjallinn sem hin fjögurra 
mánaða gamla ríkisstjórn Abhis-
its hefur þurft að mæta, en hún 
er fjórða ríkisstjórnin í landinu 
síðan valdaránið var framið fyrir 
þremur árum. - aa

Stjórnmál í Taílandi: 

100.000 manns 
mótmæla

HEITT Í HAMSI Mótmælendur í Bangkok 
í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

68 óku of hratt
Alls voru 68 ökumenn staðnir að 
hraðakstri á þremur götum í Garðabæ 
í gær. Þar voru ómerktar lögreglu-
bifreiðar sem eru með myndavéla-
búnað. Bifreiðarnar voru á Garðaflöt, 
Ásabraut og Karlabraut í Garðabæ. Á 
einni klukkustund eftir hádegi óku 66 
prósent ökumanna of hratt eða yfir 
afskiptahraða á Garðaflöt. 

Hraðakstur á Ásabraut
Á Ásabraut í Garðabæ óku 53 prósent 
ökumanna of hratt á einni klukku-
stund fyrir hádegi, en fjórtán prósent 
ökumanna óku of hratt eða yfir 
afskiptahraða á Karlabraut. 

GARÐABÆR
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ALÞINGI Sjálfstæðismenn gagn-
rýndu Guðbjart Hannesson 
þingforseta við upphaf þing-
fundar í gær fyrir að umturna 
venjum í þinginu með því að 
hefja fundinn ekki á óundirbún-
um fyrirspurnum eða umræð-
um um störf þingsins. Þess í 
stað var farið beint í umræður 
um breytingar á stjórnar-
skránni.

Ásta Möller sagðist myndu 
vilja beina fyrirspurn til heil-
brigðisráðherra um mögulega 
aðkomu lífeyrissjóða að fjár-

mögnun nýs 
sjúkrahúss 
og Pétur H. 
Blöndal sagð-
ist vilja spyrja 
fjármála- og 
viðskiptaráð-
herra hvort 
þeir byggju 
yfir upplýs-
ingum um það 
hvers vegna 
gengi krónunn-

ar hefði farið lækkandi síðustu 
daga.  - sh

Sjálfstæðismenn ósáttir við þingforseta:

Segja Guðbjart 
breyta þingvenjum

GUÐBJARTUR 
HANNESSON

FERÐALAG 
ER ÞROSKANDI
FERMINGARGJÖF

FER
ER

GJAFABRÉFIÐ GILDIR SEM
GREIÐSLA UPP Í FLUGFAR

MEÐ ICELANDAIR

ÞÚ VELUR UPPHÆÐINA

ÞROSKANDI
RMINGARGJÖF

ER
FER

DAIR

ÐINA
+ Pantaðu fermingargjöfina á icelandair.is

Gjafabréf gildir í tvö ár frá útgáfudegi.

W W W. I C E L A N DA I R . I S

HUGURINN BER ÞIG 
AÐEINS HÁLFA LEIÐ
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ÖRYGGISMÁL Þyrla Landhelgis-
gæslunnar, TF-GNÁ, var send 
til leitar vegna tilkynningar um 
neyðarblys á lofti norður af Eið-
istorgi. Þyrlan var við nætu-
ræfingar við Straumsvík með 
björgunarskipinu Einari Sigur-
jónssyni og var fljót á staðinn. 
Beiðnin var afturkölluð þegar 
fjarskiptamiðstöð lögreglunnar 
hafði haldbærar sannanir fyrir 
því að um flugeld frá landi var 
að ræða. Sneri þyrlan þá aftur og 
var lokið við næturæfinguna.           

Þetta er þriðja tilfellið á tveim-
ur mánuðum sem þyrla LHG er 
kölluð út til leitar vegna skotelda 
frá landi. Ekki gera allir sér 
grein fyrir því að neyðarblys 
eru mjög mikilvægt öryggistæki 
fyrir sjófarendur og utan hins 
hefðbundna flugeldatímabils þarf 
að sækja um sérstakt leyfi til að 
skjóta upp skoteldum. LHG lítur 
það alvarlegum augum þegar 
senda þarf þyrlu til leitar vegna 
atvika eins og þessara.  

  - shá 

Tilkynnt um neyðarblys:

Þyrla send í óþarfa leit

TF-GNÁ Þyrluleit er 
kostnaðarsöm aðgerð.

M
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 25 Velta: 84 milljónir

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
219 +0,02% 642+0,22%

MESTA HÆKKUN
MAREL +3,90%

MESTA LÆKKUN
EIMSKIP  -20,00%
BAKKAVÖR  -3,20%
ÖSSUR  -0,67%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 3,30 +0,00% ... Atlantic 
Airways 171,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 251,00 +0,00% ... 
Bakkavör 1,21 -3,20% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið 
0,80 -20,00% ... Føroya Banki 126,50 +0,00% ... Icelandair Group 
5,00 +0,00% ... Marel Food Systems 42,60 +3,90% ... Össur 89,50 
-0,67%

Vextir svonefndra jöklabréfa eru 
ekki nema að litlu marki tengdir 
stýrivöxtum Seðlabankans, að 
mati seðlabankastjóra. Bankinn 
lækkaði stýrivexti í gær. 

Stýrivextir Seðlabankans voru lækkað-
ir um 1,5 prósentustig, í 15,5 prósent, 
á aukavaxtaákvörðunardegi í gær. For-
maður peningastefnunefndarinnar, 
Svein Harald Øygard, seðlabankastjóri 
kynnti ákvörðunina ásamt Arnóri Sig-
hvatssyni aðstoðarseðlabankastjóra og 
Þórarni G. Péturssyni aðalhagfræð-
ingi.

Mat peningastefnunefndarinnar er 
að tæplega níu prósenta veiking á gengi 
krónunnar, sem orðið hafi frá síðustu 
vaxtaákvörðun, sé ekki til komin vegna 
vaxtaákvörðunarinnar. „Lækkun krón-
unnar virðist mega rekja til tímabund-
inna þátta, til dæmis tiltölulega mik-
illa árstíðabundinna vaxtagreiðslna af 
krónuskuldabréfum og innstæðum í eigu 
erlendra aðila. Þótt afgangur hafi verið á 
vöru- og þjónustuviðskiptum við útlönd 
ríkir enn mikil óvissa um viðskiptajöfn-
uðinn í heild. Að auki eru vísbendingar 
um að farið hafi verið í kringum gjald-
eyrishöftin.“

Fram kom í máli seðlabankastjór-
anna að áhrif stýrivaxta á vaxtagreiðsl-
ur vegna jöklabréfa og þar með veikingu 
krónunnar hafi verið ofmetin. Þannig 
segir Svein Harald að vextir bréfanna 
séu ekki nema að litlum hluta tengdir 
stýrivöxtum. Arnór segir erfitt að meta 
áhrifin, enda ólíkir vextir á bréfunum. 
Minni vaxtagreiðslur verði hins vegar 
næstu tvo mánuði en verið hafi í mars. 
Nánari greiningu á áhrifum jöklabréfa 
verður svo að finna í þjóðhagsspá Seðla-
bankans í maí.

Arnór segir ákvarðanir peningastefnu-
nefndar snúast um trúverðug skref og 

sýna þurfi bankanum dálitla þolinmæði. 
„Við endurmetum aðstæður eftir hverja 
vaxtaákvörðun og ef þróunin er með 
þeim hætti sem allt bendir til, að vaxta-
ákvarðanirnar hafi ekki neikvæð áhrif, 
þá er það vegvísir að næstu ákvörðun,“ 
segir hann, en áréttar um leið að engu 
sé hægt að lofa þar um. „Þær ráðast af 
þróun efnahagsmála, stöðugleika geng-
isins og að verðbólga haldi áfram að 
hjaðna. En það er rétt að eftir því sem 
verðbólga hjaðnar hraðar og gengið 
styrkist meira, þeim mun hraðar getum 
við lækkað vextina.“

Svein Harald leggur jafnframt áherslu 
á að horfa þurfi til fleiri þátta sem skýr-
ist á næstu mánuðum. „Þeir snúa að 

endurskipulagningu fjármálakerfisins, 
áætlun um aðlögun ríkisútgjalda til miðl-
ungslangs tíma og því að fá skýrari mynd 
af skuldastöðu ríkisins.“

Vaxtamunur milli krónunnar og helstu 
gjaldmiðla ætti, að sögn nefndarinnar, 
að gefa svigrúm til áframhaldandi hæg-
fara slökunar peningalegs aðhalds. Þá sé 
verðbólguþrýstingur enn á undanhaldi, 
sem og væntingar fyrirtækja um verð-
bólgu. Í máli Þórarins G. Péturssonar 
kom þó fram að alþjóðlega hafi horfur 
versnað. Þannig spái OECD 12 prósenta 
samdrætti í milliríkjaverslun á þessu 
ári, en meiri samdráttur hafi ekki áður 
verið mældur.

  olikr@frettabladid.is

SEÐLABANKASTJÓRARNIR Arnór Sighvatsson aðstoðarseðlabankastjóri og Svein Harald Øygard 
seðlabankastjóri við kynningu á vaxtaákvörðun peninganefndar Seðlabanka Íslands í gærmorgun. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Vextir jöklabréfa lítið 
tengdir stýrivöxtum

EFNAHAGSMÁL Viðskiptaráð 
Íslands telur nægt svigrúm 
til frekari lækkunar stýri-
vaxta. 

Í áliti ráðsins er bent á 
að verðbólga hafi hjaðnað 
skarpt, húsnæðisverð fari 
lækkandi, hagvísar bendi til 
mikils samdráttar, atvinnu-
leysi aukist hratt og launa-
þrýstingur sé lítill. „Eini 
óvissuþátturinn hvað varð-
ar verðbólguþróun virðist 
því vera gengi krónunnar.“

Viðskiptaráð segir háum 
vöxtum væntanlega ætlað 
að draga úr hvata til að fara 
á svig við gjaldeyrishöftin. „Hér er þó um tvíeggja 
sverð að ræða enda leiða hærri stýrivextir til auk-
inna vaxtagreiðslna úr landi og þar með aukins 
þrýstings á gengi krónunnar.“ Í ljósi þess að gjald-
eyrishöft eigi ekki að vera hér varanleg lausn segir 
Viðskiptaráð að stjórnvöld ættu, í samvinnu við 
Seðlabankann, að leggja á það þunga áherslu að móta 
trúverðuga áætlun um hvernig sköpuð verði skilyrði 
til að aflétta höftunum. 

 - óká

Svigrúm er til meiri 
lækkunar stýrivaxta

FINNUR ODDSSON Finnur 
er framkvæmdastjóri Við-
skiptaráðs Íslands.

Þú vilt vita hvar þú stendur. Hvernig landið liggur. Vöxtur treystir undirstöður
þínar, tryggir þér góða yfirsýn á fjármálin og færir þér hagstæð kjör.
Kynntu þér málið á www.kaupthing.is eða í síma 444 7000.
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Þú vilt góða yfirsýn.
Þess vegna er Vöxtur fyrir þig.
Vöxtur er Vildarþjónusta Kaupþings
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Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur setti sér metnaðarfull markmið fyrir heimilin 
og atvinnulífi ð fyrir 60 dögum. Öfl ug verkstjórn hefur skilað því að nær öll verkefnin 
hafa verið afgreidd. Höldum áfram. Kjósum vinnu, velferð og verkstjórn Jóhönnu. 
I. Aðgerðir í þágu heimila

  Velferðarvakt stofnuð í samráði við hags-
munaaðila.

  Greiðsluaðlögun innleidd, greiðslujöfnun 
gengistryggðra lána og frestun nauðungar-
uppboða í allt að sex mánuði meðan reynt er 
að tryggja búsetuöryggi til frambúðar. Gjald-
þrotalögum breytt til að bæta stöðu skuldara.

  Tryggt að fólk sem skuldar fasteignalán í 
ríkis bönkunum njóti sömu greiðsluvanda-
úrræða og Íbúðalánasjóður veitir. 

  Langtímaáætlun gerð um hvernig skulda-
vanda heimilanna verði frekar mætt. Staða 
mismunandi tekju- og aldurshópa metin, 
tillögur um fj ármögnun, mat á kostnaði ríkis-
sjóðs og áhrifum á fj ármálastöðugleika.

  Nýting hluta séreignarsparnaðar til að mæta 
brýnum fj árhagsvanda heimiluð.

II. Aðgerðir í þágu atvinnulífs

  Verkefni sem eru þjóðhagslega arðbær og 
krefj ast mikillar vinnuafl sþátttöku sett í 
forgang. Lögð fram tímasett áætlun um opin-
berar framkvæmdir og útboð á árinu.
[Áætlun í  vinnslu]

  Heimildir Íbúðalánasjóðs til lána vegna við-
halds íbúðarhúsnæðis rýmkaðar. 

  Virðisaukaskattur vegna vinnu við slík verk-
efni verði að fullu endurgreiddur.

  Ráðist í sértæk átaksverkefni og öfl ugar 
vinnu markaðsaðgerðir til að vinna gegn 
atvinnuleysi.

  Leitað verður leiða til þess að örva fj árfest-
ingu innlendra og erlendra aðila og sköpun 
nýrra starfa á almennum vinnumarkaði.

  Lánareglur LÍN geri atvinnulausum kleift 
að auka þekkingu sína og færni í stað þess að 
þiggja atvinnuleysisbætur. 
[Úthlutunarreglur í endurskoðun]

  Ný lög um Byggðastofnun til að efl a útlána-
getu. [Í vinnslu]

  Áhrif efnahagsástandsins á stöðu kynjanna 
metið svo jafnrétti verði leiðarljós við endur-
reisnina.

III. Aðgerðir til að byggja upp fjármála - 
kerfi ð og greiða úr vanda fyrirtækja

  Fjármálastofnanir greiði úr vanda lífvæn-
legra fyrirtækja á grundvelli gegnsærra og 
alþjóðlega viðurkenndra reglna. Gætt skal 
sanngirni og jafnræðis og sérstaklega hugað  
að virkri samkeppni.

  Verðmati nýju bankanna lokið sem fyrst 
samhliða endurfj ármögnun. Eyða þarf  
óvissu sem hamlar starfseminni, svo sem 
með samningum við kröfuhafa, innlenda  
og erlenda, þ.m.t. vegna innstæðna.

  Nýju bönkunum sett útlánamarkmið fyrir 
árið til að örva hagkerfi ð. [Í vinnslu]

IV. Endurreisn efnahagslífsins

  Framvinda efnahagsáætlunarinnar unnin 
með fulltrúa Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 
Markvissra leiða leitað til að lækka vexti eins 
fl jótt og kostur er. Tímasett áætlun gerð um 
rýmkun hafta. [Áætlun í vinnslu]

  Ábyrg stefna í ríkisfj ármálum með varðstöðu 
um velferðarkerfi ð og grunnþjónustuna 
um leið og unnið er markvisst að jafnvægi 
útgjalda og tekna.

V. Aukið lýðræði, jöfnuður og upplýsingar

  Víðtækt samráð við sveitarfélög, aðila vinnu-
markaðarins og almenning í landinu.

  Nýjar siðareglur í Stjórnarráðinu. Ráðherra 
og æðstu embættismenn opinbera fj árhags-
legar skuldbindingar og hagsmunatengsl.

  Eftirlaunalögin afnumin. Alþingismenn og 
ráðherrar falla undir almennar reglur um líf-
eyriskjör opinberra starfsmanna.

  Setning nýrra laga um skipan hæstaréttar-  
og héraðsdómara undirbúin.

 Lög um ráðherraábyrgð endurskoðuð.

  Unnið að breytingum á stjórnarskrá:

 a) Auðlindir í þjóðareign. [Nú rætt á þingi]

 b)  Ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðslur. 
[Nú rætt á þingi]

 c)  Stjórnarskrá breytt með sérstakri þjóðar- 
atkvæðagreiðslu. [Nú rætt á þingi]

  Stjórnlagaþing. [Nú rætt á þingi]

  Persónukjör gert mögulegt í alþingis-
kosningum.  [Nú rætt á þingi]

VI. Endurskipulagning í stjórnsýslu

  Skipulagi stjórnkerfi sins breytt til að tryggja 
markvissari framkvæmd efnahagsaðgerða 
stjórnvalda og endurnýja traust á fj ármála-
kerfi  landsins.

  Ný yfi rstjórn Seðlabanka Íslands með einum 
faglegum seðlabankastjóra og peningastefnu-
ráði. Endurskoðun á peningamálastefnu 
hafi n.

  Ný yfi rstjórn Fjármálaeftirlitsins og breyt-
ingar á yfi rstjórn einstakra ráðuneyta. 
Erlendir sérfræðingar til liðs við FME.

  Könnun á rýmri lagaheimildum til kyrrsetn-
ingar eigna til verndar þjóðarhagsmunum.

VII. Alþjóðasamningar og Evrópusamstarf

  Yfi rlit um lántökur og heildarskuldbindingar 
þjóðarbúsins kynnt almenningi.

  Alþjóðlegir sérfræðingar ráðnir til aðstoð-
ar við samninga um skuldir þjóðarbúsins, 
samninga vegna innstæðutrygginga, sam-
skipti við erlenda kröfuhafa og endurreisn 
bankanna.

   Evrópunefnd skili skýrslu um mat á stöðu 
og horfum Íslands gagnvart samstarfi  við 
Evrópu þjóðir og framtíðarhorfur í gjald-
miðilsmálum.  
[Verður kynnt um miðjan mánuðinn] 
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Íslendingar hafa á liðnum árum 
leyft sér ýmislegan munað. 

Tökum landbúnaðinn. Halldór 
Kiljan Laxness, Gylfi Þ. Gíslason, 
Jónas Kristjánsson, Guðmundur 
Ólafsson og margir menn aðrir 
hafa hver fram af öðrum gagn-
rýnt búverndarstefnu stjórn-
valda og talið hana of dýra fyrir 
neytendur og skattgreiðendur. 
Alþingi hefur alla tíð daufheyrzt 
við þessari gagnrýni á tveim for-
sendum. Önnur forsendan hvíldi 
á beinharðri og blákaldri pólitík: 
bændur höfðu meiri þingstyrk 
en neytendur, þótt neytendur séu 
margfalt fleiri en bændur. Hagur 
neytenda er dreifður í andstöðu-
merkingu við þjappaðan hag 
bænda. Kjördæmaskipanin með 
ójöfnu vægi atkvæða eftir búsetu 
reið baggamuninn. Hin forsendan 
var hagræn og kom síðar til sög-
unnar: menn hugsuðu margir 
sem svo, að eitt ríkasta land 
heims hlyti að geta leyft sér dýra 
búvernd innan um alla jeppana og 
annan lúxus. 

Þoturnar eru þagnaðar
Nú er síðari forsendan brostin í 
bili. Jepparnir streyma þúsund um 
saman úr landi. Tugþúsundir 
heimila eiga varla fyrir skuldum 
ef þá það. Fjölmörg fyrirtæki 
berjast í bökkum. Að vísu munu 
framleiðsla og tekjur á mann hér 
heima varla dragast langt aftur 
úr nálægum löndum í kreppunni, 
ef hagspár Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins og innlendra stjórnvalda 
ganga eftir. Þær gera ráð fyrir tíu 
prósenta samdrætti landsfram-
leiðslunnar hér í ár á móti þriggja 
prósenta samdrætti í Bandaríkj-
unum og Evrópu og sex prósent-
um í Japan. Þetta segir samt 
ekki alla söguna, því að hún þarf 
einnig að ná yfir eignir og skuld-
ir heimila og fyrirtækja. Aukning 
erlendra skulda vegna gengis falls 

krónunnar og stórfelld rýrnun 
eigna heimila og fyrirtækja munu 
íþyngja Íslendingum næstu ár. 
Þjóðarauðurinn á bak við lands-
framleiðsluna er nú minni að vöxt-
um en hann var. Til að byggja auð-
inn upp aftur, það er safna eignum 
og grynnka á skuldum, þarf þjóð-
in að draga úr útgjöldum. Lífskjör 
almennings munu því rýrna bæði 
vegna tímabundins samdráttar í 
framleiðslu og tekjum og vegna 
þarfar innar fyrir að spara meira 
en áður til að bæta fyrir eigna-
tjónið af völdum hrunsins. Margir 
hugðust nota uppsveifluna til að 
drýgja grunnlífeyri elliáranna. 
Sumir munu kjósa að bæta sér 
ekki upp eignamissinn og bera 
skaðann síðar. Aðrir munu byrja 
strax að reyna að bæta skaðann. 
Hér blasir við gamall vandi í nýrri 
mynd: lífeyririnn lætur undan til 
að jafna metin. Á fyrri tíð át verð-
bólgan upp lífeyri landsmanna. 
Verðtrygging var þá leidd í lög, 
svo að lífeyrissjóðir gátu eflzt og 
venjulegt fólk átti þess kost að 
byggja upp viðbótar sparnað. Nú 
hefur viðbótarsparnaður almenn-
ings rýrnað verulega og einnig 
grunnlífeyririnn. Mestu skiptir 
þó, að mannauðurinn er óskertur 
og einnig framleiðslutækin og 
ýmsar auðlindir til sjós og sveita. 

Heilagar kýr á háum hælum 
Búverndin hefur verið heilög kýr. 
Jafnvel Alþýðusambandið hefur 

ekki enn fengizt til að beita sér 
gegn búverndarstefnunni, þótt 
hún bitni harkalegast á þeim, sem 
lægst hafa launin. Heilögu kýrnar 
eru fleiri. Nú þarf að endurskoða 
þær fordómalaust í ljósi breyttra 
aðstæðna. 

Tökum ESB og evruna. Margir 
andstæðingar aðildar hafa sagt 
sem svo, að Íslendingar hafi líkt 
og Norðmenn efni á að standa 
utan ESB. Þessi forsenda sýnist 
nú brostin. Hrunið hefur bætt 
tveim nýjum röksemdum í safn 
þeirra, sem telja, að hag Íslands 
sé bezt borgið innan ESB. Í fyrsta 
lagi höfum við ekki lengur sömu 
ráð og áður á að hafna þeim 
hagsbótum, sem myndu fylgja 
inngöngu í ESB: lægra matar-
verð, meiri samkeppni, lægri 
vextir. Heimilin í landinu verja 
um sjöttungi tekna sinna til 
matarkaupa, og þau þurfa nú á 
greiðum aðgangi að ódýrum mat 
að halda til að ná endum saman. Í 
annan stað þurfum við nú einnig 
að senda umheiminum skýr boð 
um, að við erum fús til að lúta 
þeim aga, sem fylgir fullri aðild 
að ESB: aga í fjármálum og pen-
ingamálum og einnig á öðrum 
sviðum. Lausbeizluð hagstjórn í 
nafni óskoraðs fullveldis hefur 
ekki reynzt vel. Við hófum sjálf-
stætt efnahagslíf fyrir röskum 
hundrað árum með íslenzka 
krónu, sem var þá jafnvirði 
danskrar krónu. Nú er gengið 
22 íslenzkar krónur á móti einni 
danskri, og tókum við þó tvö núll 
aftan af gömlu krónunni, svo að 
gengið nú er í reyndinni 2200 
íslenzkar á móti einni danskri. 
Það er ekki trúverðugt, hvorki 
innan lands né út á við, að standa 
nú í rústunum og strengja þess 
heit einu sinni enn, að héðan í frá 
ætlum við á eigin spýtur að halda 
gengi krónunnar stöðugu. Taflinu 
er lokið. 

Heilagar kýr 

Í DAG | Næstu skref
ÞORVALDUR GYLFASON

UMRÆÐA
Guðlaugur Kr. Jörundsson skrifar um 
kosningar

Við göngum til kosninga þann 25. apríl. 
Kjósendur eiga létt verk fyrir höndum. 

Valkostirnir hafa sjaldan eða aldrei verið 
jafn skýrir. Það verður kosið um gömlu 
lausnirnar eða nýjar lausnir. Það verður 
kosið um áframhaldandi veldi hagsmuna-
samtakanna í Sjálfstæðisflokknum eða ný 
valdahlutföll með almannahagsmuni að leiðarljósi. 
Það verður kosið um íhalds- og einangrunarstefnu 
Sjálfstæðisflokksins eða jafnaðar- og alþjóðastefnu 
félagshyggjuflokkanna. Það verður kosið um hags-
munamat LÍÚ og Bændasamtakanna gagnvart ESB 
eða um hagsmunamat almennings gagnvart ESB.

Það verður kosið um hvaða flokkur skuli leiða 
félagshyggjustjórn til nauðsynlegra verka. Næsta 
ríkisstjórn verður að endurheimta fullveldi Íslands 
frá EES með því að ganga inn í ESB og gera okkur 
á ný að sjálfstæðri og fullvalda þjóð í samfélagi 
þjóðanna. Við getum ekki hætt á að vera lengur 
vinalaus og einangruð eyja. Sjálfstæðisflokkur-
inn braut brýr að baki þjóðinni með viðhorfi sínu 
þegar varnarliðið var á förum. Alþjóðastefna 

Samfylkingarinnar er sú eina sem getur 
eflt samskipti okkar við útlönd.

Við urðum velmegandi þjóð á samskipt-
um við útlönd. Það er erlent fjárfestingar-
fé sem skapar þjóðinni möguleika til 
auðsköpunar. Það er því mikilvægara en 
nokkuð annað að hér verði komið á stöð-
ugum gjaldmiðli. Eini gjaldmiðillinn sem 
er nothæfur fyrir Ísland er evran, m.a. 
vegna okkar miklu viðskipta inn á evru-
svæðið. Krónunni verður að koma í skjól 
sem fyrst inn í ERM II, fordyri evrunnar. 

Fyrsta skrefið er stefnumarkandi ákvörðun um 
aðildarviðræður. Það að taka stefnuna í átt að evr-
unni mun veita okkur trúverðugleika á ný. Aðild að 
ESB er nauðsynleg til að verja okkur gegn frekari 
afglöpum íslenskra stjórnmálamanna við efna-
hagsstjórn.

