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Rodriguez Luna er þekkt nafn meðal þeirra sem þekkja til bar-dagaíþróttarinnar taekwondo. Hann hefur unnið til fjölda verð-launa á ferli sínum, sem hófst árið 1973 í Mexíkó þar sem hann braust úr sárri fátækt, og á síðasta ári var hann innlimaður í frægðarhöll taekwondo. Auk þess rekur hann sex taekwondo skóla undir merkj-um Absolut TaeKwonDo. Fyrir hálfu ári réði Taekwondo-samband Íslands Luna til starfa, en hann telur þjóðina eiga góða mögu-leika að ná langt á n Ól

sterkir. „Það kemur sér vel þar sem iðkendur taekwondo þurfa að reiða sig mikið á líkamlega getu og snerpu og svo fæturna, gagn-stætt til dæmis því sem gerist í karate þar sem áhersla er á notkun handa.“
Að hans mati þarf þó meira en líkamlegan styrk til að ná árangri. „Taekwondo gengur líka út á sjálf-stjórn og aga, að ná og viðhalda andlegu jafnvægi. Mér finnst mikil-vægt að innræta Íslendinghug f

Peking, silfurs í Aþenu og tvennra bronsverðlauna á leikunum í Syd-ney. Hann telur Íslendinga allt eins eiga möguleika og Mexíkó á að ná langt, en til þess þurfi þeir þó að leggja talsvert á sig og æfa stíft. „Með réttri þjálfun gætu þeir kom-ist á leikana og líka heimsmeistara-mótið, sem verður haldið í Kaup-mannahöfn í október á þessu ári, og snúið aftur heim með verðlaun “Óhætt er ð

Sjálfstjórn, snerpa og agi 
Rodriguez Luna á að baki farsælan feril, sem spannar marga áratugi, í taekwondo og rekur sex skóla þar 

sem íþróttin er kennd. Luna er nú fluttur til landsins og miðlar af þekkingu sinni hjá íslenskum félögum.

Rodriguez lærði taekwondo hjá Ramiro Guzman og hefur kennt og haldið fjölda fyrirlestra um allan heim. Um þessar mundir 

miðlar hann af reynslu sinni hjá Fjölni og KR þar sem hann kennir bæði fullorðnum og börnum þessa kóresku bardagaíþrótt.
MYND/CESAR RODRIGUEZ

ÞRÓUNARSTOFA HEILSUGÆSLUNNAR  er 
nýtt heiti yfir Miðstöð mæðraverndar, Miðstöð tann-
verndar og að nokkru leyti Miðstöð heilsuverndar 
barna, sem hafa verið settar undir einn hatt.
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RODRIGUEZ LUNA

Kennir börnum og 
fullorðnum taekwondo
• heilsa

            Í MIÐJU BLAÐSINS 

Ekkert vöffluboð
Sandra Erlingsdóttir 
flytur inn heims-
þekktan tónlistar-

mann á þrítugs-
afmælinu.

TÍMAMÓT 18

GUÐRÚN GUNNARSDÓTTIR

Hitti í mark 
hjá Páli Óskari
Eurovision-sérfræðingarnir sannspáir

FÓLK 34

HEMMI GUNN

Fór á kostum 
fyrir vestan
Salurinn söng með í öllum lögum

FÓLK 34

Víkinga-ævin-
týri Baltasars
Stórmynd Balt-
asars Kormáks 
í tökur eftir 
áramót.

FÓLK 27

Fjölmenni á Bítlamynd
Íslenskir Liverpool-farar rifjuðu 
upp góðar minningar í Listasafni 
Íslands.

FÓLK 25

STJÓRNMÁL Fimmtán alþingismenn 
áttu minnst sautján fyrirtæki að 
öllu eða einhverju leyti í árslok 
2007. Þetta kemur fram í skýrslu 
sem Creditinfo Ísland vann fyrir 
Fréttablaðið.

Tölur um eignarhald þingmanna í 
fyrirtækjum vann Creditinfo meðal 
annars úr ársreikningaskrá.

„Niðurstöður sýna það helst að 
flestir þingmanna með eignatengsl 
í fyrirtækjum eru þingmenn Sjálf-
stæðisflokksins en tíu af 26 þing-
mönnum þeirra áttu eignahlut í 
fyrir tækjum hinn 31. desember 
2007. 

Af sautján þingmönnum Sam-

fylkingar áttu þrír eignahlut í 
fyrir tækjum, einn af níu þing-
mönnum Vinstri hreyfingarinnar 
– græns framboðs en enginn af 
þingmönnum Framsóknarflokks,“ 
segir í skýrslu Creditinfo, sem 
skilgreinir ekki nánar flokksstöðu 
þeirra þingmanna sem eftir standa 
til að afhjúpa ekki hvaða einstakl-
inga sé um að ræða. Af þessum 
óskilgreinda hópi áttu þrír í fyrir-
tækjum.

Einnig var kannað í hluta-
félagaskrá nú í byrjun apríl hvernig 
alþingismenn tengjast hlutafélögum 
sem stjórnarmenn, framkvæmda-
stjórar og svo framvegis. Í ljós kom 

að alþingismenn tengjast nú minnst 
55 félögum.

Persónuvernd synjaði Creditinfo 
um leyfi til að miðla opinberum 
upplýsingum um eignatengsl ein-
staklinga. Rakel Sveinsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Creditinfo, segir 
það miður því slík upplýsingagjöf 
myndi stuðla að betra gagnsæi – 
öllum til góðs.

„Þegar teknar eru ákvarðanir um 
viðskipti gætu legið lögvarðir hags-
munir í því fyrir einn aðila að vita 
hvað annar á og hvað hann stendur 
fyrir og hvaða félögum hann teng-
ist,“ segir Rakel Sveinsdóttir.  
 - gar / sjá síðu 12 og 13

Helmingur þingheims 
tengdur fyrirtækjum
Samkvæmt hlutafélagaskrá tengjast nú þrjátíu alþingismenn alls 55 fyrirtækjum 
og félögum. Fimmtán alþingismenn fara með eignarhald í hlutafélögum. Þetta 
kemur fram í skýrslu sem Creditinfo Ísland hefur unnið fyrir Fréttablaðið.

Úrkomusamt   Í dag verður 
nokkuð hægur vindur víðast hvar, 
5-10 m/s. Víða verður rigning eða 
slydda en minnstar líkur á úrkomu 
eru við vesturströnd landsins. Hiti 
0-8 stig, hlýjast sunnanlands.
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Listaverkaþjófar á Akureyri:

Skúlptúr stolið 
úr Leirutjörn
LÖGREGLUMÁL Listaverkinu 
Trommusett nr. 2 var stolið úr 
hólmanum á Leirutjörn á Akur-
eyri aðfaranótt páskadags. 
Verkið er skúlptúr eftir Bald-
vin Ringsted myndlistarmann, 
gert úr gömlu trommusetti 
sem búið var að festa saman og 
fylla af grjóti. 

Baldvin segir verkið vega 
yfir hundrað kíló, og útilokað 
annað en að þjófarnir hafi 
komið því undan á pallbíl. 
Aðeins sé hins vegar hægt að 
beita ímyndunaraflinu til að 
útskýra hvernig verkið var 
fært á brott, eða í hvaða til-
gangi því var stolið. Lista verkið 
var í hólmanum á vegum Gall-
erís Víð8ttu, en opna átti sýn-
ingu á vegum gallerísins með 
afhjúpun á verki Baldvins í 
gær. Þeir sem hafa upplýsingar 
um málið hafi samband við lög-
regluna á Akureyri.  - shá

Spilar lítið 
í Meistaradeild

Eiður Smári Guðjohnsen 
hefur aðeins fengið að 
spreyta sig í þremur 

leikjum með Barce-
lona í Meistara-

deildinni.
ÍÞRÓTTIR 28

KR ÍSLANDSMEISTARI KR-ingar tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn í körfuknattleik karla í gærkvöldi þegar þeir lögðu lið Grind-
víkinga að velli í hreinum úrslitaleik. Leikurinn, sem fór fram á heimavelli KR í Frostaskjóli, var æsispennandi og endaði með 
aðeins eins stigs sigri KR, 84-83.  Fannar Ólafsson, fyrirliði KR, lyftir hér bikarnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KÖRFUBOLTI KR varð í gær-
kvöldi Íslandsmeistari í 
körfubolta eftir sigur á 
Grindavík í hreinum úrslita-
leik um titilinn. KR hafði 
sigur eftir æsispennandi 
lokamínútur, 84-83. Grinda-
vík átti möguleika á að vinna 
sigur í blálok leiksins en náði 
á endanum ekki að vinna bug 
á varnarleik KR í síðustu 
sókn sinni.

Jón Arnór Stefánsson 
var stigahæstur leikmanna 
KR með 23 stig og hann 
var einnig valinn besti leik-
maður úrslitakeppninnar. 

Benedikt Guðmundsson, 
þjálfari KR, tilkynnti eftir 
leik að hann ætlaði ekki að 
halda áfram sem þjálfari 
liðsins.

Sjá síðu 34 / esá

Íslandsmótið í körfubolta:

KR vann og Jón 
Arnór bestur

STJÓRNMÁL Kjartan Gunnarsson, fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, vissi undir 
árslok 2006 að flokknum stæðu til boða háir fjár-
styrkir, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins. 

Kjartan hefur staðfastlega neitað að hafa haft 
vitneskju um styrki frá FL Group og Landsbank-
anum að upphæð 55 milljónir króna. Heimildir 
herma að Kjartan hafi lagt að Geir H. Haarde, 
þáverandi formanni, að afþakka styrkina. Þeir 
væru allt of háir til að geta talist eðlilegir og úr 
takti við styrki sem flokkurinn hefði áður þegið.

Haustið 2006 var fjárhagsstaða Sjálfstæðis-
flokksins mjög slæm. Flokkurinn hafði kostað 
miklu til í kosningabaráttu sveitarstjórnarkosn-
inganna fyrr á árinu. 

Svandís Svavarsdóttir segir styrk FL Group 
setja REI-málið í nýtt ljós og kalli á að Guðlaugur 
Þór Þórðarson og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson upp-
lýsi um prófkjörsstyrki sína. Guðlaugur segir það 
koma til greina en segist ekki vita hvort hann fékk 
styrk frá FL Group eða Landsbankanum.

 - bþs, sh / sjá síðu 2 og 6

Kjartan Gunnarsson vissi um risastyrki FL Group og Landsbankans til flokksins:

Vildi að styrkir yrðu afþakkaðir
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STJÓRNMÁL Þrjátíu milljóna króna 
styrkur FL Group til Sjálfstæðis-
flokksins setur REI-málið í nýtt 
ljós og kallar á að Guðlaugur 
Þór Þórðarson og Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson geri hreint fyrir 
sínum dyrum. Þetta segir Svan dís 
Svavars dóttir, borgarfulltrúi og 
þingframbjóðandi Vinstri grænna. 
Guðlaugur ætlar að óska eftir 
úttekt Ríkisendurskoðunar á störf-
um sínum fyrir Orkuveituna.

Svandís segir tvennt hafa vakið 
sérstaka athygli í REI-málinu á 
sínum tíma að því er varðar FL 
Group. „Annars vegar það hvað 
samningnum var þrykkt í gegn-
um stjórnina á miklum hraða. Við 
fengum aldrei neina skýringu á 
því en daginn eftir var þessi mikli 
hluthafafundur FL Group í Lond-
on þar sem félagið þurfti að sýna 
fram á bjartari tíð í sínum rekstri. 
Það vakti strax ákveðnar grun-
semdir því FL Group átti stóran 
hlut í Geysi Green Energy,“ segir 
Svandís. Enn fremur hafi stýri-
hópur um málefni REI komist að 
því að FL Group hafi átt beinan 
þátt í samningsgerðinni á milli 
REI og Geysis Green og og það 
hafi þótt óeðlilegt.

„Síðan þegar það kemur fram að 
FL Group hefur beinlínis afhent 
Sjálfstæðisflokknum gríðarlega 
fjármuni, fyrir orð Guðlaugs Þórs 
sem þá var stjórnarformaður 
Orkuveitunnar, hlýtur það að setja 
þetta allt saman í nýtt ljós,“ segir 
Svandís. 

Hún kallar eftir því að Guð-
laugur Þór Þórðarson og Vil-
hjálmur Þ. Vilhjálmsson upplýsi 
um prófkjörsstyrki sína. „Fyrr 

náum við ekki heildarmyndinni 
í þessu máli. Við vitum að menn 
voru í mjög dýrum prófkjörum í 
aðdraganda þingkosninganna 2007 
og í aðdraganda borgarstjórnar-
kosninganna 2006,“ segir hún. 
Almenningur hljóti að vilja þær 
upplýsingar upp á borð.

Guðlaugur Þór Þórðarson sendi 
frá sér yfirlýsingu í gær þar sem 
hann sagðist ætla að óska eftir 
úttekt Ríkisendurskoðunar á störf-
um sínum sem stjórnarformaður 
Orkuveitunnar.

Í samtali við Fréttablaðið segir 
hann að fram hafi komið alvar legar 
aðdróttanir í hans garð og hann sé 
með þessu að ganga eins langt og 
hann mögulega getur til að gera 

hreint fyrir sínum dyrum.
Spurður hvort til greina komi að 

opinbera það hverjir veittu honum 
styrk í prófkjöri hans fyrir kosn-
ingarnar 2007 segir hann sjálfsagt 
að skoða það. „Það koma allir hlut-
ir til greina í því en það er mjög 
mikilvægt að sambærilegar upp-
lýsingar liggi fyrir hjá einstakl-
ingum og stjórnmálaöflum,“ segir 
hann. Spurður hvort hann hafi 
þá þegið styrki frá FL Group eða 
Landsbankanum segist hann þurfa 
að skoða það betur. Aðrir hafi séð 
um fjáröflun fyrir hann og hann 
þekki ekki hverjir styrktu hann. 
„Ég hef reynt að halda mig sem 
lengst frá þessu,“ segir Guðlaug-
ur. stigur@frettabladid.is

Verjum velferð, sköpum störf
Velferðarmál eru atvinnumál – stöndum vörð um störf í heilbrigðis- 
og menntakerfinu. Sköpum ný störf með mannaflafrekum 
framkvæmdum í viðhaldi og endurbótum.

STJÓRNMÁL Guðbjartur Hannesson, forseti Alþingis, 
segir að sumarþing, að loknum kosningum, standi 
væntanlega í einhverjar vikur. Á því verði hægt 
að fjalla um og afgreiða mál sem hugsanlega dagi 
uppi nú. Í þeim efnum horfir hann fyrst og fremst 
til þingmannamála. 

Þingfundur hefst klukkan hálf tvö í dag og 
verður þá þráðurinn tekinn upp þar sem frá var 
horfið á miðvikudag, þegar Alþingi fór í páskaleyfi. 

Enn eru fjölmörg mál óafgreidd, bæði stjórnar-
mál og þingmannamál. 

Ríkisstjórnin leggur ríka áherslu á að sex til 
átta mál verði samþykkt fyrir kosningar, auk 
stjórnarskrármálsins. 

Ekki hefur dregið úr andstöðu Sjálfstæðis-
flokksins við það mál yfir páskahelgina. 
Guðbjartur segir að á fundum forsætisnefndar og 
þingflokksformanna í hádeginu í dag verði reynt 
að ná samkomulagi um þinglok. Sjálfur vill hann 
ljúka þingstörfunum í síðasta lagi á fimmtudag. 

Þing kemur jafnan saman nokkrum vikum eftir 
kosningar. Misjafnt er hve lengi það starfar. Eftir 
kosningarnar 2007 starfaði það í tvær vikur en 

eftir kosningarnar 2003 stóð þing aðeins í tvo 
daga. Árið 1995 starfaði sumarþing í einn mánuð.  
 - bþs

Forseti Alþingis segir afgreiðslu sumra mála geta beðið fram yfir kosningar: 

Stefnir í nokkurra vikna sumarþing 

KÁTT Á HJALLA Þingfundur hefst klukkan hálf tvö í dag.

Athafnamaðurinn Gísli Þór 
Reynisson lést á gjörgæsludeild 
Landspítalans við Hringbraut 
aðfaranótt 
sunnudags 
eftir skamm-
vinn veik-
indi. 

Gísli var í 
hópi auðug-
ustu manna 
Íslands og 
var aðal-
eigandi 
Nordic 
Partners, 
fjárfestingarfélags sem starf-
aði að stærstum hluta í Austur-
Evrópu. Gísli átti meðal annars 
hótelið D´Angle terre í Kaup-
mannahöfn. Gísli var 43 ára 
og skilur eftir sig eiginkonu og 
fjögur börn.

Gísli Þ. Reynis-
son látinn

GÍSLI ÞÓR 
REYNISSON

Birgir, hver er helsti styrkur 
íslenskra stjórnmálaflokka?

„Það er erfitt að svara því. Það 
eru milljón hlutir sem koma upp í 
hugann!“

Mjög styttist til alþingiskosninga sem 
verða haldnar 25. apríl næstkomandi. 
Birgir Guðmundsson er stjórnmálafræð-
ingur.

SJÁVARÚTVEGUR Íslensk stjórn-
völd hafa boðið fulltrúum ESB, 
Noregs og Færeyja til fundar 
einhvern næstu daga til að 
finna farsæla lausn á framtíðar-
stjórnun makrílveiða. Í frétt frá 
sjávar útvegsráðuneytinu segir 
að Ísland sé í fullum rétti að nýta 
auðlind sem sé innan efnahags-
lögsögu landsins og að halda öðru 
fram sé í þversögn við alþjóða-
lög. Hins vegar fylgi þeim rétti 
að nýta sameiginlega auðlind sú 
skylda að ríki leiti eftir samvinnu 
við önnur strandríki.

Frá því að stjórn makrílveiða 
hófst hafa íslensk stjórnvöld 
krafist viðurkenningar sem 
strandríki að makrílstofninum 
og þar með þátttöku í samninga-
viðræðum strandríkja. Til þessa 
hefur ekki verið tekið undir þá 
kröfu og Íslandi verið haldið utan 
við samningaviðræður.  - shá

Deilur strandríkja um kvóta:

Ísland býður til 
makrílfundar

BANDARÍKIN, AP Bandaríkjastjórn 
hefur ákveðið að aflétta ferða-
takmörkunum til Kúbu. Banda-
ríkjamenn geti nú ferðast þangað 
óhindrað. Enn fremur verða ekki 

framar neinar 
takmarkanir á 
peningagreiðsl-
ur frá Banda-
ríkjamönnum 
til ættingja 
sinna á Kúbu.

Robert Gibbs, 
blaðafulltrúi 
Baracks Obama 
Bandaríkja-

forseta, og Dan Restrepo, ráð-
gjafi hans í málefnum rómönsku 
Ameríku, skýrðu frá þessu í gær. 

Bandaríkjastjórn hefur áratug-
um saman bannað Bandaríkja-
mönnum að ferðast til og eiga 
viðskipti við Kúbu. 

Ríkisstjórn Baracks Obama:

Afléttir höml-
um á Kúbu

DAN RESTREPO

PAKISTAN, AP Asif Ali Zardari, 
forseti Pakistans, undirritaði í 
gær lög sem heimila að íslömsku 
sharia-lögin verði hluti af gild-
andi lögum í norðvesturhéruðum 
landsins, þar sem talibanar og 
aðrir strangtrúar hópar hafa mikil 
ítök.

Herskáir múslimar hafa síðustu 
tvö ár barist fyrir því að íslömsku 
sharía-lögin fái fullt gildi í héruð-
unum. Harðir bardagar hafa iðu-
lega brotist út milli hers landsins 
og hinna herskáu múslima.

Pakistansstjórn gerði í febrúar 
samkomulag við talibana um frið í 
skiptum fyrir gildistöku íslömsku 
laganna. Zardari hefur þó dregið 

að undirrita lögin þangað til í 
gær.

Pakistansstjórn vonast til þess 
að samkomulagið verði til þess að 
nú ríki friður í þessum héruðum. 
Hundruð manna hafa látið lífið í 
átökum þar síðustu mánuði.

Mannréttindasamtök hafa gagn-
rýnt þetta samkomulag fyrir að 
heimila mannréttindabrot í nafni 
íslamstrúar. Ráðamenn á Vestur-
löndum hafa auk þess margir látið í 
ljós ótta um að afganskir talibanar 
og aðrir upp reisnarmenn hafi 
athvarf í norðvestur  héruðunum og 
skipuleggi þar árásir yfir landa-
mærin á erlenda setuliðið í Afgan-
istan.  - gb

Forseti Pakistans undirritar lög til að friða talibana:

Fellst á íslamska löggjöf

ÞRÝST Á FORSETANN Þúsundir manna í 
Swat-héraði kröfðust þess á föstudag að 
Zardari forseti undirritaði lögin.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SAMGÖNGUR Umferð gekk vel yfir 
páskahelgina að sögn lögreglu 
um allt land. 

Umferðin dreifðist vel yfir 
páskahelgina og menn komust 
auðveldlega leiðar sinnar. Þá 
virðast ökumenn hafa virt 
hraðatakmarkanir úti á þjóð-
vegum. 

Umferðin til Reykjavíkur í 
gær var hvað þéttust um kvöld-
matarleytið að sögn lögreglu 
bæði í Borgarnesi og á Selfossi. 
Nokkur mál komu upp vegna 
ölvunar- og hraðaaksturs en 
ekki fleiri en gengur og gerist á 
venjulegri helgi.  
  - shá

Páskahelgin nær slysalaus:

Umferðin gekk 
vel um helgina

GUÐLAUGUR ÞÓR ÞÓRÐARSON

SVANDÍS SVAVARSDÓTTIR

Guðlaugur upplýsi 
um prófkjörsstyrki
Tengsl REI-málsins og styrkja til Sjálfstæðisflokksins kalla á að fulltrúar flokks-
ins upplýsi um prófkjörsstyrki, segir Svandís Svavarsdóttir. Kemur til greina, 
segir Guðlaugur Þór. Hann segist ekki vita hvort FL Group styrkti prófkjör hans.

FRAKKLAND, AP Sextíu og fimm 
ára maður myrti tvo menn og 
særði þann þriðja alvarlega 
í bænum Douchy-les-Mines í 
Norður-Frakklandi síðdegis í 
gær.

Maðurinn hóf skothríð út um 
glugga á húsi sínu og hæfði þrjá 
menn. Tilviljun ein virðist hafa 
ráðið því hverjir urðu fyrir skot-
unum.

Maðurinn var hinn rólegasti 
og gaf sig á vald lögreglu sem 
hafði umkringt húsið. Maðurinn 
hafði þó áður hótað því að fyrir-
fara sér. - gb

Byssumaður á sjötugsaldri:

Myrti tvo menn

GAF SIG FRAM Byssumaðurinn skaut á 
fólk af handahófi. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Guðlaugur og Vilhjálmur geta ekki komist 
hjá því að upplýsa hverjir styrktu þá í 
prófkjörum úr því að óskað hefur verið 
eftir upplýsingunum. Þetta segir Birgir 
Guðmundsson stjórnmálafræðingur. „Það 
eru allir flokkar farnir að birta allt,“ segir 
hann. „Ef menn fara að segja nei núna 
eru þeir bara búnir. Þá vaknar spurningin 
um hvað menn hafa að fela.“

Birgir segir að jafnframt megi búast við 
að upplýsingar um prófkjörsstyrki annarra 
frambjóðenda líti dagsins ljós í kjölfarið 
ef grunsemdir vakna um óeðlileg tengsl. 

Birgir á von á því að upplýsingar um 
eldri styrki til stjórnmálaflokka en frá 
árinu 2006 eigi einnig eftir að koma upp 
á yfirborðið á næstunni, þótt sú vitneskja 
sé ekki eins knýjandi fyrir almenning.

ÓHJÁKVÆMILEGT AÐ 
UPPLÝSA STYRKINA

SPURNING DAGSINS
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NÝJAR OG HANDHÆGARI UMBÚÐIRostur.is

FÓLK Fjögur til fimm þúsund 
manns skemmtu sér á skíðum 
í Bláfjöllum í gær í blíðskapar-
veðri. „Þetta var langbesti dagur-
inn á páskunum og það er eigin-
lega ekki hægt að lýsa þessu. 
Þetta var eins og best verður á 
kosið á skíðasvæðunum erlend-
is,“ segir Einar Bjarnason starfs-
maður í Bláfjöllum. „Þetta var 
eiginlega ótrúlegur dagur. Ekkert 
vesen – engin vandamál. Svona 
eiga dagarnir að vera.“

Einar segir að hitastigið í Blá-
fjöllum hafi verið í kringum 
frostmark. „Ég á varla til orð 
til að lýsa því hvernig dagur-
inn hefur verið. Sólin kom upp 
klukkan sjö og það voru allir 
orðnir „heltanaðir“, eins og ein-
hver sagði,“ segir lyftukóngurinn 
Einar.  - kh

Fjölmenni í Bláfjöllum:

Fimm þúsund 
á skíðum í gær

Á SKÍÐUM Fjölmenni var á skíðum í 
Bláfjöllum í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VEÐURSPÁ
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HÆGVIÐRI  Í 
dag eru horfur á 
úrkomu í fl estum 
landshlutum en 
næstu daga verður 
hæðasvæði yfi r 
landinu þannig að 
vindur verður frem-
ur hægur og horfur 
eru á ágætis veðri 
víðast hvar. Hlýjast 
verður sunnantil á 
landinu en hætta 
er á næturfrosti um 
allt land.

Soffía
Sveinsdóttir
Veður-
fréttamaður

ORKUMÁL Þrír fulltrúar Orkuveitu 
Reykjavíkur fóru til Japan í mars 
til viðræðna við Mitsubishi um að 
fresta afhendingu á fimm véla-
samstæðum sem nota á í gufu-
aflsvirkjunum á Hengilssvæðinu. 
Skrifað var undir samning um 
kaupin við Mitsubishi og Balcke-
Dürr fyrir tæpu ári og hljóðaði 
hann upp á tæpa fjórtán millj-
arða íslenskra króna. Samningur-
inn var kynntur sem sá stærsti í 
sögu Orkuveitunnar.

Að því er fram kemur í tæplega 
ársgamalli tilkynningu Orkuveit-
unnar um málið stóð til að sam-
stæðurnar yrðu afhentar á árun-
um 2010 og 2011. Ástæða þess að 

nú er óskað eftir frestun á því eru 
tafir á framkvæmdum við álverið 
í Helguvík, að sögn Jakobs Sigurð-
ar Friðrikssonar, framkvæmda-

stjóra hjá Orkuveitunni, sem var 
í hópnum sem fór til Japan.

Óskað var eftir því að afhend-
ing frestaðist um allt frá níu mán-
uðum upp í tuttugu mánuði, segir 
Jakob. Samningaviðræður þess 
efnis standi enn yfir.

Jakob segir að ekki sé óskað 
eftir breytingum á greiðsluáætlun-
inni sem kveðið er á um í upphaf-
lega samningnum. Gengisþróun 
hafi vissulega hækkað samnings-
verðið í krónum talið, en á móti 
komi að Orkuveitan hafi tekjur í 
erlendum gjaldeyri. „Svo við erum 
ekki eins berskjölduð gagnvart 
gengisbreytingum eins og annars 
hefði verið,“ segir hann.  - sh

Orkuveitan reynir að fá stærsta samningi sögunnar breytt vegna Helguvíkur:

Vilja túrbínurnar ekki strax

HENGILSSVÆÐIÐ Vélasamstæðurnar 
fimm á að nota í gufuaflsvirkjanir á 
Hengilssvæðinu. MYND/RAFN HAFNFJÖRÐ

SÓMALÍA, AP Barack Obama Bandaríkjaforseti 
segir að Bandaríkjamenn ætli í samvinnu við 
önnur ríki til að stöðva starfsemi sjóræningja 
úti af austurströnd Afríku.

Robert Gates, varnarmálaráðherra í ríkis-
stjórn Obama, segir að baráttan gegn sjó-
ræningjum verði forgangsmál stjórnarinnar 
næstu vikurnar.

Leyniskyttur um borð í bandarísku herskipi 
skutu á sunnudag þrjá sómalska sjóræningja 

í lokuðum björgunarbát og 
björguðu þar með banda-
rískum gísl, Richard Phill-
ips skipstjóra, sem hafði 
verið í haldi sjóræningjanna 
um borð í bátnum dögum 
saman.

Félagar ræningjanna 
brugðust ókvæða við frétt-
unum og hóta hefndar-
aðgerðum.

„Héðan í frá verður það 
þannig að ef við tökum 
erlend skip og heima-
lönd þeirra gera árásir á 
okkur, þá munum við drepa 

gíslana,“ segir Jamac Habeb, þrítugur sjóræn-
ingi í bænum Eyl, sem er eitt af helstu athvörf-
um sjóræningja í Sómalíu. Hann segir Banda-
ríkjaher nú vera orðinn aðalóvin sómalskra 
sjóræningja.

Sómalskir sjóræningjar hafa haft sig mjög í 
frammi síðustu mánuði út af ströndum lands-
ins, bæði í Adenflóa og á Indlandshafi. Undan-
farið ár hafa þeir ráðist á meira en hundrað 
skip og siglt mörgum þeirra til Sómalíu. Undan-
farna viku hafa að minnsta kosti sjö skip orðið 
þeim að bráð.

Sjóræningjarnir krefjast lausnargjalds fyrir 
skipin, áhöfn þeirra og farm. Mikil umferð 
skipa er á þessum slóðum og færist í vöxt að 
herskip sé fengin til fylgdar skipum sem sigla 
þar um.

Sumir hernaðarsérfræðingar telja að 
björgun bandaríska skipstjórans verði varla 
til þess að sjóræningjar dragi úr umsvifum 

sínum. Þvert á móti megi óttast að harka fær-
ist í vöxt.

Sómalskir sjóræningjar hafa enn á þriðja 
hundrað erlendra gísla á valdi sínu. Ættingjar 
þeirra óttast að sjóræningjarnir muni nú hefna 
sín með því að taka einhverja þeirra af lífi.

„Þeir sem hafa sloppið eru heppnir, en hvað 
um þá sem enn eru í haldi?“ spyr Vilma de 
Guzman, eiginkona filippseysks sjómanns 
sem hefur verið í haldi sómalskra sjóræningja 
síðan í nóvember ásamt 22 félögum sínum.

 gudsteinn@frettabladid.is

Sjóræningjarnir í Sómalíu 
heita hefndaraðgerðum
Bandarískir hermenn drápu þrjá sómalska sjóræningja þegar þeir náðu bandarískum skipstjóra úr haldi 
þeirra. Félagar þeirra heita hefndum og boða meiri hörku. Ættingjar annarra gísla óttast um líf þeirra.

RICHARD PHILLIPS 
Bandaríski skip-
stjórinn sem var í 
haldi sjóræningja.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÁHÖFNIN FAGNAR Áhöfn bandaríska flutningaskipsins 
Maersk Alabama fagnar því að skipstjóranum hafi verið 
bjargað úr gíslingu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BANDARÍKIN, AP Um helgina fengu 
dætur Baracks Obama Banda-
ríkjaforseta hund, eins og hann 
hafði lofað þeim meðan kosninga-
baráttan stóð sem hæst. 

Hundurinn fékk nafnið Bo, og 
er nefndur eftir ketti sem ætt-
ingi þeirra á. Bo er portúgalskur 
vatnahundur, sem er harðgerð 
og kraftmikil hundategund sem 
þarfnast mikillar athygli og 
umönnunar.

Í gær efndi forsetafjölskyldan 
til páskaeggjaleitar á grasflöt-
inni fyrir utan Hvíta húsið, eins 
og tíðkast hefur á páskum í 130 
ár. Þúsundir barna tóku þátt í 
skemmtuninni.  - gb

Hundur kominn í Hvíta húsið:

Forsetahundur 
fékk nafnið Bo

SJÓRÆNINGJAR NÚTÍMANS Sómalskir sjóræningjar um borð í franskri skútu í Adenflóa í síðustu viku. Franskir 
hermenn réðust skömmu síðar um borð í skútuna, felldu tvo sjóræningja og handtóku þrjá. Sjö gíslum var bjargað 
en einn lét lífið. NORDICPHOTOS/AFP

Flugskeytatilraun fordæmd
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna for-
dæmir flugskeytaskot Norður-Kóreu 
fyrr í mánuðinum og krefst þess að 
engar frekari tilraunir verði gerðar 
með flugskeyti. 

SAMEINUÐU ÞJÓÐIRNAR

GENGIÐ 08.04.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

205,3746
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

126,63  127,23

186,43  187,33

167,71  168,65

22,505  22,637

18,829  18,939

15,396  15,486

1,2661  1,2735

188,85 189,97

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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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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SMÁLÚÐA, LAXAFLÖK OG 
FULLT AF ÖÐRU GÓMSÆTU

SELJUM EINNIG FISK Í MÖTUNEYTI

ATH ERUM ALDREI FISKLAUSIR

GLÆNÝ 
STÓRLÚÐA

Dagskrá fundarins er

1.  Sk‡rsla stjórnar.

2.  Ger› grein fyrir ársreikningi.

3.  Tryggingafræ›ileg úttekt.

4.  Fjárfestingarstefna sjó›sins kynnt.

5.  Samþykktir kynntar.

6.  Önnur mál.

Ársfundur 2009

Allir sjó›félagar, jafnt grei›andi sem lífeyrisflegar, 
 eiga rétt til fundarsetu á ársfundinum. 

Sjó›félagar eru hvattir til a› mæta á fundinn. 

Stjórn Söfnunarsjó›s l ífeyrisréttinda 

Ársfundur Söfnunarsjó›s lífeyrisréttinda ver›ur
haldinn a› Borgartúni 29,  Reykjavík á 4. hæ›,

   þriðjudaginn 28. apríl 2009 og hefst kl. 17.00.

Reykjavík 16. 03. 2009

STJÓRNMÁL Geir H. Haarde tók 
einn ákvörðun um að þiggja boð til 
Sjálfstæðisflokksins um háa fjár-
styrki frá FL Group og Landsbank-
anum seint á árinu 2006. Hann 
taldi nauðsynlegt að veita styrkj-
unum viðtöku til að rétta fjárhag 
flokksins af. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins var Kjartani Gunnars-
syni kunnugt um að flokknum 
stæðu ofurstyrkirnir til boða. 
Hann hefur ítrekað neitað því að 
hafa vitað af þeim. 

Heimildirnar herma að Kjart-
an hafi ráðlagt Geir að afþakka 
styrkina, enda væru þeir allt of 
háir til að geta talist eðlilegir og 
úr takti við styrki sem flokkurinn 
hafði þegið. 

Geir hafði ráð Kjartans að engu 
og lét venjur flokksins víkja fyrir 
tækifæri til að greiða niður háar 
skuldir.

Þegar þetta var hafði Geir verið 
formaður Sjálfstæðisflokksins í 
eitt ár og framkvæmdastjóraskipti 
stóðu fyrir dyrum; Andri Óttars-
son var að taka við af Kjartani, 
sem gegnt hafði starfinu frá 1980.

Haustið 2006 var fjárhagsstaða 
Sjálfstæðisflokksins mjög slæm. 
Flokkurinn hafði kostað miklu til 
í kosningabaráttu sveitarstjórnar-
kosninganna fyrr á árinu, ekki síst 
í Reykjavík þar sem háum fjár-
hæðum var varið til að afla flokkn-
um fylgis sem gæti fleytt honum í 
meirihluta. 

Það tókst, Sjálfstæðisflokkur inn 
myndaði meirihluta með Fram-

sókn, en eftir stóð flokkurinn 
skuldum vafinn. 

Til að rétta af fjárhaginn var 
ráðist í umfangsmikið átak haustið 
2006. Þá hafði nefnd, sem fjallaði 
um fjármál stjórnmálaflokka og 
undirbjó frumvarp þar um, starf-
að í rúmt ár. Fjáröflun sjálfstæðis-
manna tók mið af því að ný lög, 
með miklum takmörkunum á öflun 

styrkja, vofðu yfir. Um það var 
almenn vitneskja meðal stjórn-
málamanna og vitaskuld sér-
staklega þeirra sem sátu í nefnd-
inni. Guðlaugur Þór Þórðarson og 
Kjartan Gunnarsson voru fulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins, auk Gunnars 
Ragnars, sem starfað hefur fyrir 
flokkinn um árabil. 

 bjorn@frettabladid.is

Kjartan lagði að Geir 
að afþakka styrkina 
Kjartan Gunnarsson vissi að Sjálfstæðisflokknum stæðu til boða háir fjárstyrkir 
undir árslok 2006. Hann ráðlagði Geir H. Haarde að hafna þeim, enda stríddu 
þeir gegn venjum flokksins. Geir mat þá nauðsynlega til að rétta fjárhaginn af.

FORMAÐURINN OG FRAMKVÆMDASTJÓRARNIR  Geir H. Haarde, Kjartan 
Gunnarsson og Andri Óttarsson. Kjartan ráðlagði formanninum að hafna 
háum styrkjum, enda stríddu þeir gegn venjum flokksins. 

TAÍLAND, AP Tveir menn létust og 
meira en hundrað særðust í tólf 
tíma átökum mótmælenda og her-
manna í Bangkok, höfuðborg Taí-
lands. 

Mótmælendur krefjast þess að 
Abhisit Vejjajiva forsætisráðherra 
láti af völdum. Mótmælendurnir 
eru flestir heitir stuðningsmenn 
Thaksins Shinawatra, fyrrverandi 
forsætisráðherra, sem her lands-
ins steypti af stóli haustið 2006 í 
kjölfar fjölmennra mótmæla gegn 
honum.

Mótmæli hafa staðið yfir dögum 
saman, en í gær sauð upp úr. Her-
inn segist hafa beitt púðurskotum 
og táragasi, en mótmælendur saka 

hermenn um að hafa notað alvöru 
byssukúlur.

Mótmælendurnir tóku meðal 
annars nokkra strætisvagna 

traustataki og notuðu sem vegar-
tálma. Tveir mannlausir vagnar, 
annar þeirra í ljósum logum, voru 
auk þess látnir renna í áttina að 
hópi hermanna.

Loka þurfti fjölda verslana og 
veitingastaða, auk þess sem opin-
ber hátíðarhöld vegna áramótanna 
voru felld niður. Þúsundir manna, 
sem komnir voru til Bangkok til 
að halda upp á áramótin, héldu 
þó striki sínu ótrauðir áfram og 
skemmtu sér úti á götum og inni á 
veitingastöðum borgarinnar.

Abhisit forsætisráðherra tók við 
í vetur eftir að nokkrir forsætis-
ráðherrar í röð höfðu hrökklast frá 
völdum vegna mótmæla. - gb

Óeirðir brutust út eina ferðina enn í Taílandi:

Tveir létust og tugir særðust

ÁTÖK Í BANGKOK Átök brutust út á 
nokkrum stöðum í höfuðborg Taílands. 
Mótmælendur vilja hrekja stjórnina frá 
völdum. NORDICPHOTOS/AFP

„Ég sat inná tuskulegum veitinga-
stað og var að panta mér kokteil, 
bangkokteil, þegar 
molotovkokteill 
kom allt í einu 
fljúgandi inn um 
gluggann. Ekki 
alveg það sem 
ég var að biðja um,“ segir Sverrir 
Stormsker á bloggsíðu sinni. 

Hann er staddur í Bangkok og 
lenti í hringiðu átakanna í gær.

Eftir að hann kom út á götu tók 
ekki betra við: „Ég sá nokkrar rútur 
sprengdar í loft upp og nokkra bíla 
og byggingar standa í frekar björtu 
báli. Herinn segist nota „blank 
shots“ eða púðurskot en það eru 
þá einu púðurskotin sem gera gat 
á hausinn á fólki,“ skrifar Sverrir.

Sá nokkrar rútur 
sprengdar

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

STJÓRNMÁL Þorsteinn Metúsalem Jónsson, oft 
kenndur við Coke, og Steinþór Gunnarsson játuðu 
á laugardag að hafa haft milligöngu um að afla 
Sjálfstæðisflokknum styrkjanna tveggja frá FL 
Group og Landsbankanum.

Þeir segja Guðlaug hafa haft samband við sig og 
tjáð þeim að staða flokksins væri mjög bág borin. 
Hann hafi hvatt þá til að leggja flokknum lið og 
afla fjár fyrir hann.

Þorsteinn, sem þá var varaformaður stjórnar 
FL Group, aflaði þrjátíu milljóna frá FL Group 
og Steinþór, sem var yfirmaður verðbréfasviðs 
Landsbankans, aflaði 25 milljóna frá Landsbank-
anum.

Þeir segja aðkomu Guðlaugs ekki hafa verið 
aðra en að óska eftir liðsinni þeirra í málinu. Þeir 
hafi í kjölfarið leitað til fjölda fyrirtækja, með 
misjöfnum árangri, að því er segir í tilkynningu 
frá þeim. Það hafi síðan verið á forræði fyrirtækj-
anna sjálfra að ákveða fjárhæðir styrkjanna.

Sagt hefur verið frá því í fjölmiðlum að Sigurjón 
Þ. Árnason, annar bankastjóra Landsbankans, hafi 
einn tekið ákvörðun um styrkinn frá bankanum, 
og að Hannes Smárason, þáverandi forstjóri FL 
Group, hafi sömuleiðis tekið ákvörðun um styrk 
félagsins einsamall.

Sagt var frá því fréttum Stöðvar 2 í gær að 

styrkur Landsbankans kunni að hafa verið ólög-
mætur, í ljósi þess að veiting hans var ekki borin 
undir bankaráð eða hluthafafund.  - sh

Þorsteinn M. Jónsson og Steinþór Gunnarsson svöruðu kalli Guðlaugs Þórs:

Tveir menn öfluðu styrkjanna

ÞORSTEINN M.
JÓNSSON

GUÐLAUGUR 
ÞÓR ÞÓRÐARSON

KJÖRKASSINN

Ert þú sátt(ur) við viðtöku Sjálf-
stæðisflokks á 55 milljónum frá 
tveimur fyrirtækjum?
Já   16,3%
Nei   83,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG 

Borðaðir þú fisk yfir páskana?

Segðu skoðun þína á visir.is
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Þú vilt góða yfirsýn.
Þess vegna er Vöxtur fyrir þig.
Vöxtur er Vildarþjónusta Kaupþings
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Kynntu þér málið á www.kaupthing.is

FRAMSÓKN
framsokn.is

RÉTT
LÆTI

FYRIR
OKKUR
ÖLL

Leiðréttum skuldir 
heimilanna

Endurreisum

SKOÐANAKÖNNUN Meirihluti þeirra 
sem tóku þátt í skoðanakönnun 
Fréttablaðsins, alls 58 prósent, 
vill banna nektardans með lögum. 
Fleiri konur en karlar vilja banna 
dansinn, og vinstrimenn vilja 
frekar bann en hægrimenn.

Alls vildu 73,8 prósent kvenna 
banna nektardans, en 42,7 prósent 
karla. Lítill munur var á afstöðu 
fólks eftir búsetu, en heldur fleiri 
íbúar á landsbyggðinni voru 
hlynntir banni á nektardansi.

Talsverður munur var á afstöðu 
fólks eftir því hvaða flokk það 
myndi kjósa ef gengið yrði til 
þingkosninga nú. Mikill meiri-
hluti stuðningsfólks Samfylking-
ar og Vinstri grænna, tæplega 
sjötíu prósent, vill banna nektar-
dansinn. 

Um helmingi lægra hlutfall 
stuðningsmanna Sjálfstæðis-
flokksins, um 36 prósent, styður 
bann. Tæplega 56 prósent stuðn-
ingsmanna Framsóknarflokks 
styðja bann við nektardansi.

Hringt var í 800 manns þriðju-
daginn 7. apríl og skiptust svar-
endur jafnt eftir kyni og hlutfalls-
lega eftir búsetu. Spurt var: Á að 
banna nektardans með lögum? 
Alls tóku 89,3 prósent afstöðu til 
spurningarinnar.  - bj

Mikill munur á afstöðu kynjanna til nektardans:

Meirihlutinn vill 
banna nektardans

NEKTARDANS Mikill meirihluti vill banna nektardans samkvæmt skoðanakönnun 
Fréttablaðsins. Fleiri vinstrimenn og fleiri konur vilja banna hann. 

1. Hvaða tónlistarmaður 
syngur um Bubba Morthens á 
nýju plötunni sinni?

2. Hvað heitir framleiðandi 
heimildarmyndarinnar 
Draumalandið?

3. Frá hvaða landi eru sjó-
ræningjarnir sem hafa verið í 
fréttum síðustu daga?

SVÖR Á SÍÐU 34

Karlar Konur

Já

Nei

Á AÐ BANNA NEKTAR-
DANS MEÐ LÖGUM?

SAMKVÆMT KÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS 7. APRÍL
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SRÍ LANKA, AP Norðmenn sjá ekki 
lengur um að miðla málum í deilu 
stjórnvalda og tamíla á Srí Lanka. 
Ólíklegt er þó að það breyti miklu, 
því friðarviðræðurnar, sem Norð-
menn höfðu milligöngu um, hafa 
legið niðri um langa hríð.

Stjórnin á Srí Lanka sagðist 
ekki lengur vilja þiggja aðstoð 
Noregs eftir að hópur tamíla 
gerði árás á sendiráð Srí Lanka í 
Ósló á sunnudag. Norska stjórnin 
hefði greinilega brugðist því hlut-
verki sínu að verja sendiráðið.

Bæði stjórnarherinn og tamíl-
tígrar gerðu í gær og í dag hlé á 
átökum. Stjórnvöld hvöttu íbúa 
átakasvæðanna til að nota vopna-

hléið til að forða sér á friðsælli 
slóðir.

Fáir virtust þó fara að þessum 
ráðum. Herinn segir það hugsan-
lega stafa af því, að uppreisnar-
menn hafi bannað fólki að fara 
burt. 

Sameinuðu þjóðirnar telja að 
um 100 þúsund almennir borg-
arar séu innikróaðir ásamt upp-
reisnarsveitum tamíla á tuttugu 
ferkílómetra svæði. Stjórnar-
herinn segist láta þetta svæði í 
friði, en bæði uppreisnarmenn og 
mannréttindasamtök fullyrða að 
stjórnaherinn hafi gert árásir þar 
og tugir manna hafi látist.

 - gb

Fáir íbúar á Srí Lanka fóru að ráðum stjórnar landsins um að notatveggja daga vopnahlé til að forða sér:

Norðmenn ekki lengur milligöngumenn

SENDIRÁÐIÐ Í ÓSLÓ Esala Ruwan Weerakon, sendiherra Srí Lanka í Noregi, skoðar 
skemmdirnar. NORDICPHOTOS/AFP

VEISTU SVARIÐ?



H E I L S U R Ú M

20-30% AFSLÁTTUR
AF SVEFNSÓFUM
Einn stæðsti og glæsilegastisvefnsófa-sýningarsalur landsins

 VERÐ FRÁ 37.840 kr.

20-30% AFSLÁTTUR

AF FJÖLSTILLANLEGUM

HEILSURÚMUM
(2x80x200)

Hægt er að velja um nokkrar

gerðir af heilsudýnum

 VERÐ FRÁ 199.000 kr.
Með öllum keyptum rúmum er

25% AFSLÁTTUR af öllum vörum
í mjúku deild Rekkjunnar

25%
AFSLÁTTUR!

HEILSUKODDAR
FRÁ 7.900 kr.

SÆANGURFATNAÐUR

FRÁ 5.300 kr.

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

30%
AFSLÁTTUR!Leður rúmstæði meðlaxex heilsudýnu(160x200)Verð 247.180 kr.