Kjósendur geta nú sent frá sér skilaboð. Sjálf-
stæðisflokknum er ekki treystandi fyrir stjórn 
landsins. Sjálfstæðisflokkurinn fær ekki lengur að 
halda okkur frá ESB til þess að halda eigin völdum 
yfir íslenskri þjóð. Sjálfstæðisflokkurinn getur 
ekki lengur litið á sjálfan sig sem þjóðina og auð-
lindir hennar sem eigin eign. Kjósandi góður, veldu 
frjálst sjálfstætt Ísland í samfélagi þjóðanna og 
veittu Samfylkingunni atkvæði þitt þann 25. apríl.

Sjálfstæðisveldi eða lýðveldi

GUÐLAUGUR KR. 
JÖRUNDSSON

Gruggug sjónarmið
Hér hafa ýmsir orðið til að tjá sig um 
efnahagsástandið. Hér var til dæmis 
gestur í þáttum og málþingum í 
vikunni John Perkins, sem frægastur 
er fyrir bók sem hann skrifaði og 
heitir „Confessions of an Economic 
Hit Man“. Hann er meðal viðmælenda 
í myndinni Draumalandinu sem 
frumsýnd var í vikunni. Perkins geldur 
varhug við Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 
(AGS) og telur hann handbendi afla 
sem ásælist náttúruauðlindir og vinni 
að því bak við tjöldin að hneppa 
landið í skuldafangelsi. Íslendingar 
sem starfað hafa fyrir AGS hafa hins 
vegar ekkert viljað kannast við slík 
gruggug sjónarmið hjá sjóðnum, en 
líkast til verður hver að gera upp við 
sig hver trúverðugastur er í því máli.

Fjölbreytt skrif
Til að glöggva sig á því kann að vera 
gagnlegt að kynna sér margvísleg 
önnur skrif Perkins, en fljótlegt er að 
galdra fram lista yfir bækur hans í 
netbókabúðum. Þar má finna titla á 
borð við „Shapeshifting: Techniques 
for Global and Personal Transfor-

mation“, „The 
World Is As You 
Dream It: Teach-
ings from the 
Amazon and 
Andes“ og „Psy-
chonavigation: 
Techniques for 
Travel Beyond 
Time“. Sá 
síðastnefndi 
er forvitni-

legastur, enda ekki á hvers manns 
færi að ferðast „út fyrir tímann“. Hjá 
Amazon.com fær bókin fína dóma 
hjá þeim sem hana hafa lesið, fjórar 
og hálfa stjörnu af fimm mögulegum. 
Umsagnir skiptast þó í tvö horn, ann-
aðhvort eru menn mjög hrifnir (sér í 

lagi af tengingum við 
fræði seiðmanna 
indíána), meðan 
aðrir hafa orðið fyrir 
vonbrigðum; þeir 
sem á annað borð 
kunni hugleiðslu læri 
þarna ekkert nýtt. 
 olikr@frettabladid.is
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S
jálfstæðisflokknum ætlar að verða flest að óhamingju 
þessa dagana. Skoðanakannanir sýna hann næst minnstan 
fjórflokkanna og engin teikn eru á lofti um að fylgið sé að 
braggast. Þvert á móti reyndar. Samkvæmt glænýrri könn-
un, sem var gerð fyrir Fréttablaðið og Stöð 2, er stuðningur 

við flokkinn heldur að dala. 
Var sú könnun gerð áður en tugmilljóna króna færslur FL Group 

og Landsbankans inn á reikninga í Valhöll komust í hámæli. Fast-
lega má gera ráð fyrir að þær æfingar verði Sjálfstæðisflokknum 
hvorki til álits- né fylgisauka.

Eitt vinsælasta umræðuefnið á yfirstandandi fermingaveislu-
tímabili hefur verið ræða Davíðs Oddsonar á landsfundinum fyrir 
tæpum tveimur vikum. Þar kenndi foringinn fyrrverandi öllum 
öðrum en sér sjálfum og flokki sínum um vonda stöðu landsins. 
Nú hefur Sjálfstæðisflokkurinn fært þjóðinni nýtt umræðuefni 
fyrir þær fermingaveislur sem eftir eru, í sömu mund og uppistand 
Davíðs var orðið gamlar fréttir. Kosningaherráð flokksins hefur 
örugglega ekki reiknað með þessu á lokametrunum í baráttunni. 
Fortíðin ætlar sem sagt að reynast sjálfstæðismönnum fjötur um 
fót. Þeir losna ekki undan þeirri arfleið að nítján ára setu þeirra við 
stjórn landsins lauk með ósköpum í efnahagslífinu. Og ekki batnaði 
staðan eftir að kom í ljós að þeir þáðu þessa háu styrki frá tveimur 
af helstu þáverandi viðskiptablokkum landsins. Sérstaklega þegar 
haft er í huga að hrunið er ekki síst rakið til þess að stjórnvöld 
ákváðu að íþyngja viðskiptalífinu ekki um of með reglusetningum 
og eftirliti. 

En fortíðin er þó ekki eini vandinn sem Sjálfstæðisflokkurinn 
glímir við þessa dagana. Alvarlegur skortur á framtíðarsýn er ekki 
minna vandamál. Sjálfstæðisflokkurinn virðist ekki vita hvað hann 
vill, aðeins hvað hann vill ekki. Aðild að Evrópusambandinu er þar 
efst á blaði. Liggur þó fyrir að meðal allra félaga og hagsmunasam-
taka, sem sögulega hafa myndað helst bakland Sjálfstæðisflokksins, 
er sú skoðun ríkjandi að Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið 
og taka upp evru. Enda hafa ekki komið fram aðrar trúverðugar 
lausnir á jafnvægisleysi í efnahagsmálunum til lengri tíma. Eina 
undantekningin er LÍÚ. 

Þessi togstreita hlýtur að verða Sjálfstæðisflokknum erfið á 
næstu árum. Vissulega sýna kannanir að meirihluti þjóðarinnar er 
mótfallinn Evrópusambandsaðild þessa dagana. En út úr könnunum 
má líka lesa að yngra fólk er opnara fyrir Evrópu en það eldra. Í 
könnunum má einmitt sjá að Sjálfstæðisflokkurinn sækir sitt harða 
kjarnafylgi til þessara eldri kjósenda, sem eru hvað andsnúnastir 
Evrópusambandsaðild. 

U-beygju Bjarna Benediktssonar í Evrópumálunum, í kjölfar 
formannskjörsins, má auðvitað rekja beint til þessarar stöðu. Ungi 
maðurinn, sem átti að vera fulltrúi nýja tímans, er því kominn í þá 
nöturlegu stöðu að vera í forystu fyrir flokk sem virðist þrá gamla 
tímann mest af öllu. 

Ekki er síður skrýtið hlutskipti þess fólks sem vill að Ísland gangi 
í Evrópusambandið en ætlar að kjósa Sjálfstæðisflokkinn í kosning-
unum framundan. Þetta eru um fjórtán þúsund manns samkvæmt 
nýjustu könnunum. Hollustan ristir furðulega djúpt. 

Margþættur vandi Sjálfstæðisflokksins.

Alvarlegur skortur 
á framtíðarsýn

JÓN KALDAL SKRIFAR

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: 
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á 
höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur 
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 
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DVD 500
Tölvuleikir 500
DVD Þættir 1.000

Opið á skírdag
og laugardag, fyrir páska 12-18

Herrabolir 995
Herraskyrtur 1.495
Herrabuxur 1.495
Stakir jakkar 2.995

Dömubolir 695
Dömubuxur 995
Dömublússur 1.595
Dömujakkar 1.995
Kjólar 1.995
Dömuskór með háum hæl 1.995
Dömutöskur 995 Barnabolir  495

Strákaskyrtur 695
Barnabuxur 1.495
Barnanáttföt 995
Barnainniskór 495
Barnaskór 795

Verðdæmi:

| Sundfatnaður | Dömufatnaður |
| Barnafatnaður | Herrafatnaður |

| Íþróttafatnaður | Skór | Töskur | DVD |

Stærsta Outlet landsins!

NÝTT!

Didriksons útivistargalli 6.995
Didriksons barnakuldagalli
2ja - 3ja ára 6.995
Rucanor galli fyrir stelpur 3.995
Rucanor körfuboltar 995

Arena sundskýlur, karla 3.495
Arena sundskýlur, stráka 2.995
Arena sundbolir 2.995

MerkjaOutlet, Korputorgi - Sími 578 9400

Lokað föstudaginn langa, páskadag og annan í páskum
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GUÐNI ÁGÚSTSSON, FYRRVER-
ANDI RÁÐHERRA OG FORMAÐUR 

FRAMSÓKNARFLOKKSINS, ER 
SEXTUGUR.

„Ég beiti svipunni hóflega 
fast þegar þið farið af leið.“

Þessi fleygu orð mælti Guðni 
Ágústsson, þá fráfarandi 

landbúnaðarráðherra, við arf-
taka sinn, Einar K. Guðfinns-

son, við lyklaskiptin í ráðu-
neytinu árið 2007.

timamot@frettabladid.is

„Ég geri ráð fyrir að lesturinn sjálfur sé um fimm tímar en 
svo eru yndislegir tónlistarmenn með mér. Elísabet Waage 
leikur á hörpu og Matthías Nardeau á óbó,“ segir Ragnheiður 
Steindórsdóttir, leikkona og bæjarlistarmaður á Seltjarnar-
nesi, en hún ætlar að lesa alla Passíusálma Hallgríms Pét-
urssonar í Seltjarnarneskirkju á föstudaginn langa. 

„Ég held að ég sé fyrsta konan til að lesa sálmana opinber-
lega en konur hafa áður lesið þá í útvarpi. Hins vegar liðu 
30 ár frá því Sigurbjörn Einarsson, þá dósent við guðfræði-
deild háskólans og síðar biskup Íslands, las sálmana fyrst 
árið 1944 þar til kona las þá í fyrsta sinn árið 1974. Það var 
Valbjörg Kristmundsdóttir, systir Steins Steinarrs. Hún kom 
frá Akranesi og las þá inn á stálþráð.“   

Ragnheiður hefur áður lesið hluta Passíusálmanna opin-
berlega. „Við vorum til dæmis fjögur sem lásum Passíusálm-
ana í Hallgrímskirkju árið 2007 og þá fór ég á námskeið um 
sálmana hjá Endurmenntun Háskóla Íslands. Sá fróðleik-
ur hefur nýst mér afskaplega vel í að undirbúa mig fyrir 
verkið en síðan auðvitað les ég bara og les til að æfa mig,“ 
segir hún ánægð og bætir við: „Það er upplifun að kynnast 
Passíusálmunum. Skáldið er á köflum mjög harðort í garð 
veraldlegra og geistlegra yfirvalda og sendir þeim tóninn. 
En síðan er líka trúnaðartraust í sálmunum til frelsarans og 
djúpt þakklæti fyrir að vera laus undan refsivendi drottins 
vegna þeirrar fórnar sem Jesús færði okkur öllum. Þetta er 
svo innilegt, fallegt og djúpt.“ Gestum er frjálst að koma og 
fara að vild á meðan á lestri stendur. „Æskilegt er að hafa 
með sér Passíusálmabækur til að fylgjast með en sálmarnir 
eru til á mörgum heimilum,“ segir Ragnheiður og brosir. 

Frá því Ragnheiður las sálmana árið 2007 hefur hana 
langað til að takast á við að lesa þá í heild sinni. „Ég nefndi 
þetta við prestinn á Seltjarnarnesi, við góðar undirtektir, 
og stuttu síðar var ég útnefnd bæjarlistarmaður. Þá fannst 
mér kjörið að hafa þetta sem mitt stóra verkefni í ár. Ég hef 
búið á Seltjarnarnesi í nokkur ár og kann óskaplega vel við 
mig. Kirkjan er falleg, góður hljómburður í henni og yndis-
legt að vera þar. Því kom ekki annar staður til greina. Þetta 
er líka í fyrsta skipti sem Passíusálmarnir eru fluttir þar í 
heild sinni á föstudaginn langa,“ útskýrir hún áhugasöm og 
bætir við einlæg: „Passíusálmarnir eru fjársjóður sem við 
verðum að færa frá kynslóð til kynslóðar og mér finnst ég 
vera hlekkur í þeirri keðju.“ hrefna@frettabladid.is

RAGNHEIÐUR STEINDÓRSDÓTTIR:   LES 
PASSÍUSÁLMANA Á FÖSTUDAGINN LANGA

Djúp upplifun

BREYSKLEIKI MANNSINS Ragnheiður segir Passíusálmana snerta sig 
djúpt enda hafi Hallgrímur Pétursson verið mikið skáld og listamaður. 

Við viljum koma á framfæri innilegu þakk-
læti til allra þeirra sem sýndu okkur samúð 
og stuðning við fráfall sonar okkar, 

Kristins Guðbjartssonar.

María Baldursdóttir   Guðbjartur J. Sigurðsson
og systkini hins látna.

Elskuleg móðir okkar, amma og lang-
amma,

Sigríður Ágústsdóttir 
frá Geiteyjarströnd, Mývatnssveit, 

lést hinn 5. apríl á Dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri. 

Börn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir og 
afi,

Frans Magnússon,
sjómaður, Vesturgötu 111b, 300 Akranesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness þriðjudaginn 7. apríl.  
Útför fer fram föstudaginn 17. apríl kl. 14.00 frá 
Akraneskirkju. Blóm og kransar afþakkaðir. Þeim sem 
vilja minnast hans er bent á Sjúkrahúsið á Akranesi eða 
Krabbameinsfélag Íslands.

                                      Elín Jónasdóttir
Valdís Hildur Fransdóttir Atli Þór Karlsson
Emelía Elín Fransdóttir Hafþór Hallmundsson
Maía Jósefsdóttir Ingólfur Guðbrandsson
Sína Sigríður Magnúsdóttir Axel Hilmarsson
                                        og fjölskyldur.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Sjöfn Jóhannsdóttir
lést á Sólvangi í Hafnarfirði 6. apríl sl. Jarðarför henn-
ar fer fram föstudaginn 17. apríl frá Fríkirkjunni í 
Hafnarfirði kl. 13.00.

Sonja Larsen Þórður Benediktsson
Jóhann Larsen Hildur Valgeirsdóttir
Edda Larsen Guðmundur Ásgeir Sölvason
Axel Birgir Knútsson Jóhanna Jónsdóttir
Hilmar Knútsson Jónína Ívarsdóttir
Gerða Knútsdóttir Krister Olsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Margrét Ögmundsdóttir,
Hraunbæ 103, Reykjavík,

lést á líknardeild Landakotsspítala miðvikudaginn 
8. apríl. Útförin fer fram frá Áskirkju föstudaginn 
17. apríl kl. 13.00.

Guðrún Jónsdóttir Oddur Þórðarsson
Jóna Jónsdóttir Pétur Eiríksson
Guðlaugur G. Jónsson Sigríður I. Ágústsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafað-
ir, bróðir og afi,

Hörður Eiríksson, 
fyrrverandi flugvélstjóri 
Blönduhlíð 10, Reykjavík,

sem lést á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut 
31. mars síðastliðinn, verður jarðsunginn frá 
Fossvogskirkju þriðjudaginn 14. apríl kl. 13.00. Blóm 
og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á Hjartaheill.

Helga Steffensen
Björn Sverrir Harðarson
Helga Sigríður Harðardóttir Steffensen Guðmundur E.   
 Jónsson
Valdimar Harðarson Steffensen Guðrún Ægisdóttir
Baldur Þórir Harðarson Estíva Birna
 Björnsdóttir
Eiríkur Bjartmar Harðarson
bróðir og barnabörn. 

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Kjartan Sveinsson, 
Símaverkstjóri, 
frá Vík í Mýrdal, 

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Eir mánudaginn 
6. apríl verður jarðsunginn frá Árbæjarkirkju þriðju-
daginn 14. apríl kl. 13:00. Blóm og kransar eru afþakk-
aðir en þeim sem vildu minnast hans er bent á líknar- 
og hjálparstofnanir.

Þórir Kjartansson Friðbjört Elísabet Jensdóttir
Sveinn Kjartansson Hólmfríður Böðvarsdóttir
Eyrún Kjartansdóttir Haukur Helgason
Sigrún Kjartansdóttir  Þorbjörn Jónsson
börn, tengdabörn og barnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Jón Kristinsson
Lambey, Fljótshlíð,

lést á Kirkjuhvoli Hvolsvelli miðvikudaginn 1. apríl. 
Útför hans fer fram frá Breiðabólstaðarkirkju í 
Fljótshlíð laugardaginn 11. apríl kl. 13.00. Þeim sem 
vildu minnast hans er bent á Dvalarheimilið Kirkjuhvol 
á Hvolsvelli.

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

Maðurinn minn, pabbi okkar, tengda-
pabbi, afi og langafi,

Árni Elfar 
lést hinn  5. apríl síðastliðinn á Hjúkrunar- og dvalar-
heimilinu Holtsbúð. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

F.h. aðstandenda, 
Kristjana Magnúsdóttir.

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,

Ingibjörg Jónsdóttir,
Dvalarheimilinu Grund, 
áður Álfheimum 3, 

lést að morgni 5. apríl. Útför hennar fer fram frá 
Langholtskirkju föstudaginn 17. apríl klukkan 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Guðmann Sigurbjörnsson Kristín Aradóttir
Rósa Jónsdóttir Sigursveinn Sigurðsson
Hólmfríður Jónsdóttir
Guðjón Rögnvaldsson            

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

Ketill Leósson
Vættaborgum 88, Reykjavík,

lést á Líknardeildinni Kópavogi að morgni 5. apríl sl. 
Hann verður jarðsunginn frá Selfosskirkju laugardag-
inn 11. apríl kl. 13.30.

Rakel Gísladóttir, Benedikta Ketilsdóttir, Guðjón Egill 
Guðjónsson 
Ketill A. Ágústsson, Gabríel A.Guðjónsson, systkini hins 
látna og fjölskyldur þeirra.
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Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

BRJÓSTAHALDARAR   komu fram á sjónarsviðið í lok nítj-

ándu aldar. Þeim var ætlað að leysa korselettin af hólmi og 

eru nú orðnir sjálfsagður klæðnaður kvenna í flestum hlutum 

heimsins.

„Móðir mín prjónaði lopapeysuna á 
mig en bolurinn er frá hljómsveit-
inni Reykjavík. Buxurnar eru hins 
vegar Birkis-buxur frá Bandaríkj-
unum en þær eru svo ódýrar úti 
og mamma kaupir þær af og til á 
mig. Þær eru rosalega þægilegar 
með mörgum vösum,“ segir Berg-
ur Thomas Anderson, bassaleikari 
hljómsveitarinnar Sudden Weather 
Change, og brosir.

Bergur lýsir fatastíl sínum sem 
frekar afslöppuðum og skemmti-
legum. „Ég er oftast í gallabux-
um, hljómsveitarbol og skyrtu. 
Gaman er að styrkja vinaböndin 
við aðra í bransanum og kaupa af 
þeim hljómsveitarboli og annað 
slíkt. Þessa dagana er ég annars 

yfirleitt í lopapeysu, enda hentar 
hún við flestar íslenskar aðstæð-
ur,“ segir hann og viðurkennir að 
hann hafi gaman af að finna sér ný 
föt. „Mér finnst gaman að grúska 
í Kolaportinu og á svoleiðis stöð-
um þar sem finna má öðruvísi föt 
sem eru í raun einstök. Til dæmis 
skyrtur og peysur í sérstökum, 
gömlum sniðum og æpandi litum 
en líka föt í dempaðri jarðarlitum. 
Við í hljómsveitinni höfum allir 
gaman af sniðugum fatnaði,“ segir 
Bergur og bætir við: „Við erum 
allir á sömu nótunum í fleiri en 
einum skilningi þar sem við klæð-
um okkur svipað og reynum jú að 
spila í takt. Við til dæmis girðum 
allir buxurnar ofan í sokkana en 

þá hefur maður góða yfirsýn yfir 
það sem er fyrir neðan mann.“

Sudden Weather Change spilar á 
tónleikum á Sódómu í kvöld ásamt 
hljómsveitunum Kimono og Bent 
Moustache frá Hollandi. „Þetta er 
á vegum Kimi Records og miðinn 
kostar einungis 800 krónur. Ef fólk 
greiðir hins vegar 1.500 krónur 
þá fær það líka plötu úr vörulista 
Kimi sem er frekar gott. Á morgun 
fljúgum við síðan til Ísafjarðar og 
spilum á tónlistarhátíðinni Aldrei 
fór ég suður. Ég kom frá Snæfells-
nesi í fyrradag og skelli mér svo á 
Vestfirðina á morgun og á svona 
ferðum kemur lopapeysan sér vel,“ 
segir Bergur kátur.

hrefna@frettabladid.is

Oftast bara í lopanum
Þægilegur fatnaður með smá skemmtilegheitum hentar hljómsveitargaurum vel og er Bergur Thomas 
Anderson, bassaleikari hljómsveitarinnar Sudden Weather Change, þar engin undantekning.

Bergur Thomas klæðist þægilegum og á stundum skrautlegum fatnaði sem hentar vel þegar ferðast er um landið og spilað á 
rokktónleikum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SÚKKULAÐIVAX

HAFRAVAX

SÚKKULAÐISTRIMLAR
F. ANDLIT OG LÍKAMA

ATH. Súkkulaðivax hentar vel fyrir viðkvæma líkamshluta
ÚTSÖLUSTAÐIR: Apótek og snyrtivöruverslanir

Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni 
og einnig vaxstrimlar
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Meirapróf

Upplýsingar og innritun
í síma 5670300

NÝTT NÁMSKEIÐ HEFST 15. APRÍL

Auglýsingasími

– Mest lesið



DISEL - 4WD
RENAULT KANGOO. Árg. 2005, ekinn 
87 þ.km, 5 gírar. Verð 1.490.000. 
Rnr.241702.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, 
Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá fleiri mynd-
ir á www.bilalif.is

NISSAN DOUBLE CAB 4WD. Árg. 2003, 
ekinn 178 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 
1.190.000. Rnr.241017.Til sýnis og sölu 
hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá 
fleiri myndir á www.bilalif.is

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 
4X4. Árg. 2005, ekinn 83 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 2.480.000. 
Rnr.112630.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, 
Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá fleiri mynd-
ir á www.bilalif.is

Sparibaukur
KIA PICANTO. Árg.2005, ekinn 54 
þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 790.000. 
Rnr.112666.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, 
Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá fleiri mynd-
ir á www.bilalif.is

SUZUKI LIANA 2WD. Árg. 2006, ekinn 
39 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
1.330.000. Rnr.241619.Til sýnis og sölu 
hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá 
fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

RENAULT TRAFIC VAN, 11/2004, ek. 
130 þús.km, cd, rafmagn, dísel, ofl., 
Verð 1200 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

Lækkað verð útborgun aðeins 150.
þ.kr Nissan Patrol 37“,árg 2005,ek 
85.þ,Sjálfsk,Leður,7 manna,Glertopp-
lúga,Frábær ferðabíll, áhv 3.690 afb 
59.þ.kr Allar nánari upplýsingar hjá bíla-
sölunni Netbilar.is s: 588 5300

Lækkað verð útborgun aðeins 340þ.kr 
M.Benz C230 SPORT 2,5 V6, Einn með 
öllu,Listaverð 5,1 fyrir utan aukabúnað 
Lækkað verð aðeins 2,990 áhv 2,650 
Allar nánari upplýsingar hjá bílasölunni 
Netbilar.is s: 588 5300

útb aðeins 840.þ Lækkað verð. Porsche 
911 Carrera 4 (964)ek um 100.þ Sá 
allra flottasti. áhv lán 2.150 afb 35.þ.kr. 
Allar nánari upplýsingar hjá bílasölunni 
Netbilar.is s: 588 5300

KAWASAKI KDX 220, Árg 2005 , ek 96 
mílur, Tvígengis,ekið 64 mílur, Ásett 
490 Tilboð aðeins 290.þ,Allar nánari 
upplýsingar hjá bílasölunni Netbilar.is 
s: 588 5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

 Bílar til sölu

Peugot 306 árg. ‘98 Flottur bíll. Tilboð 
199 þús. S. 690 9876.

ATH öll skipti
VW TRANSPORTER. Árgerð 2004 ekinn 
114 þ.km, DÍSEL, 8 manna 5 gírar. 
Álfelgur. Verð 1.990.000. Áhv. millj. Ath 
öll skipti, t.d vélsleði eða mótorhjól. S. 
693 5053.

BMW Z4 3,0 árg 2003 ekinn 45Þús Eins 
og nýr.ATH Öll skipti. S:898-2811.

Subaru Forester ‘01 ek. 115þ. ssk. Leður, 
álfel., dráttarb., sk. ‘10. S. 617 6029.

Til sölu Chevrolet Corvette , árg 1980, 
eins og nýr, vel meðfarin, t toppur, ný 
dekk og boraðir diskar, frábær sumar-
bíll, uppl í s: 892 5005

Til sölu Chevrolet Tosca, árg 11/2007, 
ekin 22þkm, Leður, sóllúga, álfelgur, 
spoilerkitt, glæsilegur bíll, verð 2.9millj, 
áhv 1300þ, uppl í s: 892 1116 og 892 
5005

Til sölu Lincoln Navigator Ultimatum 
,árg 2005 , einn með öllu, 7manna, ný 
dekk, ekin 60 þ.km, sk á ódýrari, uppl 
í s: 892 1116.

Til sölu Lincoln Navigator LTD, árg 
2005, leður, glerlúga, 7 manna, rafm í 
öllu,ekinn 80þkm, skemmdur e/tjón, 
allir varahlutir fylgja, verð aðeins 1750 
þús, viðgerðarkostnaður ca 500þús, 
uppl í s: 892 1116

VW Golf árg. ‘97 1,4 3 dyra. Ek. 170 þús. 
ný tímareim, nýskoðaður. V. 120 þús. 
S. 894 9128.

Tafe 35DI CLassic „Ferguson edition“. 
Verð 2,2 m. + vsk. Tilboð 1890 þ. + vsk. 
Hringdu núna s. 697 3217.