NÚ FRÁ 173.026 kr.35%
AFSLÁTTUR!

Þrýstijöfnunar-
svampsrúm

Queen size (153x203)
Verð 165.500 kr.

NÚ 107.575 kr.
ÞÝSTIJÖFNUNARSVAMPUR
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ntamálaráðu-

nustu á Mön, 

SÖGUSLÓÐIR 2009
Unnið úr arfi num

Þjóðmenningarhúsinu, 16. apríl kl. 13-17

Málþing Samtaka um sögutengda ferðaþjónustu (SSF) í samvinnu 
við Menntamálaráðuneytið og Útfl utningsráð Íslands. Fjallað verður um 
menningar- og söguferðaþjónustu á Mön, Gotlandi og á Íslandi og tækifæri 
til nýsköpunar á þeim vettvangi hérlendis.

DAGSKRÁ

13.00  Ávarp.
 Katrín Jakobsdóttir, menntamálaráðherra.

13.10  Útfl utningsráð - ferðaþjónustuverkefni.
 Þorleifur Þór Jónsson, forstöðumaður nýrra markaða hjá 
 Útfl utningsráði.

13.20  Söguslóðaferðir SSF og alþjóðleg samvinna.
 Rögnvaldur Guðmundsson, formaður SSF.

13.30  The Story of Mann - an expression of local, national 
 and international value
  for heritage identity.
 Stephen Harrison MBE, menningarfulltrúi ríkisstjórnarinnar á Mön  
 og fráfarandi framkvæmdastjóri Manx National Heritage.

14.10  Kaffi hlé

14.25  Gotland - The Viking Island.
 Dan Carlsson, aðstoðarprófessor í fornleifafaræði við Háskólann 
 á Gotlandi.

14.55  Til fundar við Freysgoðann.
 Dagný Indriðadóttir, verkefnisstjóri Hrafnkelssöguslóðar.

15.15  ,,Skalt þú hafa voskufl  ystan klæða og undir söluvoðarkyrtil  
 mórendan.”
  Sýning félaga SSF á klæðaburði fólks á söguöld.

15.40  Kaffi  og með því

16.10  Á að selja handritin?
 Vésteinn Ólason, fyrrverandi forstöðumaður Árnastofnunar.

16.30  Menningarmatseld handa börnum.
 Brynhildur Þórarinsdóttir, barnabókarithöfundur.

16.50 S amantekt. Skúli Björn Gunnarsson.

Fundarstjóri. Einar Á.E. Sæmundsen.
Málþingsgjald: 4.000 kr - kaffi veitingar innifaldar.
Gjald fyrir nemendur og félaga í SSF: 2.000 kr
Skráning: Kristín Sóley Björnsdóttir, ritari SSF ksb@akmus.is

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTI

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

Sendu skeyti, það kostar 1.990 kr.
Eða gefðu fermingargjafabréf að upphæð 5.000 kr.

Þú færð skeytin og gjafabréfin á www.gjofsemgefur.iswww.gjofsemgefur.is
eða pantar þau á skrifstofunni okkar, 528 4400528 4400.
Þú prentar út, sækir til okkar – eða við sendum fyrir þig.
Einfalt og gleðilegt.

Óskalistinn minn:

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

 www.gjofsemgefur.is

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

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

Óskalistinn minn:

MOSKVA, AP Þremur lögreglu-
mönnum í Moskvu hefur verið 
vikið frá störfum fyrir að keyra 
undir áhrifum áfengis á Rauða 
torginu. 

Að sögn lögregluyfirvalda í 
Moskvu óku lögreglumennirnir 
yfir torgið í sérútbúinni sport-
bifreið á föstudagsmorgun. 

Í yfirlýsingu frá lögreglunni 
segir að mennirnir hafi verið 
reknir fyrir að hafa „vanvirt 
heiður lögreglunnar“.

Það er ekki óalgengt að fólk 
aki undir áhrifum áfengis í 
Rússlandi, en samkvæmt opin-
berum tölum er umferðaröryggi 
þar í landi talið eitt það minnsta 
í heimi. 

33 þúsund manns létust í 
umferðarslysum í Rússlandi 
árið 2007 og er talið að áfengi 
hafi verið haft um hönd í helm-
ingi tilvika.  
 - kh

Rússneskir lögreglumenn:

Reknir fyrir 
að aka ölvaðir

VEÐUR „Sumarið er því miður ekki 
komið. Við getum sagt að vorið 
hafi komið 1. apríl og nú þegar 
páskarnir eru liðnir fer að draga 
meira til tíðinda í þá átt að það 
minni á sumarið,“ segir Sigurður Þ. 
Ragnarsson, veðurfrétta maður. 

Sólin skein glatt í höfuðborg-
inni í gær og virtist einna helst 
sem sumarið væri gengið í garð. 
Fólk streymdi í sundlaugarnar, 
Nauthólsvík og jafnvel á golfvell-
ina. Samt náði hitinn ekki nema 
um átta stigum í Reykjavík en tíu 
á Kjalarnesi. 

Sigurður veðurfréttamaður 
bendir á að heldur kaldara hafi 
verið á Norðurlandi síðustu daga 

og að kaldir dagar muni líklega 
gera vart við sig á næstunni um 
land allt. 

„Því miður er það stundum svo 
að bakslagið getur komið langt 
fram í maí. Það geta þó klárlega 
komið góðir dagar á milli,“ segir 
Sigurður sem býst jafnvel við 
nokkrum góðum sólbaðsdögum 
þangað til sumarið gengur form-
lega í garð. „Það verður ábyggilega 
eitthvert brúnkuveður þar sem 
menn geta nuddast í sólinni. Fólk 
þarf meira að segja að fjárfesta í 
sólarvörn, það er ekki spurning,“ 
segir Sigurður en bætir þó við. „En 
ég geta lofað fólki því að það þarf 
ekki að nota vörnina daglega.“

Sólin skein glatt í gær og gladdi höfuðborgarbúa:

Sumarið er því miður ekki komið

Í SUNDI Það var líf og fjör í sundlaugum 
höfuðborgarsvæðisins í gær þegar 
ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði. 
Hitinn fór í heil tíu stig á Kjalarnesi. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNMÁL Þegar rekstri 
bankanna hefur verið komið 
í eðlilegt horf á að semja um 
aðkomu kröfuhafa að þeim auk 
þess sem selja ber í þeim hluti 
þegar markaður með hluta-
bréf hefur skapast. Ríkið á svo 
að halda eftir eignarhlut til að 
tryggja eftirlit með starfsemi 
bankanna og standa vörð um 
réttindi smærri hluthafa með 
aðild að stjórn þeirra. 

Þetta er stefna Framsóknar-
flokksins í málefnum bank-
anna.

Í kosningastefnuskrá 
flokksins, sem ber yfirskrift-
ina Fyrir okkur öll, segir að 
koma eigi höndum á óskatt-
lagðar eignir íslenskra auð-
manna erlendis og blása lífi í 
fjárfestingar á hlutabréfa- og 
fasteignamarkaði með aðgerð-
um eins og afnámi stimpil-
gjalda, breytingum á lána-
reglum Íbúðalánasjóðs og 
skattaafslætti vegna hluta-
bréfakaupa.

Þá vill flokkurinn endur-
reisa Þjóðhagsstofnun, efla 
eftirlitsstofnanir fjármálalífs-
ins og efla menntun á öllum 
skólastigum.

Framsóknarmenn vilja ráð-
ast í sérstakt átak til að bæta 
samgöngur og fjarskipti, veita 
fyrirtækjum skattaafslátt 
vegna rannsókna- og þróunar-

starfs og efla ferðaþjónustu. 
Nýta á náttúruauðlindir í anda 
sjálfbærrar þróunar og áfram 
á að nýta vatns- og jarðhita-
orku og styðja rannsóknir á 
djúpborunum.

Rík áhersla er lögð á að 
stjórnlagaþing semji nýja 
og nútímalega stjórnar-
skrá, heimildir til þjóðar-
atkvæðagreiðslu verði 
auknar og að aðskilnaður 
löggjafar- og framkvæmda-
valds verði skerptur. Þá segir 
Framsóknar flokkurinn að 
stjórnvöldum beri að hlusta á 
gagnrýni, bera virðingu fyrir 
ólíkum sjónarmiðum og leita 
faglegra lausna, samvinnu 
og ráðgjafar – innlendrar og 
erlendrar – í álitamálum.

Framsókn vill að mótuð 
verði velferðarstefna Íslands 
sem taki mið af fyrirsjáan-
legum breytingum í aldurs-
samsetningu þjóðarinnar og 
hafi að leiðarljósi að standa 
vörð um kjör þeirra sem minna 
mega sín á samdráttar tímum. 
Leita á betra jafn vægis milli 
vinnu og fjölskyldulífs, efna 
stoðkerfi heilbrigðiskerfisins, 
auka og bæta göngudeildar-
þjónustu spítalanna og standa 
vörð um möguleika eldri borg-
ara til að afla sér hóflegra 
tekna án þess að bætur skerð-
ist.  bjorn@frettabladid.is

Framsókn vill 
að ríkið eigi í 
bönkunum 
Áframhaldandi ríkiseign á hluta úr bönkunum er 
eitt af stefnumálum Framsóknarflokksins. Koma á 
höndum á óskattlagðar eignir auðmanna erlendis 
og hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. 

FORYSTAN Framsóknarflokkurinn vill meðal annars nýta náttúruauðlindir í anda 
sjálfbærrar þróunar, skerpa á aðskilnaði löggjafar- og framkvæmdavalds og 
veita skattaafslátt vegna hlutabréfakaupa. Á myndinni eru Birkir Jón Jónsson 
varaformaður, Siv Friðleifsdóttir þingflokksformaður, Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson formaður og Eygló Harðardóttir, ritari Framsóknarflokksins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Baráttan gegn atvinnuleysinu
er í fullum gangi
Árangur næstu ríkisstjórnar verður fyrst og fremst metinn af baráttunni gegn atvinnuleysinu. 
Kraftmikil atvinnusköpun karla og kvenna um allt land er lykillinn að skjótri endurreisn og 
bættum lífskjörum. Til að svo geti orðið verður að tryggja atvinnulífinu stöðugleika og efna-
hagslegt umhverfi eins og það gerist best í Evrópu.

Við höfum þegar kynnt aðgerðir sem munu skapa 6.000 störf um allt land í 
byggingariðnaði, sprotafyrirtækjum og víðar á næstu misserum. 

Við ætlum að endurreisa fjármálakerfið, tryggja lægri vexti og stöðugt gengi til að 
koma atvinnulífinu aftur á hreyfingu og skapa fleiri en 20.000 störf á næstu árum.

Við viljum ráðast í mannaflsfrekar framkvæmdir, efla nýsköpun og ferðaþjónustu 
um allt land og nýta auðlindir í sátt við umhverfið.

Við viljum hefja samningaviðræður við ESB og tryggja    
blómlegt atvinnulíf á grunni trausts gjaldmiðils – evrunnar.

Samfylkingin ætlar að koma öllum vinnufúsum höndum
karla jafnt sem kvenna til starfa. Þannig verður kreppan stutt.

www.xs.is

FJÁRMÁL Hagsmunasamtök heimilanna (HH) 
mótmæla harðlega þeirri ákvörðun stjórn-
valda og fjármálafyrirtækja að sniðganga 
með öllu sanngjarnar og hóflegar tillögur 
samtakanna um leiðréttingu gengis- og verð-
tryggðra fasteignalána. Innan samtakanna 
hefur hópur fólks komið sér saman um að 
undirbúa málsókn til varnar heimilunum.

Samtökin hafa lagt til að lánveitendur og 
lántakendur skipti með sér þeim kostnaði 
sem til hefur fallið vegna efnahagskrepp-
unnar. Með samkomulagi um greiðslujöfn-
un í stað niðurfellingar skulda, hafi ábyrgð 
lánastofnana í raun verið að engu gerð og 
„svik þeirra við heimili landsmanna sam-
þykkt af ríkisstjórninni.“  

HH líta á þennan gjörning sem stríðs-

yfirlýsingu lánastofnana og stjórnvalda 
gegn heimilum. Úrræðin séu lausnir fyrir 
lánastofnanir, ekki lántakendur. Komi lána-
stofnanir ekki til móts við heimilin í land-
inu með því að létta á skuldabyrði þeirra og 
heildargreiðslubyrði, þá sjá samtökin ekki 
að það þjóni nokkrum tilgangi að fólk haldi 
áfram að borga af skuldum sínum. Samtökin 
spyrja: Hve marga þarf, sem hætta að 
greiða, til að opna augu fjármálafyrirtækja 
fyrir því að þau þurfa líka að færa fórnir?  
  - shá

Hagsmunasamtök heimilanna gagnrýna greiðslujöfnunarleið stjórnvalda vegna fasteignalána:

Hyggja á málsókn til varnar heimilum

BREIÐHOLT Viðskiptaráðherra kynnti fyrir helgi 
greiðslujöfnunarleið fyrir myntkörfulán sem útilokar 

niðurfellingu lána.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MADRÍD, AP Hópur innan aðskiln-
aðarhreyfingar Baska, ETA, 
lagði á ráðin um að myrða Juan 
Carlos Spánar-
kóng með því 
að gera árás á 
þyrlu eða flug-
vél kóngsins. 
Þetta upplýsti 
Alfredo Perez 
Rubalcaba, 
innanríkisráð-
herra Spánar, 
á blaðamanna-
fundi fyrir 
skömmu. 

Samkvæmt 
spænska blaðinu El Correo fann 
franska hryðjuverkalögreglan 
geisladiska, á leynistað ETA í 
Frakklandi, sem innihéldu upp-
lýsingar um fyrirhugaða árás. 
Samkvæmt blaðinu átti líka að 
gera árás á fólk innan ríkis-
stjórnarinnar. Ekkert varð þó úr 
árásunum. 

Í gær lýsti ETA því yfir að ný 
stjórn í Baskahéraðinu væri aðal-
skotmark hreyfingarinnar.  - kh

Aðskilnaðarhreyfing Baska:

ETA skipulagði 
árás á kónginn

VARSJÁ, AP Að minnsta kosti 21 
lét lífið og 20 slösuðust þegar 
athvarf fyrir heimilislausa varð 
eldi að bráð í bænum Kamien 
Pomorski í norðvesturhluta Pól-
lands í fyrrinótt. Eldurinn braust 
út um klukkan eitt um nóttina 
meðan íbúar voru í fastasvefni. 
Eldsupptök eru enn ókunn. 

Hátt í áttatíu manns voru 
skráðir til heimilis í athvarfinu, 
en þar voru einnig einhverjir 
gestir. Húsið varð alelda á 
skömmum tíma. Brunastigar 
náðu aðeins upp á fyrstu hæð 
og slösuðust margir þegar þeir 
stukku út um glugga á efri hæð-
unum. Nokkur börn björguðust 
þegar þeim var kastað út um 
glugga og þeir sem fyrir neðan 
stóðu gripu þau. Forseti Póllands 
hefur lýst yfir þriggja daga 
þjóðar sorg.  - kh

Þjóðarsorg í Póllandi:

21 lést í elds-
voða í Póllandi

Ók á staur í Sandgerði
Umferðaróhapp varð á Sandgerðis-
vegi í fyrradag. Ökumaður sofnaði 
undir stýri, fór yfir á öfugan vegar-
helming og hafnaði á ljósastaur. 
Engin slys urðu og bifreiðin er ekki 
mikið skemmd. Þá varð umferðar-
óhapp á Suðurstrandarvegi, rétt við 
Ísólfsskála, þar sem bifreið valt á hlið-
ina eftir að ökumaðurinn hafði misst 
stjórn á henni í lausamöl. Enginn 
slasaðist.

Líkamsárás á Suðureyri
Lögreglan á Ísafirði fékk tilkynningu 
um líkamsárás í fyrrinótt. Karlmaður 
gekk í skrokk á konu en að sögn 
lögreglu voru áverkarnir minniháttar. 
Konan, sem er á þrítugsaldri, hefur 
ekki lagt fram kæru. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

JUAN CARLOS 
SPÁNARKONUNGUR

NÁTTÚRA Tvö hæstu fjöllin í 
Vestmannaeyjum hafa lækkað 
um fimm metra. Þetta hafa 
nýjustu mælingar Landmæl-
inga Íslands leitt í ljós og kemur 
það fram á nýju korti stofnunar-
innar. Kortið er gert í tengslum 
við útgáfu árbókar Ferða félags 
Íslands um Vestmannaeyjar 
sem kemur út í næsta mánuði. 
Suðurlandið.is segir frá þessu. 
Samkvæmt vefnum Heimaslóð 
er Heimaklettur hæsti tindur 
Vestmannaeyja, 283 metrar á 
hæð, og Blátindur sá næsthæsti, 
273 metrar. Eftir lækkunina er 
Heima klettur 278 metra hár og 
Blátindur 268 metrar.   - shá

Vestmannaeyjar:

Hæstu fjöllin 
lækka töluvert
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FRÉTTASKÝRING: Eignarhald þingmanna í hlutafélögum

STJÓRNMÁL Fimmtán alþingis-
menn áttu að öllu leyti eða að hluta 
minnst sautján fyrirtæki í árslok 
2007. Þetta kemur fram í skýrslu 
sem Creditinfo Ísland vann fyrir 
Fréttablaðið.

Tölur um eignarhald þingmanna í 
fyrirtækjum vann Creditinfo meðal 
annars úr ársreikningaskrá. Ekki 
liggja enn fyrir upplýsingar um 
eignarhaldið eins og það var um 
síðustu áramót þar sem ársreikn-
ingum fyrir árið 2008 hefur í lang-
flestum tilvikum ekki verið skil-
að. Upplýsingar um eignarhald eru 
þannig alls ekki tæmandi, ekki síst 
þegar einnig er litið til þess að félög 
upplýsa ekki alltaf um eignarhald í 
ársreikningum og sum skila þeim 
jafnvel aldrei inn.

„Niðurstöður sýna það helst 
að flestir þingmanna með eignar-
tengsl í fyrirtækjum eru þing-
menn Sjálfstæðisflokksins en tíu af 
26 þingmönnum þeirra áttu eigna-
hlut í fyrirtækjum hinn 31. desem-
ber 2007. Af sautján þingmönnum 
Samfylkingar áttu þrír eignarhald 
í fyrirtækjum, einn af níu þing-
mönnum Vinstri hreyfingarinnar 
– græns framboðs en enginn af 
þingmönnum Framsóknarflokks,“ 
segir í skýrslu Creditinfo, sem seg-
ist ekki skilgreina nánar flokks-
stöðu þeirra þingmanna sem eftir 
standa til að afhjúpa ekki hvaða 

einstaklinga sé um að ræða. Af 
þessum óskilgreinda hópi – sem í 
eru þingmenn Frjálslynda flokks-
ins auk utanflokkamannsins Krist-
ins H. Gunnarssonar – áttu þrír í 
fyrirtækjum.

Einnig var kannað í hluta-
félagaskrá nú í byrjun apríl hvernig 
alþingismenn tengjast hlutafélögum 
sem stjórnarmenn, framkvæmda-
stjórar og svo framvegis. Hluta-
félagaskrá er uppfærð daglega og 
eru upplýsingar úr henni því nýjar. 
Í ljós kom að alþingismenn tengjast 
nú minnst 55 félögum.

„Nær helmingur þingmanna á 
Alþingi er skráður í hlutafélaga-
skrá sem stjórnarmaður, prókúru-
hafi, framkvæmdastjóri, endur-
skoðandi, meðstjórnandi eða 
varamaður í stjórn. Af 63 þing-
mönnum eru 30 þingmenn tengdir 
félögum með fyrrgreindum hætti,“ 
segir í Creditinfo-skýrslunni.

Flestir þingmannanna tengjast 
fyrirtækjum með stjórnarsetu. „Í 
dag sitja 20 þingmenn í stjórnum 
50 fyrirtækja en í janúar 2008 sátu 
26 þingmenn í stjórnum 69 fyrir-
tækja,“ segir í skýrslunni. „Sautján 
af 26 þingmönnum Sjálfstæðis-
flokks eru skráðir í stjórn, með pró-
kúru, skráðir framkvæmdastjórar, 
endurskoðendur eða varamenn. Af 
sautján mönnum Samfylkingar-
innar eru sjö tengdir fyrirtækjum, 

þrír þingmenn Vinstri hreyfing-
arinnar – græns framboðs, fjórir 
þingmenn Framsóknarflokksins og 
þrír þingmenn Frjálslynda flokks-
ins.“ 

Tekið skal fram að ekki var litið 
til maka þingmanna eða annarra 
náinna fjölskyldumeðlima í athug-
un Creditinfo. Við skoðun á kross-
eignatengslum þingmanna, það er 
eignarhluta í fyrirtækjum í gegnum 
önnur félög, var enn fremur aðeins 
skoðað einn lið áfram frá viðkom-
andi félagi. Creditinfo segir hægt 
að skoða þetta betur en að það hafi 
ekki verið gert nú og upplýsingar 
um krosseignatengslin því ekki 
tæmandi. Athugunin leiddi fram 
að félag eins þingmanns Sjálfstæðis-
flokksins átti í sjö öðrum félögum 
og að félag í eigu eins þingmanns 
Samfylkingar átti í fimm öðrum 
félögum.

„Miðlun upplýsinga sætir mikl-
um takmörkunum og hefur Per-
sónuvernd synjað Creditinfo að 
miðla slíkum upplýsingum þrátt 
fyrir að þær byggi á opinberum 
gögnum sem ætlað er að tryggja 
ákveðið gagnsæi,“ segir í skýrslu 
Creditinfo.

Rakel Sveinsdóttir, framkvæmda-
stjóri Creditinfo, segist telja að 
allt sem stuðli að betra gagnsæi 
sé öllum til góðs, bæði viðskipta-
umhverfinu og öðrum. 

„Við erum að tala um upplýsing-
ar um eignarhald einstaklinga sem 
við lesum úr opinberum gögnum en 
megum ekki miðla. Við erum ekki 
að óska eftir að gefa öllum leyfi til 
að fletta upp eignarhaldi hjá hvaða 
einstaklingi sem er. En þegar tekn-
ar eru ákvarðanir um viðskipti 
gætu legið lögvarðir hagsmunir 
í því fyrir einn aðila að vita hvað 
annar á og hvað hann stendur fyrir 
og hvaða félögum hann tengist,“ 
segir Rakel.

Átta af áðurnefndum 55 hluta-
félögum hafa enn ekki skilað árs-
reikningi fyrir árið 2007 til árs-
reikningaskrár. Rakel segir þetta 
langt í frá einsdæmi. Allt að fimmt-
ungur skilaskyldra félaga á Íslandi 
hafi enn ekki skilað inn ársreikn-
ingum 2007 nú tæpum átta mán-
uðum eftir að lokafrestur til þess 
rann út í fyrrahaust.

„Ólíkt því sem er í löndunum í 
kringum okkur er ákveðin lenska 
hér að fyrirtæki eru alls ekki að 

skila ársreikningum á réttum 
tíma,“ segir Rakel sem kveður 
þennan brest vera gríðarlegan galla 
á íslensku viðskiptalífi. Ef fyrir-
tæki þurfi fyrirgreiðslu sé jafnvel 
verið að byggja á úreltum gögnum. 
Þetta sé ekki síst alvarlegt í augum 
erlendra aðila sem séu vanir því að 
eðlileg fyrirtæki í rekstri skili inn 
ársreikningum á tilsettum tíma.

„Til þess að ávinna okkur traust 
íslenskra fyrirtækja erlendis þarf 
að veita upplýsingar um fyrirtækin 
til útlanda. Að skýra út fyrir erlend-
um aðilum hvers vegna íslensku 
fyrirtækin eru ekki búin að skila 
inn ársreikningum þó að fresturinn 
sé löngu liðinn er eiginlega ekki 
vinnandi vegur,“ segir Rakel 
Sveinsdóttir. 

Þingmenn tengdir 
minnst 55 félögum
Alþingismenn tengjast nú minnst 55 hlutafélögum. Sjálfstæðisþingmenn tengj-
ast 28 fyrirtækjum og þingmenn Samfylkingar níu. Þingmenn áttu í minnst 
sautján fyrirtækjum í lok 2007 segir í skýrslu Creditinfo fyrir Fréttablaðið.

FRÉTTASKÝRING
GARÐAR ÖRN ÚLFARSSON
gar@frettabladid.is

Tengsl þingmanna, sundurliðuð miðað við mismunandi 
hlutafélagaþátttöku. 3. apríl 2009.

Meðstjórnandi Prókúruhafi 
Varamaður Stjórnarmaður 
Endurskoðandi Formaður stjórnar 
Framkvæmdastjóri
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un býr hér
Ásbrú er heilt samfélag sem rís á gamla varnarsvæðinu í Reykjanesbæ. Ásbrú snýst 

um hreina orku, þekkingu og nýsköpun, alþjóðlega samkeppnishæfni, nálægð við 

alþjóðasamgöngur, mannauð, húsnæðiskost, æðri menntun, rannsóknir og heilsu. 

Ásbrú er nýsköpun – þar býr framtíðin.

„Ég skil ekki hvernig fyrirtæki geta farið í gegnum vottun án þess að vera með svona frábært 
kerfi eins og mannauðskerfið í Dynamics AX. Kerfið veitir okkur nauðsynlega yfirsýn yfir 
starfsmannahópinn og allar upplýsingar um starfsmenn eru mjög aðgengilegar. Við notum 
kerfið meðal annars við greiningar og til þess að halda utan um réttindi, menntun og 
þróunaráætlanir starfsmanna.“ 

Ragnhildur Vigfúsdóttir, deildarstjóri starfsþróunar hjá Landsvirkjun.

Mannauðskerfi Microsoft Dynamics AX  veitir þér 
nauðsynlega yfirsýn yfir mannauð fyrirtækisins

Guðríðarstíg 2-4 / 113 Reykjavík / Sími 545 1000 / www.hugurax.is
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Fjöldi fyrirtækja í eigu 
þingmanna
Sundurliðað eftir flokkum. 
31. desember 2007.
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Tengsl við félög
Engin tengsl

Fjöldi þingmanna sem 
tengjast félögum með 
hlutafélagaþátttöku
(Sitja í stjórn félaga, eru prókúruhafar, 
skráðir framkvæmdastjórar, varamenn 
í stjórn eða endurskoðendur). Sundur-
liðun eftir flokkum. 3. apríl 2009.

Tegund tengsla    Aðrir
Endurskoðandi 2 1 1 0
Formaður stjórnar 1 1 0 1
Framkvæmdastjóri 2 1 0 1
Meðstjórnandi 14 3 1 6
Prókúruhafi 8 2 0 2
Stjórnarmaður 4 1 0 0
Varamaður 9 3 3 3
Samtals 40 12 5 13
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FV. ALÞINGISKONA, AKUREYRI

1.
SÆTI

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR
MENNTAMÁLARÁÐHERRA

2.
SÆTI

ÁRNI ÞÓR SIGURÐSSON
ALÞINGISMAÐUR

3.
SÆTI

ÁLFHEIÐUR INGADÓTTIR
ALÞINGISMAÐUR

4.
SÆTI

AUÐUR LILJA ERLINGSDÓTTIR
STJÓRNMÁLAFRÆÐINGUR

5.
SÆTI

DAVÍÐ STEFÁNSSON
RITHÖFUNDUR

6.
SÆTI

ANNA ÓLAFSDÓTTIR BJÖRNS.
SAGNFRÆÐINGUR

7.
SÆTI

BRYNJA BJÖRG HALLDÓRSD.
NEMI

8.
SÆTI

KRISTJÁN KETILL STEFÁNSSON
HÁSKÓLAKENNARI

9.
SÆTI

ÁSGRÍMUR ANGANTÝSSON
MÁLFRÆÐINGUR

10.
SÆTI

KJARTAN JÓNSSON
ÞÝÐANDI

11.
SÆTI

SIGRÍÐUR PÉTURSDÓTTIR
KENNARI

12.
SÆTI

FRIÐRIK ATLASON
FORSTÖÐUMAÐUR

13.
SÆTI

RENÉ BIASONE
LANDFRÆÐINGUR

14.
SÆTI

ELLEN KRISTJÁNSDÓTTIR
TÓNLISTARKONA

15.
SÆTI

SALMANN TAMIMI
TÖLVUNARFRÆÐINGUR

16.
SÆTI

GUÐRÚN EVA MÍNERVUDÓTTIR
RITHÖFUNDUR

17.
SÆTI

SJÖFN INGÓLFSDÓTTIR
BÓKAVÖRÐUR

18.
SÆTI

HEIMIR BJÖRN JANUSARSON
GARÐYRKJUMAÐUR

19.
SÆTI

ÁSDÍS BENEDIKTSDÓTTIR
BÚÐARKONA

20.
SÆTI

HALLDÓRA H. KRISTJÁNSD.
SJÚKRALIÐI

21.
SÆTI

PÁLL BERGÞÓRSSON
VEÐURFRÆÐINGUR

22.
SÆTI

MARGRÉT GUÐNADÓTTIR
VEIRUFRÆÐINGUR

1.
SÆTI

JÓN BJARNASON
ALÞINGISMAÐUR, BLÖNDUÓSI

2.
SÆTI

LILJA RAFNEY MAGNÚSDÓTTIR
VERKAKONA, SUÐUREYRI

3.
SÆTI

ÁSMUNDUR EINAR DAÐASON
BÓNDI, LAMBEYRUM DÖLUM

4.
SÆTI

HALLDÓRA LÓA ÞORVALDSD.
NÁMS- OG STARFSRÁÐGJ., REYKH. BORGAFJ.

5.
SÆTI

TELMA MAGNÚSDÓTTIR
FERÐAMÁLAFR., STEINNESI HÚNAVATNSHR.

6.
SÆTI

GRÍMUR ATLASON
SVEITARSTJÓRI, BÚÐARDAL

7.
SÆTI

PÁLL RÚNAR HEINESEN PÁLS.
FRÍSTUNDALEIÐB., SAUÐÁRKRÓKI

8.
SÆTI

HJÖRDÍS GARÐARSDÓTTIR
NEYÐARVÖRÐUR, AKRANESI

9.
SÆTI

MATTHÍAS SÆVAR LÝÐSSON
BÓNDI, HÚSAVÍK STRÖNDUM

10.
SÆTI

LÁRUS ÁSTMAR HANNESSON
GRUNNSKÓLAKENNARI, STYKKISHÓLMI

11.
SÆTI

BJÖRG BALDURSDÓTTIR
GRUNNSKÓLAK., HÓLUM HJALTADAL

12.
SÆTI

EVA SIGURBJÖRSDÓTTIR
HÓTELSTÝRA, DJÚPAVÍK STRÖNDUM

13.
SÆTI

GUNNAR SIGURÐSSON
RANNSÓKNAMAÐUR, BOLUNGARVÍK

14.
SÆTI

RÚN HALLDÓRSDÓTTIR
LÆKNIR, AKRANESI

15.
SÆTI

GUNNAR NJÁLSSON
SJÓMAÐUR, GRUNDARFIRÐI

16.
SÆTI

INGIBJÖRG INGA GUÐMUNDS.
SKÓLASTJ., BREKKUHVAMMI REYKHOLTSDAL

17.
SÆTI

GUÐRÚN S. HÁLFDÁNARDÓTTIR
BÓNDI, SÖNDUM MIÐFIRÐI

18.
SÆTI

GUÐBRANDUR BRYNJÚLFSSON
BÓNDI, BRÚARLANDI MÝRUM
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1.
SÆTI

ATLI GÍSLASON
ALÞINGISMAÐUR, REYKJAVÍK

2.
SÆTI

ARNDÍS SOFFÍA SIGURÐARD.
FERÐAÞJ. BÓNDI / LÖGFR., HVOLSVELLI

3.
SÆTI

JÓRUNN EINARSDÓTTIR
KENNARI, VESTMANNAEYJUM

4.
SÆTI

BERGUR SIGURÐSSON
UMHVERFISEFNAFR., REYKJANESBÆ

5.
SÆTI

GUÐRÚN G. AXFJÖRÐ ELÍNARD.
NEMI / STÍGAMÓTAKONA, HVOLSVELLI

6.
SÆTI

ÞÓRBERGUR TORFASON
VEIÐIEFTIRLITSMAÐUR, HÖFN

7.
SÆTI

ANDRÉS RÚNAR INGASON
HÁSKÓLANEMI, SELFOSSI

8.
SÆTI

SÆDÍS ÓSK HARÐARDÓTTIR
GRUNNSKÓLAKENNARI, EYRARBAKKA

9.
SÆTI

KRISTÍN GUÐRÚN GESTSDÓTTIR
GRUNNSKÓLAKENNARI, HÖFN

10.
SÆTI

DANÍEL HAUKUR ARNARSSON
NEMI, ÞORLÁKSHÖFN

11.
SÆTI

SIGÞRÚÐUR JÓNSDÓTTIR
NÁTTÚRUFR., SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHR.

12.
SÆTI

ANDRI INDRIÐASON
VIÐSKIPTAFRÆÐINEMI, HÖFN

13.
SÆTI

RAGNHEIÐUR EIRÍKSDÓTTIR
TÓNLISTARKONA, REYKJANESBÆ

14.
SÆTI

FIDA ABU LIBDEH
VIÐSKIPTAFRÆÐINEMI, REYKJANESBÆ

15.
SÆTI

EINAR B. ARNBJÖRNSSON
FORRITARI, SELFOSSI

16.
SÆTI

ÚLFUR BJÖRNSSON
KENNARI, HVERAGERÐI

17.
SÆTI

MARTA GUÐRÚN JÓHANNESD.
BÓKMENNTAFRÆÐINGUR, GARÐI

18.
SÆTI

RAGNAR ÓSKARSSON
FRAMHALDSSK.KENNARI, VESTM.EYJUM

19.
SÆTI

GUÐRÚN JÓNSDÓTTIR
LÍFEYRISLAUNAKONA, SELFOSSI

20.
SÆTI

KARL G. SIGURBERGSSON
FV. SKIPSTJÓRI / ELDRI BORGARI, REYKJANESB.

1.
SÆTI

SVANDÍS SVAVARSDÓTTIR
BORGARFULLTRÚI

2.
SÆTI

LILJA MÓSESDÓTTIR
HAGFRÆÐINGUR

3.
SÆTI

KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR
UMHVERFISRÁÐHERRA

4.
SÆTI

ARI MATTHÍASSON
LEIKARI

5.
SÆTI

STEINUNN ÞÓRA ÁRNADÓTTIR
ÖRYRKI

6.
SÆTI

EINAR MÁR GUÐMUNDSSON
RITHÖFUNDUR

7.
SÆTI

PAUL NIKOLOV
STUÐNINGSFULLTRÚI

8.
SÆTI

ÞORGERÐUR AGLA MAGNÚSD.
FRAMKVÆMDASTJÓRI

9.
SÆTI

SVEINN RÚNAR HAUKSSON
LÆKNIR

10.
SÆTI

RAGNHEIÐUR HERMANNSD.
KENNARI

11.
SÆTI

EGILL ÁSGRÍMSSON
PÍPULAGNINGAMAÐUR

12.
SÆTI

HREFNA SIGURJÓNSDÓTTIR
LÍFFRÆÐINGUR

13.
SÆTI

ANDRÉS INGI JÓNSSON
BLAÐAMAÐUR

14.
SÆTI

INGI RAFN HAUKSSON
FRAMLEIÐSLUMAÐUR

15.
SÆTI

HJÁLMDÍS HAFSTEINSDÓTTIR
FÉLAGSLIÐI

16.
SÆTI

SIGRÍÐUR KRISTINSDÓTTIR
SJÚKRALIÐI

17.
SÆTI

ERPUR EYVINDARSON
TÓNLISTARMAÐUR

18.
SÆTI

LÍSA KRISTJÁNSDÓTTIR
AÐSTOÐARLEIKSTJÓRI

19.
SÆTI

ÞORVALDUR ÞORVALDSSON
SMIÐUR

20.
SÆTI

ÁSLAUG HAUKSDÓTTIR
HEIMALJÓSMÓÐIR

21.
SÆTI

LENA M. RIST
NÁMSRÁÐGJAFI

22.
SÆTI

EINAR LAXNESS
SAGNFRÆÐINGUR

1.
SÆTI

GUÐFRÍÐUR LILJA GRÉTARSD.
FRAMKVÆMDASTJÓRI

2.
SÆTI

ÖGMUNDUR JÓNASSON
HEILBRIGÐISRÁÐHERRA

3.
SÆTI

ÓLAFUR ÞÓR GUNNARSS.
ÖLDRUNARLÆKNIR

4.
SÆTI

MARGRÉT PÉTURSDÓTTIR
VERKAKONA

5.
SÆTI

ANDRÉS MAGNÚSSON
GEÐLÆKNIR

6.
SÆTI

ÁSA BJÖRK ÓLAFSDÓTTIR
HÉRAÐSPRESTUR

7.
SÆTI

KRISTÍN HELGA GUNNARSD.
RITHÖFUNDUR

8.
SÆTI

GUÐMUNDUR AUÐUNSSON
STJÓRNMÁLAFRÆÐINGUR

9.
SÆTI

KARÓLÍNA EINARSDÓTTIR
LÍFFRÆÐINGUR

10.
SÆTI

KARL TÓMASSON
BÆJARFULLTRÚI

11.
SÆTI

ÞÓRDÍS EYGLÓ SIGURÐARD.
FORSTÖÐUKONA

12.
SÆTI

GÍSLI ÁSGEIRSSON
KENNARI OG ÞÝÐANDI

13.
SÆTI

GUÐRÚN ÁGÚSTA GUÐMUNDSD.
BÆJARFULLTRÚI

14.
SÆTI

EINAR ÓLAFSSON
BÓKAVÖRÐUR

15.
SÆTI

TANJA BJÖRK JÓNSDÓTTIR
NEMI

16.
SÆTI

ÞÓRIR STEINGRÍMSSON
RANNSÓKNARLÖGREGLA

17.
SÆTI

KOLFINNA BALDVINSDÓTTIR
FJÖLMIÐLAKONA

18.
SÆTI

KARL S. ÓSKARSSON
SÖLUSTJÓRI

19.
SÆTI

ANNA BENKOVIC MIKAELSD.
KENNARI

20.
SÆTI

KRISTJÁN HREINSSON
SKÁLD

21.
SÆTI

JÓHANNA B. MAGNÚSDÓTTIR
VERKEFNASTJÓRI

22.
SÆTI

SIGURJÓN EINARSSON
KVIKMYNDAGERÐAMAÐUR

23.
SÆTI

SIGURBJÖRN HJALTASON
ODDVITI

24.
SÆTI

KRISTÍN HALLDÓRSDÓTTIR
FV. ALÞINGISKONA
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Fátt nýtt í Draumalandinu
Heimildarmyndin Draumalandið hefur 
hrist upp í áliðnaðinum á Íslandi, 
eins og sannast til dæmis á tveimur 
tölvupóstum sem Ólafur Teitur 
Guðna son, upplýsingafulltrúi Rio Tinto 
Alcan, sendi starfsmönnum álversins í 
Straumsvík á frumsýningardag og dag-
inn eftir. „Fátt ef nokkuð nýtt kemur 
fram í myndinni Draumalandinu,“ 
eru upphafsorð annars. Ólafur Teitur 
gagnrýnir John Perkins, sem 
fram kemur í myndinni, fyrir 
„æði frumlegan málflutning“ 
og lætur fylgja með „nokkrar 
staðreyndir“, á þremur og 
hálfri blaðsíðu, sem eiga 
að hjálpa til við „að 
halda til haga því 
sem skiptir máli í 
þessari umræðu“.

Konstrúktívar krísur
Sigurður Kári Kristjánsson tók sér hlé 
frá páskaeggjaleit Sjálfstæðisflokksins 
við Ægisíðu á laugardag til að segja 
fréttamanni RÚV að risastyrkir FL 
Group og Landsbankans til flokksins 
væru úr öllu hófi. Birgir Ármannsson 
tjáði sig líka, sagði krísuna vissulega 
vonda, en að „svona vandamál“ sem 
upp kæmu gætu „bara verið til að 
styrkja okkur“. Þar er kannski komin 
skýringin á því að Birgir og Sigurður 
Kári sátu hjá þegar greidd voru 
atkvæði um frumvarp um hámarks-
styrki til stjórnmálaflokka í desem-
ber 2006. Lögin yrðu jú til þess að 

svona uppbyggjandi krísur 
heyrðu sögunni til.

Heiðarleiki Flokksins
Einar K. Guðfinnsson er annars á þeirri 
skoðun að tekið hafi verið heiðarlega 
á málinu í flokknum og af myndar-
skap. „Í þessum efnum eins og öðrum 
ber okkur að virða sannleikann og 
hafa heiðarleika í hávegum, eins og 
alltaf. Það hefur verið og er aðalsmerki 
Sjálfstæðisflokksins og því merki 
höldum við hátt á lofti,“ skrifar hann á 
vef sinn. Heiðarleikinn er nú samt ekki 

meiri en svo að það þurfti 
fréttastofu Stöðvar 2 til 
að greina frá styrkjun-
um himinháu. Og hvar 
var heiðarleikinn þegar 
tekið var við þeim til að 
byrja með? 
 stigur@frettabladid.is

... í nýjum umbúðum

Sama góða CONDIS bragðið ...

Ég man ekki hver sagði mér 
söguna af manni í Vestur-

bænum sem varð fórnarlamb 
rógbera, en mér fannst það fín 
dæmisaga, og finnst það enn. 
Rógur verður oft til í framhaldi 
af blaðri og tilgátum um fólk, 
sem breytist smám saman í stað-
reyndir í meðförum viðmælenda. 
Stundum er rógur beinlínis sett-
ur í umferð með þessum hætti til 
að koma höggi á einhvern. Engu 
skiptir þá hvort nokkur fótur 
er fyrir honum, nóg er að skapa 
tortryggni og efasemdir um við-
komandi. Almannarómur sér um 
framhaldið.

Rógberinn í sögunni var venju-
legur og grandvar maður. Stað-
hæft var við hann að Vestur-
bæingurinn væri varasamur og 
dæmi nefnd því til staðfestingar 
sem honum þótti hin mesta sví-
virða. Slíkt mætti gjarnan kom-
ast í hámæli. Hann lagði metnað í 
að svo gæti orðið og fyrr en varði 
var þessi ósómi á hvers manns 
vörum, og Vesturbæingurinn 
ærulaus. Þegar rógberinn var 
upplýstur um að þetta hefði verið 
uppspuni frá rótum, varð honum 
verulega um. Hann gerði sér ferð 
heim til fórnarlambsins, sem bjó 
á annarri hæð. Gekk upp tröpp-
urnar, sem voru utan á húsinu 
og barði á dyr. Þegar húsráðandi 
kom til dyra, sagðist rógberinn 
vera kominn til að biðjast fyrir-
gefningar á þeim álitshnekki sem 
hann hefði þurft að þola fyrir sitt 
tilstilli. Hvort það væri nokkuð 
sem hann gæti gert til að bæta 
fyrir það.

Húsráðandinn horfði hugsi á 
hann um stund. Bað hann svo að 
bíða andartak, fór inn til sín og 
kom að vörmu spori með dún-
sæng, hristi úr henni innihaldið 

svo að fiðrið dreifðist um 
umhverfið og fauk svo í burtu. 
„Geturðu tínt upp fiðrið?“ spurði 
hann rólega.

Eitrað vopn
Atlaga að mannorði og trúverðug-
leika annarra er ekki saklaus 
samkvæmisleikur. Fyrir þá 
árás verður ekki bætt. Þó að hið 
sanna komi í ljós og sé gert opin-
bert, er skaðinn skeður, fræinu 
hefur verið sáð. Minni fólks er 
brigðult, og löngu seinna man það 
kannski aðeins að þessi maður 
var á sínum tíma tortryggður eða 
bendlaður við einhver leiðindi og 
ósóma. Leiðréttingin fær aldrei 
sama rými og ávirðingin og 
vekur mun minni áhuga. Þetta er 
því eitrað vopn í höndum þeirra 
sem vilja lama framgang keppi-
nauta í viðskiptum eða pólitík. 

Hér á landi, sem annars staðar, 
finnast menn sem víla ekki fyrir 
sér að stýra framvindu mála með 
þessum hætti, og eru oft snillingar 
í að fela eigin spor. En ekki alltaf. 
Fólk eins og framangreindur róg-
beri er gjarnan verkfæri slíkra 
snillinga án þess að vita af því. 

Þekkt er setning úr banda-
rískum stjórnmálum: Látum þá 
/hann þræta fyrir það! – eða „Let 
them deny it!“ Þá er staðhæft 
að viðkomandi hafi misstigið 

sig eða brotið af sér. Um leið og 
hann fer í varnarstöðu er hann 
tortryggður. Þetta vita höfundar 
ávirðinganna. Varnarstaða er 
ekki góð staða. Miklar útskýr-
ingar skapa tortryggni. Þeir sem 
halda ró sinni og styrk í svona 
áhlaupi koma frekar uppréttir frá 
því en hinir. Hver og einn getur 
sett sig í spor þess sem fyrirvara-
laust er sakaður um atferli sem 
hann hefur ekki komið nálægt, 
og ábyrgð á atburðarás sem hann 
hefði ekki hugmyndaflug til að 
hanna. Vont er þegar pólitískir 
andstæðingar eiga í hlut, en verra 
þegar um samherja er að ræða.

Aðgreiningin
Kosningabarátta á yfirstandandi 
upplausnartímum er merkileg 
upplifun. Öðrum þræði eru allir 
að mæra sakleysi sitt og heiðar-
leika og leita uppi sektarlömb 
til að taka á sig syndafargið, svo 
allir hinir verði frjálsir. Ekkert 
er eins og áður, en þó er flest 
kunnuglegt. Samstaða og sam-
kennd þjóðarinnar í brimrótinu 
er ekki efst á blaði, heldur „við og 
hinir“-stefnan. Aðgreiningin. Við 
sem getum og kunnum og hinir 
sem sigla öllu í strand. Við sem 
stöndum vörð um lýðræðið og 
hinir sem vilja flokksræði.

Hugsjónir hjá sumum, en utan-
aðlærðir frasar hjá flestum. Á 
netinu og manna á milli er skítur 
og skætingur um pólitíska and-
stæðinga, rétt eins og pólitískar 
fylkingar skiptist í góða fólkið og 
vonda fólkið. Sjálfsupphafningin 
er takmarkalaus.

Höfum við tíma fyrir þennan 
leikaraskap í dag?

Það verður forvitnilegt að 
fylgjast með kosningaþátttöku 
í ár.

Nytsamir sakleysingjar

UMRÆÐAN
Ragnar Sverrisson 
skrifar um Evrópumál

Um þessar mundir berjast þingmenn 
Sjálfstæðisflokksins fyrir því að 

ekki verði gengið til samningaviðræðna 
við ESB nema því aðeins að þjóðin hafi 
fyrirfram verið spurð hvort það skuli 
gert eða ekki. Sé hún því samþykk verði 
gengið til samninga og niðurstaðan borin 
undir í annarri þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Þessi nýi áhugi sjálfstæðismanna, að 
spyrja þjóðina áður en vitað er hvað býðst, er 
fluttur af svo heilagri vandlætingu gagnvart 
þeim sem vilja láta síðari atkvæðagreiðsluna 
nægja, að þeir eru sakaðir um að vera á móti lýð-
ræðinu og þar af leiðandi andvígir alþýðu manna. 
Síðan gráta sjálfstæðismenn krókódílatárum 
yfir skilningsleysi og andvaraleysi gagnvart 
almúganum. 