 0-250 þús.

!! 310 ÞÚS Í AFSLÁTT !!
Opel Astra sedan 1.6 bsk’99 ekinn 
198þ , skipt um tímareim í 196þ! nýtt 
í bremsum og mikið yfirfarinn! sk.’10 , 
listaverð 560þús en þitt verð 250 ÞÚS 
uppl. í s. 894-6383

Tilboð
Musso árg.’98. 7 manna. Diesel, turbo, 
intercooler. Ssk. Ek. 266 þ.km. Verð 250 
þ. Uppl. í s. 659 3459.

Tilboð
Lancer árg ‘98, ek. 212 þús, nýskoðaður 
2010, nýleg tímareim. Verð 220 þús. 
Uppl. í s. 659 3459

Tilboð 199 þús!
Renault Megan árg ‘97, ek. 140 þús, 4d, 
ný skoðaður 2010, nýtt í bremsum og 
ný tímareim,góður bíll og lítur vel út. 
Skoðaður 2010. S. 841 8955.

MMC Pajero 3.0 bensin. arg.92. 250.000 
isk. eda skipti a sendibill. s.8248416

 250-499 þús.

ÓDÝR SPARIBAUKUR!!!
suzuki swift’98 1,3 ek.130 þús ný skoð-
aður 2010 í fínu standi fínasti snattari 
sem eyðir engu TILBOÐ 155 þús stgr! 
s.841 8955

SJÁLFSKIPTUR DISEL!!
Opel Astra 2.0 turbo disel, ssk. Árg. 
2002. Ekinn 210 þús. 3 dyra. Eyðir mjög 
litlu. bíll í toppstandi og hefur fengið 
gott viðhald,Listaverð 670 þús. Tilboð 
350 þús. S. 841 8955.

Nissan D/C árg99 með húsi.Ný heilsd 
ekinn 200Þ. Þarfnast smá lagf. V300þ. 
S:8219809

 1-2 milljónir

Ford Escape XLT Choise 2003 Fæst 
á góðu verði vegna flutninga. Uppl. í 
síma 8642210.

Honda HR-V 2005 ek. 65þ. bsk. Mjög 
vel með farinn bíll. Sími 8462011.

 Bílar óskast

Nú er tími notaðra bíla
Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á 
skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.- 
fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið 
á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð. 
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2 
- Sími 588-5300

Óska eftir bíl.....
fyrir allt að 150þúsund má þarfnast 
lagfæringar. Uppl. í s. 843-9018

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

Óska eftir subaru legacy’95-’99 árg. Til 
uppgerða eða niðurrifs. Má vera véla-
vana. Uppl. 554-3087, 898-9307

 Jeppar

Til sölu Suzuki Grand Vitara 05, sjsk. 
ekin 32000 km. Ásett 1,9M Tilb. 1,5M s. 
664-0368/691-3589

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

 Fornbílar

Vil kaupa GAMLA bjöllu. Leita að heil-
um, ökufærum og helst skráðum bíl. T-
Reiðubúinn að greiða mjög sanngjarnt 
verð fyrir gott eintak. Sími 8641461

 Vörubílar

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

Vörubíll óskast
Óska eftir 6 hjóla vörubíl með krana 
Mercedes eða Scania. Uppl. í s. 896 
9932

 Húsbílar

Til sölu 2 stk ford econline annar er 95 
og hinn 98.Tilboð óskast.S:860-1860

 Mótorhjól

Til sölu Honda Valkyrie Rune árg 2005, 
ekin 2þ km, allir aukahlutir, aðeins 
1200 hjól framleidd, aðeins bein sala, 
uppl í s: 892 1116.

 Fjórhjól

Til sölu Polaris Outlaw árg 2007, eins 
og nýtt, mikið af aukahlutum 2dekkja-
gangar ofl, verð 1150 þ. uppl í s: 892 
1116 og 892 5005.

 Reiðhjól

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

 Kerrur

Tilboð kr. 99.000 L.2,06xB.1,11xH.0,40 
750kg. kerrur. 13“ dekk. Brimco ehf. 
Háholti 18 Mosf. S. 894 5111 www.
brimco.is

Innanmál: 144x94x35 cm - heildar-
þyngd 500 kg - burðargeta 400 kg 
- dekk 13“ TILBOÐ: 99.000 Lyfta.is 
- Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími 
421 4037 - www.lyfta.is

 Vinnuvélar

Varahlutir, sérpöntunarþjónusta, fríar 
auglýsingar og notuð tæki.

 Bátar

Óska eftir DNG handfærarúllum og 
fiskikörum passandi fyrir smábáta. 
Einnig vantar olíumiðstöð og vagn 
undir sómabát. Uppl. í síma 843 4904

Óska eftir grásleppuúthaldi. Uppl. í s. 
694 1891.

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

4 stk. mjög góð 13“sumardekk, 175 
70x13. verð 8 þús. Uppl í s. 864 5290

Til sölu 4x 35“ á 12x15 6 gata krómfelg-
um. 4x 36“ dekk. 4x 35“ dekk. 4x 12x15 
6 gata álfelgur. 4x 250x50R/15 dekk á 
álfelgum. S. 664-0368/691-3589

 Varahlutir

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.

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.

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

Notaðir varahlutir
Eigum til og getum útvegað varahluti í 
VW, Skoda, Getz, Yaris o.fl. Kaupum bíla 
til niðurrifs. S. 534 1045.

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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



HANNAÐI 
ÓVENJULEG-
AN LAMPA
Kristín Birna Bjarnadóttir 
vöruhönnuður vekur 
athygli erlendis.

HLAUPANDI 
VEÐUR-
FRÉTTA  KONA
Soffía Sveinsdóttir ætlar 
í 55 kílómetra Laugavegs-
maraþon í sumar.

GÁFU BORG-
ARSTJÓRA 
NÝJA BÓK
Þórey Vilhjálmsdóttir og 
Lóa Auðunsdóttir skrifuðu 
Reykjavík barnanna.

föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS  9. apríl 2009

Skemmti lega kærulaus 

STUÐBOLTI
Logi Bergmann Eiðsson er besti 

sjónvarpsmaður landsins
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núna
✽  á harðaspretti

augnablikið

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

ÞORBJÖRG MARINÓSDÓTTIR BLAÐAMAÐUR
Ég ætla norður á Sauðárkrók með fjölskyldunni, elda humarsúpu, fara á 
skíði, snjósleða, skrifa og kíkja á djammið þar. Gott að hlaða batteríin í 
náttúrunni, borða góðan mat og kaupa sér sokka í Kaupfélaginu. Tala nú 
ekki um að kíkja á hestbak hjá Ragnheiði frænku.

helgin
MÍN

FLOTT PAR Það geislaði af Joel 
Madden og Nicole Richie þegar þau 
mættu saman á My House í Los 
Angeles á dögunum í fjáröflunar-
hanastél fyrir UNICEF. Parið á von 
á öðru barni sínu í ágúst, en saman 
eiga þau dótturina Harlow Winter 
Kate Madden, eins árs.

É g sýndi lampann á Kjarvalsstöðum í fyrra, 
en þá var hann ekki alveg tilbúinn. Núna 

er ég búin að þróa hann yfir í söluvænlegt 
form,“ segir Kristín Birna Bjarnadóttir vöru-
hönnuður um lampann Illuminant eða Ljós-
gjafa sem var lokaverkefni hennar úr Lista-
háskólanum í fyrravor. Lampinn gefur ævin-

týralega birtu á óvenjulegan máta og hefur 
vakið mikla athygli og birst af honum 
myndir í hönnunartímaritinu Dezeen og 
á tæknisíðunni divice.com.

„Hugmyndin kviknaði í kúrs þar sem 
við áttum að hanna rómantísk ljós og þá 

datt ég inn á þessi endurskinsefni sem ég 
nota í lampaskerminn. Þetta er sama efni og 
er á appelsínugulu keilunum sem eru notað-
ar við alla vegavinnu, en þá lýsa bílarnir beint 
á efnið sem endurkastar birtunni. Yfirskrift-
in á hönnuninni er „what goes around comes 
around“ því mér varð hugsað til þess hvern-
ig fólk endurspeglast í hegðun sinni og gjörð-
um og ég trúi því að maður uppskeri eins og 
maður sáir,“ útskýrir Kristín. Hún hannaði 
lampann þannig að díóðuljós á gólfinu lýsir 
upp undir skerminn og dreifir þannig birtunni. 
„Lampaskermurinn hangir neðan úr loftinu á 
girni og neðan úr honum hanga 2 mm lengjur 
úr sama endurskinsefni og skermurinn. Hægt 
er að skipta um lit á ljósinu á gólfinu með lit-
uðum glerplötum sem eru settar ofan á það 
og eru til rauðar, fjólubláar, bláar og brúnar 
plötur,“ segir Kristín. 

Hún segir lampann ekki kominn í verslan-
ir en draumurinn sé að koma honum í fram-
leiðslu. Þangað til geta áhugasamir haft sam-
band við Kristínu á kristinbirna.com.  - ag 

Kristín Birna Bjarnadóttir vöruhönnuður:

VEKUR ATHYGLI FYRIR 
HÖNNUN Á LAMPA

Ævintýralegt Hægt er að 
breyta stemningunni með því 
að setja litaðar glerplötur ofan 
á ljósið á gólfinu sem lýsir upp 
undir skerminn.

Í helli Mörgum þykir 
lampi Kristínar minna 
á marglyttu en þessi 
mynd var tekin í 
Maríuhelli í Heið-
mörk af eiginmanni 
Kristínar, Karli 
Bergmanni Páls-
syni.

þetta
HELST

„Ég byrjaði að hlaupa reglulega árið 2003 og 
skellti mér þá í hlaupahópinn TKS,“ segir 
veðurfréttakonan Soffía Sveinsdóttir sem 
hefur meðal annars hlaupið nokkur tíu 
kílómetra hlaup og þrisvar sinnum hálft 
maraþon. Soffía ætlar að taka þátt í Lauga-
vegsmaraþoninu í sumar sem eru einir 55 km 
en markmið hennar er að komast heil í mark. 

„Ég set stefnuna á að klára, það er afrek út 
af fyrir sig, en annars vonast ég til að vera 
um átta klukkutíma með hlaupið,“ segir 
hún og bætir við að svona langhlaupum 
fylgi mikil ánægja. „Það er frábær til-
finning að ljúka áfanga og svo er félags-
skapurinn í hlaupunum góður,“ segir 
Soffía og viðurkennir að langhlaup 
geti orðið að fíkn. „Löngu hlaupi fylg-
ir mikil líkamleg og andleg vellíðan og 
ég mæli með hlaupi og hreyfingu fyrir 
alla. Þegar álagið er mikið er ekkert 
betra en að komast út að hlaupa til að 
hlaða batteríin því með hreyfingu end-
urnærist maður og getur hreinsað hug-
ann, hugsað og fundið lausnir á vanda-
málum.“  -iáh

Soffía Sveinsdóttir ætlar í Laugavegsmaraþonið:

Hlaupandi 
veðurfréttakona

Vinsæl Hönnun Kristínar 
Birnu hefur meðal annars 
sést í hönnunartímaritinu 
Dezeen og á tæknisíðunni 
divice.com.

Listamessa á morgun
„Við erum fjórar saman með sýn-
inguna í Kling og Bang og ákváð-
um í rauninni að nýta rýmið sem 
vinnustofu,“ segir listakonan Rakel 
McMahon um sýninguna Opið - til 
eru hræ. „Sýningin er í raun vinnu-
ferli þar sem áhorfandinn fær að 
sjá hvernig myndlistarmað-
urinn vinnur. Við vildum líka 
nýta rýmið til hins ítrasta 
og brjóta bilið milli listgreina 
svo við höfum haldið „open-
mic“ og stuttmyndakvöld,“ útskýrir 
Rakel. „Á föstudaginn langa ætlum 
við að vera með opið frá 12 til mið-
nættis og vera með uppgjörninga. 
Þá verður haldin listamessa þar 
sem listin verður tilbeðin en ekki 
Kristur,“ bætir hún við.

Kimikvöld á Sódómu
Eftir vel heppnað Kimikvöld á Sóm-
dóma Reykjavík fyrir tveimur vikum 
hefur verið ákveðið að endurtaka 
leikinn í kvöld. Fram koma hljóm-
sveitirnar Kimono og Sudden 
Weather Change, The Bent Mous-
tache frá Hollandi og Retro Stef-
son. Kimono eru nú á fullu að 
vinna í nýju efni fyrir væntanlega 
plötu, en þeir gáfu síðast út plötu 
fyrir tveimur árum. Þeir leggja mikið 
upp úr tónleikaflutningi og heyrst 
hefur að þeir séu með heljarinnar 
„ljósashow“ til að gera upplifunina 
sem eftirminnilegasta.

Öflug „Löngu hlaupi 
fylgir mikil líkamleg 
og andleg vellíðan,“ 
segir Soffía.

Auglýsingasími

– Mest lesið



Pier kemur stöðugt á óvart 
ert þú búin að kíkja nýlega?
Skírdagur opið 12-18, föstudagurinn langi lokað, laugardagur 10-18
páskadagur lokað, mánudagur annar í páskum opið 12-18.

Full búð 
af spennandi 
húsgögnum, 

gjafavöru 
og kertum

stein
höfuð

Ný 
kerti

18
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nýtt!
nýtt!

BORÐ + 4 STÓLAR
stólar geymast inni í borði hægt 
að fella borð báðum megin.

49.900.-

LUKTIR
fyrir sprittkerti
margir litir

590.-

STJAKAR, fyrir sprittkerti

490.-

PAPPA-
REGNHLÍFAR, stórar 990.-

VINNUBORÐ á hjólum

29.850.-

MATARSTELL

6.900-8.900-12.900.-

STYTTUR stemning frá framandi stöðum

2.990.-

STEINHÖFUÐ tvær stærðir verð frá

2.990.-

LUKTIR
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Föstudagur leitaði til 
málsmetandi álitsgjafa í 
leitinni að besta sjón-
varpsmanni landsins. 
Margir komust á blað 
en það var Logi Berg-
mann Eiðsson sem 
fékk langflestu stigin 
sem besti sjónvarps-
maður Íslands.

Viðtal:  Indiana Ása Hreinsdóttir

Ljósmyndir af Loga: Stefán Karls-

son

Þ
etta er frábært og 
g leður  mitt  l i t la 
hjarta,“ segir Logi 
Bergmann Eiðsson 
þegar honum eru til-

kynnt úrslitin í valinu á besta sjón-
varpsmanni landsins. Álitsgjöfum 
Föstudags þykir Logi standa sig 
frábærlega sem fréttalesari sem 
og spjallþáttastjórnandi Loga í 
beinni og segja hann trúverðugan 
fréttalesara og skemmtilega kæru-
leysislegan spjallþáttakóng. 

„Ætli ég virki ekki kæruleysis-
legur þar sem ég er kærulaus. Upp 
að vissu marki allavega. Svona 
þáttur eins og Logi í beinni þarf 
að vera léttur og skemmtilegur, 
á föstudagskvöldum má láta allt 
flakka og hafa gaman. Sérstak-
lega núna þegar allt er farið til 
helvítis,“ segir hann og bætir við 
að maður verði að hafa gaman af 
því sem maður geri. „Það er um 
að gera að fíflast aðeins og reyna 
að vera fyndinn. Þótt það takist 
ekki alltaf,“ segir hann hlæjandi. 
Logi, sem hefur verið í sjónvarpi 
í átján ár, segist ekki eiga erfitt 
með að breyta um gír, úr fréttum 
yfir í léttmetið. „Einhvern tímann 
hafði ég áhyggjur af þessu en ég 
er búinn að vera það lengi í sjón-
varpi að mér finnst ekkert erfitt 
að svissa um,“ segir hann kátur 
og bætir við að ef einhverjir eigi 
í vandræðum geti þeir athugað 
hvort hálsbindið sé á sínum stað. 
„Ég er þessi kæruleysislegi þegar 
ég er ekki með bindi en þegar ég 
er með bindi er ég að lesa fréttir,“ 
segir hann hlæjandi. 

Logi í beinni er farinn í sumar-
frí en mun rata aftur á skjáinn í 
haust. „Áhorfstölur síðustu þátta 
hafa verið ótrúlegar svo ég vona að 
við séum að gera eitthvað rétt. Við 

komum aftur fersk í haust enda 
eigum við nóg inni ennþá.“ Spurð-
ur hvort honum þyki skemmtilegt 
að sigra einhvern einn sjónvarps-
mann fremur en annan nefn-
ir hann Sigmar Guðmundsson í 
Kastljósinu. „Á milli okkar Simma 
hefur alltaf verið rígur. Það er bara 
skemmtilegt enda erum við góðir 
vinir. Ég er mjög kátur með þetta 
enda hef ég gaman að vinnunni 
og það sést kannski.“

1. SÆTI
LOGI BERGMANN
„Stuðbolti, góður sem fréttamað-
ur og þáttastjórnandi. Skapar auð-
veldlega skemmtilegt og létt and-
rúmsloft með húmorinn að leið-
arljósi.“

„Skemmtilega vitlaus og klikk-
aður á skemmtilegan máta.“

„Ótrúlega eðlilegur og afslapp-
aður, fær fólk til að opna sig og 
kann að koma fólki á óvart með 
skemmtilegum innskotum í formi 
spurninga eða myndbrots. Frábær 
húmor.“ 

„Einn sá besti í dag. Algjör-
lega á réttri hillu í spjallþættin-
um sínum. Passlega kærulaus og 
léttur.“

„Spjallkallinn Logi. Þessi kæru-
leysistækni hans svínvirkar og 
þættirnir hafa gengið vel upp.“ 

„Flottur. Hefur margar hliðar 
sem sjónvarpsmaður. Smellpass-
ar í fréttirnar og fer svo úr frétta-
gallanum og beint í settið á Loga í 
beinni. Þátturinn er algjör snilld.“

„Bara góður í Loga í beinni, svo 
skemmtilega gleyminn og klúð-
urslegur eitthvað að þú getur ekki 
annað en farið í gott skap. Logi og 
tíkin Skotta eru skothelt par á 
föstudagskvöldum.“

2.-3. SÆTI
SÖLVI TRYGGVASON
„Einn af fremstu sjónvarpsmönn-
um okkar. Skýr, eldklár og mynd-
arlegur. Góður fréttamaður og 
ávallt vel til fara. Gaman að sjá 
hann á SkjáEinum.“

„Var frábær í Íslandi í dag og 
hefur glætt SkjáEinn miklu lífi 

m e ð  n ý j u m 
þáttum sínum 
þar.“

„Klárlega 
flottasti sjón-
varpsmaður-
inn. Nær að 
halda manni 
v i ð  s k j á i n n 
allan þáttinn, 

kemur með beittar spurningar án 
þess að gagga á viðmælanda sinn. 
Síðan er bara svo gaman að horfa 
á hann.“ 

„Með húmor. Yfirvegaður og 
geðþekkur. Dettur ekki í þá gryfju 
líkt og margir aðrir myndarmenn 
að vera með folatakta og smjörva-
bros.“

2.-3. SÆTI
ÞÓRA ARNÓRSDÓTTIR 
„Glæsi leg  og 
eldklár. Kona 
sem vex stöðugt 
í starfi. Pottþétt 
fyrsta sæti!“

„Sú  e ina  í 
Kastljósi sem er 
alltaf fagleg og 
kurteis við við-
mælendur sína. 
Hefur skemmtilegt prakkarablik í 
augum og kallar fram hjá manni 
vellíðan.“

„Kemur mér sífellt á óvart. Nýtur 

sín í Kastljósinu. Tungumálasnill-
ingur, virkilega sjarmerandi. Flott 
kona sem vinnur á.“

„Afar viðkunnanleg og sjarmer-
andi. Gáfurnar leka af henni og 
hún er laus við hroka.“

4.-6. SÆTI
EGILL HELGASON 
„Frábær sjón-
varpsmaður. 
Ávallt gaman 
að horfa á þætt-
ina hjá honum 
og vel staðið að 
þeim. Skeleggur 
og eldklár.“ 

„Hefur verið 
í  s ínu besta 
formi í vetur, bæði í Kiljunni og 
Silfrinu.“

„Krútt með krullur, eins sjálf-
sagður hlutur á sunnudögum og 
eggið og beikonið. Er hann sjálfur. 
Kveikir í manni áhuga á íslensk-
um bókmenntum. Snillingur.“

4.-6. SÆTI
RAGNHILDUR STEINUNN
„Alltaf gaman 
a ð  h o r f a  á 
skvísuna í sjón-
varpinu, virk-
ar alltaf mjög 
örugg.“

„Tekur sjálfa 
sig ekki of há-
tíðlega og er 
alltaf tilbúin að 
stökkva út í djúpu laugina. Hefur 
náð góðum tökum á starfinu á 
stuttum tíma en ég mæli með 
henni einni sem stjórnanda svo 
einhverjar aukapersónur skemmi 
ekki fyrir henni.“

„Rosa flott stelpa sem lífsgleð-
in geislar af. Falleg kona og nýtur 
sín vel á skjánum.“ 

4.-6. SÆTI
SIGMAR GUÐMUNDSSON
„Frábær blanda af fréttaspyrli og 
dagskrárgerðarmanni. Grunnurinn 

SKEMMTILEGAST AÐ VINNA SI

Vinsæll „Ætli ég virki ekki 
kæruleysislegur þar sem ég 

er kærulaus. Upp að vissu 
marki allavega,“ segir Logi.

Á milli okkar Simma hefur alltaf verið rígur. Það er bara 
skemmtilegt enda erum við góðir vinir. Ég er mjög kátur með 
þetta enda hef ég gaman að vinnunni og það sést kannski.
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úr útvarpi gerir 
það að verkum 
að hann á létt 
með að tala án 
þess að vera 
með allan texta 
niðurnjörv-
aðan. Þorir að 
spyrja óþægi-
legra  spurn-
inga án hortug-
heita.“

„Einfaldlega besti spyrill í ís-
lensku sjónvarpi í dag og varla að 
nokkur maður standist honum 
snúning. Ákveðinn en samt sann-
gjarn.“

„Verður bara betri með árun-
um. Kaldur og spyr spurninga 
sem aðrir myndu ekki voga sér, 
en hann kemst upp með það.“

7. SÆTI
EVA MARÍA JÓNSDÓTTIR 
„Laus við alla 
tilgerð, hefur 
raunverulegan 
áhuga á við-
fangsefninu. 
Þægileg rödd 
hennar spillir 
ekki fyrir.“

„Sæt, 
skemmtileg og 
hæfilega kæru-
laus svo maður slakar á þegar 
maður horfir á hana. Tekur mis-
tökum með stóískri ró og gerir 
gott úr öllu.“

ÞAU VORU LÍKA NEFND:
Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir 
„Fremsti fréttamaðurinn í ís-
lensku sjónvarpi. Tala nú ekki um 
hvað hún er góður kokkur. Ávallt 
til fyrirmyndar í sjónvarpi fyrir 
land og þjóð.“

Auðunn Blöndal 
„Klikkar aldrei, ávallt fyndinn og 
með þennan kalda grófa húmor 
sem mætti vera enn grófari.“

Ómar Ragnarsson
„Besti sjónvarpsmaður allra tíma. 
Punktur!“

Björgvin Franz
„Frábær í Stundinni okkar!“

Ingvi Hrafn Jónsson 
„Einlægur og beittur í senn, mesti 
orginalinn í kassanum. Ég trúi öllu 
sem hann segir.“

Edda Andrésdóttir
„Besti fréttalesari landsins, allir 
sem eitthvað ætla að verða í 
sjónvarpi ættu að reyna að læra 
af Eddu.“

Sindri Sindrason
„Ótrúlega jákvæður og skemmti-
legur. Tekur sig ekki of hátíðlega. 
Fjölhæfur, samkvæmur sjálf-
um sér og leyfir sinni persónu að 
skína í gegn.”

ÁLITSGJAFAR
Eftirfarandi aðilar gáfu álit sitt:
Andrés Þór Björnsson innanhúss-
arkitekt, Anna Svava Knútsdóttir 
leikkona, Bragi Guðmundsson út-
varpsmaður, Eva Dögg Sigurgeirs-
dóttir verkefnastjóri, Guðný Jó-
hannesdóttir blaðamaður, Heimir 
Eyvindarson tónlistarmaður, Ívar 
Guðmundsson útvarpsmaður, Jón 
Hákon Halldórsson blaðamaður, 
Matthildur Magnúsdóttir þula, 
Ragnheiður M. Kristjónsdóttir 
blaðamaður, Unnur Pálmarsdótt-
ir líkamsræktarkona.

GMAR
„Textar Bobs Dylan hafa hjálpað mér mikið 
að takast á við unglingaveikina sem ég 
ætla aldrei að losna almennilega við. Krist-
ín Eysteinsdóttir leikstjóri er líka ein af 
mínum áhrifavöldum því hún kenndi 
mér að taka gagnrýni og veita hana 
á uppbyggilegan máta. Á listan-
um er líka Andrés Önd því að 
alveg sama hversu mikið hlut-
irnir fara úrskeið-
is þá er hann allt-
af jákvæður og til-
búinn til að takast 
á við ný verkefni af 
opnum hug.“

BOB DYLAN
Anna Svava Knútsdóttir leikkona

ÁHRIFA-
valdurinn

CYCLONE THUNDERTORNADO TWISTER STORM HURRICANE
MEDIUM WAIST 

REGULAR FIT 
STRAIGHT  LEG

LOW WAIST  
SLIM FIT  

NARROW LEG   

MEDIUM WAIST
LOOSE FIT

STRAIGHT  LEG

MEDIUM WAIST
REGULAR FIT  

STRAIGHT  LEG 

LOW WAIST  
SLIM FIT  

STRAIGHT  LEG 

LOW WAIST  
SLIM FIT 

STRAIGHT  LEG 

6921 6881 6907 6910 6922 6345

SKY MOONSPACESUN
LOW WAIST

REGULAR FIT
STRAIGHT LEG

MEDIUM WAIST
TIGHT FIT 
BOOT CUT

STAR
MEDIUM WAIST

TIGHT FIT
SLIM LEG

HIGH WAIST
TIGHT FIT
SLIM LEG

SUPER-LOW WAIST
TIGHT FIT

SUPER-SLIM LEG

6905 6903 6904 6906 6900

FINNDU 
ÞITT RÉTTA 
BLEND SNIÐ

KRINGLUNNI // SMÁRALIND // KEFLAVÍK

11.990
JEANS

8.990
JEANS

8.990
JEANS

9.990
JEANS

9.990
JEANS

9.990
JEANS

8.990
JEANS

9.990
JEANS

9.990
JEANS

9.990
JEANS

8.990
JEANS
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tíðin
✽  í páskafríi

SÖNGVASEIÐUR  María finnur sig ekki í klaustrinu 
og er því send í vist til ekkjumannsins Von Trapp til að 
gæta sjö hávaðasamra barna hans, þar sem hún vinnur 
hug þeirra með ást, hlýju og söng sínum. Ekki missa af 
einum þekktasta söngleik allra tíma í Borgarleikhúsinu.