Þessi nýja ásjóna sjálfstæðismanna verður þó 
að skoðast í ljósi þeirra eigin sögu. Eins og kunn-
ugt er beitti flokkurinn sér fyrir því á sínum 
tíma að Ísland gengi í NATO. Þá var þjóðin aldrei 
spurð; Alþingi afgreiddi málið. Sami flokkur 
vann vasklega að því að Ísland gengi til EFTA-

samstarfsins og ekki var þjóðin spurð. 
Síðast en ekki síst vann hann ásamt fleiri 
flokkum að því að Alþingi afgreiddi, 
góðu heilli, EES-samninginn. Þá grét 
enginn í þeim góða flokki yfir því að 
þjóðin fengi ekki að tjá sig beint; þvert 
á móti lagðist hann gegn þvílíkum hug-
myndum – Alþingi ætti að afgreiða slík 
mál, til þess væri það kosið. 

Þannig hefur saga Sjálfstæðisflokks-
ins ekki einkennst af áhuga á að bera hin 
stærri mál undir þjóðaratkvæði, þvert á 
móti. Minnisstæðast er auðvitað þegar 
þeir lyppuðust niður með fjölmiðlafrum-

varpið umdeilda þegar sýnt var að það yrði borið 
undir þjóðina. Það mátti alls ekki gerast því þessi 
sama þjóð hafði ekki nægan skilning á hinum 
rétta málstað og því ekkert við hana að tala. 

En nú hefur flokkurinn sjálfan sig upp til skýj-
anna í vandlætingu á því að aðeins verði einu 
sinni borin undir þjóðina hugsanleg aðild að ESB. 
Það skuli sko gert tvisvar og allt annað er andlýð-
ræðislegt og hið versta mál. Þannig breytast við-
horfin jafnan hjá þeim sem vandræðast stefnu-
lausir í afstöðu til grundvallarmálefna og eru að 
hefja áralanga pólitíska eyðimerkurgöngu. 

Höfundur er kaupmaður á Akureyri.

Eitt í dag og annað á morgun

RAGNAR 
SVERRISSON

JÓNÍNA MICHAELSDÓTTIR

Í DAG | Kosningabarátta

F
ormaður Sjálfstæðisflokksins reynir nú að færa rök fyrir 
því að tugmilljóna króna fjárframlög Landsbankans 
og FL Group í árslok 2006 hafi verið útskýrð að fullu. 
Styrkirnir verði endurgreiddir, fyrrverandi formaður 
hafi strax gengist við ábyrgð sinni í málinu, núverandi 

framkvæmdastjóri tekið pokann sinn og tveir flokksmenn stað-
fest að þeir hafi haft forgöngu um að afla fjárins. 

Að mati formannsins er málið með þessu úr sögunni, þetta 
„bull“ frá árinu 2006 svo notað séu orð oddvita lista flokksins í 
Norðurlandskjördæmi eystra. Eftir standa þó margar spurningar, 
sem ört minnkandi hópur kjósenda Sjálfstæðisflokksins hlýtur 
að spyrja sig. 

Farið var í það stóra verkefni að afla flokknum tuga milljóna 
króna í því skyni að rétta við fjárhag hans eftir að lög um fjármál 
stjórnmálaflokka höfðu verið samþykkt, en þau juku fjárstuðning 
ríkisins við stjórnmálaflokka stórlega á sama tíma og sett var þak 
á fjárframlög lögaðila við 300 þúsund krónur. 

Innan flokksins var þannig tekin markviss ákvörðun um að 
nýta smuguna frá samþykkt laganna að gildistöku þeirra til 
skilvirkrar fjáröflunar. Þessi smuga virðist raunar hafa verið 
nýtt í fleiri flokkum, en þó á allt öðrum stærðarskala en hér um 
ræðir.

Vissulega bar formaður Sjálfstæðisflokksins endanlega ábyrgð 
í málinu, eins og núverandi formaður hefur sagt. Það breytir því 
þó ekki að þeir voru fleiri sem vissu um gjörninginn en kusu að 
líta framhjá honum, þykjast ekki vita um hann eða láta sem þeim 
kæmi hann ekki við. Þeir bera einnig ábyrgð og verða að axla 
hana, einkum í þeim tilvikum sem um er að ræða einstaklinga 
sem enn gegna trúnaðarstörfum innan flokksins og/eða skipa 
sæti á þeim framboðslistum sem bornir eru fram í kosningunum 
sem standa fyrir dyrum eftir fáeina daga. 

Vitað var að markmið laganna var að koma í veg fyrir óeðli-
leg tengsl fyrirtækja og stjórnmálamanna. Engu að síður var 
tekið við tugmilljóna fjárframlögum frá tveimur einstökum 
fyrirtækjum fáeinum dögum áður en lögin tóku gildi. Ráðamenn 
í Sjálfstæðisflokknum gættu þess vissulega að stórgjafir FL og 
Landsbankans væru löglegar en virðist hafa yfirsést að þær voru 
algerlega siðlausar. 

Ekki er óeðlilegt að spurningum sé velt upp um það hvað þessi 
fyrirtæki ætluðu sér að fá í staðinn fyrir gjafir sínar, eða hvaða 
greiða þau töldu sig vera að endurgjalda með þeim. Í það minnsta 
er það vart tilviljun að fjárframlög til eins stjórnmálaflokks nema 
margfaldri upphæð fjárframlaga til annarra flokka.

Fjárframlög fyrirtækja til stjórnmálaflokka á árinu 2006 sýna 
í hnotskurn mikilvægi þess að lög um fjármál stjórnmálaflokka 
voru sett. Slík lög þurfti að setja til að koma í veg fyrir óeðlileg 
hagsmunatengsl.

Kjósendur munu svo meta með atkvæðum sínum annan 
laugardag að hve miklu leyti þeir líta svo á að þetta „bull“ frá 
2006 sé úr sögunni.

Tugmilljóna fjárstyrkir til Sjálfstæðisflokksins:

Æ sér gjöf 
til gjalda

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR
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HRÁSKINKA „PROSCIUTTO“

með fíkjum, salati og ferskum parmesanosti

RJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPA
með humarfrauði

MARINERAÐUR KÁLFAHRYGGUR Á BEINI
með ristuðu grænmeti, kartöflumauki

og hunangskryddsósu (4.590 kr.)

ÖND
með appelsínusósu og kartöfluköku (5.590 kr.)

NAUTALUND
Béarnaise með grilluðu hvítlauksristuðu spínati 

og sperglum (6.590 kr.)

LOGANDI CRÈME BRÛLÉE
með súkkulaði ís  

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207 - Netfang perlan@perlan.is - Vefur www.perlan.is
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Allt í steik
verð frá 4.590 kr.

Perlan
Ein magnaðasta bygging Reykjavíkur á daginn. 
Eitt besta veitingahúsið á kvöldin.

Gjafabréf PerlunnarGóð tækifærisgjöf!1
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VELDU MILLI ÞRIGGJA AÐALRÉTTA

Allt í steik framlengt til 19. apríl

Nýr A la Carte hefst 20. apríl!
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ÓLÍNA 
ÞORVARÐARDÓTTIR 

UMRÆÐAN 
Lilja Mósesdóttir skrif-
ar um efnahagsmál

Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn (AGS) taldi 

opinbert eignarhald banka 
í löndum Suðaustur-Asíu 
í lok tíunda áratugarins 
vera mikilvæga ástæðu 
fyrir falli þeirra, þar sem 
ákvarðanir um lánveiting-
ar voru ekki teknar út frá viðskipta-
legum forsendum heldur hagsmun-
um stjórnmálaflokka. AGS þrýsti 
því á að bankakerfi þessara landa 
kæmust í eigu einkaaðila og stýrð-
ust af lögmálum markaðarins. Þessi 
stefna AGS var dýrkeypt þeim fáu 
löndum sem henni fylgdu. 

Ísland hefur afsannað að banka-
kerfi í ríkiseigu geti af sér fjár-
málakreppu og hrun bankanna 
afhjúpaði hversu fallvalt einkarek-
ið bankakerfi er. Aldrei áður hefur 
heilt bankakerfi hrunið á 10 dögum 
og ástæða þess er einföld. Einka-
aðilar eiga erfiðar en ríkið með að 
verjast árásum öflugra spákaup-
manna. Þetta á sérstaklega við um 
bankakerfi, þar sem ríkir fákeppni 
sem birtist m.a. í víðtækum kross-
eignatengslum. 

Traust almennings á banka-
kerfi í einkaeigu hrundi við fall 
íslensku bankanna. Fara verð-
ur hægt í að auka hlut einkaaðila 
í nýju bönkunum ef breytingin á 
ekki að leiða til útstreymis spari-
fjár. Alþjóðlegt lánstraust nýja 
bankakerfis er lítið og því þarf 

sterkan kjölfestueiganda. 
Eignarhald ríkisins gefur 
stjórnvöldum kost á að 
grípa inn í starfsemina 
áður en til bankahruns 
kemur, en hagkerfi sem 
einu sinni hefur farið í 
gegnum fjármálakreppu 
er ekki ónæmt fyrir ann-
arri kreppu.  

Ríkið verður að vera 
eignaraðili til að tryggja 
að hagsmunir fjármála-

geirans og þeirra sem eiga hreyf-
anlegt fjármagn eða miklar eignir 
séu ekki teknir fram yfir hagsmuni 
frumframleiðslugreinanna, launa-
fólks og eignalítilla einstaklinga. 

Endur-einkavæðing íslenska 
bankakerfisins mun vekja upp hags-
munatengsl útrásarinnar sem birt-
ust m.a. í spilltum viðskiptaháttum 
eins og lánum til hluthafa. Gagnsær 
ríkisbanki undir lýðræðislegu eftir-
liti gæti aldrei komist upp með aðra 
eins spillingu og einkavæddu bank-
arnir innleiddu. Hluti bankakerfis-
ins á að verða áfram í eigu ríkisins 
á sama tíma og stjórnvöld innleiða 
víðtæka löggjöf og öflugt eftir-
litskerfi með starfsemi bankanna 
til að tryggja almannahagsmuni. 
Auk þess þarf að aðskilja almenna 
bankastarfsemi frá fjárfestingar-
starfsemi til að koma í veg fyrir að 
almenningur þurfi aftur að taka á 
sig skuldbindingar vegna áhættu-
fjárfestinga. 

Höfundur er hagfræðingur og 
skipar annað sæti á V-lista 

Reykjavíkurkjördæmis suður. 

Ríkið kjölfestufjár-
festir í bankakerfinu

Ógn við heilbrigða stjórnsýslu
UMRÆÐAN
Ólína Þorvarðar dóttir 
skrifar um eigna- og 
hagsmunatengsl í ís-
lenskum stjórnmálum

Nýlega voru settar 
leiðbeinandi regl-

ur á Alþingi um fjár-
mál þingmanna, líkt 
og tíðkast víða erlendis. 
Enginn vafi er á því að 
reglur af þessu tagi eru til mik-
illa bóta, enda til þess fallnar að 
efla traust og gegnsæi stjórn-
arathafna. Sú leið var valin að 
setja fremur leiðbeinandi reglur 
en löggjöf, en taka málið til end-
urmats í ljósi reynslunnar eftir 
tiltekinn tíma. Það er þinginu 
og þeim sem stýrðu vinnunni til 
sóma að þetta skyldi til lykta leitt 
í ágætri sátt.

Samkvæmt reglum þessum 
ber alþingismönnum að gefa upp 
tilteknar eignir sínar og gjafir 
umfram 50 þúsund krónur. Að 
þessu sinni var ekki stigið það 
skref að upplýsa um eignatengsl 
maka eða skuldir. Ekki er þó 
óhugsandi að síðar verði slíkum 
ákvæðum bætt við – og satt að 
segja vona ég að svo verði. 

Fjölskyldutengsl stjórnmála-
manna við félög og fyrirtæki 
sem þurfa á einhverju stigi máls 
að leita ásjár eða aðgerða stjórn-
valda geta verið allt eins haml-
andi fyrir heilbrigða stjórnsýslu 
og ef um væri að ræða persónu-
leg eignatengsl. Þá er augljóst að 
skuldastaða stjórnmálamanna 
getur í vissum tilvikum valdið 
efasemdum um hæfi þeirra. 

Nokkrir stjórnmálamenn hafa 
að svo komnu birt upplýsingar 

um eignir og skuld-
ir sínar – og er það vel. 
Aðrir hafa verið hik-
andi, enda kann sumum 
að finnast full nærgöng-
ult að opna fjárreiður 
sínar almenningi með 
þeim hætti. Bæði sjón-
armið eru skiljanleg. 

En þess hefur líka 
orðið vart að menn 
bregðist reiðir við 
umræðu um meint 
hagsmunatengsl þeirra 

við félög og fyrirtæki. Enn aðrir 
hafa heitið því að gefa upp eignir 

sínar og skuldir og „taka allt upp 
á borðið“ án þess að af því hafi 
orðið. En reiði og vanefndir eru 
þó sennilega vitlausustu við-
brögðin sem hugsast geta við 
áleitnum spurningum í því and-
rúmslofti tortryggni og kvik-
sagna sem nú ríkir í samfélagi 
okkar. Sé allt með felldu ætti 
enginn skaði að hljótast af því að 
gera grein fyrir tengslum sínum 
og eignastöðu. Þvert á móti er 
það eini raunhæfi mótleikurinn 
við vantrausti og gróusögum. 

Nú er gott eitt um það að 
segja að athafnamenn og fyr-
irtækjaeigendur sitji á Alþingi. 

Fjölskyldutengsl inn í athafna- 
og viðskiptalíf eru að sjálfsögðu 
enginn glæpur. Stjórnmálamenn 
verða hvorki verri né betri sem 
manneskjur fyrir það að vera 
börn, tengdabörn, makar eða 
frændsystkini ráðandi stjórn-
enda eða eigenda stórfyrirtækja. 
En þegar kemur að því að taka 
stjórnvaldsákvarðanir sem hafa 
afgerandi áhrif á afkomu og 
afdrif þessara sömu fyrirtækja, 
þá vandast málið. Hvernig bregst 
þá til dæmis ráðherrann við sem 
er tengdasonur, maki, systir eða 
sonur – svo tekin séu ímynduð 
dæmi?

Það er ekki nóg að viðkom-
andi sé heiðarlegur í hjarta og 
sinni. Hæfi hans eða hennar til 
ákvörðunar þyrfti að vera hafið 
yfir allan vafa. 

Þetta er vandinn sem við er 
að eiga. Íslenskt samfélag er svo 
lítið að tengsl stjórnmálamanna 
við fyrirtæki, fjármálastofnanir, 
félög og hagsmunasamtök eru 
raunveruleg ógn við heilbrigða 
stjórnsýslu og stjórnmál. Sú 
meinsemd hefur nú þegar grafið 
alvarlega undan trausti almenn-
ings á íslenskum stjórnmála-
mönnum og fjármálakerfi, eins 
og fjölmörg dæmi sanna. 

Við þessu er lítið annað að gera 
en að kjörnir fulltrúar upplýsi 
um hvaðeina sem valdið getur 
vanhæfi þeirra á síðari stigum. 
Leiðbeinandi reglur setja mönn-
um engar skorður í því efni að 
upplýsa um fleira en reglurnar 
segja til um. Þær setja einfald-
lega lágmarkið. 

Höfundur skipar 2. sæti á 
lista Samfylkingarinnar í NV-

kjördæmi.

Fjölskyldutengsl stjórnmála-
manna við félög og fyrirtæki 
sem þurfa á einhverju stigi 
máls að leita ásjár eða 
aðgerða stjórnvalda geta 
verið allt eins hamlandi fyrir 
heilbrigða stjórnsýslu og ef 
um væri að ræða persónuleg 
eignatengsl.

LILJA MÓSESDÓTTIR

UMRÆÐAN
Sigurjón Þórðarson 
skrifar um skuldir ríkisins

Það getur verið nokk-
uð snúið að átta sig 

á þeirri skuldasúpu sem 
íslenska þjóðin er lent ofan 
í undir stjórn Sjálfstæðis-
flokks, Framsóknarflokks 
og Samfylkingar. Erlendar 
skuldir þjóðarbúsins hafa 
sjöfaldast á síðustu fjórum árum. 
Upphæðin sem þjóðin hefur feng-
ið að láni er gríðarlega há, 13 þús-
und milljarðar íslenskra króna, en 
í heiminum eru liðlega sex milljarð-
ar manna. Við höfum því fengið að 
láni upphæð sem svarar til þess að 
2.000 krónur hafi runnið til okkar 
frá hverjum einasta einstaklingi á 
jörðinni. Eru þá allir taldir með. 
Súdanar, Færeyingar, Kínverjar, 
vinir okkar Bretar og allir hinir.

Það er augljóst að þessir pening-
ar komu ekki nema að litlu leyti 
til Íslands enda væru annars allar 
götur hér úr marmara og ljósa-
staurar úr gulli. Ábyrgð þeirra 
sem veittu þessi lán er ekki minni 
en þeirra sem tóku þau. Íslenska 
þjóðin getur hvorki ábyrgst þessar 
skuldir né verið sett fram sem veð 
fyrir þeim. Þegar þjóð er komin í þá 
stöðu sem Ísland er komið í verða 
menn að staldra við, fara yfir stöð-
una og leggja á það kalt mat hvað 
við getum greitt, hvað við eigum að 
greiða og hvernig við eigum að gera 
það. Ekki er hægt að ætlast til þess 
að þjóðin framkvæmi hluti sem eru 
óframkvæmanlegir og því blasir við 
að við verðum að gera skuldunaut-
um okkar það ljóst af auðmýkt.

Lunginn af íslenskum stjórnmála-
mönnum sem nú bjóða sig fram til 
að leysa úr vanda þjóðarinnar virð-
ist ekki gera sér nokkra grein fyrir 
þeim gríðarlega vanda sem blas-
ir við þjóðinni við að stoppa í 150 
milljarða gat sem orsakað er að 
mestum hluta af gríðarlegum vaxta-
greiðslum og tekjusamdrætti ríkis-
ins. Í eldhúsdagsumræðu kom fram 
ein tillaga frá Samfylkingunni, þ.e. 
að ganga í Evrópusambandið, en VG 
og Sjálfstæðisflokkur slógu um sig 
með frösum á borð við „við leysum 
þetta mál“ og „við förum í gegnum 

þetta saman“. Allur tekju-
skattur einstaklinga og 
fyrirtækja er 120 millj-
arðar og þótt hann sé tvö-
faldaður dugir það ekki til 
að stoppa í fjárlagagatið.

Frjálslyndi flokkurinn 
kom einn fram með beinar 
tillögur um að auka tekjur 
með aukningu þorskveiða 
um 100.000 tonn sem gæfi 
þjóðarbúinu tugi millj-
arða í beinhörðum gjald-

eyri. Frjálslyndi flokkurinn legg-
ur sömuleiðis til lækkun vaxta og 
afnám verðtryggingar frá og með 
síðustu áramótum. 

Skattatillögur Samfylkingar og 
Vinstri grænna eru athyglisverð-
ar, á hverja þær eiga að leggjast 
og hverju þær eiga að bjarga. Þrátt 
fyrir að skattar yrðu hækkaðir hér 
upp úr öllu valdi duga skattahækk-
anir aldrei til þess að stoppa upp í 
nema pínulítinn hluta gatsins. Engin 
leið er að ná sköttum inn í ríkissjóð 
sem einhverju nemi nema hann 
lendi á millitekjufólki. Er það ekki 
einmitt fólkið sem átti að slá skjald-
borg um? Þá vitum við hvernig það 
er gert – með aukinni skattheimtu. 
Eina leiðin til að komast út úr þess-
ari stöðu er að framleiða sig út úr 
henni. Við skattleggjum okkur ekki 
út úr kreppunni og aðhaldssemi 
dugar heldur ekki til að loka 150 
milljarða gati. Aukin skattheimta 
dregur þess utan mátt úr atvinnu-
lífinu sem það má alls ekki við. Hér 
þarf að hvetja til aukinnar atvinnu-
starfsemi og skapa henni skilyrði. 

Það gengur ekki að hér fari 
hundruð manns á atvinnuleysis-
skrá á dag. Þessu verður ekki 
breytt nema með almennum aðgerð-
um, stöðugleika í gjaldmiðlinum og 
miklu lægri vöxtum. Þetta vita allir 
og viðurkenna, en síðasta vaxta-
lækkun sýnir svo ekki verður um 
villst að stjórnvöld eru hvorki að 
hugsa um hag heimila né fyrirtækja 
í landinu. Nær allar aðrar þjóðir eru 
komnar með stýrivexti upp á 0-2% 
en við erum enn með 15,5% stýri-
vexti, væntanlega þá til þess að slá 
á þenslu!

Höfundur er í öðru sæti á 
lista Frjálslynda flokksins í 

Norðvesturkjördæmi.

2.000 krónur á hvert 
mannsbarn í heimi

SIGURJÓN 
ÞÓRÐARSON



 www.ferdafagnadur.is

Veist þú hvað er í boði hér heima? 

Laugardaginn 18.apríl

Allir viðburðir ókeypis eða á kostnaðarverði! 
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timamot@frettabladid.is

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

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

Á þessum degi árið 1987 var Leifsstöð, flugstöð 
Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli, vígð að við-
stöddum um þrjú þúsund gestum.

Tilgangur flugstöðvarinnar var að skilja að al-
mannaflug og starfsemi varnarliðsins. Banda-
ríkjamenn og Íslendingar skiptu með sér kostn-
aði við verkið og greiddi Bandaríkjastjórn um tvo 
þriðju heildarkostnaðar sem var um þrír milljarð-
ar króna. Rekstur flugstöðvarinnar var á hendi 
Flugmálastjórnar Keflavíkurflugvallar til ársins 
1998 er ríkisstofnunin Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
var sett á fót til að annast flugstöðvarreksturinn.

Árið 1999 voru Fríhöfnin á Keflavíkurflugvelli 
og Flugstöð Leifs Eiríkssonar sameinaðar í eitt 
hlutafélag í eigu ríkisins.

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. var stofnað 
með lögum frá Alþingi í maí 2000 og tók við 
öllum rekstri flugstöðvarinnar, fasteign og skuld-

bindingum 1. október sama ár. Félagið var gert 
að opinberu hlutafélagi árið 2007.

Flugstöðin stækkaði um 16.000 fermetra 
þegar suðurbygging hennar var tekin í notkun 
25. mars 2001. Framkvæmdir við stækkun og 
breytingar í norðurbyggingu flugstöðvarinnar hóf-
ust í október 2005 og lauk vorið 2008.

ÞETTA GERÐIST:  14. APRÍL 1987

Flugstöð Leifs Eiríkssonar er vígð

Sandra Erlingsdóttir, gullsmiður, afró-
drottning Íslands, hipphoppari og kenn-
ari, fagnar þrjátíu ára afmæli í dag. 
Sú staðreynd að þrjátíu komi í stað-
inn fyrir tuttugu og eitthvað fer ekkert 
fyrir brjóstið á Söndru, sem er ferskari 
en nokkru sinni. „Nei, nei, þetta er bara 
snilld; veistu ekki að „30‘s is the new 
20‘s“,“ segir hún hlæjandi og vitnar í 
lag eftir tónlistarmanninn Jay-Z. „Það 
er bara rugl að vera tuttugu og eitthvað. 
Nú er ég komin á besta aldurinn og veit 
alla vega hvað ég vil.“ 

Söndru dugar ekkert vöffluboð á stór-
afmælinu. Hún fékk því skemmtistað-
inn Jacobsen í lið með sér til að flytja 
inn einn af sínum uppáhaldstónlistar-
mönnum til að skemmta sér og öðrum 
næsta föstudagskvöld. Þetta er plötu-
snúðurinn, taktasmiðurinn og mynd-

listarmaðurinn Ge-ology. „Ég kynntist 
honum þegar ég bjó í Brooklyn fyrir 
nokkrum árum. Hann kom í afmæli til 
sambýliskonu minnar og við smullum 
saman. Í dag er hann einn af mínum 
bestu vinum. Mig hefur lengi lang-
að til að fá hann hingað heim að spila. 
Ég hef nokkrum sinnum verið viðstödd 
gigg hjá honum og þau eru alltaf frá-
bær, það myndast alltaf ótrúleg stemn-
ing hjá honum. Hann er ótrúlega fær dj, 
fer með mann í ferðalag um marga tón-
listarstíla, spilar meðal annars fönk, 
soul, hiphop, house og reggí.“ 

Ge-ology er þekktur í hiphopinu og 
hefur meðal annars gert takta við lög 
de la Soul, Mos Def, Talib Kweli og Jill 
Scott. Hann byrjaði ungur í bransanum 
og var meðal annars með Tupac Shakur í 
grúppunni Born Busy á unglingsárunum. 

Hann hefur gefið út eina sólóplötu, Ge-
ology Plays Ge-ology. 

Partíið verður haldið á Jacobsen 
næsta föstudagskvöld, þann 17. apríl. 
Húsið opnar klukkan 22 og hvetur 
Sandra fólk til að mæta snemma, enda 
verði hitað upp á báðum hæðum. Á 
fyrstu hæðinni verða dj Intro og dj B-
Ruff og í kjallaranum þeir Diddi Fel, 
Sesar A, Emmsjé Gauti og dj Kocoon. 
Dj Danni Deluxe tekur svo við og klárar 
kvöldið þegar Ge-ology hefur lokið 
sínu.

Sandra ætlar að taka lífinu með ró 
í dag og undirbúa sig fyrir helgina. 
„Ge-ology kemur til landsins í dag svo 
ætli ég taki ekki bara á móti honum, 
fari kannski með hann á rúntinn; sýni 
honum Bláa lónið og svona.“

 holmfridur@frettabladid.is

GULLSMIÐURINN OG DANSKENNARINN SANDRA ERLINGSDÓTTIR:  ER ÞRÍTUG Í DAG

Flutti inn uppáhalds dj-inn
og heldur risapartí á Jacobsen

SANDRA ERLINGSDÓTTIR AFMÆLISBARN „30‘s is the new 20‘s,“ segir gleðipinninn Sandra, sem lætur sig ekki muna um að flytja til landsins 
sinn uppáhalds listamann í tilefni af afmæli sínu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

SIMONE DE BEAUVOIR 
LÉST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1986.

„Maður fæðist ekki kona 
heldur verður kona.“

Beauvoir var franskur rithöf-
undur og heimspekingur. Hún 

er þekktust fyrir fræðirit sitt 
Le Deuxième Sexe (Hitt kynið) 

frá 1949 en þar er að finna 
ítar lega athugun og greiningu 

á kúgun kvenna. Er ritið talið 
hafa lagt grunninn að sam-

tímafemínisma.

Hjartkær bróðir okkar,

Ólafur Snæbjörn Bjarnason
frá Blöndudalshólum, 

lést á Kristnesspítala 2. apríl. Útförin fer fram frá 
Glerárkirkju fimmtudaginn 16. apríl kl. 14.

Ingibjörg Bjarnadóttir
Elín Bjarnadóttir
Jónas Bjarnason
Kolfinna Bjarnadóttir.

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.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi, 

Ólafur Jens Pétursson 
Álfhólsvegi 68, Kópavogi, 

verður jarðsunginn frá Digraneskirkju miðvikudaginn 
15. apríl kl. 13.00.

Áslaug Gunnsteinsdóttir
Gunnsteinn Ólafsson Eygló Ingadóttir 
Pétur Már Ólafsson Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir
og barnabörn.

MERKISATBURÐIR
1695 Hafís rekur inn á Faxaflóa 

í fyrsta sinn síðan 1615. 
Ísinn hafði rekið suður 
með Austurlandi og svo 
vestur með Suðurlandi.

1931 Alþingi er rofið og boðað 
til kosninga. Þingrofið 
veldur miklum deilum.

1962 Handritastofnun Íslands, 
sem síðar fékk nafnið 
Árnastofnun, er stofnuð 
með sérstökum lögum 
þegar hillir undir lausn 
handritamálsins.

1980 Fyrsta hljómplata Iron 
Maiden, Iron Maiden, 
kemur út í Bretlandi.

1992 Ráðhús Reykjavíkur er 
tekið í notkun, nákvæm-
lega fjórum árum eftir 
fyrstu skóflustunguna. 
Byggingarkostnaður er á 
fjórða milljarð króna.

Framkvæmdasýsla ríkis-
ins hefur auglýst eftir til-
boðum í byggingu Gesta-
stofu Vatnajökulsþjóðgarðs á 
Skriðuklaustri, en hún verð-
ur fyrsta byggingin hér á 
landi sem verður byggð sam-
kvæmt vottuðum vistvænum 
byggingarstöðlum. Útboðið 
er unnið samkvæmt nýsam-
þykktri stefnu ríkisstjórnar-
innar um vistvæn innkaup. 

Þær byggingar sem um 
ræðir eru gestastofa Vatna-
jökulsþjóðgarðs á Skriðu-
klaustri og þjóðgarðsmiðstöð 

á Hellissandi. Meðal mark-
miða við hönnun bygging-
anna er að takmarka neikvæð 
umhverfisáhrif, skapa heil-
næman vinnustað, minnka 

rekstrarkostnað og stuðla að 
góðri ímynd. Stefnt er að því 
að byggingarnar verði vott-
aðar sem vistvæn mannvirki 
samkvæmt vottunarkerfi 

BREEAM (British Build-
ing Research Establishment 
Environmental Assessment 
Method) en það gerir ákveðn-
ar kröfur til verktaka meðal 
annars varðandi verklag á 
vinnustað og innkaup á bygg-
ingarefnum. Vistvæn inn-
kaup fela í sér margs konar 
ávinning fyrir kaupendur, 
birgja og samfélagið, að því 
er fram kemur í tilkynningu 
frá ráðuneytinu. Þar segir 
jafnframt að þau dragi úr 
umhverfisáhrifum og hvetji 
til nýsköpunar.

Fyrsta umhverfisvottaða byggingin

VISTVÆNT Meðal markmiða við hönnunina er að takmarka neikvæð 
umhverfisáhrif.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



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

Rodriguez Luna er þekkt nafn 
meðal þeirra sem þekkja til bar-
dagaíþróttarinnar taekwondo. 
Hann hefur unnið til fjölda verð-
launa á ferli sínum, sem hófst árið 
1973 í Mexíkó þar sem hann braust 
úr sárri fátækt, og á síðasta ári var 
hann innlimaður í frægðarhöll 
taekwondo. Auk þess rekur hann 
sex taekwondo skóla undir merkj-
um Absolut TaeKwonDo. 

Fyrir hálfu ári réði Taekwondo-
samband Íslands Luna til starfa, en 
hann telur þjóðina eiga góða mögu-
leika að ná langt á næstu Ólympíu-
leikum. „Ég var ráðinn hingað sem 
tæknilegur ráðgjafi landsliðsins og 
er mjög sáttur við það fyrirkomu-
lag, meðal annars í ljósi þess að 
Íslendingar hafa þann bakgrunn 
og búa yfir þeim eiginleikum sem 
þarf til að ná langt í íþróttinni,“ 
segir Rodriguez og bætir við að 
landsmenn séu að auki líkamlega 

sterkir. „Það kemur sér vel þar 
sem iðkendur taekwondo þurfa að 
reiða sig mikið á líkamlega getu 
og snerpu og svo fæturna, gagn-
stætt til dæmis því sem gerist í 
karate þar sem áhersla er á notkun 
handa.“

Að hans mati þarf þó meira en 
líkamlegan styrk til að ná árangri. 
„Taekwondo gengur líka út á sjálf-
stjórn og aga, að ná og viðhalda 
andlegu jafnvægi. Mér finnst mikil-
vægt að innræta Íslendingum það 
hugarfar, sérstaklega börnunum, 
og eins að kenna þeim að bera virð-
ingu hver fyrir öðrum,“ segir hann. 
„Með réttri þjálfun tel ég að Íslend-
ingum séu allir vegir færir.“

Ólympíuleikarnir berast í tal. 
Þeir eru Rodriguez að góðu kunnir 
því undir hans leiðsögn hefur mex-
íkóska landsliðið í taekwondo unnið 
til fjölda verðlauna: tvennra gull-
verðlauna á Ólympíuleikunum í 

Peking, silfurs í Aþenu og tvennra 
bronsverðlauna á leikunum í Syd-
ney. Hann telur Íslendinga allt eins 
eiga möguleika og Mexíkó á að ná 
langt, en til þess þurfi þeir þó að 
leggja talsvert á sig og æfa stíft. 
„Með réttri þjálfun gætu þeir kom-
ist á leikana og líka heimsmeistara-
mótið, sem verður haldið í Kaup-
mannahöfn í október á þessu ári, og 
snúið aftur heim með verðlaun.“

Óhætt er að segja að Rodriguez 
hafi haft í nógu að snúast síðan 
hann settist að á Íslandi. Hann 
hefur kennt taekwondo víðs vegar 
um landið og er nú með námskeið 
hjá KR og Fjölni þar sem hann 
kennir bæði fullorðnum og börn-
um þessa fornu bardagalist. „Og 
þar hef ég meðal annars komist að 
raun um að Íslendingar hafa þetta 
allt í hendi sér,“ segir hann bjart-
sýnn. 

 roald@frettabladid.is

Sjálfstjórn, snerpa og agi 
Rodriguez Luna á að baki farsælan feril, sem spannar marga áratugi, í taekwondo og rekur sex skóla þar 
sem íþróttin er kennd. Luna er nú fluttur til landsins og miðlar af þekkingu sinni hjá íslenskum félögum.

Rodriguez lærði taekwondo hjá Ramiro Guzman og hefur kennt og haldið fjölda fyrirlestra um allan heim. Um þessar mundir 
miðlar hann af reynslu sinni hjá Fjölni og KR þar sem hann kennir bæði fullorðnum og börnum þessa kóresku bardagaíþrótt.

MYND/CESAR RODRIGUEZ

ÞRÓUNARSTOFA HEILSUGÆSLUNNAR  er 

nýtt heiti yfir Miðstöð mæðraverndar, Miðstöð tann-

verndar og að nokkru leyti Miðstöð heilsuverndar 

barna, sem hafa verið settar undir einn hatt.

Meirapróf

Upplýsingar og innritun
í síma 5670300

NÝTT NÁMSKEIÐ HEFST 15. APRÍL
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„Sex vikna Bollywood-námskeið 
hefjast í Kramhúsinu 21. apríl næst-
komandi og verður kennt á þriðju-
dögum. Kramhúsið var með Bolly-
wood-námskeið fyrir nokkrum 
árum þar sem fenginn var erlendur 
gestakennari en á þeim tíma var ég 
einnig að kenna á Bollywood-nám-
skeiði í öðrum dansskóla þar sem ég 
lærði Bollywood-dans fyrst,“ segir 
Rosana Davud, danskennari.

„Áhugi á Bollywood-dansi hefur 
vaknað aftur í kjölfar kvikmyndar-
innar Viltu vinna milljón eða 
Slumdog Millionaire, eins og hún 
kallast á ensku. Í lokaatriði hennar 
er Bollywood-dansatriði en annars 
sést þessi dans gjarnan í indversk-
um kvikmyndum sem framleiddar 
eru af Bollywood,“ segir Rosana 
áhugasöm og nefnir að Bollywood 
sé blanda af orðunum Bombay og 
Hollywood.

„Dansinn er blanda af indversk-
um þjóðdönsum og nútíma „free-
style“ þar sem svipbrigði og leikræn 
túlkun skipta höfuðmáli. Á nám-
skeiðinu verða grunnsporin kennd, 
aðalhugtök dansins og dansspor 
við aðallag kvikmyndarinnar Viltu 
vinna milljón sem heyrist sí og æ í 
útvarpinu í dag,“ útskýrir Rosana 
áhugasöm og bætir við: „Þetta er 
mjög góð líkamsrækt sem inni-
heldur mikla gleði og brennslu og 
er námskeiðið byrjendanámskeið, 
opið öllum.“

Rosana er að eigin sögn eink-
um sérhæfð í magadansi en þar 
sem sumum hreyfingum svipar til 
Bollywood-dansins fékk hún áhuga 
á honum. „Í sjö ár hef ég dansað og 
kennt magadans en síðustu tvö árin 
vann ég við að sýna í Mið-Austur-
löndum og við Persaflóann, meðal 
annars í Dubai. Þar er mikil ind-
versk menning vegna fjölda inn-
flytjenda þar og á meðan ég var 
að dansa í Dubai tók ég nokkur 
Bollywood-námskeið og einkatíma. 
Einnig tók ég þátt í Bollywood-sýn-
ingum með indverskum danshóp-
um,“ segir Rosana ánægð og ljóst er 
að hjá henni má læra ýmislegt um 
töfra Bollywood. Skráning er hafin 
á vefsíðu Kramhússins, www.kram-
husid.is.  hrefna@frettabladid.is

Bombay og Hollywood
Nú á vordögum stendur til boða svokallað Bollywood-námskeið hjá Kramhúsinu sem hefst 21. apríl en 
þar kennir Rosana Davud seiðandi danshreyfingar frá Bollywood í takt við hressandi tónlist.

Rosana hefur einkum fengist við magadans og hefur meðal annars sýnt í Mið-
Austurlöndum og við Persaflóann. Í Dubai æfði hún Bollywood-dans og tók þátt í 
sýningum og hún ætlar nú að miðla fróðleik sínum til dansþyrstra Íslendinga.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Næstu fyrirlestrar og námskeið
14. apríl Sætuefnið Aspartam - Er Diet kók betra 
en venjulegt kók?
Haraldur Magnússon osteópati

16. apríl Hvað er málið með aukakílóin?
Matti Ósvald heilsufræðingur

18. apríl Hláturjóga með jákvæðu styrkjandi ívafi 
Ásta Valdimarsdóttir hláturjógakennari

21. apríl Spa dekur
Kolbrún Björnsdóttir grasalæknir

22. apríl Hvað á ég að gefa barninu mínu að 
borða?
Ebba Guðný Guðmundsdóttir kennariwww.madurlifandi.is

www.eirberg.is • 569 3100
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Auglýsingasími

ÓKEYPIS TANNLÆKNINGAÞJÓNUSTA  skoðun og meðferð 

fyrir börn og unglinga yngri en 18 ára verður í húsnæði tannlækna-

deildar Háskóla Íslands 18. apríl og 9. og 23. maí, frá klukkan 10 til 13.
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Valhöll fasteignasala hefur til 
sölu 145,2 fermetra einbýlis-
hús með bílskúr við Melgerði.

H úsið sem var byggt 1957 
hefur verið endurnýjað 
mikið í gegnum tíðina. 

Búið er að skipta um þakefni og 
gler og glugga auk þess sem lagnir 
hafa verið endurnýjaðar. Sólstofa 
var byggð við húsið árið 1987 og 
það var steinað að utan með 
hvítum ítölskum marmara og 

svörtum marmara undir gluggum. 
Innkeyrsla og garður voru hellu-
lögð 2001. 

Komið er inn í rúmgott hol 
með hita í gólfi og góðum fata-
skáp. Eldhús er með sérsmíðaðri 
innréttingu og sérherbergi inn af 
því fyrir þvottavél og þurrkara. 
Stofan er rúmgóð með marmara á 
gólfum. Sólskáli er rúmgóður með 
flísum á gólfi og útgengi út í suð-
urgarð. Á neðri hæð er sér gesta-
snyrting, flísalögð í hólf og gólf.

Teppalagður stigi liggur upp 
á efri hæð. Uppi eru tvö rúmgóð 
herbergi með skápum. Á gólfi er 
eikarparket. Baðherbergi er flísa-
lagt í hólf og gólf með sturtu. Sér 
geymsluherbergi er undir súð.

Bílskúr er vel útbúin með heitu 
og köldu vatni og eru flísar á gólfi. 
Garðurinn er einkar fagur með 
fallegum plöntum og gróðri og ný-
legt upphitað garðhús fylgir eign-
inni.

Ásett verð er 47 milljónir.

Sólstofa og garðhús fylgir
Húsið er á fallegum og kyrrlátum stað í miðju Smáíbúðahverfinu.  

fasteignir 
heimili@heimili.is

Sími 530 6500B o g i  P é t u r s s o n  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i
F i n n b o g i  H i l m a r s s o n  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i

Þú getur sjálfur gert greiðslumat á netinu. Ef 
þú þarft á aðstoð að halda geturðu hringt 
í okkur, komið á staðinn og hitt ráðgjafa 
okkar eða haft samband á netinu.

Þegar þú hefur fundið draumaíbúðina sækir 
þú um lánið á www.ils.is. Lánið er afgreitt á 
fjórum virkum dögum.

Gengið frá greiðslumati

Sótt um íbúðalán

Sótt um lengingu og
styttingu á lánstíma

Á ils.is getur þú:

Bráðabirgðamat

Reiknivélar

Netsamtal við ráðgjafa

Ýmsar þjónustubeiðnir

Önnur þjónusta á ils.is:



● fréttablaðið ● fasteignir2  14. APRÍL 2009

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN



fasteignir ● fréttablaðið ●14. APRÍL 2009 7

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali



Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali



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

CHEVROLET SILVERADO K1500 CREW 
CAB 4X4, árg.10/2007, ek.28þ.km, raf-
magn, loftkæling, cruise control, Ásett 
verð 3690 þús.kr, Tilboð aðeins 2990 
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

TILBOÐ 2.500.þ 100% Lán
ISUZU CREW CAB D-MAX, árg 6/2006, 
ek aðeins 23.þ km, 3.0L Dísel, 5 Gíra, 
Álfelgur, Kastarar, Áhv 2.500.þ ísl. afb 
50.þ á mán Arnarbílar, Malarhöfða 2. 
S: 5672700

TILBOÐ 1.500.þ 100% Lán
DODGE RAM 1500, árg 2004, ek 126.
þ km, Sjsk, 5.7L HEMI 346 hö, Pluss 
áklæði, Álfelgur, Kastarar, Filmur, Verð 
1.990.þ Áhv 1.500.þ Afb 32.þ á mán 
Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu Toyota Corolla Station árg. ‘02, 
ek. 115 þ.km. Fæst á 600 þús. Uppl. í 
s. 899 6555.

 0-250 þús.

Rafskutla til sölu. Millistærð lítið notuð. 
Verðhugmynd 90.000 kr. Uppl. í síma 
8951024 og 5651640

 1-2 milljónir

Óska eftir SVÖRTUM Mini Cooper/
One 2000 model eða nýrri fyrir 1 - 
1.500.000kr. Sími: 8688920

 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

bíll óskast lítið ekinn ekki eldri en ‘04. 
beinsk. allt að 650þús stgr. uppl. s. 
8947214

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

 Jeppar

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

 Vörubílar

www.vagnasmidjan.is
Eigum á lager palla og skúffur á vöru-
bíla og vagna. Smíðum alls konar palla. 
Gæði og gott verð. Eigum einn pall 
með yfirbreiðslu á sérstöku tilboðs-
verði. Leitið upplýsinga og tilboða. 
Myndir og nánari lýsingar á heimasíðu 
okkar: vagnasmidjan.is Eldshöfða 21 R. 
S. 587 2200 & 898 4500.

www.vagnasmidjan.is
Viðgerðarþjónusta á vörubílum og 
vögnum. Líklega hvergi ódýrari né betri 
. Leitið nánari upplýsinga og tilboða 
Myndir og nánari upplýsingar á heima-
síðu okkar: Vagnasmidjan.is Eldshöfða 
21 R. S. 587 2200 & 898 4500.

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

 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

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

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

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

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

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.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

 Hjólbarðar

 Viðgerðir

 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 

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

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

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

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

 Bókhald

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

Framtöl-bókhald. Framtalsþjónusta f. 
einstaklinga og rekstraraðila.Bókhald 
og uppgjör f. fyrirtæki. Hagstætt verð. 
S 517-3977

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.

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

 Málarar

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

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

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

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

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

Bílar til sölu



 14. apríl 2009  ÞRIÐJUDAGUR4

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.

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

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

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

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.

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.

 Spádómar

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.

Smiður er laus fyrir smá verkefni, setja 
upp gipsveggi og fleira . S. 691 5791.

 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

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

Þýska sendiráðið Reykjavík, selur þar 
til 30.04.2009 notaðan húsbúnað úr 
sendiráðsbústaðnum gegn hæsta boði: 
antik glerskáp, teppi, ljósakrónur,lampa, 
forhengi og gardínur. Skoðun eftir sam-
komulagi. Nánari uppl. í s. 530 1100 á 
skrifstofutíma.

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

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

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og 

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

Kaupi vildarpunkta Icelandair. Lágmark 
15000 punktar per færslu. S 869-5336

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. 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

Óska eftir píanói í góðu ástandi fyrir 
100.000 kr. eða minna. Sími: 8688920

 Tölvur

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

Er með PS3 + 2 leiki og vil skipta upp í 
nýlega tölvu. Uppl. í 861 5777

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

 Til bygginga

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

 Verslun

 Heilsuvörur

HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð 
þjónusta! www.betriheilsa.is

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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.

 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

 Ökukennsla

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

Ökukennsla. Akstursmat. 
Endurtökupróf. S. 893 4515.

 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.ws www.starplus.info,

 Húsnæði í boði

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

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

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

Skrifstofuherbergi í stærðunum 15m²-
30m² brúttó til leigu miðsvæðis í 
Skipholti í Rvk. Aðg. að fundarherb. og 
kaffiaðst. Dúkur. Gardínur. Snyrtingar 
og lyfta í sameign. Leiguverð 28 -56 
þús./mán. m. hita rafm. og ræstingu. 
Uppl. í síma 896-0747.

2. herb, 66 fm íbúð á Holtinu í 
Hafnarfirði. Laus strax, verð 80 þús. 
Uppl. í síma 664-5582

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

 Húsnæði óskast

Óskum eftir 5 herbergja íbúð í 
Grafarvogi í langtíma leigu frá og með 
1.júni 2009. Áhugasamir hafi samband 
á sigrun@starengi.is

***Fyrirframgr. mögulegar*** Reglusamt 
par m. barn á leiðinni vantar 2-3herb.
íbúð m.Húsgögnum í skammtímal.(t.
águ/sep)S:6946454

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

 Sumarbústaðir

Eigendur sumarbústaða: Nýtið eftir-
spurnina. Skráið bústaðinn til leigu á 
bustadur is.

 Atvinnuhúsnæði

Fákafen 140 fm. skrifstofuhúsnæði. 
Lyngás Garðabæ 87 fm. iðnaðarbil 
með innkeyrsludyrum. Tunguháls 530 
fm. iðnaðarhúsnæði 2 innkeyrsludyr, 
lofthæð 4,70 leiguval.is S. 553 9820 
& 894 1022.

Óska eftir 30 - 80 fm iðnaðarhúsnæði 
með innkeysrsluhurð. Uppl. í s. 897 
8779.

 Geymsluhúsnæði

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.

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

 Gisting

Gista.is / S. 694 4314
2ja-3jaherbergja 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

 Atvinna í boði

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.

Kvöldvinna - auka- eða 
aðalvinna 

Okkur vantar gott fólk í símasölu 2-5 
kvöld vikunnar frá kl.18-22 Góð laun 
í boði fyrir gott fólk. Aldur 25+ og 
góð íslenskukunnátta (talað mál) Uppl. 
í síma 699-0005 milli kl.15-19 virka 
daga.

Svolítið djarfar ljósmynd-
ir óskast

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

Óskum eftir fólki með metnað í spenn-
andi verkefni með góðum tekjumögu-
leikum. uppl: 823-5436 eða á joe9@
hi.is

Hjólbarðaverkstæðið 
Nýbarði

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

Magnað atvinnutækifæri til sölu disel 
trjákurlari 04 tekur 15cm sver tré 
ásamt isusu trooper 99. verð 1500 þus 
8981505 eftir 17.00

Íslensk fjölskylda búsett í Osló óskar 
eftir Au pair í Júní og Júlí. Vinsamlegast 
sendið inn umsókn á palmij@gmail.
com

Óska eftir beitningamönnum vestur á 
firði. Einnig vantar vanan lyftaramann í 
fiskvinnslu. Uppl. í s. 893 0295.