Á MÓTI SÓL  Það er sama hvar á landinu þú verður 
um páskana, þú getur skvett úr klaufunum hvar sem er. 
Á móti sól gleður ballþyrsta Íslendinga á Selfossi, Húsa-
vík, Egilsstöðum og Akureyri á páskatúr sínum um landið. 
Taktu til sparigallann og pússaðu dansskóna!

ENGLAMYNDIN FYRIR OFAN 
RÚMIÐ MITT SEM ÉG KEYPTI 
Á MARKAÐI Í DANMÖRKU.

STRÆTÓBAUKURINN  Sparibaukur 
heimilisins kemur sér vel.

HNÍFASAFN EIGINMANNSINS  
Hann vinnur skeptin öll í höndunum.

70S-SPEGILLINN MINN  Einhver diskó-
stemning yfir honum.

BÓKIN OG SPILIN  eiga heima á náttborðinu hjá mér 
og ósjaldan áður en ég fer að sofa dreg ég nokkur spil 
til að taka stöðuna á næstu dögum og vikum.

INGIBJÖRG REYNISDÓTTIR 
leikkona

ELDGAMLA KAFFIKANNAN  
hennar ömmu heitinnar úr Kjósinni.

KAFFIVÉLIN  var brúðargjöf.

FARTÖLVAN

KLUKKUSTRENGIRNIR 
 sem litla systir mín saum-
aði fyrir bæði börnin mín 
þegar þau fæddust. 

ORKUSTEINALAMPANN  fékk ég í 
afmælisgjöf frá æskuvinkonum mínum 
árið 2006 og síðan þá hefur allt verið 
upp á við. Þrælvirkar.

„Bókin kom í búðir á þriðjudaginn og þetta var bókstaflega fyrsta eintakið 
sem Hanna Birna fékk,“ segir Þórey Vilhjálmsdóttir, verkefnastjóri bókarinnar 
Reykjavík barnanna sem hún vann í samstarfi við mágkonu sína Lóu Auð-
unsdóttur. „Við ákváðum að fara út í þetta því það eru til svona bækur í öllum 
borgum sem við höfum ferðast til. Hanna Birna segist fagna 
bókinni því hún er í samræmi við fjölskyldustefnu Reykja-
víkurborgar og það er gaman að sjá hana verða að veru-
leika því þetta er búin að vera mikil vinna í tvö ár,“ út-
skýrir Þórey. 
„Reykjavík barnanna er aðallega fyrir fólk sem býr í 
borginni og vill fá nýjar hugmyndir um hvað er hægt að 
gera með börnunum sínum, en bókin er líka á ensku svo 
hún hentar einnig fyrir fólk sem er að koma hingað 
í helgarferðir,“ bætir hún við. Auk þess er öll 
þjónusta í Reykjavík sem viðkemur börnum 
kortlögð í bókinni, svo sem söfn, veitinga-
staðir og ýmiss konar tómstundaiðja. - ag

Þórey Vilhjálmsdóttir og Lóa Auðunsdóttir:

Gáfu borgarstjóra bók

Barnvæn Ragnheiður Ríkharðsdóttir dóttir Þóreyjar og Mía Pálína Gunnarsdóttir 
dóttir Lóu afhentu Hönnu Birnu borgarstjóra fyrsta eintakið af bókinni.

Náið samstarf Þórey Vilhjálmsdóttir vann 
bókina í samstarfi við mágkonu sína, Lóu 

Auðunsdóttur.

HVAR ER BEST AÐ FÁ SÉR MORGUNMAT?  Hong Kong 
Football Club, morgunverðarhlaðborð sem segir sex! 

BESTA KAFFIÐ?  Ég drekk ekki kaffi en sem morgundrykk-
ur er mangó-smoothie á Mix bestur, og hollastur. 

FÍNT ÚT AÐ BORÐA?  Zuma, því þar er besta sushi sem 
ég hef smakkað og Aqua upp á útsýnið og þjónustuna að 

gera. 

UPPÁHALDSVERSLUNIN?  Nine West - skófíkill. 
Wanchai computer market er líka ómissandi. 

BEST VIÐ BORGINA?  Fjölbreytileikinn. Hér 
er allt til alls, Hong Kong er stórborg með 
sveitasælu í 15 mínútna fjarlægð. Hér eru 
óteljandi möguleikar til útivistar, skemmt-
ana, fólk frá öllum heimshornum og matar-

úrval eftir því.  

BEST GEYMDA LEYNDARMÁLIÐ?  Sjávarrétta-
staðurinn í Clearwater Bay Country Park eftir 

göngu upp á Sharp Peak.  

HONG KONG 
Rebekka Kristín Garðarsdóttir, útgáfustjóri AsianInvestor

BORGIN

mín

TOPP
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Hulda Halldór

                            Sýningaskrá

1. ANDRÁ  Fríkirkjan í Reykjavík.
2. MINNING  Neskirkja.
3. REYKJANESBRAUT Breiðholtskirkja.
4. UPPRISA  Dómkirkjan.
5. HÆRRA TIL ÞÍN  Digraneskirkja.
6. BOÐORÐIN  Seltjarnarneskirkja.
7. JÚDASARKOSS  Grafarvogskirkja.
8. ÁKALL   Grensáskirkja.
9. SYNDARFYRIRGEFNINGIN  Árbæjarkirkja.
10. SÁ YÐAR SEM SYNDLAUS ER ...  Guðríðarkirkja.
11. AÐ FYRIRGEFA   Krossinn.
12. UPPHAFIÐ  Kópavogskirkja. 
13. ORÐIÐ  Vídalínskirkja.

Hulda Halldór er fædd 26.maí 1957, dóttir Halldórs Axels 
Halldórssonar og Guðbjargar Sumarliðadóttur.

SÝNINGIN ER TILEINKUÐ ÞEIM SEM HAFA 
LÁTIST Í UMFERÐINNI

Verið velkomin

SÝNING
1313 verk í 1313 kirkjum
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„Sveppi er fæddur 05.08.77 sem er 
37 sem gerir útkomuna 10 sem er 
jafnt og einn. Lífstalan hans er einn en 
það er frekar sjaldgæft að skemmti-
kraftar séu með þá lífstölu. Sveppi er 
undantekningin sem sannar regluna 

og hann getur ekkert að þessu gert, hann var bara svo ofur 
skemmtilegur þegar hann fannst og var settur í þetta hlut-
verk. 

Sveppi er með meiri hæfileika en aðrir ef það telst hæfileiki 
að vera einlægur og það er mjög trúlegt að hann sé ekk-

ert að leika heldur er hann bara þessi ótrúlega skemmti-
legi karakter sem allir elska. Ásarnir eru hins vegar dálítið 
eins og tré, þeir vilja helst ekki flytja úr hverfinu, taka mikla 
ábyrgð á öllu í kringum sig og það er sjaldgæft að þeir 
hafi farið á eitthvað brjálað gelgjuskeið. Yfirleitt eru þeir á 
beinni braut enda leiðtogar og góðar fyrirmyndir. Sannar-
lega er hægt að segja að Sverrir sé góð fyrirmynd því hann 
er ekkert að spá í hvað aðrir eru að hugsa heldur fram-
kvæmir allt sem honum dettur í hug. Ef allir hugsuðu svona 
væri lífið helmingi meira spennandi.

Sveppi er á mjög spennandi ári í ár og þarf nauðsynlega 

að njóta mikils skilnings frá frúnni vegna þess að fram 
undan er mikil vinna og tækifærin eiga eftir að hrann-
ast upp þótt ekki sé hægt að segja að þau hafi legið 
í leynum. Þetta ár gæti orðið dálítið torvelt ef hann 
skipuleggur sig ekki en Sveppi er á ári frjósemi og 
ástar og allt sem yfir hann gengur á þessu ári á 
bara eftir að herða hann og gera hann sterk-
ari fyrir framtíðina. Ég sé ekki betur en 
að hann eigi eftir að blómstra vel, að ei-
lífu, amen. 

www.klingenberg.is

KLINGENBERG SPÁIR
Sverrir Þór Sverrisson sjónvarpsmaður

Mér finnst morgunmaturinn 
skemmtilegasta máltíð dags-
ins, smoothie, ávextir, hrökk-
brauð með einhverju gourmet-
áleggi og svo kaffi og sígó, 
alveg ómissandi.

Einn góðan göngutúr alla daga 
með hundana mína þrjá, en 
þar sem ég er stödd í París 
þessa stundina verður að duga 
að njóta borgarlandslagsins.

Matarboð fyrir nánustu vini. 
Vín, ostar, salat, pönnusteikt 
grænmeti, tilraunakenndur 
eftirréttur og hressleikinn í 
hámarki til að ljúka vikunni 
með stæl.

2Morgunsturta og 
bursta tennurnar í sturtunni.

1

3
4

Skella sér á 
kaffihús og fá 

sér skrautlegan 
kokteil á „happy 

hour“, teikna 
kannski eina 

mynd eða punkta 
eitthvað spenn-

andi í vasabókina.

Klikkaður 
  í Cocoa Puffs!
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 Hreingerningar

 Garðyrkja

Ánægðir viðskiptavinir frá 1988, 
Garðar Best s. 698 9334, gardar-
best.is

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 

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

Garðyrkja
Sinni öllu sem lýtur að görðum. Faglegt, 
vandað, sanngjarnt og persónulegt. 
Halldór garðyrkjum. s. 698 1215.

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

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

 Bókhald

Framtal 2009 - Ódýr 
Þjónusta

Góð og traust þjónusta fyrir einstaklinga 
og einstaklinga með rekstur. Sæki um 
viðbótarfrest fram í maí ! Vönduð vinna! 
Opið um helgar. Framtalsþjónustan s. 
533 1533.

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

 Málarar

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

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

 Vöruflutningar

Leigð’ann og aktu sjálfur. Uppl. í s. 
898 3206.

 Húsaviðhald

Dren og skolplagnir
Tökum að okkur endurnýjun 
á fráveitulögnum ásamt jarð-
vegsskiptum og lóðafrágangi 
fyrir einstaklinga og húsfélög. 

Föst verðtilboð. Traust þjónusta, 
vanir menn.

Jarðkraftur, Karel s. 892 7673 
& Þórarinn s. 868 4043.

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.

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

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

Óskum eftir tilboði í málun, múrverk 
og fleira við boðheima 9. Samband í 
síma 861-8163

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.

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

Ryð og lekavarnir á 
þökum

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

 Stífluþjónusta

 Spádómar

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

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

 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

Sandblástur-www.blast-
ur.is

Sandblástur og fínblástur á td. bílum, 
felgum, ryðfríu og fl. Húðun m/epoxy, 
sink og fl. Blastur.is, Helluhrauni 6, Hfj. 
S. 555 6005.

 Til sölu

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

erlendis.
 Uppl. í s. 693 6445.

Brúnn 2ja sæta leðursófi + 1 stóll. Uppl. 
í s. 868 0743.

 Gefins

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

 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.

Solo olíu eldavél með hitaspíral og 
bökunarofni óskast. S. 664 0368 / 
691 3589.

15“ Álfelgur á sanngjörnu verði, nýjar 
eða notaðar sem passa undir Opal 
Zafira. Uppl í s. 568 5309.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og stilli-
flautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full stærð kr 
12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4 kr. 12.900.- 
Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 29.900 
Hljómborð frá kr. 17.900 Trommusett kr. 
49.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 27. 
S. 552 2125 www.gitarinn.is

 Sjónvarp

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

 Tölvur

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

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

 Vélar og verkfæri

 Til bygginga

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

 Verslun

 Heilsuvörur

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

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. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

Þjónusta

Til sölu
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 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Glæsilegt heilnudd. Langar þig í nudd 
hringdu í s. 662 0841.

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

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.

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

 Snyrting

 Námskeið

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

SKARTGRIPANÁMSKEIÐ 
- ÚTSKURÐUR

silfurleir 15.4.-9.500kr Víravirki 
14.&16.4-18.000kr Víkingakeðjur 20.4.-
6.500kr Perlufestar 21.4.-6.500kr 
Tréútskurður,tálgun,brýnsla&scrimshaw 
í apríl. Skráning & uppl. Handverkshúsið 
s:555-1212

 Ökukennsla

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

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

 Antík

50 ára plötuspilari með innbyggðu 
útvarpi til sölu. Uppl. í s. 862 0236

 Heimilistæki

2.ára gamall örbylgjuofn til sölu lítið 
notaður. Uppl. í s. 862 0236.

 Fatnaður

Brúðarkjóll til sölu! frekari uppl í email 
rebekkaatla@hotmail.com

 Dýrahald

English Springer Spaniel hvolpar til 
sölu. Uppl. í síma 894 0735.

English Springer Spaniel
Vantar Karlhund handa tíkinni minni, 
Polly. S. 660 1050.

 Gisting

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. 
Menorca Mahon, Costa Brava, Playa 
De Aro. Reykjavík, sv. 101. Einnig lang-
tímaleiga. Uppl. í s. 899 5863, www.
helenjonsson. www.starplus.info,

 Húsnæði í boði

Íbúðir og atvinnuhúsnæði til leigu í 
Hafnarfirði, Kópavogi og nágrenni. 
www.lmh.is sími 517-0150

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

www.leiguherbergi.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

4. herb. íbúð á 3 h. í Lindahverfi Kóp. 
upplýsingar í síma 8200587 Laus strax.

4 herb. 85 ferm í fossvogi verð 125 þús-
und, uplýsingar í síma 6934532.

Til leigu 3-4 herb. 75 fm. íbúð á 
Kleppsvegi, fullbúin heimilistækjum og 
húsbúnaði. Þvottah. í íbúð. Leiga 95 
þús. Laus 1. maí - 31. ágúst. Getur verið 
lengra. Trygging samkomulag. Engin 
gæludýr. S. 865 3155.

3 herb., 67 fm. íbúð í Hlíðunum til leigu 
með sérinngangi. Laus strax. Verð 90 
þús. Uppl. í s. 867 0401.

94 fm 3 herbergja íbúð í Aspafellinu til 
leigu. Laus strax. 897-9800/ 863-6597

LANGTÍMALEIGA Í GARÐABÆ. Til leigu 
100fm 3ja herbergja íbúð á besta stað 
í Garðabæ. Leiga 129 þús. Upplýsingar 
í síma 565 9118.

2 herb. 63fm íbúð á neðri hæð í 
einbýlishúsi að Álfaskeiði í Hafnafirði. 
Sérinngangur. Laus strax. Leiga kr.70þ.
pr. mán. Uppl. í s.695 0448.

 Húsnæði óskast

Reglusöm erlend kona í fullri vinnu 
óskar eftir herbergi með aðstöðu 
í101,107,105.Max 37000 kr. rubirafael@
yahoo.com eða í 8227304, 6185477.

Óska eftir atvinnuhúsnæði með inn-
keyrsludyrum, ca 100-150 fermetra 
að stærð. Tilboð sendist á birgir.k@
simnet.is

Vinnustofa með íbúð eða stærri íbúð 
óskast fyrir myndlistarmann í pnr. 101, 
107, 104, 105. Greiðslugeta um 100 
þús+. Uppl í síma 8454718, Sigrún.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

 Gisting

Gista.is / S. 694 4314
2ja-3ja herbergja íbúðir á Akureyri. 
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

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

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.

 Atvinna í boði

Vanan háseta vantar á humarbát. 
Upplýsingar í síma. 899-2857

Símadömur óskast
Finnst þér gaman að daðra við karl-
menn í síma? Rauða Torgið leitar sam-
starfs við djarfar símadömur. Nánari 
uppl. á www.raudatorgid.is.

Svolítið djarfar ljósmynd-
ir óskast

Vefurinn Sexychat.is will kaupa örlít-
ið djarfar ljósmyndir íslenzkra kvenna. 
Frekari uppl. á www.sexychat.is 
(Tekjulindir).

Sjávarkjallarinn
getum bætt við okkur starfs-

mann í uppþvottinn. Vinnutími 
16- ca. 1 eða 2, 14 daga á 

mánuði. 

Hæfniskröfur: mjög góð 
íslensku- eða enskukunnátta, 

stundvísi, geta til þess að vinna 
undir álagi. Ef þú vilt læra mat-
reiðslu á einum besta veitinga-
stað á Íslandi getur þú sótt um 

hjá okkur. Vorum að útskrifa 
nokkra frábæra matreiðslu-

menn og erum með laust pláss 
fyrir áhugasama nema.

 Umsóknir á: http://umsokn.
foodco.is

 Atvinna óskast

Hraustur 25 ára karlmaður óskast eftir 
vinnu. Allt kemur til greina. Get hafið 
störf strax. Góð ferilskrá og meðmæli 
getur fylgt. Ingvi, 6908290.

Sjálfstæður smiður getur bætt við sig 
verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

22 ára kk og 21 ára kvk óska eftir 
vinnu. Tölum ensku. S. 849 5018 & 
844 8927.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

Símadömur - Gleðilega 
páska

Ertu einmana um páskana ? 
Hringdu þá til okkar. Við viljum 
vera draumadísirnar þínar þegar 

þér hentar.
S. 908 6666 & 908 2000.

Fasteignir

Atvinna

Hrísrimi 8
112 Reykjavík
BESTA FERMETRAVERÐIÐ Í BÆNUM!

Stærð: 130,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 22.070
Bílskúr: Já

Verð: 21.000.000
Nú býðst  þessi  einstaka eign á einungis  21 mkr.  Góð fyrstu kaup,  ekkert  stimpilgjald af  lánum fyrir  1stu
kaupendur.  Sérinngangur,  jarðhæð.  Hentar  vel  fyrir  fatlaða,  gæludýrahald  leyft,  afgirtur  garður.  Íbúðin  er
88,7 fm og að auki  eru 2 stæði  í  bílskýli.  Hægt að selja  annað frá  innan húsfélags.  Halla  U.  Helgadóttir,
fasteignasali er við símann núna s: 824-5045. Einnig hægt að senda fyrirspurn á halla@remax.is

Torg

Halla Unnur
Lögg. fasteignasali

halla@remax.is

HRÍSRIMI 3ja OG 2 STÆÐI Í BÍLSKÝLI

824 5045

Útboð



MERKT VERÐ 998 KR./KG.
MERKT VERÐ 1.886 KR./KG

MERKT VERÐ 1.331 KR./KG
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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

Hmm... hvernig 
sagar maður 

konu í tvennt?
Þetta hlýtur að 
vera einhver 

gildra ...

GALDRA-
SKÓLINN

Próf-
dagur

Áfram! 
Fljótur!

Nú 
gerist 
það, 
Jói!

Já almáttugur! 
Hugsaðu 
þér! Nú er 

dagurinn upp 
runninn!

Nei! 
Þetta er 
að gerast 
NÚNA!

Nú? Þú 
meinar 

það! Já, þú 
meinar...?

Áfram! 
Fljótur!

Þegiði þarna 
afturí! Við 

komum þegar 
við komum!

Hæ.
Hæ, Palli! Ég var 
að taka súkku-

laðismákökur úr 
ofninum.

Þær eru bara að 
kólna. Fáðu þér 

mjólk og ég kem!

Ég...

Jæja! 
Eitt-
hvað 
títt?

Uhm...

Uhm!

Er eitt-
hvað að?

Þú fórst alveg 
með mig.

Ég er búinn 
að gleyma því 
sem ég ætlaði 
ekki að segja 

þér.

Púha.

Það er rigning á 
deginum okkar á 

ströndinni!!!

Hvar er 
hægt að 
kvarta yfir 

þessu?

Nei, 
hæ 

Bína.

Jóna! Gettu hvað! 
Baddi er að fara til 
Havaí í viðskipta-
ferð og hann vill 

að ég fari með sér!

Havaí? 
En frá-
bært.

Ég veit! Við höfum 
ekki verið ein 

saman svo lengi!

„Ein saman“? 
Bíddu, ætl-
arðu að fá 

barnapíu fyrir 
börnin??

Nei, 
auðvit-
að ekki!

Úff, 
gott!

Ég ætla að 
skilja þau eftir 

hjá þér!

Alltaf er jafn indælt ár hvert þegar smá-
fuglar fara að birtast í görðunum og 
maður er vakinn við sólargeisla og 

fuglasöng í stað þess að heyra í hríðarbyl 
og þurfa að þreifa sig áfram í niðamyrkri 
eins og um hávetur. Vorið er minn tími 
og mér líður sem ég endurfæðist á 
vorin, athafnaþráin kviknar og allt er 
mögulegt.

Mikið þótti mér því vorlegt og 
skemmtilegt þegar ég sá að starrarn-
ir voru farnir að gera sig heimakomna 
í hlyninum við húsið mitt, alveg þang-
að til fuglafræðingur heimilisins benti 
mér á að þeir væru ekki að hreiðra um 
sig í trénu heldur í húsinu okkar. Nánar 
tiltekið í þakskegginu sem er stór og mikil 
trésmíð en nokkuð fúin sem gefur fuglunum 
greiða inngönguleið inn undir þakskeggið og 
þar er aldeilis pláss til að koma sér fyrir.

Ekki líst mér alls kostar vel á nágrannana 

nýju, þeim fylgja víst flær og svo líst mér 
miður vel á að þrífa eftir þá skítinn sem 

þeim fylgir óhjákvæmilega.
En þeir eru víst lítið fyrir 

samningaviðræður, hafa und-
anfarið dregið til sín efni 
til hreiðurgerðar og ekki 

látið stoppa sig þó að kúst-
sköftum sé veifað og bankað í 

þakskeggið af miklum móð.
Það er því bara tvennt í stöð-

unni sýnist mér – að gleðj-
ast yfir syngjandi skítandi 

nágrönnum eða að fjárfesta í 
lengsta stiga í heimi og koma í veg 

fyrir að þeir geti haldið áfram hreið-
urgerð með endurbótum á þakskegg-

inu. Rödd skynseminnar mælir með því 
síðarnefnda þó að mér finnist það hálf 

illskulegt að úthýsa þeim, hver láir þeim að 
vilja búa á svona fínum stað?

Smávinir fagrir

NOKKUR ORÐ
Sigríður Björg 

Tómasdóttir

9. HVER VINNUR!

KOMINN Í

ELKO!ELKO!KOMINN Í

ELKO!

WWW.SENA.IS/GODFATHER

FULLT AF AUKAVINNINGUM:
TÖLVULEIKIR, DVD MYNDIR, 

GOS OG MARGT FLEIRA!

   SENDU SMS EST GFM
Á NÚMERIÐ 1900

                - ÞÚ GÆTIR UNNIÐ eintak!

ÍÍ Corleone fjölskyldan
             vill fá þig til að taka völdin!

WWW.SENNA.IS/GODFATHER

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

Miðasala í síma 555 2222 og á 

SÝNT Í 
HAFNARFJARÐARLEIKHÚSINU
    
  18.04.09  Laugardagur  20:00

Blaðberinn
bíður þín

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

A
ug

lý
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ím

i

– Mest lesið
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bio@frettabladid.is

Barnastjarnan Dakota 
Fanning er orðin fimmtán 
ára og farin að leita sér 
að öðruvísi hlutverkum 
en áður. Það nýjasta er í 
spennumyndinni Push sem 
er komin á hvíta tjaldið. 

Flestar barnastjörnur ná aldrei að 
fylgja frægðinni eftir á fullorð-
insárunum og falla smám saman 
í gleymskunnar dá. Gott dæmi er 
Macaulay Culkin, sem sló í gegn í 
Home Alone-myndunum en hefur 
ekki borið sitt barr síðan. Haley 
Joel Osment, strákurinn sem sá 
látna fólkið í The Sixth Sense og 
lék í Artificial Intelligence, er orð-
inn 21 árs og hefur ekki sést í fjöl-
mörg ár og ferill Shirley Temple 
fjaraði út undir lok fjórða áratug-
arins eftir nokkur ár á toppnum. 
Nú er komið að Dakota Fanning að 
losa sig við þennan barnastjörnu-
stimpil sem hefur verið svo mörg-
um óþægur ljár í þúfu. 
Hún fæddist í Georgíu í Banda-
ríkjunum árið 1994 og hóf leikferil 
sinn fimm ára í auglýsingageiran-
um. Fyrsta alvöru hlutverkið var í 
læknaþáttunum ER og í framhald-
inu fékk hún gestahlutverk í þátt-
um á borð við CSI, The Practice, 
Spin City og Ally McBeal. Næst 
var komið að hennar stærsta 
hlutverki til þessa, sem dóttir 
Sean Penn í I Am Sam. Hún var 
tilnefnd til Screen Actors Guild-
verðlaunanna sem besta leikkon-
an í aukahlutverki og varð þar 
með yngsta manneskjan til að fá 
slíka tilnefningu, átta ára gömul. 
Fanning var orðin stjarna í Holly-
wood og tilboðin streymdu til 
hennar. Næst fékk hún hlutverk 
Allie í spennuþáttaröðinni Taken 
sem Steven Spielberg framleiddi 
og fleiri bíómyndir fylgdu síðan í 
kjölfarið, þar á meðal Sweet Home 

Alabama og Uptown Girls. Fer-
ill hennar hélt áfram að vaxa og 
næstu myndir hennar voru Man 
in Fire þar sem hún lék á móti 
Denzel Washington og Hide and 
Seek með Robert De Niro í aðal-
hlutverki. Stórmyndin War of the 
Worlds í leikstjórn Spielbergs með 
stjörnunni Tom Cruise var síðan 
næst á dagskrá og sýndi Fanning 
þar enn og aftur hvað í hana er 
spunnið.

Gaman verður að sjá hvernig 
Fanning reiðir af nú þegar full-
orðinsárin nálgast. Næsta mynd 
hennar á eftir Push er framhaldið 
af hinni vinsælu Twilight, þar sem 
hún fær gott tækifæri til að sýna 
á sér nýjar hliðar, sem henni veit-
ir ekki af. Sumar barnastjörnur 
hafa vissulega náð langt, saman-
ber Jodie Foster, og Fanning gæti 
auðveldlega fylgt í fótspor hennar. 
Til þess þarf hún þó að sanna sig 
alveg upp á nýtt og sýna að hún er 
ekki lengur þessi litla, sæta stelpa 
sem öllum finnst svo mikið krútt, 
heldur fullvaxta leikkona sem ber 
að taka alvarlega. 

 freyr@frettabladid.is

Barnastjarnan 
fullorðnast hratt

Mikil eftirvænting ríkir í 
Hollywood eftir ævintýra-
myndinni Where the Wild 
Things Are. Hún er byggð á 
samnefndri skáldsögu Maur-
ice Sendak og fjallar um Max, 
sem er sendur upp í herbergi 
eftir að hafa hegðað sér illa. 
Þar gleymir hann sér í eigin 
fantasíuheimi þar sem hann 
kynnist risavöxnum loðnum 
dýrum. Á meðal þeirra sem 
ljá dýrunum raddir sínar 
eru James Gandolfini úr 
Sopranos, Forest Whitaker, 
Catherine O´Hara og Paul 
Dano. 

Leikstjóri og handritshöf-
undur myndarinnar er Spike 
Jonze, sem hefur áður sent 

frá sér hinar áhugaverðu en 
undarlegu Being John Mal-

kovich og Adaptation. Einn-
ig hefur hann leikstýrt fjölda 

tónlistarmyndbanda, meðal 
annars fyrir Björk og Beastie 
Boys. „Mig langaði til að taka 
söguþráðinn eins alvarlega og 
krakkar taka ímyndunarafl 
sitt. Ég vildi ekki búa til of 
mikla fantasíu,“ sagði Jonze 
í viðtali við Empire. „Í bók-
inni eru persónurnar mjúkar 
og góðlegar en samt hættu-
legar. Ég vildi halda í það 
sem gerði þær svona heill-
andi í bókinni en samt láta 
þeim líða eins og þær ættu 
heima í þessu umhverfi og að 
þær hefðu andlit og augu sem 
hæfðu flóknu handritinu.“ 

Where the Wild Things Are 
er væntanleg í bíó vestanhafs 
16. október.

Risavaxin dýr í fantasíuheimi

WHERE THE WILD THINGS ARE Þessi ævintýramynd sem margir bíða eftir 
með mikilli eftirvæntingu kemur í bíó vestanhafs 16. október.

DAKOTA FANNING Barnastjarnan er orðin fimmtán ára gömul. Hún sló í gegn sem 
dóttir Sean Penn í myndinni I Am Sam. NORDICPHOTOS/GETTY

Franklín og fjársjóðurinn
Margir krakkar muna eftir skjald-
bökunni Franklín sem skemmt 
hefur krökkum á sjónvarpsskjám 
landsins síðustu tólf ár. Nú er komin 
bíómynd um Franklín og ævintýri 
hans. 

Einkunn á Imdb.com: 5,4/10

Dragonball Evolution
Ævintýra- og spennumynd byggð 
á japanskri teiknimyndasögu um 
hetjuna Goku, öflugan stríðsmann 
sem verndar jörðina frá þrjótum 
og svikahröppum sem vilja ráða 
yfir jörðinni og stjórna dularfull-

um hlutum. 
Einkunn á Imdb.com: 3,1/10

I Love You Man
Peter Klaven þarf að finna svara-
mann fyrir brúðkaupið sitt að kröfu 

unnustunnar Zooey. Hann finn-
ur Sydney Fife sem hann vingast 
samstundis við. En eftir því sem 
vinátta mannanna tveggja dýpkar 
fer að hrikta í stoðum sambandsins 
við Zooey. Aðalhlutverk: Paul Rudd 
og Jason Segel.

Einkunn á Imdb.com: 8/10

Push
Tveir ungir Bandaríkjamenn með 
sérstaka hæfileika reyna að hafa 
uppi á stúlku í Hong Kong áður 
en skuggaleg samtök ná í skottið á 
henni. 

Einkunn á Imdb.com: 6,5 af 10

Fjölbreyttar frumsýningar

I LOVE YOU MAN

> VORKENNIR UNGSTIRNUM

Leikkonan Julia Roberts finnur til 
með þeim ungu stjörnum sem eru í 
sviðsljósi fjölmiðla allan sólarhring-
inn. „Þetta er miklu erfiðara líf fyrir 
ungar leikkonur í Hollywood í 
dag. Ég er svo fegin að þurfa 
ekki að glíma við þetta,“ 
sagði Roberts.

Dakota Fanning (I Am Sam)
Haley Joel Osment (The Sixth 
Sense)
Macaulay Culkin (Home Alone) 
Christian Bale (Empire of the Sun)
Jodie Foster  (Taxi Driver)
Tatum O´Neal (Paper Moon)
Ron Howard (The Andy Griffith 
Show)
Judy Garland (The Wizard of Oz)
Shirley Temple (The Little Princ-
ess)
Natalie Wood (Miracle on 34th 
Street)
Mickey Rooney (Huckleberry Finn)

FRÆGAR 
BARNASTJÖRNUR

Sálin á faraldsfæti um páskana:



9. HVER

VINNUR!9. HVER

VVVVIINNUR!
MISSTU EKKI AF FR

ÁBÆRRI ÆVINTÝRA OG SPENNUMYND UM PÁSKANA!

SENDU SMS ESL DBV Á NÚMERIÐ 1900

      
  ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!

VINNINGAR: BÍÓMIÐAR, TÖ
LVULEIKIR,

     G
OS, DVD MYNDIR OG MARGT FL

EIRA!
HEIMSFRUMSÝND 8.APRÍL

 149 kr/skeytið. Vinningar afhendir í ELKO Lindum.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.
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folk@frettabladid.is

> SUMARBRÚÐKAUP

Paris Hilton hefur í hyggju að ganga 
í það heilaga með kærasta sínum 
Dough Reinhardt. Hótelerfinginn 
sem er 27 ára hefur verið með Rein-
hardt frá því í febrúar og þau eru 
ekki trúlofuð, en Paris er sögð 
vilja giftast honum í sumar. 
Slúðurblöð vestanhafs herma 
að þau muni líklega gifta sig á 
Bahamaeyjum í ágúst því þau 
langi í sumarbrúðkaup á fal-
legum stað. 

Slúðurmiðlar í Bandaríkjun-
um hafa tekið skilnaði Linds-
ay Lohan og Samönthu Ron-
son fegins hendi enda virðist 
sjaldan eða aldrei vera logn-
molla í kringum leikkonuna 
ungu. Lesbíurnar skildu að 

skiptum eftir að fjölskylda 
plötusnúðarins neitaði að 

bjóða Lohan í veislu á 
sínum vegum. Í kjölfar-
ið fór orðrómur á kreik 

þess efnis að Ronson 
hefði sótt um nálgunar-

bann og hefði lofað fjöl-
skyldu sinni að hitta Lindsay 
aldrei aftur. Ronson hefur nú 
borið þessar fréttir til baka, 
að minnsta kosti nálgunar-
bannið, og segir það fjarri 

lagi. „Samantha álítur sig 
ekki í hættu og finnst þess-
ar fréttir fáránlegar,“ var 
haft eftir nánum vini Ronson 
í bandarískum fjölmiðlum í 
gær. „Hún hafði ekkert með 
þetta að gera,“ bætir heimild-
armaðurinn við.

Lindsay er hins vegar í 
sárum og líkir þessu mold-
viðri við senur úr kvikmynd-
inni Mean Girls en Lohan sló 
eftirminnilega í gegn í þeirri 
ágætu mynd. Þar lenti per-
sóna Lindsay einmitt í því 
að standa ein og yfirgefin á 
erfiðum tímamótum. „Allir 
vinir mínir hafa yfirgefið 
mig þegar ég þarf einmitt á 
þeim að halda,“ sagði Lohan í 

samtali við US Weekly. „Ég er 
bara 22 ára stelpa sem varð 
ástfangin. Núna er ég í sárum 
og þessar aðstæður eru fárán-
legar,“ bætti Lindsay við.

Michael Lohan, pabbi Linds-
ay, er því væntanlega sá eini 
sem hoppar hæð sína af kæti 
yfir þessu öllu því honum 
leist ekkert á samband dótt-
ur sinnar og Samönthu. „Guði 
sé lof að þessu er lokið,“ var 
það eina sem hann gat sagt til 
að hugga stelpuna sína í miðri 
ástarsorginni.

Farsinn í kringum Lohan heldur áfram

HÆTTAR SAMAN Samantha Ron-
son og Lindsay Lohan eru hættar 
saman en búast má við fjörlegum 
fréttum af þeim sambandsslitum 
næstu daga.

Pinetop Perkins, 95 ára, 
hlaut góðar viðtökur á Blús-
hátíð á þriðjudagskvöld. KK 
segir mikla stemningu hafa 
ríkt á tónleikunum, sem 
fram fóru á Hilton Nordica 
hótelinu.

„Það var einhver galdur í loftinu 
og alveg ofboðslega gaman. Fólk 
var bara að farast að þurfa að sitja 
og geta ekki dansað,“ segir Kristj-
án Kristjánsson, eða KK, sem 
var meðal þeirra sem komu fram 
á Blúshátíð á þriðjudagskvöld-
ið. Aðalgestur tónleikanna var 
Grammy-verðlaunahafinn Pine-
top Perkins og segir KK hann hafa 
komið einstaklega vel fyrir. „Pine-
top var alúðlegur og skemmtileg-
ur. Ég hitti hann fyrir fimmtán 
árum, þegar ég spilaði með honum 

á Hressó. Hann var miklu fjörugri 
þá, enda orðinn 95 ára gamall núna. 
Pinetop hafði ekki mikið úthald, en 
spilaði fimm eða sex lög og gerði 
það mjög vel. Hann var svolítið 
til hlés og sagði ekki mikið en var 
mjög kátur ef maður spurði hvort 
maður mætti taka mynd af honum, 
það fannst honum skemmtilegt,“ 
útskýrir KK. 
Aðspurður segir hann umboðs-
mann Perkins fylgja honum hvert 
fótmál. „Willie Smith og umboðs-
maðurinn hans, sem er kona um 
sextugt, fylgja honum og hugsa 
voðalega vel um hann. Pinetop spil-
ar ennþá á hverju einasta kvöldi á 
klúbbi í Austin í Texas þar sem 
hann býr, en svo þegar honum leið-
ist vill hann fara að túra, enda elsk-
ar hann að ferðast. Honum finnst 
bara verst að mega ekki reykja um 
borð í flugvélinni,“ segir KK og 
brosir. alma@frettabladid.is

Pinetop Perkins sló í gegn á blúshátíð

MÆTT Á SVÆÐIÐ Pinetop Perkins mætti á tónleikana á Hilton Nordica hótelið í fylgd 
Willie Smith og umboðskonu sinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GÓÐ STEMNING KK segir einhvern gald-
ur hafa verið í loftinu.

SPILAR Á HVERJU KVÖLDI Pinetop Perk-
ins, 95 ára, spilar á hverju kvöldi í Austin 
í Texas auk þess að túra. 

VW Passat – 2001 1.8

Með 12% AO
afslætti: 63.680

VW Passat – 2001 1.8

Atlantsolía - Lónsbraut 2 220 Hafnarfirði - Sími 591 3100 - atlantsolia@atlantsolia.is 

 VARAHLUTIR
26% sparnaður!

Sæktu um ókeypis dælulykil,
www.atlantsolia.is

Mismunur 26% 
eða 22.054 kr.

Sími: 567 6020

Atlantsolía hefur samið við AB-varahluti Bíldshöfða 18.
Þannig njóta dælulyklahafar Atlantsolíu 12% afsláttar 
af varahlutum.

Með 15% N1
afslætti: 85.734

Verðkönnun gerð af Atlantsolíu.
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með ánægju

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!
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Tónleikar með 
Express ferðum
Beyoncé
02-höllinni, 25.–26. maí
Verð á mann í tvíbýli:

66.900 kr.
Britney Spears
02-höllinni, 12.–14. júní
Verð á mann í tvíbýli:

76.900 kr.

Það er skylda 
að heimsækja Tate

Modern nýlistasafnið.
Þar eru alltaf fram-

sæknar og umtaðalar 
sýningar í boði.

Áhugafólki 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.

Nánar á  www.expressferdir.is
og í síma 5 900 100

Eitthvað fyrir alla!

GLÆSILEG Á FRUMSÝNINGU Forsetahjónin Ólafur Ragnar Grímsson og Dorrit 
Moussaieff heilsuðu upp á leikstjórann Andra Snæ Magnason og framleiðandann 
Sigurð Gísla Pálmason fyrir frumsýningu Draumalandsins. Dorrit klæddist lopapeysu 
sem Bergþóra Guðnadóttir í Farmer‘s Market hannaði sérstaklega fyrir hana. Þegar 
Martha Stewart heimsótti forsetahjónin í fyrra hreifst hún svo af peysunni að Berg-
þóra varð að hanna eina slíka handa henni líka. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kvikmyndin Draumalandið 
var frumsýnd fyrir troð-
fullu Háskólabíói á þriðju-
dagskvöld. Frumsýningar-
gestir virtust hæstánæðir 
með myndina.

Gestir á frumsýningu Drauma-
landsins á þriðjudagskvöld höfðu 
á orði að langt væri síðan bekk-
urinn í Háskólabíói hefði verið 
svona þétt setinn. Sigurður Gísli 
Pálmason, framleiðandi myndar-
innar, hélt ræðu áður en myndin 
var sýnd. Í öllum spenningnum 
gleymdi hann að tilkynna gestum 
hvar halda ætti frumsýningar-
partíið og þurfti að hrópa hljóð-
nemalaus yfir salinn. Veislan var 
haldin á B5 og þar var skálað fram 
eftir kvöldi.

Draumalandinu 
var vel fagnað

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi 
formaður Samfylkingarinnar, mætti 
ásamt Hjörleifi Sveinbjörnssyni eigin-
manni sínum.

Stefán Baldursson og Þórunn Sig-
urðardóttir láta sig sjaldnast vanta á 
viðburði sem þennan.

Bóksalinn og rokksöngvarinn Óttarr 
Proppé var á hraðferð inn í sal.

Enska ungstirnið Jamie Way-lett 
var handtekinn af lögreglunni 
í London eftir að átta pokar af 
kannabisefnum fundust í bíl hans. 
Breskir fjölmiðlar greindu frá 
þessu í gær. Fyrir þá sem kveikja 
ekki alveg á nafninu Waylett þá 
hefur hann leikið eineltispúkann 
Vincent Crabbe í öllum Harry Pot-
ter-kvikmyndunum. 

Lögreglan í London vildi ekki 
staðfesta að Waylett hefði verið 
handtekinn en greindi frá því að 
hún hefði handtekið tvo nítján ára 
pilta, grunaða um eiturlyfjaneyslu. 
Þegar hún rannsakaði heimili ann-
ars þeirra kom í ljós töluvert magn 
kannabisplantna auk búnaðar til 
að stunda ræktun. Mennirnir voru 
látnir lausir gegn tryggingu þar til 

í júní, sem bendir til þess að lög-
reglan ætli sér að rannsaka málið 
enn frekar.

Harry Potter-
stjarna handtekin

ALLT Í HASSI Leikarinn Jamie Waylett 
var handtekinn af lögreglunni í London 
með átta poka af kannabisefnum.

Guðrún Tinna Ólafsdóttir, dóttir 
Ólafs Ragnars Grímssonar, og 
Karl Pétur Jónsson, eiginmaður 
hennar, voru 
meðal 
gesta.
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SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12
12
L
7
L
12
L
L
L

I LOVE YOU MAN    kl. 5.50 - 8 - 10
FAST AND FURIOUS   kl. 5.50 - 8 - 10
MALL COP kl. 4
FRANKLÍN & FJARSJÓÐURINN   kl. 2 - 4
BLÁI FÍLLINN   kl.2

12
L

I LOVE YOU MAN    kl. 5.40 - 8 - 10.10
I LOVE YOU MAN LÚXUS    kl. 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.10
DRAUMALANDIÐ   kl. 5.50 - 8 - 10.10
DRAGONBALL   kl.1- 3
FRANKLÍN & FJARSJÓÐURINN   kl.1- 3
FAST AND FURIOUS   kl. 5.45 - 8 - 10.15
MONSTERS VS ALIENS 3D kl.1 - 3.20 ísl. tal
MONSTERS VS ALIENS kl.1 - 3.20 ísl. tal
MALL COP kl. 5.50 - 8 - 10.10

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

L
7
12
14
12
14
L
L

DRAUMALANDIÐ   kl. 4 - 6 - 8 - 10
DRAGONBALL   kl. 8 - 10
FAST AND FURIOUS   kl. 5.45 - 8 - 10.15
CHOKE   kl. 6 - 10.10  (Ekkert hlé)
THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS kl.3 - 8
THE READER kl. 5.40
FRANKLÍN & FJARSJÓÐURINN   kl.4

BLÁI FÍLLINN   kl.3

5%

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

L
7
L
16
12

MALL COP kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
DRAGONBALL kl. 4 - 6 - 8 - 10
MARLEY AND ME kl. 3 - 5.30 - 8
KILLSHOT kl. 8.20 - 10.20
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 3 - 5.30 - 10.20

PÁSKATILBOÐKL. 1- 500 KR.(850 KR. Á 3D)

PÁSKATILBOÐKL. 1- 500 KR.

PÁSKATILBOÐKL. 1- 500 KR.

PÁSKATILBOÐKL. 1- 500 KR.

Einhver áhrifamesta og 
mikilvægasta mynd síðustu ára!

Byggð á bók eftir 
Andra Snæ Magnason

“Draumalandið er kvikmynd sem markar 
ákveðin tímamót í íslenskri kvikmyndalist.”

- M.M.J., Kvikmyndir.com

Frá Leikstjóranum sem færði okkur 
Lucky Number Slevin

Chris Evans, Dakota Fanning og Djimon Hunsou 
eru mögnuð í frumlegustu spennumynd þessa árs!

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AKUREYRI

SELFOSS
I LOVE YOU MAN kl. 6 - 8 - 10:20 12

I LOVE YOU MAN kl. 3:40 - 8 - 10:20 VIP
PUSH kl. 5:40 - 8 - 10:20 12

MONSTER...   kl. 1:30(3D) 3:40(3D) - 5:50(3D) L

MONSTER...    kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

MONSTERS VS ALIENS kl. 8:10 L

FAST & FURIOUS kl. 5:40 - 8 - 10:20 12

KNOWING kl. 8 - 10:30 12

WITCH MOUNTAIN kl. 1:30 - 3:40 L

DUPLICITY kl. 3:40 12

WATCHMEN kl. 10:20 16

GRAN TORINO kl. 1:30 - 5:50 VIP
CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

DESPERAUX m/ísl. tali kl. 1:30 L

ísl.tali

m/ísl. tali

m/ensku tali

PUSH kl. 8:10 - 10:30 12

MONSTERS... kl. 2(3D) - 4(3D) - 6(3D) L

MONSTERS VS ALIEN kl. 2 - 4 - 6 L

MONSTERS VS ALIEN kl. 8(3D) (ótextuð) L

KNOWING kl. 10:10D 12

BAADER MEINHOF COMPLEX kl. 6 - 9X 16

WITCH MOUNTAIN kl. 1:50 L

CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC kl. 3:50 L

m/ensku tali

m/ísl. tali

ísl.tali

MALL COP kl. 8 - 10 L

KILLSHOT kl. 10 16

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 4 - 6 L

LAST CHANCE HARVEY kl. 8 L

FRANKLIN OG FJÁRSJÓÐ... m/ísl. tali kl. 4 L

THE TALE OF DESPERAUX m/ísl. tali kl. 6 L

DUPLICITY kl. 8 - 10:20 12

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 4 - 6 - 8 L

FRAGLING  OG FJÁRS... m/ísl. tali kl. 4 (kr. 650) L

ÆVINTÝRI DESPEREAUX m/ísl. tali kl. 6 L

VALKYRIE kl. 10:20 16

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 4 - 6 - 8 L

PUSH kl. 6 - 8 - 10 12

WITCH MOUNTAIN kl. 4 7

KNOWING kl. 10 12

PÁSKAMYNDIN í ár!

����
- Þ.Þ., DV

OPIÐ ALLA PÁSKANA

GLEÐILEGA 
PÁSKA

SÝNINGARTÍMAR GILDA ALLA PÁSKANA

SPARBÍÓ KR 550 Á MYNDIR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU, KR. 850 Á 3D MYNDIR MERKTAR GRÆNU

- bara lúxus
Sími: 553 2075

I LOVE YOU MAN kl. 5.50, 8 og 10.15 12

FRANKLÍN - Ísl. tal kl. 2(500 kr) og 4 L

FAST & FURIOUS kl. 5.50, 8 og 10.15 12

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

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

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 8 og 10.15 12

★★★★★
- L.I.L., Topp5.is/FBL

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

EINNIG SÝND Í 3D

GLEÐILEGA PÁSKA - LAUGARÁSBÍÓ ER OPIÐ ALLA PÁSKANA
SÝNINGARTÍMAR GILDA SKÍRDAG OG FÖSTUDAGINN LANGA

VINSÆLA
STA

 MYNDIN Á ÍS
LA

NDI

Þórhallur Gunnarsson var 
fórnarlamb í aprílgabbi 
þetta árið. Grínarinn 
skrifaði tölvubréf í nafni 
dagskrárstjórans sem hafði 
ekki húmor fyrir uppátæk-
inu þegar það komst upp. 

„Nei, Þórhalli fannst þetta ekki 
mjög fyndið. Við áttum fund með 
honum og lögðum fram bréfið 
en hann kannaðist ekki neitt við 
neitt,“ segir Einar Benediktsson 
hjá AM events, sem sér um söng-
keppni framhaldsskólanema.

Þórhallur Gunnarsson, dag-
skrárstjóri á RÚV, var fórnar-
lamb einhvers best heppnaða 
aprílgabbsins þetta árið. Fulltrúar 
framhaldsskólanema lögðu fram á 
fundi útprentað bréf sem virtist 
vera frá Þórhalli – bréf sem Þór-

hallur kannað-
ist svo ekk-

ert við að 
hafa skrif-
að.

Nokk-
ur frétta-
flutning-
ur hefur 
verið að 
undan-

förnu um 
að Ríkisút-

varpið ætli 
ekki að 

sýna 

frá söngkeppni framhaldsskóla 
nú í ár en keppnin verður haldin 
á Akureyri 8. apríl. Stöð 2 kemur 
hins vegar til bjargar og sendir 
beint frá keppninni. AM Events 
sér um keppnina fyrir hönd fram-
haldsskólanema og þeir Einar, 
Tindur Óli og Andri Geirsson, 
töldu sig eiga bókaðan fund með 
Þórhalli í Efstaleitinu 1. apríl 
til að ganga frá ýmsum lausum 
endum. Áður en til fundarins kom 
höfðu eðlilega verið nokkur tölvu-
póstssamskipti milli Þórhalls og 
AM Events. Svo barst AM Events 
óvænt og gleðilegt svarbréf frá 
Þórhalli þar sem segir að komin 
sé lausn, fengist hafi kostunarað-
ili og RÚV muni senda frá keppn-
inni. Og rétt sé að þeir mæti til 
fundar klukkan tólf.

„Okkur þótti þetta furðulegt, 
skemmtilega en illa orðað bréf. Og 
Þórhallur er vel máli farinn. Þar 
að auki 1. apríl svo við glottum og 
mættum á fundinn með tölvupóst-
inn útprentaðan. Og spurðum Þór-
hall hvort þetta væri ekki örugg-
lega satt. Svo reyndist ekki vera. 

Ég hef séð Þórhall brosa meira, 
óhætt að segja það,“ segir Einar.

Þórhallur segir að hann hafi 
rekið augun í tölvupóst til sín 
tíu mínútur fyrir tólf 1. apríl þar 
sem staðfest er að Einar og félag-
ar muni mæta á boðaðan fund 
klukkan tólf. „Ég velti því fyrir 
mér hvað lægi að baki því ég 
hafði ekki boðað þá á neinn fund. 
Nei, mér er ekki skemmt þegar 
tölvubréf eru send í mínu nafni. 
Og mér lögð orð í munn. Það er 
ekkert flókið.“ Þórhallur lét tölvu-
deild sína rannsaka málið og hún 
komst að því að hægt er að senda 
svona platpóst utanhúss. Þórhall-
ur segist ekki kunna á slík tölvu-
trix. Hann segir þetta ekki merki-
legt mál og honum hafi jafnvel 
fundist þetta fyndið seinna. „En í 
stærra samhengi hefði þetta getað 
orðið alvarlegra og skuldbinding-
ar hefðu getað legið að baki sem 
koma einhverjum í vandræði. Þeir 
komu þarna í góðri trú um að ég 
vildi hitta þá. En þetta leystist 
allt.“

 jakob@frettabladid.is

Þórhallur Gunnarsson 
fórnarlamb í aprílgabbi

MENNIRNIR SEM SÁTU FUNDINN MEÐ ÞÓRHALLI Voru með einkennilegt og illa 
orðað bréf í höndum, að því er virtist frá Þórhalli, þar sem sagt var að lausn væri 
fundin á málinu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Allar plötur Bítlanna verða gefnar 
út að nýju í september. Tæknimenn 
hafa legið yfir gömlu upptökunum 
og hafa þær nú fengið stafræna 
endurhljóðblöndun af bestu gerð. 
Um er að ræða allar 13 hljóðvers-
plötur hljómsveitarinnar og Past 
Masters-safnplöturnar. Útgáfu-
dagur er 9. september, sami dagur 
og Rock Band-leikur með lögum 
Bítlanna kemur út.