 Viltu auðga líf mitt? Ég er 39 ára 
kona með hreyfihömlun sem óskar 
eftir persónulegri aðstoðarmanneskju 
til starfa, helst sem fyrst. Í boði eru ýmis 
starfshlutföll og góð laun sem hækka 
með reynslu. Um er að ræða kvöld- og 
helgarvaktir. Ég þarfnast aðstoðar við 
flestar athafnir daglegs lífs, svo sem 
við klæðnað, akstur í skóla og vinnu, 
tölvuvinnu og ýmis önnur verk.  
 Markmið aðstoðarmanneskju er að 
stuðla að tækifærum mínum til þátt-
töku í samfélaginu og að viðhalda 
og auka lífsgæði mín. Æskilegt er að 
hún hafi bílpróf því ég hef eigin bíl 
til umráða. Jákvæðni, sveigjanleiki og 
virðing er lykillinn að farsæld í okkar 
samstarfi. Fyrirspurnir, umsóknir og 
ferilskrár ásamt meðmælum berist 
á netfangið: asdisjenna hjá simnet.
is Með fyrirfram þökk, Ásdís Jenna 
Ástráðsdóttir

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 & 908 2000. Opið 
þegar þér hentar
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Reykjavíkurvegi 64 - 220 - Hafnarfjörður
Sími 5550944 - Fax 5654055 - Netfang: hlif@hlif.is

Þjónusta

Til sölu

Nám

Útboð / Tilboð

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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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

Ég verð að segja 
það, ég dáist að 
sjálfsöryggi þínu.

Starfs-
manna-

hald

Framkvæmdastjóri

Þetta gengur vel Kam-
illa! Ég er hérna! Allt 

undir styrkri 
stjórn!

Ég ég að setja 
tónlist á? 
Útvarpið? 

Eitthvað rólegt 
og þægilegt?

Fréttir á 
færeysku?

Ég skal sjá 
hvort það 

eru einhverjir 
diskar hérna.

Palli, nafnið þitt er á 
hnetusmjörskrukkunni.

Einmitt.

Ég merkti mér allar þær 
fæðutegundir sem eru 

mér mikilvægar.

Það er ekkert sem fer 
eins mikið í taugarnar 
á mér og þegar ég fer 
í ísskápinn og sé að 

það sem mig langar í er 
ekki til!

Það er 
allt merkt 
þér, nema 
piparrótin 

og gulrótar-
safinn!

Já, 
hvað er 
piparrót 

eiginlega?

Jæja, þá er fríið 
búið! Nú förum við 

heim!
Arg! En ég vil ekki hætta 

því að liggja og slappa af í 
sólinni og gera nákvæm-

lega EKKERT! ARG!

En Mjási, 
það er 

einmitt það 
sem þú gerir 

heima!

Það er rétt! 
Drífum okkur 

af stað!

Ókei Bína, segjum sem svo 
að ég myndi ákveða að 

passa börnin þín meðan þið 
farið í þessa skyndilegu ferð 

til Havaí...

... hvenær leggið þið þá 
af stað?

Leigu-
bíllinn er 
kominn!

Hvað við „skyndilega“ 
skilur þú ekki?

Ég ætla svo að ná 
mér niður á þér!

Páskarnir kölluðu fram þörf til að rýna 
eilítið í hina heilögu bók og velta upp 
boðskap hennar. Enda nauðsynlegt að 

vita af hverju maður er í fimm daga fríi 
frá vinnunni. Burtséð frá því 
hvaða trúarbrögð menn aðhyll-
ast eru flestir sammála um að 
Biblían er ansi mögnuð lesning 
enda ekki margar bækur sem fjalla 
um samband mannverunnar við æðri 
máttarvöld af jafn miklum þunga og 
sannfæringu.

Af einhverjum ástæðum festist ég 
aðallega í frásögnum af glímu mannsins 
við freistinguna. Eflaust réð tíðarandinn 
þar mestu og sagan af eyðimerkurgöngu 
Jesú, þar sem skrattinn sjálfur reynir að 
freista hans með gulli og grænum skógum 
er stórbrotin, kölski alltaf jafn undirförull 
og veit sínu viti þegar kemur að því 
að finna veiku blettina í breysku eðli 

mannsins: mannskepnan virðist eiga auð-
velt með að falla fyrir völdum og ríkidæmi. 
Jesú var auðvitað ekki nema hálfur maður 
í Biblíunni og hálfur Guð og gat því staðist 

glæsilegt tilboð frá helvíti. 
Ef til vill hefði þessi saga 

mátt liggja á náttborði valda-
stéttarinnar sem nú horfist í 

augu við þá bláköldu staðreynd að sá 
sem birtist þeim í eyðimörkinni, reisti þá 
upp frá örbirgð og vosbúð var ekki þarfi 
þjónninn með vatnssopann heldur Lúsifer 
í dulargervi. 

Kannski hefðu stjórnmálamennirnir 
mátt lesa söguna af Júdas sem sveik 
herra sinn fyrir þrjátíu silfurpeninga. 

Í það minnsta eiga örsögur Biblíunnar af 
baráttunni við freistinguna vel við í nútím-
anum, svo lengi sem mennirnir eru reiðu-
búnir til að festa verðmiða á sálu sína og 
samvisku.

Freistingin á náttborðinu

NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja 

Gunnarsson

NÝ SALATLÍNA FRÁ 
SÓMA SEM BYGGÐ ER 
Á LANGRI REYNSLU 
AF SAMLOKUGERÐ
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Sýrður rjómi er góðkunningi allra sem elda og ætti alltaf að vera til í ísskápnum því 
hann hentar vel í alla matargerð, hvort sem það er í sósur, bakstur, salöt, heita rétti, 
ídýfur eða súpur. Svo er hann líka góður með eftirréttinum.

 www.ms.is/gottimatinn

þrír góðkunningjar 

– fyrir alla sem elda –

Bakaður fiskur
 600 g þorsk- eða ýsuflök 
 100 g blaðlaukur
 1 stk. rauð paprika 
 200 g rækjur
 180 g sýrður rjómi
 200 g kotasæla með hvítlauk 
 2 dl söxuð fersk basilíka
 100 g gratínostur
  salt
  nýmalaður svartur pipar

með kotasælu og sýrðum rjóma

Skerið fiskinn í bita og 
raðið í smurt eldfast mót, 
bætið í rækjunum, fíntskornum 
blaðlauk og papriku. Kryddið með salti 
og nýmöluðum svörtum pipar. Hrærið 
saman sýrða rjómanum, kotasælunni og 
basilíkunni. Hellið yfir fiskinn og stráið loks 
gratínostinum yfir. Bakið við 180 °C í u.þ.b. 20 mínútur.

Vinir mínir elda rétti sem heita eftir mér

200 
2 d

100 g
 
 

nýjar

umbúðir

sýrður rjómi

hefur fengið 

nýtt útlit

Breska leikkonan Emma Wat-
son hefur ákveðið að flytjast 
til Bandaríkjanna. Samkvæmt 
fregnum í breskum fjölmiðlum 
hefur henni verið veitt innganga 
í hinn virta Brown-háskóla á 
Rhode Island.

Emma, sem þekktust er fyrir 
hlutverk sitt í Harry Potter-
myndunum, tilkynnti fyrir 
skemmstu að hún ætlaði að hvíla 
sig á kvikmyndaleik til að ná 
sér í háskólagráðu. Hún 
sótti um inngöngu 
í fjölda skóla í 
Bretlandi og 
Bandaríkjun-
um en hefur 
nú ákveðið að 
læra í Brown.

Emma sest 
á skólabekk

SEST Á SKÓLA-
BEKK Emma 

Watson, 
sem leikur 
Hermione 

Granger í Harry 
Potter-mynd-
unum, ætlar í 
háskólanám í 

Bandaríkjunum.

Breska gamanleiksgoðsögnin 
Ricky Gervais undirbýr nú fyrstu 
kvikmyndina sína í leikstjórastóln-
um ásamt félaga sínum og vini 
Stephen Merchant. Þetta tvíeyki 
á heiðurinn af bresku sjónvarps-
þáttunum The Office sem fóru 
sigurför um heiminn á sínum 
tíma. Ricky hefur átt frem-
ur auðvelt með að lokka 
til sín stórstjörnur eins 
og aðdáendur Extras 
ættu að þekkja og nú 
hefur verið tilkynnt 
að stórleikarinn Ralph 

Fiennes muni leika eitt aðalhlut-
verkanna í myndinni.

Myndin hefur fengið nafnið Cem-
etery Junction og fjallar um hóp 

bankastarfsmanna í kringum 
áttunda áratug síðustu aldar. 
„Ég hitti Fiennes á kvikmynda-
hátíðinni í Toronto og sagði við 

hann að ég hefði skrifað hlut-
verk handa honum. Svo 
sendi ég honum hand-
ritið og viti menn, hann 
sló til,“ segir Gervais. 
„Fiennes er ótrúlegur 
leikari sem á eftir að 
gefa myndinni meiri 

vigt og ég get bara ekki 
beðið eftir að byrja vinna 

með honum,“ bætir Gervais 
við. Áætlað er að tökur hefj-

ist seinna á þessu ári.

Gervais fær Ralph Fiennes

GÓÐIR SAMAN Rickey 
Gervais ætlar að setjast 

í leikstjórastólinn og 
leikstýra mynd um banka-

starfsmenn á áttunda 
áratug síðustu aldar.

NÝ HLIÐ Ralph Fiennes hefur hingað til 
leikið furðufugla og þrjóta en ætlar að 
snúa sér að gamanleik með Gervais.

Rapparinn Chris 
Brown er sagður hafa 
átt stefnumót við fyrr-
verandi heitmey sína, 
Ericu Jackson. Brown 
komst í kastljós fjöl-
miðlanna þegar hann 
lamdi þáverandi unn-
ustu sína, poppstjörn-
una Rihönnu, skömmu 
eftir Grammy-verð-
launin. Brown hefur 
síðan þá ekki átt 
sjö dagana sæla því 
bandarískir fjölmiðlar 
hafa keppst um að níða af honum 
skóinn.

Erica og Brown hafa áður rugl-
að saman reytum. Þau voru saman 
fyrir nokkrum árum og heimildar-
maður New York Daily News 

sagðist hafa heim-
ildir fyrir því að þau 
hefðu byrjað saman 
á ný fyrir nokkrum 
vikum. Daily News 
bætti síðan um betur 
og sagði hið nýja par 
hafa sótt húðflúrstofu 
í Los Angeles.

Talsmaður Brown 
brást hins vegar 
skjótt við og sendi 
frá sér mjög afdrátt-
arlausa yfirlýsingu: 
„Hann fór á húðflúr-

stofu með manni að nafni Dean 
frá upptökuverinu. Það var kona 
með í för sem var vinkona Dean. 
Það er ekkert rétt í þessari frétt. 
Chris þekkir ekki konuna né veit 
hvað hún heitir.“

Brown á stefnumóti

Táningsstirnið Miley Cyrus átti 
mikilli velgengni að fagna um 
helgina enda sló myndin henn-
ar, Hannah Montana: The Movie, 
rækilega í gegn og komst í efsta 

sætið yfir vinsæl-
ustu bandarísku 

kvikmyndirnar. 
Til að lyfta sér 
aðeins upp í 
tilefni dagsins 
ákvað Miley 
að bjóða 
fyrrum kær-

asta sínum, 
tón-
listar-
mann-

inum 
Nick 
Jonas, út 
að borða. 
Jonas og 
Hannah 
eiga 
ýmis-
legt sam-
eiginlegt 
því þau 
eru bæði 

stjörnur á vegum Disney-fyrir-
tækisins líkt og Britney og Justin 
voru á sínum tíma.

Skötuhjúin sátu að snæðingi á 
veitingastaðnum Village Idiot og 
vöktu óskipta athygli nærstaddra 
og paparazzi-ljósmyndara. Hins 
vegar tókst Nick ekki betur upp 
en svo að þegar hann hugðist aka 
af stað á bíl sínum ásamt Miley 
keyrði hann utan í annað ökutæki 
og rispaði það töluvert. Cyrus og 
Nick hættu saman í fyrra en hún 
hefur síðan þá sést með fyrirsæt-
unni Justin Gaston. 

Miley Cyrus 
á allra vörum

Á TOPPNUM Miley Cyrus 
er á hátindi ferils síns um 
þessar mundir en myndin 
hennar, Hannah Montana: 
The Movie var vinsælust 
þar vestra um helgina.

CHRIS BROWN
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menning@frettabladid.istonlist@frettabladid.is

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Sögur af tónlistarmönnum sem hafa brotist úr sárri fátækt og orðið 
heimsfrægir hafa lengi heillað fólk. Svoleiðis sögur eru orðnar 
sjaldgæfar á Vesturlöndum, en þær gerast enn í þriðja heiminum. 
Gott dæmi um það er hljómsveitin Staff Benda Bilili frá Kinshasa í 
Kongó, en flestir meðlimir hennar eru lömunarveikir götuspilarar.

Tónlistarmenn frá Kongó hafa vakið athygli síðustu ár. Þar á 
meðal má nefna Konono No1 sem komu hingað til lands á Listahátíð 
sællar minningar og hljómsveitina Kasai Allstars sem sendi frá sér 

fína plötu í fyrra. 
Báðar þessar sveitir 
voru uppgötvaðar af 
upptökustjóranum 
Vincent Kenis og 
gefnar út hjá belg-
íska útgáfufyrir-
tækinu Crammed 
Discs. Það sama á 
við um Staff Benda 
Bilili.

Staff Benda Bilili 
er búin að vera 

starfandi í nokkur ár. Kjarninn í sveitinni er gamlir lamaðir götu-
spilarar sem ferðast um á sérútbúnum mótor- og reiðhjólum, en til 
liðs við þá hafa líka gengið yngri menn. Sá sem vekur mesta athygli 
er strákur að nafni Roger sem sveitin tók upp á sína arma eftir að 
hafa séð hann spila fyrir smápeninga fyrir utan verslun í borginni. 
Hann spilar á strengjahljóðfæri sem hann fann upp sjálfur og er 
gert úr málningardós, tréboga og einum streng. Á þetta hljóðfæri 
sýnir hann snilldartakta.

Staff Benda Bilili heillaði bæði evrópska og afríska tónlistarmenn 
og blaðamenn þegar Africa Express-hópur Damons Albarn heim-
sótti Kinshasa í fyrra. Síðan hefur leiðin legið upp á við hjá sveitinni. 
Fyrsta plata Staff Benda Bilili er nýkomin út. Hún heitir Trés trés 
fort og var tekin upp 2007. Tónlistin er léttleikandi sambland af þjóð-
legri rúmbu frá Kongó, kúbverskri dægurtónlist, reggí og fönki. Flott 
plata sem hefur vakið mikla athygli, en Staff Benda Bilili prýðir for-
síðu apríl/maí útgáfu bresku heimstónlistarbiblíunnar Songlines.

Óvenjulegar poppstjörnur

STJÖRNUR Staff Benda Bilili er heitasta nýja nafnið í 
heimstónlistinni í dag.

New York-sveitin Yeah 
Yeah Yeahs var ein af þeim 
sveitum sem fengu athygli 
í kjölfar vinsælda The 
Strokes. Það fer ekki mikið 
fyrir The Strokes í dag, en 
þau Karen O, Brian Chase 
og Nick Zinner sem skipa 
Yeah Yeah Yeahs voru að 
senda frá sér nýja plötu, 
It’s Blitz!, sem margir telja 
þeirra bestu hingað til. 
Trausti Júlíusson hlustaði á 
gripinn.

„Það var svo mikil reiði á Show 
Your Bones að við urðum að kom-
ast út úr því. Það er alveg nóg af 
þunglyndislegu indí-rokki fyrir! 
Málið er líka að ef þú ætlar í frí 
og þú ert þegar búinn að fara til 
Egyptalands og Parísar þá ferðu 
varla aftur til Egyptalands og Par-
ísar ...“ segir Nick Zinner gítar-, 
bassa- og hljómborðsleikari Yeah 
Yeah Yeahs í nýlegu viðtali við 
Mojo. Ný plata sveitarinnar It’s 
Blitz! sem var að koma út er tölu-
vert frábrugðin fyrri plötunum. 
Á henni notast sveitin við hljóð-
gervla í fyrsta sinn og yfirbragðið 

er jákvæðara en áður. Krafturinn 
er samt enn til staðar.

Mögnuð tónleikasveit
Yeah Yeah Yeahs var stofnuð í 
New York árið 2000. Hún vakti 
fljótt athygli og var eftir nokkra 
mánuði farin að hita upp fyrir The 
Strokes og The White Stripes. Tón-
listin var þeirra útfærsla af hráu 
bílskúrspönki. Sveitin sendi frá 
sér EP-plötuna Yaeh Yeah Yeahs 
síðla árs 2001 og árið 2003 kom 
fyrsta platan, Fever to Tell. Báðar 
vöktu mikla athygli. Sveitin varð 
líka þekkt sem ein öflugasta tón-
leikasveitin á senunni, ekki síst 
fyrir mögnuð sviðstilþrif Karenar 
O. Þetta sést vel á tónleika DVD-
disknum Tell Me What Rockers to 
Swallow sem kom út árið 2004. Ég 
hvet alla sem hafa ekki skoðað þá 
útgáfu að gera það hið fyrsta. 

Aftur kallað á Nick Launey
Árið 2006 kom önnur plata Yeah 
Yeah Yeahs í fullri lengd, Show 
Your Bones. Hún var smá von-
brigði þrátt fyrir fín lög inn á 
milli, t.a.m. hið ofurgrípandi Gold 
Lion. Eftir Show Your Bones fór 
sveitin í smá hlé, en gaf samt út 
fimm laga EP-plötuna Is Is árið 
2007. Sú var tekin upp með upp-
tökustjóranum Nick Launey sem 

á að baki glæstan feril og stjórn-
aði m.a. upptökum á Release the 
Bats og Junkyard með Birthday 
Party og plötum með PiL, Nick 
Cave, Arcade Fire o.fl. Þegar 
sveitin ákvað að gera nýja plötu 
var aftur kallað á Launey, en að 
auki var gamall góðvinur sveitar-
innar, galdramaðurinn David 
Sitek úr TV on the Radio, fenginn 
til samstarfs.

Rokk og hrátt rafpopp
It’s Blitz! var tekin upp í fjór-
um hljóðverum í fjórum ríkjum 
Bandaríkjanna. Stærstur hluti 
hennar var tekinn upp í eyði-
merkurstúdíói fyrir utan El Paso í 
Texas, rétt við landamæri Mexíkó, 
en einnig var tekið upp í sveita-
hljóðveri í Massachusetts og hjá 
Dave Sitek í Brooklyn. Eins og 
áður segir kveður við nýjan tón á 
It’s Blitz! Sveitin notar hljóðgervla 
í fyrsta sinn, en fer sínar leiðir og 
útkoman er flott plata sem á eru 
kraftmikil rokklög og líka hrá raf-
popplög. Einhvern veginn smell-
ur þetta hjá þeim og mann grunar 
að Dave Sitek eigi sinn þátt í flott-
um hljóðheiminum. Viðtökurnar 
eru ekki af verri endanum: Fimm 
stjörnur í Q Magazine, 81/100 hjá 
Pitchforkmedia og 4/5 í NME, 
Mojo, Rolling Stone og Uncut ...

Ný leiftursókn frá New York
YEAH YEAH YEAHS Það kveður við nýjan tón hjá Yeah Yeah Yeahs á nýju plötunni, en hún var unnin með hjálp upptökustjóranna 
Nick Launey og David Sitek úr TV on the Radio.

> Plata vikunnar
Eberg - Antidote

★★★★
„Eberg fylgir eftir hinni frábæru 
Voff, voff með fínni plötu. 
Nútímaleg tónlist með sterkar 
rætur í sígildri popplagahefð.“

 TJ

> Í SPILARANUM
Neil Young - Fork in the Road
Fever Ray - Fever Ray
Doves - Kingdom of Rust
Bat for Lashes - Two Suns
St. Vincent - Actor

NEIL YOUNG ST. VINCENT

Jón Þór Birgisson, söngvari Sigur Rósar, 
og Alex Somers kærasti hans gefa út 
plötu 20. júlí næstkomandi. Þeir hafa um 
nokkurra ára skeið sýnt myndlist sína 
saman undir nafninu Riceboy Sleeps og 
plata þeirra verður einnig gefin út undir 
því nafni.

Platan inniheldur níu lög sem öll voru 
tekin upp hér á landi. Lögin kallast 
Happiness, Atlas Song, Indian Summer, 
Stokkseyri, Boy 1904, All the Big Trees, 
Daniell in the Sea, Howl og Sleeping 
Giant.

Þeir félagar njóta aðstoðar stelpnanna 
í strengjakvartettinum Amiinu og kórs 
sem kallast Kópavogsdætur.

Liðsmenn Sigur Rósar eru í fríi eftir 
að langri tónleikaferð þeirra um heiminn 
lauk á síðasta ári.

Jónsi og Alex gefa út plötu

PLATA Á LEIÐINNI Jónsi og Alex Somers gefa út 
plötu undir nafninu Riceboy Sleeps. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Rapparinn Cee-Lo úr hljómsveitinni Gnarls Barkley 
er áhugasamur um að rokka aðeins upp hljóðheim 
sveitarinnar. Það vill hann gera með því að vinna 
með bresku rokkurunum úr Oasis. Cee-Lo skip-
ar hljómsveitina með taktsmiðnum Danger Mouse 
og þeir félagar eru helst þekktir fyrir fönkað sánd 
sitt. En rapparinn er sannfærður um að gott eitt geti 
komið út úr þessu samstarfi.

„Ég er búinn að vera að hlusta á nýju Oasis-plöt-
una og hún er flott,“ segir Cee-Lo. „Þegar ég var í 
London hékk ég aðeins með Noel og við skemmtum 
okkur vel. Ég væri til í að gera eitthvað sérstakt 
með þeim.“

Spenntur fyrir 
Oasis-bræðrum

GNARLS BARKLEY
Rapparinn Cee-Lo vill 
vinna með Oasis.



Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Setbergi - Spönginni - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

- Lifið heil

www.lyfja.is

Gildir út apríl 2009

Það er mál að hætta að reykja því fíknin er 
lúmskur andstæðingur. Þá getur verið gott að eiga 
bandamann í Lyfju. Við erum reykingamönnum 
innan handar þegar sígarettunni sleppir. 

Í Lyfju Lágmúla bjóða lyfjafræðingar inngrips-
meðferð sem ráðið getur úrslitum í baráttu þinni 
við löngunina í tóbak. Þeir hjálpa þér að greina 
vandann,  sigrast á vananum og takast á við 
leiðann sem oft fylgir því að hætta að reykja.

Hættu nú alveg
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Við minnum á reyksímann: 800 6030 og reyklaus.is

Hugaðu að heilsunni í Lyfju

afirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammst
Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Kef

Í

Í Lyfju Lágmúla býðst þér stutt viðtal við lyfjafræðing 

eða lyfjatækni sem veitir þér stuðning og hollráð 

til að hætta að reykja.

Heilsufarsmælingar, s.s. á blóðþrýstingi, blóðfitu 

og kolmónoxíði.

Nicorette – reyklausa bókin fæst í öllum apótekum Lyfju.

Lyfja býður öll lyfjaform Nicorette. 15% afsláttur
á NICORETTE tyggjói í 210 stk. pk.
Fruitmint, Freshmint og Spicemint.
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Sambandsslit Lindsay 
Lohan og Samönthu Ron-
son hafa verið á forsíðum 
helstu slúðurblaða heimsins 
undanfarna daga. Ronson er 
sögð komin með nýja sem 
lítur nákvæmlega eins út og 
Lindsay.