Vefsíða breska tónlistartímarits-
ins NME greinir frá því að hópur 
tæknimanna í Abbey Road-hljóð-
verinu hafi eytt síðustu fjórum 
árum í að endurhljóðblanda plöt-
urnar. Sagt er að útkoman sé frá-

bær og lögin hafi aldrei notið sín 
eins vel. Þetta er í fyrsta sinn síðan 
1987 sem lög Bítlanna eru endur-
hljóðblönduð fyrir geisladisk.

Hægt verður að kaupa plöturnar 
hverja í sínu lagi eða allar saman í 
kassa. Auk þessa verður gefinn út 
kassi með plötunum í mónó. Ekki 
hefur verið tekin ákvörðun um 
hvort plötur Bítlanna verða seldar 
á Netinu til niðurhals.

Plötur Bítlanna endurútgefnar

BÍTLARNIR ENDURÚTGEFNIR Allar plötur 
Bítlanna hafa verið endurhljóðblandaðar 
og verða gefnar út að nýju í september.

NORDICPHOTOS/GETTY

ÞÓRHALLUR GUNNARS-
SON Brosti ekki einu 
sinni út í annað þegar 
AM Eventsmenn lögðu 
bréfið „frá honum“ fram 
á fundinum.

TILBOÐSVERÐ

KL.1 SMÁRABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓ

PÁSKATIL
BOÐ 

KL. 1
- 5

00 KR.

(850 KR. Á
 3D)

PÁSKATILBOÐKL. 1- 500 KR.

PÁSKATILBOÐKL. 1- 500 KR.
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Í FULLUM GANGI Í PERLUNNI

OPIÐ ALLA DAGA FRÁ 10 - 18
VERIÐ VELKOMIN OG NJÓTIÐ FRÁBÆRS ÚTSÝNIS OG GÓÐRA VEITINGA Í VEITINGASAL PERLUNNAR

Sími: 561-4114

Frá 9. apríl til 3. maí
ATH!!! Lokað á föstudaginn langa og páskadag

G Í F U R L E G T  Ú R VA L  A F  Ö L L U M  T E G U N D U M  T Ó N L I S TA R
R O K K - P O P P - K L A S S Í K - B L Ú S - K Á N T R Ý - S LÖ K U N A R T Ó N L I S T- Þ Ý S K , S K A N D I N AV Í S K  O G  Í R S K  T Ó N L I S T

O G  A Ð  S J Á L F S Ö G Ð U  A L L I R  N Ý J U S T U  T I T L A R N I R  Á  B ET R A  V E R Ð I  E N  Þ Ú  ÁT T  A Ð  V E N J A S T  

Kvikmyndagagnrýnandinn Roger 
Friedman hefur verið rekinn frá 
bandarísku fréttastofunni Fox 
News eftir að hann birti á bloggi 
sínu dóm um ókláraða útgáfu af 
myndinni X-Men Origins: Wol-
verine sem hafði verið lekið á 
netið.

Dómurinn birtist í síðustu viku 
og var strax harðlega gagnrýnd-
ur af netverjum. Kom hann sér 
sérlega illa fyrir News Corp sem 
er eigandi bæði Fox News og 20th 
Century Fox, sem framleiddi 
Wolverine, því svo gæti farið að 
fyrirtækið verði af miklum tekj-
um vegna netlekans. Friedman 
hafði starfað í áratug hjá Fox 
News en var engu að síður látinn 
taka pokann sinn.

Skrifaði dóm 
og var rekinn

GEORGE LUCAS Lucas hyggur á fram-
leiðslu myndarinnar Red Tails sem gerist 
í seinni heimsstyrjöldinni.

Höfundur Star Wars, George 
Lucas, undirbýr nú framleiðslu 
myndarinnar Red Tails. Hún 
gerist í seinni heimsstyrjöldinni 
og fjallar um fyrstu þeldökku 
orrustuflugmennina í sögu 
Bandaríkjanna, sem kölluðu sig 
Tuskegee Airmen. Stél flugvéla 
þeirra voru lituð rauð og þaðan 
er titill myndarinnar fenginn. Á 
meðal leikara í myndinni verða 
Terrence Howard, Cuba Gooding 
Jr., og tónlistarmennirnir Method 
Man og Ne-Yo. „Mig hefur langað 
að gera Red Tails í tuttugu ár og 
loksins búum við yfir réttu tækn-
inni til að sýna hæfileika Tuskeg-
ee-flugmannanna,“ sagði Lucas.

Framleiðir 
stríðsmynd

„Þetta er eins konar loftárás á orð, 
hugmyndir og hugarfar sem hafa 
legið allt of lengi í loftinu án þess 
að hafa verið skotin almennilega 
niður,“ sagði Andri Snær Magna-
son þegar Draumalandið – Sjálfs-
hjálparbók handa hræddri þjóð 
kom út fyrir að verða þremur 
árum síðan. Bókin var hvöss ádeila 
á ríkjandi virkjanaviðhorf og stór-
iðjustefnu, þrungin erindi og sann-
færingu sem hafði ekki sést í póli-
tískum skrifum í háa herrans tíð. 
Viðbrögðin voru líka eftir því; 
bókin seldist í fáheyrðum fjölda 
eintaka á íslenskan mælikvarða 
og er tvímælalaust eitt áhrifarík-
asta innlegg í íslenska þjóðmála-
umræðu í seinni tíð. 

Það hefur því ef til vill legið 
nokkuð beint við að flytja Drauma-
landið yfir á hvíta tjaldið og þótt 
bókin hafi haft sér það til full-
tingis að koma eins og þruma úr 
heiðskíru lofti er kvikmyndin síst 
áhrifaminni. Mörgu úr bókinni 
er vissulega haldið til haga ¬– til 
dæmis sundurgreiningu á sjálf-
gefnum hugtökum á borð við hag-
vöxt –  en helsti styrkleiki mynd-
arinnar felst í því að í stað þess 
að takmarka sig við texta bókar-
innar fanga höfundarnir grunn-
hugmyndina upp á nýtt á forsend-
um myndmiðilsins. Þetta lukkast 
frábærlega. Stórbrotnar náttúru-

myndir ásamt nýlegum fréttainn-
slögum og frumunnum viðtölum 
leggjast á eitt í kraftmikilli árás 
á stóriðjustefnu síðustu ára.  Þótt 
frásögnin sé ekki línuleg heldur 
hún sig ávallt við efnið  og dreg-
ur upp skuggalega mynd af því 
hvernig æði greip stóran hluta 
þjóðarinnar. 

Það eru mörg athyglisverð við-
töl í myndinni við vísindamenn, 
hagfræðinga, ábúendur í grennd 
við virkjanir og fleiri sem bregða 
merkilegu ljósi á málefnið. Það 
var athyglisvert að hlusta á Jakob 
Björnsson, fyrrverandi  orkumála-
stjóra,  lýsa sér sem fulltrúa kyn-
slóðarinnar sem afhelgaði nátt-
úruna, ef svo má að orði komast; 
hætti að óttast hindurvitnin á 
hálendinu og lagði það undir sig 
í staðinn.  Þetta er merkileg inn-
sýn inn í hugmyndafræði og lífs-
speki þeirra sem sem ráðið hafa 
virkjunarstefnu hér á landi undan-
farna áratugi; þar sem landgildið 
er fyrst og fremst metið út frá nýt-
ingarmöguleikum. 

Enginn kemur jafn illa út úr 
myndinni og þeir sem réðu ferð-
inni, stjórnmálamennirnir, sem 
eru dregnir sundur og saman í háði 
með því einu að sýna gömul mynd-
skeið af þeim sjálfum eða vitna í 
orð sem voru látin falla á „góðri 
stund“; uppákomum sem á sínum 

tíma voru einungis vandræðaleg-
ar en eru í ljósi þess sem átti eftir 
að gerast orðnar pínlegar. Þá eru 
áhrifamikil viðtöl við ábúendur  
á Héðinshöfða, Prestshvammi og 
Húsey skýrt vitni um blygðunar-
lausa tækifærismennsku þeirra 
landsbyggðarþingmanna, sem í 
nafni byggðastefnu berjast fyrir 
eflingu bæði stóriðju og landbún-
aðar, líkt og þau geti þrifist í sjálf-
bærri sátt. 

Sjálfsagt verða ekki allir sam-
mála þeirri mynd sem dregin er 
upp en til þess er leikurinn ekki 
gerður; Draumalandið er ádeila, 
árás á ríkjandi hugmyndafræði 
studd skýrum dæmum. Þetta er 
ekki þurr og hlutlaus skýrsla, það 
er aldrei farið í launkofa með það 
að myndin talar fyrir ákveðnum 
málstað og höfðar jafnt til rök-
hugsunar og tilfinninga (andófinu 
er meðal annars beinlínis stefnt 
gegn því hvernig tilfinningarök-
um hefur verið úthýst í þjóðmála-
umræðunni).  Það má þó finna að 
myndinni að þótt um ádeilu sé 
að ræða, reynir hún stundum á 
sanngirnismörkin  með notkun á 
afdráttalausu myndmáli, til dæmis 
snarkandi rafmöstur á víðavangi, 
til að skapa „réttu“ hughrifin við 
málflutning valinna viðmælanda. 

Mestu áhrif Draumalandsins fel-
ast þó í því að myndin hristir upp 

í áhorfendanum, neyðir hann til 
þess að líta í eigin barm og í tilfelli 
þess sem hér skrifar skammast sín 
fyrir hálfvelgjuna; að hafa látið 
það reka á reiðanum að mynda sér 
skoðun, í besta falli goldið varhug 
við stefnunni án þess að aðhafast 
nokkuð.  

Draumalandið átti drjúgt erindi 
þegar það kom út á prenti fyrir 
þremur árum. En ef bókin var loft-
árás á orð, hugmyndir og hugarfar, 
má líkja myndinni við eftirleikinn 
þar sem landgönguliðið er sent á 
vettvang og lætur kné fylgja kviði. 
Fyrir fimm árum kepptust stjórn-
málaflokkar við að lofa að „skapa“ 
2.000 störf í einu  vetfangi. Störfin 
sem þeir lofa að skapa um þessar 
mundir eru tífalt fleiri. Spurning-

in sem Draumalandið spyr hefur 
aldrei verið brýnni: Viljum við láta 
„bjarga“ okkur aftur? 

Bergsteinn Sigurðsson

„Ó, leyf mér þig að leiða til landsins fjalla heiða“

KVIKMYNDIR
Draumalandið
Leikstjórar: Andri Snær Magnason 
og Þorfinnur Guðnason. 
Framleiðandi: Sigurður Gísli 
Pálmason.

★★★★
 Áhrifamikil og brýn áminning um að 
afstöðu- eða gagnrýnisleysi er mun-
aður sem við getum ekki leyft okkur 
– allra síst núna.
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KÖRFUBOLTI KR tekur á móti 
Grindavík á heimavelli í kvöld í 
þriðja leik liðanna um Íslands-
meistaratitil karla. Staðan er jöfn 
í einvíginu, 1-1, eftir að bæði lið 
unnu á heimavelli í fyrstu tveim-
ur leikjunum.

Hlynur Bæringsson, þjálfari og 
leikmaður Snæfells, þekkir vel 
til beggja liða en hans lið tapaði 
í undanúrslitum fyrir Grindavík. 
Fréttablaðið leitaði hans álits fyrir 
leik kvöldsins.

„Ég var búinn að spá því að þetta 
einvígi færi 3-1,“ sagði Hlynur. 
„Ég held til dæmis að ef Grindavík 
ætlar að vinna titilinn verði liðið 
helst að vinna í kvöld og svo fjórða 
leikinn á heimavelli. Þeir verða að 
taka einn leik á heimavelli KR og 
mér finnst ekki líklegt að þeir geri 
það í fimmta leiknum.“

Hann segir þó að KR sé sigur-
stranglegri aðilinn í leiknum í 
kvöld. „KR er með fáránlega sterkt 
lið, sérstaklega á heimavelli. Það 
er mjög erfitt fyrir hvaða íslenskt 
lið sem er að ætla að vinna þarna. 
Ef Grindavík ætlar að takast að 
vinna KR á útivelli þurfa margir 
leikmenn liðsins að eiga sinn allra 
besta leik á tímabilinu.“

Hlynur segir að báðir leikirn-
ir til þessa í rimmu liðanna hafi 

verið mikil skemmtun enda mjög 
hraðir og fjörugir. „Bæði lið kunna 
að skjóta og hlaupa. Ég tel að þetta 
gæti ráðist á því hvort liðið stend-
ur sig betur í sóknum sem það þarf 
að stilla upp á hálfum velli.“

Sem fyrr segir telur Hlynur 
að KR sé sigurstranglegra liðið í 
kvöld og að það sé því í kjörstöðu. 
„Ef þú ert með besta liðið þarftu 
ekki að gera neitt sérstakt til að 
vinna. Það eru öll hin liðin sem 
þurfa eitthvað sérstakt. Ég tel að 
Grindvíkingar þurfi að hitta á 
góðan leik í langskotum eins og 
þeir geta vissulega gert. Og ef 
þeim tekst líka að halda þeim Jóni 
Arnóri og Jakobi sæmilega niðri 
eiga þeir ágætan möguleika.“

En þótt þeir tveir séu hvað mest 
áberandi í liði KR telur Hlynur að 
miðherjinn Fannar Ólafsson gegni 
algjöru lykilhlutverki.

„Þeir þurfa að passa sig að lenda 
ekki í villuvandræðum og þá sér-
staklega Fannar. Hann heldur 
ákveðnu jafnvægi í liðinu og þeir 
sem koma inn fyrir hann eru oftar 
en ekki skyttur. KR á nóg af skytt-
um. Fannar er hins vegar mjög 
mikilvægur í vörn og fráköstum. 
Ef hann spilar vel held ég að KR 
vinni í kvöld.“

 eirikur@frettabladid.is

Grindavík þarf að 
sýna sitt allra besta
Í kvöld fer fram þriðji leikur KR og Grindavíkur í 
einvígi liðanna um Íslandsmeistaratitil karla. Hlyn-
ur Bæringsson spáir í spilin fyrir Fréttablaðið.

TEKIÐ Á ÞVÍ Ljóst er að þeir Brenton Birmingham og Jón Arnór Stefánsson munu oft 
eigast við á vellinum í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

> Liðið sem kemst í 2-1 verður meistari

KR og Grindavík leika í kvöld þriðja leik sinn í úrslita-
einvígi sínu um Íslandsmeistaratitil Iceland Express-
deildar karla. Mikilvægi leiks kvöldsins er mjög mikið, 
ekki síst ef hann er settur í samhengi við þróun 
mála í lokaúrslitunum undanfarinn rúma áratug. 
Frá því að úrslitakeppnin tók núverandi mynd árið 
1997 hefur það lið sem hefur unnið þriðja leikinn í 
stöðunni 1-1 alltaf orðið meistari. Þetta hefur gerst í 
sex skipti, þar af fjögur ár í röð frá 2004 til 2007. Von 
tapliðsins í kvöld liggur í því að rifja upp árin 1991, 
1992 og 1994. Þá þurfti einnig að vinna þrjá leiki og í 
öll þessi þrjú skipti lentu verðandi meistarar 1-2 undir. 

Ekkert hlé á góðum myndum!
Skráning á póstlistann margborgar sig
www.graenaljosid.is

Fumsýnd 3. apríl í

Háskólabíói

  SAM ROCKWELL &
ANJELICA HUSTON

VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444

VITA er lífið

Skráðu þig í netklúbbinn – VITA.is

Mallorca í vor
á einstöku tilboðsverði!

VITA er ný ferðaskrifstofa 
í eigu Icelandair Group.

GROUP

Dagskrá fyrir Gott fólk 60+
Fararstjóri: Rebekka Kristjánsdóttir
Skemmtanastjóri: Bjarney Lea Guðmundsdóttir

Dvöl á Mallorca sameinar allt sem fólk yfir sextugt 
sækist eftir á sólarstað. Við bjóðum farþegum að 
velja á milli ýmissa úrvalsgististaða á Playa de Palma. 
Í boði eru skoðunarferðir með fararstjóra og að 
auki verður farið í leikfimi, mini-golf, gönguferðir 
og haldin spilakvöld og kvöldvökur.

Heilsurækt
Félagsvist/mini-golf
Ganga/stafaganga
Skemmtikvöld

3.–27. maí í 24 nætur

Hotel Cosmopolitan

Verð frá 98.900 kr.*

og 15.000 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 í tvíbýli með hálfu fæði.  Verð m.v. 5.000 kr. 
afslátt til félaga í Gott fólk 60+

* Verð án Vildarpunkta en með klúbbafslætti: 108.900 kr.
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Sendu persónuleg
skeyti með þinni 
eigin mynd 
Á hverjum degi taka eigendur stafrænna 
myndavéla ótalmargar ljósmyndir. En hva  ð 
verður um þessar myndir? Hversu ma rgir 
prenta þær út, deila þeim á Netinu eða nota 
þær til þess að gleðja vini og ættingja í öðru en 
tölvupósti. Nú geta þeir sem taka my  ndir 
notað myndirnar á skeyti og búið til varanleg 
verðmæti úr stafrænum skrám. Skrám sem 
annars búa við stöðuga hættu af diskhruni,
veirusýkingum, mannlegum mistökum   og 
úreldingu skjalasniða og brennanlegra diska. 
Rétti uppi hendi sá lesandi sem enn hefur 
aðgang að SCSI-drifum, ZIP-diskum o   g 
JAZ-diskum. Persónulegu skeytin mun    u  
vissulega aldrei koma í staðinn fyrir falleg 
albúm með útprentuðum myndum en skeyti 
með fallegri mynd á tvímælalaust erindi á 
ísskápinn og jafnvel innrammað upp á vegg.

Ömmur, afar, gamlir frændur og aldraðar 
frænkur sem sjaldan heimsækja veraldar-
vefinn eiga án efa eftir að gleðjast yfir fallegri 
mynd af fjölskyldumeðlimum og hnyttnum 
texta. Skarpir pennar geta leikið sér að því að 
blanda saman mynd og texta og skapað með 
því óvænt samhengi. Þar sem allt viðmótt    
persónulegu skeytanna er á Netinu er þægilegt 
að gera tilraunir með ólíkan texta eða jafnvel 
líma inn texta úr öðrum skjölum í öðrum 
forritum. „Byrði betri berat maður brautu 
að… “.  Hver gæti t.d. ekki hugsað sér að líma 
inn nokkur vel valin kvæði úr Hávamálum í 
heillaóskaskeyti til fimmtugs frænda. Einnig 
má ímynda sér að listhneigðir skeytasend-
endur notfæri sér þessa nýju tækni til að senda 
eigin myndskreytingar því það er vissulega 
jafn auðvelt að senda inn innskönnuð listaverk 
eða tölvuteikningar og ljósmyndir.

Ný vara frá Póstinum gefur 
sendendum skeyta tækifæri
á að nota myndasafnið á 
skemmtilegan og skapandi hátt.

Íslandspóstur hefur ákveðið 
að fjölga stórlega hópi 

frímerkjahönnuða með því 
að bjóða frímerki sem 

viðskiptavinir geta skreytt 
með sínum eigin myndum. 

Myndirnar geta verið af   
                            viðskipta-
vinunum sjálfum, börnum 
þeirra mökum, foreldrum, 

ömmum og öfum, frændum 
eða frænkum og jafnvel 

gæludýrum þeirra og 
bifreiðum. Hefðinni 

samkvæmt hafa frímerki 
verið gefin       út í tilefni 

heimsmeist            aramóta
þjóðhátíða og annarra 

stóratb            urða en með 
persónulegum frímerkjum 

póstsins eru frímerki nú 
gefin út í tilefni af endurfun-
dasamkomum gru  nnskóla-

bekkja, sumarfagnaða  og 
saumaklúbba, í tilef    ni a f 

kórfeðalögum, brúðkaupum, 
stórfmælum að ógleymdum 
jólun            um. Með nýjum 
hönnuðum er víst að áherslu 
r í frímerkjahönnun breytist 

og frímerki birtist með 
stöðum, hlutum og dýrum 
sem áður hafa ekki fengið 

sess á efra hægra horni 
umslaga ogpóstkorta.
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Kæri viðtakandi.

Nú getur þú sent persónulegri og skemmtilegri skeyti sem þú getur

skreytt með þínum eigin myndum. Það er upplagt að nota stafrænu

myndirnar til að gleðja vini og vandamenn með áþreifanlega góðri kveðju.

Það eina sem þú þarft að gera er að fara á www.post
ur.is, velja mynd, 

skrifa skemmtilegan texta og Pósturinn afhendir skeytið beint til viðtakanda.

Kær kveðja,

Pósturinn

www.postur.is

Meistaradeild Evrópu
Liverpool - Chelsea 1-3
1-0 Fernando Torres (6.), 1-1 Branislav Ivanovic 
(39.), 1-2 Branislav Ivanovic (62.), 1-3 Didier 
Drogba (67.).
Barcelona - Bayern München 4-0
1-0 Lionel Messi (9.), 2-0 Samuel Eto‘o (12.), 3-0 
Lionel Messi (38.), 4-0 Thierry Henry (43.).

Danska úrvalsdeildin
SönderjyskE - FC Kaupmannahöfn 1-2
Sölvi Geir Ottesen skoraði mark SönderjyskE.

Þýska úrvalsdeildin
Magdeburg - Nordhorn 35-29
Gummersbach - Stralsunder 41-20
Róbert Gunnarsson skoraði fjögur mörk fyrir 
Gummersbach.
Rhein-Neckar Löwen - Minden 28-20
Guðjón Valur Sigurðsson skoraði tíu mörk fyrir 
Rhein-Neckar Löwen. Gylfi Gylfason skoraði tvö 
mörk fyrir Minden en Ingimundur Ingimundarson 
var ekki í leikmannahópi liðsins.
Dormagen - Flensburg 26-20
Alexander Petersson var ekki í leikmannahópi 
Flensburg vegna meiðsla.
Hamburg - Lemgo 32-24
Vignir Svavarsson skoraði eitt mark fyrir Lemgo 
en Logi Geirsson var ekki með vegna meiðsla.

Lengjubikar karla
Keflavík - Grindavík 1-3
0-1 Scott Ramsay (64.), 0-2 Gilles Ondo (67.), 0-3 
Emil Símonars. (68.), 1-3 Sigurbergur Elíss. (83.).

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Chelsea og Barcelona eru 
komin með annan fótinn í und-
anúrslit Meistaradeildar Evrópu 
eftir örugga sigra í fyrri leikjum 
liðanna í fjórðungsúrslitum keppn-
innar í gær.

Chelsea vann 3-1 sigur á Liver-
pool á Anfield og er því í sterkri 
stöðu fyrir síðari leik liðanna sem 
fer fram í Lundúnum. Barcelona 
gerði sér lítið fyrir og hreinlega 
slátraði Bayern München á heima-
velli sínum. Gestirnir voru heppnir 
að fá ekki mun fleiri mörk á sig.

Þetta er fimmta árið í röð sem 
Liverpool og Chelsea mætast í 
Meistaradeildinni og er óhætt að 
segja að leikurinn í gær hafi verið 
einn af allra fjörugustu viðureign-
um liðanna á þessum tíma.

Heimamenn fengu draumabyrj-
un er Fernando Torres kom þeim 
yfir eftir einungis fimm mínútna 
leik. Leikmenn Chelsea létu þó 
ekki heimamenn slá sig út af lag-
inu og byrjuðu að sækja stíft. Didi-
er Drogba fékk tvö dauðafæri en 
það var varnarmaðurinn Bran-
islav Ivanovic sem reyndist hetja 
gestanna. 

Hann var í byrjunarliðinu í 
fjarveru Jose Bosingwa sem á við 
meiðsli að stríða og nýtti tæki-
færi sitt til fulls. Hann skoraði 
tvö mörk, bæði með skalla eftir 
hornspyrnu og Drogba innsiglaði 

svo sigurinn eftir laglegan undir-
búning þeirra Michael Ballack og 
Florent Malouda.

Miklu munaði að Michael Ess-
ien átti stórleik á miðjunni hjá 
Chelsea og hélt Steven Gerrard í 

skefjum eftir að Liverpool komst 
yfir í leiknum. John Terry, fyrir-
liði Chelsea, fékk gult í leiknum og 
verður því í banni í næsta leik.

„Við byrjuðum mjög vel í leikn-
um en eftir að við skoruðum hætt-
um við að spila vel og gáfum bolt-
ann mikið frá okkur. Við töpuðum 
fyrir góðu liði sem spilaði vel. Við 
vorum ekki að spila samkvæmt 
okkar getu,“ sagði Rafael Benit-
ez, stjóri Liverpool. „Þeir eru líka 
sterkir í loftinu og við fengum á 
okkur tvö slík mörk.“

Barcelona niðurlægði Bæjara á 
heimavelli sínum í gær með stór-
glæsilegum fyrri hálfleik. Lion-
el Messi skoraði tvívegis, Samuel 
Eto‘o og Thierry Henry einu sinni 
hvor. En mörkin hefðu getað verið 
miklu fleiri.

Miðað við spilamennsku Þjóð-
verjanna í gær þurfa Börsungar 
litlar áhyggjur að hafa af síðari 
viðureign liðanna í München.

Pep Guardiola var vísað upp í 
stúku í gær af Howard Webb dóm-
ara fyrir að mótmæla dómgæslu 
þess enska í fyrri hálfleik.

 eirikur@frettabladid.is 

HETJUNNI FAGNAÐ Branislav Ivanovic er hér fagnað af samherjum sínum hjá Chel-
sea en hann skoraði tvívegis í 3-1 sigri liðsins gegn Liverpool í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ivanovic kláraði Liverpool á Anfield
Chelsea vann afar öflugan 3-1 útivallarsigur á Liverpool í fyrri leik liðanna í fjórðungsúrslitum Meistara-
deildar Evrópu. Á sama tíma vann Barcelona 4-0 stórsigur á Bayern München á heimavelli sínum.
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  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
Refurinn Pablo, Ruff‘s Patch, Könn-
uðurinn Dóra, Nornafélagið, Stóra 
teiknimyndastundin, Bratz, Saddle 
Club og Camp Lazlo.

10.15 Cars  Teiknimynd fyrir alla 
fjölskylduna. Kappakstursbíllinn og 
græninginn Leiftur McQueen er að 
fara að keppa í stórri og mikilvægri 
keppni. Hann týnist á leiðinni og 
endar í afskekktum smábæ.

12.10 Mermaids Cher leikur 
Flax, rótlausa og kynþokkafulla konu 
sem er óþrjótandi uppspretta vand-
ræða í huga 15 ára dóttur sinnar í 
þessari skemmtilegu og dramatísku 
kvikmynd. 

13.55 Hollyoaks (165:260) 

14.20 Sisters (25:28) 

15.05 Rumor Has It Sara Hutt-
ington er nýtrúlofuð en fær alvar-
lega bakþanka þegar hún kemst að 
vel földu fjölskylduleyndarmáli. Getur 
verið að bókin „The Graduate“ hafi 
verið byggð á fjölskyldu hennar?

16.40 Jesus Christ Superstar 
Nýleg útgáfa af þessum sígilda söng-
leik Andrews Lloyds Webbers og 
Tims Rice. Að þessu sinni eru það 
ástralskir leikarar og söngvarar sem 
túlka píslarsögu Krists í leik og söng 
og hafa hin ógleymanlegu lög Webb-
ers sjaldan notið sín betur.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.45 Veður 

18.55 The Simpsons (11:20) 

19.20 Friends 

19.45 Laddi 6-Tugur  Uppáhalds 
grínisti þjóðarinnar fer yfir 40 ára 
feril sinn og bregður sér í hlutverk 
eftirminnilegustu karakteranna.

21.15 Flugdrekahlauparinn 
 Brottfluttur Afgani hefur komið sér 
vel fyrir í New York þegar neyðarkall 
kemur frá gömlu heimahögunum.

23.20 The Gospel of John  Ný 
kvikmynd um líf Jesú Krists eins og 
það er túlkað í Biblíunni. Myndin 
hefur fengið einkar góða dóma og 
er helst talið það til tekna að takast 
það sem mörgum öðrum mynd-
um um líf Jesú hefur mistekist sem 
er að halda tryggð við bókstaf Biblí-
unnar.

02.25 Jesus Christ Superstar 

04.10 Rumor Has It 

05.45 Fréttir 

06.00 Óstöðvandi tónlist

13.45 Rachael Ray  (e)

14.30 America’s Funniest 
Home Videos  (41:42) (e)

14.55 The Contender  (3:10) (e)

15.45 America’s Funniest 
Home Videos  (42:42) (e)

16.10 The Contender  (4:10) (e)

17.00 America’s Funniest 
Home Videos  (1:48) (e)

17.25 Game Tíví  (10:15) (e)

18.05 Rachael Ray

18.50 The Game  (10:22)

19.15 One Tree Hill  (11:24) (e)

20.05 Ljósmyndaleikur Iceland 
Express  (1:5) (e)

20.10 Survivor  (7:16) Bandarísk 
raunveruleikasería þar sem venju-
legt fólk þarf að þrauka í óblíðri 
náttúru og keppa innbyrðis þar til 
aðeins einn stendur eftir sem sig-
urvegari. 

21.00 Spjallið með Sölva  (8:12) 
Umræðu þáttur í umsjón Sölva 
Tryggvasonar.

22.00 Monsieur Hyde  Verð-
launastuttmynd eftir Veru Sölvadótt-
ur. Áform Erics um að eyða róm-
antískri kvöldstund með ástinni 
sinni verða að engu þegar hann fær 
óvænta heimsókn og þarf að mæta 
örlögum sínum með ófyrirsjáanleg-
um afleiðingum.

22.15 Battlestar Galactica  
(8:20) Framtíðarþáttaröð þar sem 
fylgst með klassískri baráttu góðs 
og ills.  

23.05 Painkiller Jane  (9:22) 
Spennandi þáttaröð um ódrepandi 
hörkukvendi. Jane Vasko er lögreglu-
kona sem boðið er starf með leyni-
legri sérsveit sem berst við hættulegt 
fólk með yfirnáttúrulega hæfileika. 

23.55 Flashpoint  (12:13) (e)

00.45 The Recruit  (e)

02.40 The Game  (6:22) (e)

03.05 The Game  (7:22) (e)

03.30 Jay Leno  (e)

04.20 Jay Leno  (e)

05.10 Óstöðvandi tónlist

07.15 Season Highlights 
1996/1997 

08.10 Season Highlights 
1997/1998 

09.05 Season Highlights 
1998/1999

10.00 Season Highlights 
1999/2000 

10.55 Season Highlights 
2000/2001 

11.50 Season Highlights 
2001/2002 

12.45 Season Highlights 
2002/2003 

13.40 Season Highlights 
2003/2004 

14.35 Season Highlights 
2004/2005 

15.30 Season Highlights 
2005/2006 

16.25 Reading - Sheffield Bein 
útsending.

18.25 Season Highlights

19.20 Arsenal - Man. City

21.00 Premier League World

21.30 PL Classic Matches Liver-
pool - Chelsea, 1997.

22.00 Reading - Sheffield

23.40 PL Classic Matches Liver-
pool - Newcastle, 1995. 

00.10 PL Classic Matches 
Tottenham - Man. Utd, 2001.

07.00 Hamburger - Man. City 
Útsending frá leik í Evrópukeppni fé-
lagsliða.

14.05 NBA tilþrif

14.35 Inside the PGA Tour 
2009

15.00 Augusta Masters Útsend-
ing frá fyrsta keppnisdegi.

17.45 KR - Grindavík Útsend-
ing frá leik í úrslitakeppni Iceland Ex-
pressdeildarinnar í körfubolta.

19.30 Fréttaþáttur Meistara-
deildar Evrópu

20.00 2009 Augusta Masters 
Bein útsending frá öðrum keppnis-
degi Augusta Masters.

23.30 Poker After Dark 

00.20 World Supercross GP

16.00 Hollyoaks (164:260)

16.30 Hollyoaks (165:260)

16.55 Ally McBeal (19:24) 

17.40 The O.C. (16:27)

18.25 Réttur (2:6) 

19.15 Hollyoaks (164:260) 

19.35 Hollyoaks (165:260)

20.00 Ally McBeal (19:24) Cage, 
Fish og Nelle verja lagafyrirtæki fyrir 
að hafa neitað konu um að gerast 
meðeigandi í fyrirtækinu eftir að hún 
varð ólétt.  Billy og Georgia reyna 
að bjarga hjónabandinu og leita til 
hjónabandsráðgjafa.

20.45 The O.C. (16:27) Orange-
sýsla í Kaliforníu virðist vera friðsæl 
paradís þar sem lífið leikur við bæjar-
búa. Þegar við kynnumst þeim betur 
koma hins vegar leyndarmálin í ljós. 
Með aðalhlutverk fara Rachel Bilson, 
Mischa Barton, Adam Brody, Benja-
min McKenzie og Peter Gallagher.

21.30 Réttur (2:6) Ný leikin 
spennuþáttaröð sem gerist í ramm-
íslenskum heimi lagaflækja og 
glæpa. Söguhetjurnar eru þrír lög-
menn sem starfa á lögmannsstof-
unni Lög og réttur og er Logi Trausta-
son þar fremstur meðal jafningja. 

22.15 The Mentalist (9:23) Patrick 
Jane er sjálfstætt starfandi ráðgjafi 
rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu. 
Hann á glæsilegan feril að baki við 
að leysa flókin glæpamál með því að 
nota hárbeitta athyglisgáfu sína. 

23.00 Twenty Four (11:24)

23.45 Lucky Louie (3:13)

00.15 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

08.00 Last Holiday 

10.00 Tenacious  D. 

12.00 Ice Age: The Meltdown 

14.00 Tenacious  D. 

16.00 Last Holiday 

18.00 Ice Age: The Meltdown 

20.00 Firewall Harrison Ford leik-
ur sérfræðing í öryggismálum sem er 
neyddur til þess að fremja bankarán 
til þess að bjarga fjölskyldu sinni frá 
mannræningjum.

22.00 John Tucker Must Die

00.00 Bad News Bears

02.00 Straight Into Darkness

04.00 John Tucker Must Die 

06.00 Running with Scissors 

08.00 Morgunstundin okkar 
 Lítil prinsessa, Halli og risaeðlufatan, 
Skordýrin í Sólarlaut, Franklín, Arthúr, 
Hænsnakofinn, Skúli Skelfir og Lotta 
flytur að heiman.

11.15 Lygalaupur  (Big Fat 
Liar)(e)

12.40 Sigga ligga lá

12.55 Ár í ævi JK Rowling  (e)

13.45 Ís og eldur  (Ice and 
Fire)(e)

15.20 Meistaradeildin í hesta-
íþróttum  (e)

15.50 Leiðarljós  (e)

17.10 Táknmálsfréttir

17.20 Spæjarar  (13:26)

17.42 Músahús Mikka  (50:55)

18.05 Afríka heillar  (7:10)(e)

19.00 Fréttir

19.20 Veður

19.25 Sinfóníuhljómsveit Ís-
lands í Berlín 2007  

19.55 Í draumi sérhvers 
manns  Stuttmynd eftir Ingu Lísu 
Middleton frá 1995, byggð á sögu 
Þórarins Eldjárns um gróðafíkn, 
draumaráðningar og gráa starfs-
menn hjá Gildismati ríkisins. 

20.10 Brúin til ævintýralands-
ins  (Bridge to Terabithia) Bandarísk 
bíómynd frá 2007. Jesse og Leslie 
heyja harða keppni í spretthlaupi 
en verða svo vinir og búa sér til æv-
intýraland með ófreskjum, tröllum, 
óvættum og risum þar sem þau tvö 
eru kóngur og drottning. 

21.45 Babel  (Babel) 

00.05 Söngvaskáld  (Ólöf 
Arnalds) (e)

00.50 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

10.00 Stavanger, barokk og Biondi 11.05 
Nonnen 12.05 Raset i Namsos 12.35 
Fjols til fjells 14.15 Med hjarte på rette 
banen 15.05 Håkon Bleken, maler 16.00 
Ein uventa venn 16.25 Nattevakten 16.30 
Brødrene Løvehjerte 17.00 Dagsrevyen 
17.30 Påskenøtter 17.45 Norge rundt 
18.10 Levva livet! 19.25 Lewis 20.55 
Løsning påskenøtter 21.00 Kveldsnytt 
21.15 I tjukt og tynt 22.15 Céline Dion 
- live i Los Angeles 23.00 Folk i farta 20.00 Hrafnaþing  Í umsjón 

Ingva Hrafns Jónssonar. Innihald 
páskanna og starf presta er inntak 
þáttarins. Gestir eru prestarnir Jóna 
Hrönn Bolladóttir, Guðbjörg Jóhann-
esdóttir, Arna Ýrr Sigurðardóttir og 
Ása Björk Ólafsdóttir.

21.00 Mér finnst  Í umsjón 
Bergljótar Davíðsdóttur og Katr-
ínar Bessadóttur. Konur láta í sér 
heyra um hvað þeim finnst um 
samfélagið í dag.

Dagskrá ÍNN er endurtekin 
um helgar og allan sólarhring-
inn.

10.00 Hammerslag 10.30 Gensyn med 
Wounded Heart 12.00 Det lille hus på 
prærien 12.50 Nyheder på tegnsprog 
13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.05 
Mansfield Park 14.40 Vild i storbyjunglen 
15.30 Shanes verden 16.00 Geniale dyr 
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 
17.00 Disney Sjov 18.00 Cirkusrevyen 
2008 19.00 TV Avisen 19.10 SportNyt 
med SAS liga 19.15 Reimers 19.55 
Juryen 22.00 Columbo 

10.25 My Hero 10.55 My Hero 11.25 
My Hero 11.55 My Hero 12.25 My Hero 
12.55 My Hero 13.25 My Hero 13.55 
My Hero 14.25 My Hero 14.55 My Hero 
15.25 My Hero 15.55 My Hero 16.25 My 
Hero 16.55 My Hero 17.25 The Weakest 
Link 18.10 My Hero 18.40 After You‘ve 
Gone 19.10 Extras 19.40 Lead Balloon 
20.10 Rob Brydon‘s Annually Retentive 
20.40 After You‘ve Gone 21.10 My Hero 
21.40 My Hero 22.10 My Hero 22.40 My 
Hero 23.10 My Hero 23.40 My Hero 

10.00 Mat och grönt på Friland 10.30 
Babben & co 11.30 Nanny McPhee 
13.05 Naturens gång 14.55 Niklas mat 
15.25 Mitt i naturen 15.55 Sportnytt 
16.00 Rapport med A-ekonomi 16.10 
Ellens 100 år 16.40 Det blomstrar över 
nationsgränserna 17.05 Som en utkastad 
hund 17.25 Anslagstavlan 17.30 Rapport 
med A-ekonomi 17.45 Minnenas tel-
evision 18.00 Så ska det låta 19.00 
Grillad 19.45 Underbara älskade 21.25 
De utvalda 23.30 Sändningar från SVT24  

FÖSTUDAGSKVÖLD
> Andrew Lloyd Webber
„Þú getur ekki upplifað sama 
söngleikinn eins þegar þú 
sérð hann á sviði annars 
vegar og í kvikmynd hins 
vegar. Formin eru of ólík.“ 
Webber er höfundur 
tónlistarinnar í Jesus 
Christ Superstar en Stöð 
2 sýnir í dag kvikmynd 
með nýlegri útgáfu af 
þessum vinsæla söngleik. 

Bíómynd frá árinu 2006. Hér vindur 
fram fjórum sögum samtímis sem 
allar tengjast sömu byssunni. Leik-
stjóri er Alejandro González Iñárritu 
og meðal leikenda eru Brad Pitt, Cate 
Blanchett, Adriana Barraza og Gael 
García Bernal. Myndin hefur unnið til 
fjölda verðlauna og var meðal annars 
tilnefnd til sjö Óskarsverðlauna.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Babel
Sjónvarpið kl. 21.45

föstudagur

Vönduð og einkar áhrifamikil 
kvikmynd sem gerð er eftir 
samnefndri metsölubók. 
Leikstjóri myndarinnar er 
Marc Foster sem leikstýrði 
Bond-myndinni Quantum of 
Solace, Finding Neverland 
og Monster. Myndin segir 
frá brottfluttum Afgana sem 
hefur komið sér vel fyrir í New 
York þegar neyðarkall kemur 
frá gömlu heimahögunum 
og honum rennur blóðið til 
skyldunnar að snúa aftur og 
leggja sitt af mörkum. 

STÖÐ 2 KL. 21.15

Flugdrekahlauparinn
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20.15 The Mentalist STÖÐ 2 20.15 
The Mentalist STÖÐ 2FIMMTUDAGUR

19.05 KR – Grindavík, beint  
 STÖÐ 2 SPORT

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

20.15 The Mentalist   STÖÐ 2

20.20 Beðmálin, borgin og ég  
  SJÓNVARPIÐ

20.45 Skins   STÖÐ 2 EXTRA

21.00 Boston Legal   SKJÁREINN

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing

21.00 Maturinn og lífið  Fritz Már Jörgen-
sen ræðir um mat og matarmenningu.

21.30 Frumkvöðlar  Elinóra Sigurðardótt-
ir ræðir við frumkvöðla um hugvit og upp-
finningar.

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

06.00 Óstöðvandi tónlist

13.40 Rachael Ray  (e)

14.25 America’s Funniest Home 
Videos  (38:42) (e)

14.50 The Contender  (1:10) (e)

15.40 America’s Funniest Home 
Videos  (39:42) (e)

16.05 The Contender  (2:10) (e)

16.55 America’s Funniest Home 
Videos  (40:42) (e)

17.20 Nýtt útlit  (4:10) (e)

18.10 Rachael Ray

18.55 The Game  (9:22) 

19.20 Game Tíví  (10:15) Sverrir Berg-
mann og Ólafur Þór Jóelson fjalla um allt 
það nýjasta í tækni, tölvum og tölvuleikjum. 

20.00 Rules of Engagement  (15:15) 
Bandarísk gamansería um vinahóp sem 
samanstendur af hjónum, trúlofuðu pari og 
kvensömum piparsveini. 

20.30 The Office  (13:19) Michael og Jan 
halda matarboð og Jim og Pam eru á gesta-
listanum. Þau eiga ekki fleiri afsakanir til að 
sleppa við að mæta. 

21.00 Boston Legal  (6:13) Alan Shore 
og Denny Crane taka sér frí frá skrifstofunni 
og dvelja á búgarði í Utah. Þar lenda þeir 
upp á kant við aðra gesti og enda í réttar-
salnum. 

21.50 Law & Order: Criminal Intent 
 (3:22) Tannlæknir er myrtur og svo virð-
ist sem um hefnd sé að ræða. Goren og 
Eames rekja slóðina til eitraðs munnskols 
sem selt er á strætum Harlem.

22.40 Jay Leno 

23.30 America’s Next Top Model  (e)

00.20 Shanghai Knights  (e)

02.20 Painkiller Jane  (8:22) (e)

03.10 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Könnuður-
inn Dóra, Áfram Diegó, áfram!, Bratz, Sabrina, 
Háheimar og A.T.O.M. 

10.15 Anna og skapsveiflurnar  Íslensk 
tölvuteiknimynd eftir Gunnar Karlsson.  
11.10 Ævintýraferðin 

12.30 Hollyoaks (164:260) 

12.55 Hello Sister, Goodbye Life  Hug-
ljúf og hrífandi mynd um menntaskóla-
stúlku sem þarf skyndilega að fullorðnast 
eftir að foreldrar hennar láta lífið í slysi og 
hún þarf að taka að sér sjö ára gamla hálf-
systur sína.

14.35 Sisters (24:28) 

15.25 Ally McBeal (20:24)

16.10 Steel Magnolias  Mannleg og 
skemmtileg mynd sem lætur engan ósnort-
inn. Sex einstakar konur sem standa sem 
ein í erfiðleikum og njóta saman ánægju-
stunda lífsins eru kjarni þessarar súrsætu 
sögu.

18.05 Friends (10:23) Chandler þarf að 
eyða jólunum í Tulsa út af vinnunni og Mon-
icu líst ekkert á það, sérstaklega þar sem 
hinn gullfallegi vinnufélagi Chandlers, Wendy, 
verður þar líka. Selma Blair leikur Wendy.

18.30 Fréttir Stöðvar 2  Fréttastofa 
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni dagskrá.

18.55 Veður 

19.00 The Simpsons (12:20) Nítjánda 
þáttaröðin með gulustu fjölskyldu í heimi.

19.25 The Amazing Race (13:13) Hörku-
spennandi lokaþáttur af Amazing Race þar 
sem kemur í ljós hvaða par er það sterkasta 
frá upphafi þáttanna.

20.15 The Mentalist (9:23) Patrick 
Jane er sjálfstætt starfandi ráðgjafi rann-
sóknar  lögreglunnar í Kaliforníu. Hann á glæsi-
legan feril að baki við að leysa flókin glæpa-
mál með því að nota hárbeitta athyglis gáfu 
sína. Þrátt fyrir það er hann ekki í náðinni hjá 
lögreglunni, ekki síst fyrir það að hafa aflað 
sér frægðar sem sjónvarpsmiðill.

21.00 Twenty Four (11:24) Ein vinsælasta 
spennuþáttaröð Stöðvar 2 frá upphafi. Ný 
ógn steðjar nú að bandarísku þjóðinni og 
heimsbyggðinni allri og Jack Bauer er að sjálf-
sögðu sá eini sem er fær um að bjarga mál-
unum.

21.45 The Departed 

00.15 Damages (6:13)

00.55 Pirates of the Caribbean: At 
World‘s End 

03.40 Steel Magnolias 

05.35 The Simpsons (12:20)

06.00 Fréttir 

11.50 1001 Goals Bestu mörk ensku úr-
valsdeildarinnar skoðuð.

12.45 1001 Goals 

13.40 1001 Goals 

14.35 1001 Goals 

15.30 1001 Goals 

16.25 1001 Goals

17.20 Arsenal - Man. City Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.00 Ensku mörkin Allir leikir umferðar-
innar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. 

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

20.30 Goals of the season 

21.30 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úr-
valsdeildinni.

22.40 Coca Cola mörkin Allir leikirnir, öll 
mörkin og allt það umdeildasta skoðað.

23.10 Fulham - Liverpool Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

07.00 Meistaradeild Evrópu - Meist-
aramörk 

07.20 Meistaradeild Evrópu - Meist-
aramörk 

07.40 Meistaradeild Evrópu - Meist-
aramörk 

08.00 Meistaradeild Evrópu - Meist-
aramörk 

08.20 Meistaradeild Evrópu - Meist-
aramörk 

14.45 The Tournaments  HSBC Asian 
Golf Boom

15.15 PGA Tour 2009 - Hápunktar 

16.10 Inside the PGA Tour 2009 

16.35 Meistaradeild Evrópu Endursýnd-
ur leikur.

18.15 Meistaradeild Evrópu - Meist-
aramörk 

18.35 NBA tilþrif 

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

21.00 Augusta Masters Bein útsending 
frá fyrsta keppnisdegi Augusta Masters en 
mótið er eitt af fjórum risamótunum í golfi. 

23.30 Hamburg - Man. City Útsending 
frá leik í Evrópukeppni félagsliða.

01.10 KR - Grindavík Útsending frá leik 
í úrslitakeppni Iceland Expressdeildarinnar í 
körfubolta.

08.00 To Walk with Lions 

10.00 Knights of the South Bronx 

12.00 Curious George 

14.00 To Walk with Lions 

16.00 Knights of the South Bronx

18.00 Curious George 

20.00 Yes 

22.00 The Sentinel Leyniþjónustumaður 
lendir í miklum hremmingum þegar hann er 
ranglega sakaður um að skipuleggja banatil-
ræði gegn Bandaríkjaforseta.

00.00 Sur le seuil 

02.00 The Hills Have Eyes 

04.00 The Sentinel 

06.00 Firewall 

08.00 Morgunstundin okkar  Lítil prins-
essa, Halli og risaeðlufatan, Skordýrin í Sólar-
laut, Franklín, Arthúr og Skúli skelfir.

09.50 Hver röndóttur!  (Racing Stripes) 

11.30 Fjörkálfar í fríi  (Camp Nowhere) 

13.05 Hver á sinn hátt  (Blue Note) (e)

14.55 Hrúturinn Hreinn  

15.05 Alþingiskosningar - Borgara-
fundur  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Mónika  (e)

17.45 Sprikla  (2:6)

18.00 Stundin okkar  (e)

18.25 Meistaradeildin í hestaíþróttum 

19.00 Fréttir

19.20 Veður

19.25 Einungis fæðing  Heimildarmynd 
um Jóhann og Kristínu Eyfells myndlistar-
menn. 

20.20 Beðmálin, borgin og ég  (Sex, 
the City and Me) Bresk sjónvarpsmynd um 
bankakonu í London sem er ýtt til hliðar 
þegar hún kemur úr barnseignarfríi. Aðal-
hlutverk: Sarah Parish, Ben Miles og Sarah 
Lancashire.

21.50 Aðþrengdar eiginkonur  (Despe-
rate Housewives V)

22.35 Ís og eldur  (Ijs en vuur) Heimildar-
mynd um tónleika söngsveitarinnar Voces 
Thules í Hollandi.

00.05 Sommer   (Sommer) (18:20) (e)

01.05 Dagskrárlok

Matreiðsla hvers konar í sjónvarpi er yfirmáta heill-
andi. Hvernig fólk getur kokkað upp herramannsmál-
tíð úr einni kartöflu og ólífuolíu, eða blandað saman 
hinum ólíklegustu hráefnum til að útbúa listilega 
fallegan rétt, finnst mér ferlega spennandi.

Í fæðingarorlofi mínu lá ég yfir BBC Food-sjón-
varpsstöðinni og fylgdist með matargerð nánast allan 
daginn. Þættir á borð við Nigellu, Hell’s Kitchen, Jamie 
Oliver og Masterchef voru fastir liðir í tilverunni.

Þó að matreiðslan sjálf væri í sjálfu sér nóg til 
að vekja athygli mína sakar þó ekki að bæta smá 
samkeppni í uppskriftina. Slíkir þættir eru algengir og 
má þar telja Ready Steady Cook, Hell’s Kitchen og 
Top Chef, en þá þætti er einmitt verið að sýna á Skjá 
einum þessa dagana.

Top Chef er bandarísk raunveruleikasería þar sem efnilegir 
kokkar þurfa að sanna hæfni sína og getu í eldhúsinu. Í hverjum 
þætti er keppt í tveimur þrautum. Annars vegar hraðaþraut þar 

sem sá með besta réttinn hlýtur friðhelgi í næsta 
útslætti. Hins vegar er keppt í útsláttarkeppni þar sem 
sá sem stóð sig verst er sendur heim. Dómarar eru 
þekktir kokkar og aðrir atvinnumenn í matreiðslu og 
víniðnaði. 

Í deiglunni er að framleiða þætti sem nokkurs 
konar hliðarafurð þessara þátta; Top Chef Junior, þar 
sem unglingar munu keppa sín á milli, og Top Chef: 
Masters þar sem ætlunin er að heimsþekktir kokkar 
sem hlotið hafa verðlaun og viðurkenningar keppi sín 
á milli.

Þegar litið er til þess hve miklum tíma ég hef varið 
í að horfa á slíka matreiðsluþætti er með ólíkindum 
hversu lítið ég hef lært. Þrátt fyrir uppfræðandi 
umræðu um saffran, engifer, mangó chutney og rós-

marín hef ég enn enga hugmynd um hvernig, hvenær og í hvað ég 
ætti að nota þessi hráefni. Í stað þess virðist alltaf sami pylsuréttur-
inn rata á matarborðið á mínu heimili.

VIÐ TÆKIÐ SÓLVEIG GÍSLDÓTTIR ER ENGINN TOP CHEF

Mikið horft en lítið lært
> Rainn Wilson
„Persóna eins og Dwight er til á 
öllum vinnustöðum og hann er svo 
pirrandi að fólk bókstaflega 
elskar að hata hann.“
Wilson leikur Dwight Schrute 
í þættinum The Office sem 
SkjárEinn sýnir í kvöld. 

▼

▼

▼

▼
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í 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

10.00 Rapport 10.05 Så ska det låta 11.05 Andra 
Avenyn 12.15 Fråga doktorn 13.00 Vem tror 
du att du är? 14.00 Rapport 14.05 Gomorron 
Sverige 14.55 Mäklarna 15.25 Mat och grönt på 
Friland 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport med A-
ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Go‘kväll 
17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala nyheter 
17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 Niklas 
mat 18.30 Mitt i naturen 19.00 Plus 19.30 På 
liv och död 20.00 Vild - krogshow med Nanne 
21.00 Kulturnyheterna 21.15 Uppdrag Granskning 
22.15 Packat &amp; klart 22.45 Tonårsliv 23.15 
Sändningar från SVT24

16.00 Hollyoaks (163:260) Bresk ungl-
ingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa 
Hollyoaks í Chester.

16.30 Hollyoaks (164:260) 

17.00 Seinfeld (4:22) 

17.20 Lucky Louie (12:13)

17.45 Skins (7:9)

18.30 Réttur (1:6) 

19.15 Hollyoaks (163:260)

19.45 Hollyoaks (164:260) 

20.15 Seinfeld (4:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk. Hann er nefnilega óendan-
lega smámunasamur og sérvitur. Sem betur 
fer á hann góða vini sem eru álíka duttlunga-
fullir og hann sjálfur. 

20.45 Skins (7:9) Átakanleg bresk þátta-
röð um unglinga sem reyna að takast á við 
daglegt líf í skugga átröskunar, eiturlyfjaneyslu 
og fleiri vandamála sem steðja að ungling-
um í dag.

21.30 Réttur (1:6) Ný leikin spennuþátta-
röð sem gerist í rammíslenskum heimi laga-
flækna og glæpa. 

22.15 Gossip Girl (10:25) Þættir byggðir 
á samnefndum metsölubókum sem fjalla 
um líf ungra, fordekraðra krakka sem búa á 
Manhattan í New York. 

23.00 Grey‘s Anatomy (19:24) Fimmta 
sería þessa vinsælasta dramaþáttar í heimi. 

23.45 Idol stjörnuleit (8:14) Úrslitin eru 
nú hafin í Smáralindinni og það er á valdi 
áhorfenda að skera úr um hverjir komast 
áfram með símakosningu.

01.25 Lucky Louie (12:13) Bráðskemmti-
legir gamanþættir um draumóramanninn 
Louie og hans skrautlega fjölskyldulíf.

01.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

11.00 På kongelig varieté 12.40 Fra Sonja til Sagen 
13.20 Ørkenslottet 14.15 Operasjon Løvsprett 
15.45 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 16.00 Fritt fram 
16.25 Suppeopera 16.30 Brødrene Løvehjerte 
17.00 Dagsrevyen 17.30 Påskenøtter 17.45 Med 
hjarte på rette banen 18.35 Et grått teppe med 
broderte blomster 19.05 Lewis 20.40 Folk i 
farta 21.10 Løsning påskenøtter 21.15 Kveldsnytt 
21.30 Grammy Awards 2009 23.30 Ekstremvær 
jukeboks 

10.30 Hold afstand 12.00 Det lille hus på prærien 
12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 DR Update 
- nyheder og vejr 13.05 Northanger Abbedi 14.40 
Vild i storbyjunglen 15.30 Fandango 16.00 Geniale 
dyr 16.30 TV Avisen med Sport 17.00 aHA Award 
‚08 18.00 Min italienske drøm 19.00 TV Avisen 
19.10 SportNyt med SAS liga 19.15 Agent 007. 
The World Is Not Enough 21.20 Columbo 22.50 
Backstage 23.20 Naruto Uncut 

10.10 The Inspector Lynley Mysteries 11.00 The 
Inspector Lynley Mysteries 11.45 My Hero 12.15 
The Weakest Link 13.00 EastEnders 13.30 My 
Hero 14.00 After You‘ve Gone 14.30 The Weakest 
Link 15.15 The Inspector Lynley Mysteries 16.05 
The Inspector Lynley Mysteries 16.55 EastEnders 
17.25 The Weakest Link 18.10 My Hero 18.40 
After You‘ve Gone 19.10 Waking the Dead 20.00 
Waking the Dead 20.50 My Hero 21.20 After 
You‘ve Gone 21.50 The Inspector Lynley Mysteries 
22.40 The Inspector Lynley Mysteries 23.30 
Waking the Dead 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Trúartónar Arvo Pärt
09.03 Músík í Mývatnssveit
10.03 Veðurfregnir
10.13 Frá Halle til Hallelúja
11.00 Guðsþjónusta í kirkju Óháða safn-
aðarins
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Til er einn tónn og hann er hreinn
14.00 Vetrarferðin eftir Franz Schubert
15.35 Smásaga: Sveitin

16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Veðurfregnir
16.07 Í fótspor frelsarans
17.00 „Ég var að vona að ég fyndi þjóð-
brautina aftur”
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Frá Vopnafirði til Vesturheims
18.55 Dánarfregnir
19.00 Leynifélagið
19.30 Jóhannesarpassía
21.30 Kaffispjall með Gunnari Dal
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Útvarpsleikhúsið: Rödd án líkama
23.10 Þrjár stuttar messur eftir íslensk 
tónskáld
00.07 Næturtónar

▼

Stöð 2 extra endursýnir fyrsta þáttinn 
af Rétti í kvöld en allir þættirnir verða 
sýndir um páskana. Hér er á ferðinni 
fyrsti íslenski lögfræðikrimminn 
sem gerist í rammíslenskum heimi 
lagaflækja og glæpa. Söguhetjurnar 
eru þrír lögmenn sem starfa á lög-

mannsstofunni Lög og 
réttur og er Logi Trausta-
son þar fremstur meðal 
jafningja. Aðalhöfundur 
þáttaraðarinnar er 

Sigurjón Kjartansson 
og með helstu hlut-
verk fara Magnús 
Jónsson, Jóhanna 
Vigdís Arnardótt-
ir og Víkingur 
Kristjánsson.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Réttur
Stöð 2 extra kl. 18.30 og 
21.30

Óskarsverðlaunamynd Martins Scor-
sese með einvalaliði leikara; Leon-
ardo DiCaprio, Mark Wahlberg, Jack 
Nicholson, Martin Sheen og Alec 
Baldwin. Þessi mynd færði Scorsese 
Óskarinn sem besti leikstjórinn, 
en hann hafði verið tilnefndur sex 
sinnum áður. Þetta er kröftug og 
óvægin spennumynd sem fjallar um 
spillingu og hræsni sem veður uppi 
hjá lögreglunni í Boston. 

STÖÐ 2 KL. 21.45
The Departed

Kjóstu F !
forysta fyrir íslenska þjóð

www.xf.is

Guðjón A . Kr ist jánsson
1. sæti

Sigurjón Þórðarson
2. sæti

Ásta Hafberg
Sigmundsdót t ir

1. sæti

Eir íkur Guðmundsson
2. sæti

Grétar Mar Jónsson
1. sæti

Georg Eiður Arnarson
2. sæti

Kolbrún Stefánsdóttir
1. sæti

Helgi Helgason
2. sæti

Sturla Jónsson
1. sæti

Jakobína I . Ólafsdót t ir
2. sæti

Karl V. Mat thíasson
1. sæti

Helga Þórðardót t ir
2. sæti

Norðvesturkjördæmi

Norðausturkjördæmi

Suðurkjördæmi

Suðvesturkjördæmi

Reykjavík suður

Reykjavík norður
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LÁRÉTT
2. steintegund, 6. ólæti, 8. aur, 9. pili, 
11. horfði, 12. gerviefni, 14. veldis, 16. 
skóli, 17. ennþá, 18. í viðbót, 20. átt, 
21. tútta.

LÓÐRÉTT
1. kast, 3. frá, 4. forviða, 5. knæpa, 
7. reina, 10. mánuður, 13. gerast, 15. 
sníkjur, 16. skraf, 19. mun.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. kalk, 6. at, 8. for, 9. rim, 
11. sá, 12. plast, 14. ríkis, 16. ma, 17. 
enn, 18. auk, 20. na, 21. snuð. 

LÓÐRÉTT: 1. varp, 3. af, 4. lostinn, 5. 
krá, 7. tilraun, 10. maí, 13. ske, 15. 
snap, 16. mas, 19. ku. 

„Ég er búinn að ráða í annað aðal-
hlutverkið í Grafarþögn. Ilmur 
Kristjánsdóttir verður konan sem 
sætir heimilisofbeldi í sögunni,“ 
segir Baltasar Kormákur.

Baltasar er með mörg járn í eld-
inum en nú er hafinn undirbún-
ingur á Grafarþögn sem byggir á 
einni bestu bók Arnaldar Indriða-
sonar. Fyrirhugað er að myndin 
fari í tökur í haust. Grafarþögn 
verður dýrasta íslenska myndin 
sem Baltasar hefur gert – tvöfalt 
umfangsmeiri en gengur og ger-
ist á íslenskan mælikvarða. Kostn-
aðaráætlun liggur ekki fyrir en 
þetta er að sögn Baltasars „lang-
stærsta mynd sem ég hef gert hér 
á Íslandi. Þetta er stríðsáraperíóða 
sem þarf að smíða og við erum, ég 
og Atli Geir Grétarsson sem sér 
um leikmyndina, þegar byrjaðir 
að leita að tökustöðum“. Arnald-
ur skrifar handrit í samvinnu við 
Baltasar og er sú vinna vel á veg 
komin en Baltasar hefur reyndar 
þann háttinn á að handritsskrif 
standa allt þar til búið er að ganga 
frá myndinni.

Grafarþögn er líklega myrkasta 
bók Arnaldar. Hún gerist á tveim-
ur tímaplönum en mannabein finn-
ast í grunni nýbyggingar í Graf-
arholti sem leiðir lögregluteymið 
Erlend, Elínborgu og Sigurð Óla 
á vit vægast sagt skuggalegrar 
fortíðar. Byggðin hefur þanist út 
þannig að Baltasar segir að færa 
verði leikmyndina til samræmis 
við það.

Baltasar gerir ráð fyrir því að 
lögregluþríeykið verði í höndum 
hinna sömu og voru í hinni mjög 
svo vel heppnuðu Mýri: Ingvars 
E. Sigurðssonar, Ólafíu Hrann-
ar Jónsdóttur og Björns Hlyns 
Haraldssonar. Að sama skapi má 
reikna með að Ágústa Eva Erlends-
dóttir leiki dóttur Erlends. Ilmur 
leikur svo konuna sem sætir miklu 
heimilisofbeldi en Baltasar á eftir 
að finna hrottann úr fortíðinni. 
„Ég er að prófa í karlahlutverkið 

núna. Svo er ég að leita að fatlaðri 
stelpu sem getur leikið. Og strák 
líka. Já, nú stendur yfir leit í þessi 
hlutverk,“ segir Baltasar.

„Ég er þakklát Balta að sjá í 
gegnum þessa kómíkkassa sem 
ég hef kannski verið sett í,“ segir 
Ilmur, sem er ein þekktasta gam-
anleikkona þjóðarinnar. Þetta 
hlutverk er hins vegar myrkt og 
dramatískt. Ilmur trúir því að hún 

hafi hæfileikana í þetta. „Þetta er 
geðveikt hlutverk og ég hlakka til 
að takast á við það. Maður leitar í 
skuggahliðar sjálfs sín og annarra. 
Reynir að læra af því og setja sig 
svo í þessi spor. Ég ætla samt ekk-
ert að fara að búa í bragga eða neitt 
svoleiðis,“ segir Ilmur aðspurð 
hvernig leikarar vinni hlutverk 
sem þetta.

 jakob@frettabladid.is

BALTASAR KORMÁKUR: LEITAR ÓMENNIS OG FATLAÐRAR STELPU

Ilmur Kristjáns í Grafarþögn

ILMUR KRISTJÁNSDÓTTIR Leikur annað aðalhlutverkið í Grafarþögn, dramatískt hlut-
verk konu sem sætir heimilisofbeldi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Ég fæ mér ristað brauð með 
osti eða sultu og Ab-mjólk. 
Stundum appelsínu, ef ég á 
hana til.“

Krummi Björgvinsson tónlistarmaður

„Við verðum á frekar lélegu meðalhóteli, Cosmos 
heitir það og var byggt fyrir Ólympíuleikana 1980. 
Við höfum aldrei þurft að fara í lægsta klassa en 
nú er kreppa og allt það og menn verða að sníða sér 
stakk eftir vexti. Cosmos er samt ekki verra en hótel-
ið í Úkraínu þar sem vatnið var brúnt,“ segir Jónatan 
Garðarsson, liðsstjóri íslenska Eurovision-hópsins. 
Hafi einhver gert sér þá mynd að keppni í þessari 
lagakeppni væri notalegt ferðalag til evrópskrar 
stórborgar þá skjátlast hinum sama hrapallega, 
því þetta er erfiðisvinna og verður síst auðveldari í 
Moskvu. 

Sökum tímamismunar hefjast undankeppnirnar 
klukkan tíu að kvöldi og standa til hálfeitt um nótt-
ina. „Allt sem heitir evrópskur sjónvarpstími lýtur 
að lítilli sjoppu rétt fyrir utan London sem heitir 
Greenwich,“ segir Jónatan, sem er öllu vanur enda 
eldri en tvævetra þegar kemur að Eurovision. „Síðast 
var keppnin búin klukkan tólf og þá þurfti að skipu-
leggja blaðamannafundi en sú vinna stóð til klukk-
an sex eða sjö um morguninn,“ segir Jónatan, sem 
sér því fram á að ná tveggja til fjögurra tíma svefni 
á hverjum degi. „Ég hef annars náð að koma mér upp 
þeirri tækni að geta sofnað nánast hvar sem er í tíu 
mínútur og það heldur mér gangandi, þetta er svo-
kallaður powernap eða ofurlúr,“ útskýrir Jónatan.

Íslensku ferðalangarnir ættu að búa sig undir 
fremur sérkennilegan mat því venjuleg rússnesk 
matargerðarlist er ekki í neinum sérstökum gæða-
flokki. „Sko, þú getur fengið besta mat í heimi í 
Moskvu en þá þarftu líka að borga ríflega fyrir. Mat-
urinn þarna er alveg sér á parti, hann er kannski 
ekkert vondur en við Íslendingar erum ekki vanir 
honum. Það er þarna nýlendubúð rétt hjá og fólk 
getur því gripið með sér ávexti og annað slíkt.“ - fgg

Lítill lúxus á Eurovision í ár

NÆR VONANDI FJÖGURRA TÍMA SVEFNI Jónatan Garðarsson 
býst við að sofa lítið í Moskvu enda geri tímamismunurinn það 
að verkum að keppnin hefjist seint um kvöldið og ljúki um 
nóttina. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Árshátíð Þjóðleikhússins var haldin 
um helgina og þar var vitaskuld 
áberandi stórleikarinn Gunnar 
Eyjólfsson. Hinni öldnu kempu 
var þó nóg boðið þegar borð-
félagar hans fóru að 
tala galgopalega um 
meinta eiturlyfja-
neyslu innan stétt-
arinnar, svo mjög 
að hann yfirgaf 
samkvæmið í 
fússi og taldi 
þetta ekki 
neitt til að 
hafa í flimt-
ingum.

Draumalandið var frumsýnt í 
Háskólabíói fyrir troðfullu húsi. 
Fullyrða má að ekki hefði farið 
vel um fólk á borð við Valgerði 
Sverrisdóttur, Geir Haarde, Friðrik 
Sophusson eða Halldór Ásgrímsson 
í sætum sínum – og væntanlega 
krossleggja bæði framsóknar- og 
sjálfstæðismenn fingur og vona að 
sem fæstir sjái myndina fyrir kosn-
ingar. Einn var þó sá maður sem 
lét sér fátt um tilfinningarótið sem 
myndin kallaði fram en sá er Jakob 
Björnsson, fyrrverandi orkumála-
stjóri. Hann var meðal viðmælenda 
í myndinni, mætti á frumsýninguna 
og gott betur: Í frumsýningarpartýið 
líka sem haldið var á B5.

Auðunn Blöndal sjónvarps-
stjarna ætlar að verja páskunum 
í Bandaríkjunum, nánar tiltekið 
í borg lastanna og spilavítanna, 
Atlantic City. Þetta er sannkölluð 
drauma-stráka-ferð en Auddi fer 
ásamt góðum hópi pókerfélaga 
sem gerðu garðinn frægan á póker-
móti í Portúgal fyrir ekki svo löngu. 
Þeirra á meðal eru sjálfur landsliðs-
fyrirliðinn Egill „Störe” Einarsson en 

þetta er hans fyrsta ferð til 
Bandaríkjanna. Annar 
góður sem fer er Ofur-
Hugi Halldórsson sem 
gerði garðinn frægan 
í Strákunum með 
ýmsum atriðum sem 

sverja sig í ætt við 
Jackass-hópinn.

 - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Þetta er hugmynd að lógói nýja 
turnsins sem á að byggja á svæð-
inu þar sem Tvíburaturn-
arnir stóðu,“ segir Oscar 
Bjarnason en New York 
Times birti í gær tillögur 
nokkurra grafískra hönn-
uða, sem eru í sérstöku 
uppáhaldi hjá blaðinu, að 
vörumerki 1 World Trade 
Center. Þar til nýlega átti 
háhýsið, sem verður það 
hæsta í New York-borg, að 
heita Freedom Tower en 
fallið hefur verið frá þeirri 
nafngift. Nú þegar heitið 
er ljóst er næsta skref að 
hanna merki þess. „Þeir 
hjá blaðinu vilja hafa opna 
umræðu og koma henni 

almennilega á flug. Ég hef áður 
gert svona hönnunartillögur fyrir 
New York Times, þá fyrir merk-
ingar á leigubíla borgarinnar árið 
2007. Ég veit ekki almennilega 
hvernig þeir höfðu uppi á mér 
en mér skildist á hönnunarstjóra 
blaðsins að hann hefði upphaf-
lega fundið síðuna mína á Netinu, 
skoðað verk mín þar, orðið hrif-
inn og fylgst með síðan,“ segir 
Oscar. Um gríðarlegan heiður 
er að ræða fyrir hann enda New 
York Times eitt virtasta blað 

heims. 
Oscar vinn-

ur sem grafísk-
ur hönnuður hjá 
auglýsingastof-
unni Fíton en sem 

dæmi um verk hans má nefna lógó 
N1, Nesti, VR, Iceland Express og 
flugfélagsins Sterling. „Þeir voru 
ánægðir með tillögu mína að leigu-
bílamerkingunum í hittifyrra og 
eru að endurtaka leikinn.“ Í New 
York Times segir Oscar um hönn-
un sína að hann hafi haft bygging-
una sjálfa í fyrirrúmi. Hann telur 
bygginguna, eða þær teikningar 
sem fyrir liggja að henni, fallega, 
en útlit hennar hefur verið nokkuð 
umdeilt eins og búast mátti við. 

Í uppáhaldi hjá New York Times

HEFUR ÁÐUR HANNAÐ HUGMYND FYRIR 
BLAÐIÐ Oscar Bjarnason var beðinn 
um að hanna hugmynd fyrir New York 
Times árið 2007 að leigubílamerkingum. 
Hönnunarstjóri blaðsins hafði séð verk 
hans.  MYND/JÓNATAN GRÉTARSSON

Einstakt tækifæri 
fyrir 14 ára unglinga

CISV hefur verið starfandi á Íslandi í tæp 30 ár og sent yfi r 1.000 þátttakendur 

út um allan heim. Við vorum að fá aukaúthlutnun í unglingabúðir fyrir 14 ára í 

Kólombíu. Eigum laust pláss fyrir eina stelpu.

Unglingabúðirnar eru í 3 vikur og í þeim eru 10 hópar frá jafnmörgum löndum. 

Hver hópur samanstendur af tveimur stelpum, tveim strákum og fararstjóra.

Einnig höfum við fengið beiðni frá Þýskalandi um unglingaskipti fyrir 14 ára. Um 

er að ræða 6-8 manna hóp sem fer í tvær vikur til S-Þýskalands og dvelur inn á 

heimilum jafnaldra sinnar þar. Síðan dvelur allur hópurinn á Íslandi í tvær vikur. 

Íslenskur og þýskur fararstjóri sjá um skipulagningu ásamt foreldrum og börnum. 

Eigum ennþá laus pláss fyrir kyn.

Nánari upplýsingar má fi nna á heimasíðu félagsins www.cisv.org
 á netfanginu cisv@cisv.is eða í síma 861 1122 (Ásta).

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Þau eru 192 talsins.

 2 Lars Lökke Rasmussen.

 3 Ágúst Þór Jóhannsson.



Reykjavík Faxafen 12 S. 533-1550. Keflavík Hafnargata 25 S. 421-3322

OPIÐ
VIRKA DAGA 10 – 18
LAUGARD. 11 – 16
SUNNUD. 13 –16

www.utivistogsport.is

AÐRIR SÖLUSTAÐIR: Hafnarbúðin Ísafirði, Hjá Dóru Hornafirði, Hornið, Sunnuhlíð Akureyri

Dömu-, herra- og 
barnafatnaður

bolir

skyrtur

softshell

flís

buxur

jakkar

bakpokar

svefnpokar

skór

ofl.

TILBOÐ VIKUNNAR
KÍKTU Á!

OPIÐ Á
SKÍRDAG

11-16
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Ragnheiðar 
Tryggvadóttur

Í dag er fimmtudagurinn 9. apríl, 
99. dagur ársins.

6.17 13.29 20.43
5.56 13.14 20.34

Langþráð páskafrí byrjaði í dag, 
fyrstu frídagarnir síðan um jól. 

Undanfarnir þrír mánuðir hafa 
verið ansi langir og lítið uppörv-
andi, enda landið á hausnum. Ekki 
nóg með að kreppan bæti utan á sig 
jafnt og þétt eins og snjóbolti sem 
rúllar stjórnlaus niður brekku, 
heldur hefur meira að segja veðr-
ið verið leiðinlegt og hríðarbyljir 
og frost gert sitt til að draga mór-
alinn niður. Ég er viss um að ef 
við byggjum einhvers staðar þar 
sem sólin skín allan daginn væri 
ekki nándar nærri eins nöturlegt 
að eiga við ástandið.

MIKIÐ óskaplega er kreppan leið-
inleg en ég velti mér nú samt upp 
úr henni gegndarlaust. Hún er 
orðin hluti af mér eins og ljótur 
fílapensill í eyra sem ég get ekki 
látið í friði og kroppa endalaust 
ofan af. Þetta gengur ekki lengur.

EN nú eru páskarnir fram undan 
og nóg komið af voli. Það er frí. 
Þótt hinn séríslenski frasi „þetta 
reddast“ hafi kannski átt sinn hlut 
í að við stöndum í þeim sporum 
sem við stöndum í núna, ætla ég 
samt að láta kreppuna lönd og leið 
næstu fimm daga. Ég ætla að leyfa 
mér að láta eins og þetta reddist 
allt saman. Það er frí, allt lokað 
hvort sem er og hvorki hægt að 
stressa sig á einu né neinu.

ÞAÐ getur nefnilega falist ákveð-
ið frelsi í því þegar utanaðkomandi  
aðstæður, sem maður hefur ekki 
stjórn á sjálfur, taka völdin. Það 
skapast ákveðin fríhelgi eða tóma-
rúm sem maður ber enga ábyrgð á 
og getur þá leyft sér að vera kæru-
laus. Eins og þegar tölvukerfið 
hrynur í vinnunni og maður verð-
ur bara að fara í kaffi með hinum 
meðan tölvugúrúarnir gera við. 
Eða þegar rafmagnið fer og ekk-
ert er hægt að gera nema bíða eftir 
að það komi á aftur. Það á að njóta 
svona stolinna stunda.

NÚ er frí, allt lokað, allar við-
ræður liggja niðri, engin vafa-
söm bankaviðskipti eiga sér stað 
í nokkra daga, ekkert að gerast 
á Alþingi, allir farnir heim og 
kreppusnjóboltinn stoppar rétt á 
meðan. Næstu fimm daga þurf-
um við ekki einu sinni að kveikja 
á útvarpinu og komumst vel upp 
með að hlusta ekki á kosningaáróð-
ur flokkanna. Við erum í fríi. Við 
eigum skilið þessa smá stund til 
að gleyma okkur og slappa aðeins 
af áður en við setjum undir okkur 
hausinn, og kroppum aftur ofan af 
fílapenslinum ljóta.

Njótum 
friðhelgi

Dúnúlpa
með harðri skel

Stærðir:

Verð:  36.000,-

Drífa ehf, Suðurhraun 12 C, 210 Garðabær, Sími 555 7400, Fax. 555 7401, icewear@icewear.is, www.icewear.is

REYKJAVÍK:
Handprjónasambandið,

The Viking,

The Viking,
Islandia,
Icefin,

UTAN REYKJAVÍKUR:
Bláa Lónið
The Viking,

Gullfosskaffi,
Geysir Shops,

íslensk hönnun
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ICEWEAR flíkur fást á eftirtöldum stöðum:

Vatnsheldir saumar

GÆSA-
DÚNN
70/30
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