Breska blaðið Daily Mirror grein-
ir frá nánum atlotum Ronson og 
ungrar dökkhærðrar konu á bar 
í Los Angeles. Sjónarvottar sögðu 
að vel hefði farið á með þeim og 
einn þeirra sagðist ekki vera í 
neinum vafa um að eitthvað meira 
en bara vinátta byggi þar að baki. 
„Hún var hins vegar glettilega 
lík Lindsay, aðeins dekkri yfirlit-
um en annars alveg nákvæmlega 
eins,“ sagði sjónarvotturinn glöggi 
í samtali við The Mirror.

Ekki er víst að frétt Daily 
Mirror verði til að bæta ástand-
ið hjá Lindsay Lohan því The Sun 
greinir frá því að hún eigi um sárt 
að binda þessa dagana, svo vægt 
sé til orða tekið. Hún hafi þannig 
litað hárið á sér rautt á sama stað 
og Britney Spears lét raka það af 
um árið. Þá hefur leikkonan unga 
fengið sér nýtt húðflúr og tekið upp 
gamla siði á borð við drykkju og 
pöbbarölt. En Lindsay fór akkúrat í 
meðferð við slíkri hegðun skömmu 
áður en hún hitti Samönthu. 

The Sun greinir frá því að Sam-
antha hafi reynt að hughreysta 
fyrrum kærustu sína, sagt henni 
að leita sér hjálpar enda sé það 
engum til góðs að hún hagi sér 
svona og þær tali nú reglulega 
saman í síma. Þetta virðist hafa 
skilað tilætluðum árangri því 
Lindsay var lítið úti á næturlífinu 
um páskahelgina. 

folk@frettabladid.is

> GJAFMILD SÖNGKONA

Madonna gaf hvorki meira né 
minna en 500.000 dollara til 
fórnar lamba jarðskjálftans sem 
reið yfir Ítalíu aðfaranótt mánu-
dags. Rúmlega 200 manns lét-
ust og fjöldi fólks hefur misst 
hús sín. Söngkonan bað sér-
staklega um að peningun-
um yrði varið í uppbygg-
ingu í Abruzzo-héraðinu, en 
þaðan er faðir Madonnu 
ættaður.

Breska söngkonan segist vera 
hætt að reykja eftir að hún fékk 
annað astmakastið á einni viku. 
Lily er á 
tónleika-
ferðalagi um 
Bandaríkin 
og svelgdist 
á skyndibita. 
Það leiddi til 
hastarlegs 
astmakasts. 
Í kjölfarið 
óttast söng-
konan um 
röddina og 
heilsuna og 
hefur ákveð-
ið að hætta 
að reykja 
sígarettur. 
Lily Allen 
skýrði frá 
þessu á Twitter-síðu sinni.

Lily Allen 
hætt að reykja

HÆTT AÐ REYKJA 
Breska söngkonan Lily 
Allen fékk astmakast 
á tónleikaferðalagi og 
ákvað að hætta að 
reykja.

NORDICPHOTOS/GETTY

Jennifer Aniston getur glaðst yfir 
því að hún þénar meira en mesti and-
stæðingur hennar, Angelina Jolie. 
Eins og frægt er orðið stakk Jolie 
undan Aniston þegar hún krækti 
í Brad Pitt á meðan tökur á Mr. & 
Mrs. Smith fóru fram.  Aniston 
hefur átt góðri lukku að fagna á ferli 
sínum þótt ástarmálin hafi ekki fylgt 
sömu stefnu. Aniston þénaði litlar 
27 milljónir Bandaríkjadala á árinu 
2008, sem gera ríflega þrjá millj-
arða íslenskra króna. Mestu munar 
þar um vinsældir kvikmyndarinn-
ar Marley & Me. Jolie lepur svo sem 
ekkert dauðann úr skel þótt hún fái 
ekki jafn mikið útborgað og Aniston, 
tekjur hennar námu tæpum tveimur 
milljörðum íslenskra króna.

Þær stöllur eiga þó ekki roð í 

Beyoncé Knowles því sú ágæta 
söngkona hefur svo sannarlega 
komið ár sinni vel fyrir borð. 
Beyoncé þénaði áttatíu millj-
ónir Bandaríkjadala, sem gera 
tíu milljarða íslenskra króna. 
Eiginmaður hennar, rappar-
inn Jay-Z, færir líka björg í bú 
því hans tekjur voru á svipuðu 
róli, rúmlega tíu milljarðar 
íslenskra króna. Þau 
skötuhjú ættu því að geta 
dreypt á fínum vínum 
og keyrt um á flottum 
bílum eins og þau hafa 
gert hingað til þrátt fyrir 
lausafjárkreppuna sem 
nú skekur ameríska efna-
hagskerfið. 

Jennifer Aniston toppar Jolie

Lindsay sögð eiga erfitt uppdráttar

EIN AF ÞEIM LAUNA-
HÆSTU Jennifer 
Aniston er ein 
launahæsta leikkona 
heims en hún 
þénaði ríflega þrjá 
milljarða á síðasta 
ári, sem var meira en 
Angelina Jolie.

DROTTNINGIN Bey-
oncé Knowles trónir 
yfir stöllur sínar í 
bandarískum afþrey-
ingariðnaði, hún fékk 
tíu milljarða í laun á 
síðasta ári.

ERFITT 
Lífið er erfitt hjá hinni 
22 ára gömlu Lindsay 
Lohan eftir að kærastan 
hennar, Samantha Ron-
son, hætti með henni. 
Hún tók upp gamla siði 

á borð við drykkju og 
kráarölt en nokkur 

vel valin orð frá 
Samönthu 

virðast þó 
hafa róað 

hana.
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Kvikmyndin Sveitapiltsins 
draumur var forsýnd í 
Listasafni Íslands við 
Fríkirkjuveg á miðviku-
dagskvöld. Á forsýninguna 
mættu margir sem fóru í 
fræga för Hljóma til Liver-
pool síðasta vor.

Kvikmynd Egils Eðvarðssonar, 
Sveitapiltsins draumur, var sýnd 
í Sjónvarpinu um páskahelgina. 
Forskot var tekið á sæluna á mið-
vikudagskvöld þegar félögum 
í FTT og Liverpool-förum var 
boðið á forsýningu myndarinnar 
í Listasafni Íslands. Kvikmyndin 
fjallar um hinstu för Hljóma frá 
Keflavík til Liverpoolborgar síð-
asta vor og er að sjálfsögðu helg-
uð minningu Rúnars Júlíussonar 

sem lést í árslok 2008. Í mynd-
inni er sýnt frá för um 100 Íslend-
inga á söguslóðir í Liverpool og 
frá hinstu tónleikum Hljóma 
í hinum kunna Cavern-klúbbi. 
Ljósmyndari Fréttablaðsins tók 
púlsinn á gestum í Listasafni 
Íslands, skömmu áður en mynd-
in var sýnd.

Bítlavinir fengu 
forskot á sæluna

FALLEG STUND Í LISTASAFNINU Baldur og Júlíus Freyr, synir Rúnars heitins Júlíus sonar, 
mættu á forsýningu myndarinnar ásamt móður sinni Maríu Baldursdóttur.

Óli Þórðar úr Ríó Tríó og Jóhann G. 
Jóhannsson komust ekki í Bítlaferðina í 
vor en fengu stemninguna beint í æð í 
Listasafni Íslands.

Gunnar Þórðarson og frú voru að sjálf-
sögðu á meðal gesta.

Sigurður Flosason, Aðalsteinn Ásberg, 
Jakob Frímann og Bjartmar Guðlaugs-
son rifjuðu upp sögur úr ferðinni.

Ævintýrin
gerast í Køben
og London! 
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með ánægju

Heimsborgir

Glyptoteket í
Kaupmannahöfn
er ævintýraheimur 
út af fyrir sig – og
náttúrulega þig.

T-Rex er ekki bara dauð heldur meira 

að segja útdauð, en hún stelur alltaf 

athyglinni á Natural History 
Museum í London.

Njóttu lífsins í London eða Køben!
Skelltu þér til London eða Kaupmannahafnar. Það er alltaf nóg 

um að vera í þessum skemmtilegu borgum, hvort sem þú vilt 

hasar eða huggulegheit.

Bókaðu ferð á betra verði til London eða Kaupmannahafnar á 

www.icelandexpress.is  – þú hefur gott af því að skreppa út!

   “Ófyrirgefanlega gaman og nærandi fyrir sálina!”

 Skapandi skrif
me  orvaldi orsteinssyni
(Skilabo askjó an, Blí finns-bækurnar, 
Vasaleikhúsi , And Björk of Course…)

* Viltu kynnast sagnameistaranum 
     sem í ér b r? 
* Vantar ig lei sögn og hvatningu?      
*  Hvort sem ú ert a  feta ín fyrstu skref    
     e a hefur reynslu af skrifum á er etta  
     námskei  sem n tist ér!

    Trygg u ér sæti á sí ustu námskei  vetrarins!

    20. - 30. apríl   grunnnámskei Skráning langt komin

    11. - 21. maí   grunnnámskei  Skráning hafin

25. maí - 4. júní   framhaldsnámskei Skráning hafin

     Nokkrar umsagnir átttakenda;
     “Frábært nesti til lífstí ar.”
     “Meiriháttar upplifun, - opnar óendanlega möguleika.”
     “Fær mann til a hugsa upp á n tt.”

     Námskei in eru haldin í RopeYoga setrinu í Laugardalnum.

   Uppl singar og  skráning á kennsla.is 
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SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12
12
L
L
12
L
L
L

FAST AND FURIOUS   kl. 5.50 - 8 - 10
I LOVE YOU MAN    kl. 5.50 - 8 - 10

12
L

I LOVE YOU MAN    kl.  5.40 - 8 - 10.10
I LOVE YOU MAN LÚXUS    kl.  5.40 - 8 - 10.20
DRAUMALANDIÐ   kl. 5.50 - 8 - 10.10
FRANKLÍN & FJARSJÓÐURINN   kl. 3.50
FAST AND FURIOUS   kl. 5.45 - 8 - 10.15
MONSTERS VS ALIENS 3D kl. 3.40 ísl. tal
MONSTERS VS ALIENS kl. 3.40 ísl. tal
MALL COP kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

L
7
14
12
L
14

DRAUMALANDIÐ   kl. 6 - 8 - 10
DRAGONBALL   kl. 8 - 10
CHOKE   kl. 8 - 10  (Ekkert hlé)
THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS kl. 5.50
MALL COP   kl. 5.50 - 8 - 10.10
THE READER kl. 5.40

5%

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

L
7
L
16
12

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

Einhver áhrifamesta og 
mikilvægasta mynd síðustu ára!

Byggð á bók eftir 
Andra Snæ Magnason

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

MONSTERS VS ALIENS kl. 3:40(3D) - 5:50(3D) L

MONSTERS VS ALIENS kl. 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. 3:40 L

DUPLICITY kl. 3:40 12

WATCHMEN kl. 10:20 16

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

ísl.tali

m/ísl. tali

m/ensku tali

PUSH kl. 8:10 - 10:30 12

MONSTERS VS ALIENS kl. 4(3D) - 6(3D) L

MONSTERS VS ALIEN kl. 4 - 6 L

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

KNOWING kl. 10:10D 12

BAADER MEINHOF COMPLEX kl. 6 - 9X 16

CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC kl. 3:50 L

m/ensku tali

m/ísl. tali

ísl.tali

PUSH kl. 8 - 10 12

RACE TO WITCH MOUNTAIN kl. 6 7

MONSTERS VS ALIENS  ísl tal kl. 6 - 8 L

KNOWING kl. 10 12

MALL COP kl. 8 - 10 L

KILLSHOT kl. 10 16

LAST CHANCE HARVEY kl. 8 L

DUPLICITY kl. 8 - 10:20 12

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

VALKYRIE kl. 10:20 16

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ
 - Í DAG - 
KR. 500

GILDIR EKKI Á ÍSLENSKAR MYNDIR, Á MYNDIR Í 3D

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

PÁSKAMYNDIN í ár!

����
- Þ.Þ., DV

Frá Leikstjóranum sem færði okkur 
Lucky Number Slevin

- bara lúxus
Sími: 553 2075

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

FRANKLÍN - Ísl. tal kl. 6 L

FAST & FURIOUS - POWER kl. 8 og 10.15 12

MONSTERS VS. ALIENS 3D kl. 6 Ísl tal L

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 8 og 10.15 12

VINSÆLA
STA

 M
YNDIN Á ÍS

LA
NDI

SÝND Í 3D

★★★★★
- L.I.L., Topp5.is/FBL

Útgáfuform tónlistar hefur aldrei 
verið  meira í umræðunni en í dag. 
Þær tvær útgáfur sem hér eru til 
umfjöllunar eru til vitnis um þá 
gerjun. Skátar snúa á stöðuna með 
því að gefa út 33 1/3 snúninga sjö 
tommu vínylplötu, en Music From 
Soul með Carpet Show er fyrsta 
plata Brak útgáfunnar sem er 
undirmerki Kimi Records. Brak 
gefur út hefðbundna geisladiska, 
en þeir koma í einföldum umbúð-
um og eru gefnir út í takmörkuðu 
upplagi. Kostnaði er haldið í lág-
marki og það skilar sér í lægra 
verði út úr búð.

Eitt af markmiðum Brak-útgáf-
unnar var að búa til vettvang fyrir 
nýja listamenn sem eru tilbúnir 
með demó og vilja gefa út. Í stað-
inn fyrir að detta í einhverja full-
komnunartaugaveiklun þá er hægt 
að gefa bara út strax. Carpet Show 
er einmenningssveit skipuð Brynj-
ari nokkrum Helgasyni sem samdi 
öll lög og texta á plötunni, tók upp 
og hljóðblandaði, söng og spilaði 
á flest hljóðfærin. Og það verð-
ur að segjast eins og er að Brynj-
ar er fjári efnilegur. Hljómurinn 
er flottur og það er fín stemning 
yfir þessari ellefu laga 35 mínútna 
indípopp plötu. Lögin eru kannski 
ekki öll einhver snilld, en platan 
rennur flott í gegn.

Goth báðu megin er þriðja 
útgáfa Skáta. Sú fyrsta var sex 
laga, næst kom geisladiskur í 
fullri lengd og nú er það tveggja 
laga smáskífa. Sjö tomman var 
mjög mikilvægt útgáfuform á 
árum áður, en eftir að geisla-
diskurinn og seinna MP3-síngl-
an tóku völdin hefur hún aðal-
lega haldið velli á jaðrinum hjá 
óháðum útgáfum, harðkjarna- 
og krúttsveitum. Auk Skáta hafa 
íslenskar sveitir eins og Sin Fang 
Bous og Seabear nýlega sent frá 
sér sjö tommur. Lögin tvö á Goth 

heita Pantee Lions og Party Lin-
ers, bæði hörkufín kaflaskipt, gít-
arstefjarík, hljómborðslituð rokk-
lög. Söngurinn er mixaður frekar 

aftarlega þannig að hljóðfæra-
leikurinn fái betur að njóta sín. 
Og umslagið er sérlega flott.

Trausti Júlíusson

Tvær áhugaverðar af jaðrinum

TÓNLIST
Music From Soul
Carpet Show

★★★
Efnilegt einyrkjapopp.

TÓNLIST
Goth báðu megin
Skátar

★★★★
Gítarstefjaríkt rokk.

SKÁTAR Tveggja laga smáskífa sveitarinnar inniheldur hörkufínt gítarrokk.
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Fræðslufundur um jöklaferðir.
Á morgun, miðvikudaginn 
15. apríl kl. 20:00 
í húsakynnum 66°Norður, Faxafeni 12

Allir velkomnir.

Nánari upplýsingar á www.66north.is og www.fjallaleidsogumenn.is

Íslenskir Fjallaleiðsögumenn og 66°Norður miðla af reynslu sinni og 
þekkingu á jöklaferðum. Farið verður yfir þann búnað sem er nauðsynlegur 
til þess að ferðast af öryggi um jökla landsins.

Toppaðu með

Kvikmyndaleikstjórinn 
Baltasar Kormákur er með 
mörg járn í eldinum en 
hans stærsta verkefni til 
þessa – Víkingr – sem kost-
ar að lágmarki 45 milljónir 
dollara, fer í tökur eftir ára-
mót og er leikmyndavinna 
þegar hafin. Myndin verður 
að mestu tekin hér á landi.

„Ég er stoltur að hafa getað komið 
með þetta verkefni til landsins. 
Held reyndar að ástandið sé ekki 
eins slæmt og margir vilja vera 
láta og neikvæðir straumar gegn 
okkur alls ekki þeir sem um er 
talað,“ segir Baltasar Kormákur 
kvikmyndaleikstjóri. „Ég hef ferð-
ast mikið að undanförnu og finn það 
ekki.“ Baltasar var nýverið staddur 
í Búdapest þar sem kvikmynd hans 
Brúðguminn vann áhorfendaverð-
laun á Titanic International Film 
Festival. Mikil aðsókn var á mynd-
ina og hún hlaut langflest atkvæði 
áhorfenda. „Ekki var mikil reiði út 
í okkur þar í það minnsta. Samúð 
frekar en hitt. Ekki að maður sé 
að leita eftir henni. Flestir skilja 
ástandið.“

Þakklátur stjórnvöldum
Víkingr, víkingamynd Baltasars, 
er komin á vinnslustig. Leikmynda-
teiknarinn Karl Júlíusson var hér 
á landi nýverið en hann er búsett-
ur úti í Noregi. True North hefur 
tekið að sér að annast verklega 
framkvæmd og þegar er hafin 
smíð leikmyndar. „Nú þegar nokk-
urn veginn liggur fyrir 20 prósenta 
endurgreiðsla framleiðslukostn-
aðar mynda sem teknar eru hér á 
landi er gert ráð fyrir að myndin 
verði að langmestum hluta tekin 

upp hér á landi. Maður á aldrei að 
staðhæfa neitt í kvikmyndabrans-
anum, þar getur brugðið til beggja 
vona, en bara það að hefja undir-
búning og byrja að smíða er gríðar-
lega kostnaðarsamt. Og það þýðir 
að framleiðendum er full alvara. 

Ég bjóst við að þeir færu kannski 
með þetta hálfa leið en svo var 
ekki. Það má alveg hrósa Össuri 
Skarphéðinssyni iðnaðarráðherra 
en bæði ég og True North höfum 
fundað með honum vegna málsins. 
Ég er þakklátur stjórnvöldum en 

þetta er atvinnuskapandi,“ segir 
Baltasar. 

Fjöldi íslenskra leikara
Framleiðandi myndarinnar er 26 
Films og kostar myndin að lág-
marki 45 milljónir dollara eða 6 
milljarða í íslenskum krónum, en 
líklega verður hún stærri því fleiri 
stórir framleiðendur munu líklega 
koma að gerð hennar.

Þegar er farið að huga að því að 
skipa í hlutverk. Baltasar segir að 
fjöldi íslenskra leikara komi við 
sögu. „Það kæmi ekki á óvart ef 
Ingvar [E. Sigurðsson] yrði þarna 
einhvers staðar,“ grínast Baltas-
ar en Ingvar hefur verið í flestum 
mynda hans. „Já, og leikarar sem 
ég er hrifinn af. Svo eru þeir hjá 
Endeavor Talent Agency búnir að 
lesa handritið og eru mjög hrifnir. 
Þeir vilja setja peninga í þetta en 
á mála hjá þeim eru mjög margir 
þekktir leikarar,“ segir Baltasar.

Að detta af hestbaki
Upphaflega var stefnt að því að 
hefja tökur þegar í haust en sam-
kvæmt handriti eru nokkrar árs-
tíðir sem þurfa að vera til staðar í 
íslenskri náttúru. Baltasar er feg-
inn því að fá meiri tíma til undir-
búnings. Þegar hafa verið ráðnir 
sérfræðingar í bardagaatriðum, 
þeir hinir sömu og sáu um bar-
dagaatriðin í Braveheart-mynd Mel 
Gibson, búningahönnuður verður 
Consalata Boyle sem fékk Óskars-
verðlaun fyrir búninga sína í The 
Queen, förðunarmeistarinn er sá 
hinn sami og var í Apocalypto og 
þannig má lengi telja. „Og hestasér-
fræðingurinn. Þeir eru örugglega 
margir Íslendingarnir sem vilja 
vera með í því að láta sig detta af 
hestbaki. Ég vildi helst vera í því 
fyrir utan að leikstýra myndinni,“ 
segir Baltasar.  jakob@frettabladid.is

VÍKINGR Í TÖKUR EFTIR ÁRAMÓT

BALTASAR KORMÁKUR Nú lítur allt út fyrir að sex milljarða mynd hans Víkingr verði 
tekin að mestu leyti hér á landi og varpa margir öndinni léttar en um tíma leit út 
fyrir að myndin yrði tekin á Írlandi að mestu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Breska leikkonan Sienna Miller 
þótti ein allra „heitasta“ leik-
konan í bransanum fyrir þremur 
árum. En nú er öldin önnur. Ekki 
er langt síðan enski leikstjór-
inn Ridley Scott losaði sig við 
hana úr Hróa hattar-mynd sinni 
og réð Cate Blanchett í staðinn. 
Ástandið skánaði lítið þegar 
bandarískir gagnrýnendur skutu 
niður nýjustu mynd hennar, The 
Mysteries of Pittsburgh, þar sem 
hápunkturinn var sagður vera 
skeggið á Siennu.

Og til að bæta gráu ofan á svart 
þá hefur nýleg könnun leitt það 
í ljós að Sienna þykir hafa minni 
kynþokka en sjálf Elísabet Breta-
drottning. Ritstjóri FHM, sem 
stóð fyrir þessari könnun, segir 
að kannski hafi kreppan þessi 
áhrif á karlmenn en þeir kunni 
ekki að meta svona „góðærisgell-
ur“ eins og Sienna 
sé. FHM tilkynn-
ir þann 23. apríl 
hver hlýtur titil-
inn kynþokka-
fyllsta kona Bret-
lands en Cheryl 
Cole þykir lík-
legust til að 
hreppa það 
hnoss.

Ferill Siennu 
Miller í molum

Á NIÐURLEIÐ 
Hvorki gengur 

né rekur hjá 
Siennu Miller, 
nýjasta mynd-

in hennar 
fær afleita 

dóma og hún 
þykir minna 

kynþokkafull 
en sjálf 
Breta-

drottning.
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Gildi - lífeyrissjóður
Sætúni 1
105 Reykjavík
Sími 515 4700
www.gildi.is
gildi@gildi.is

Á R S F U N D U R

Ársfundur Gildis-lífeyrissjóðs verður haldinn á Grand Hótel, 

Reykjavík þriðjudaginn 21. apríl kl. 17.00.

Dagskrá fundarins:

1. Venjuleg ársfundarstörf.

2. Tillaga til breytinga á samþykktum sjóðsins. 

3. Tillaga um lækkun réttinda.

4. Önnur mál, löglega upp borin.

Tillögurnar munu liggja frammi á skrifstofu sjóðsins og birtar 

á heimasíðunni, www.gildi.is tveimur vikum fyrir ársfundinn.

Allir sjóðfélagar eiga rétt til setu á ársfundinum með

málfrelsi og tillögurétti. Sérstakt fulltrúaráð, að jöfnu skipað

fulltrúum stéttarfélaga og samtaka atvinnurekenda sem 

að sjóðnum standa, fer með atkvæði á ársfundinum.

Reykjavík 6. apríl 2009,

lífeyrissjóður

Stjórn Gildis-lífeyrissjóðs.
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FÓTBOLTI Þó svo að vonir Liverpool 
um að komast í undanúrslit Meist-
aradeildar Evrópu kunni ekki að 
vera miklar jukust þær talsvert 
í gær þegar í ljós kom að Steven 
Gerrard, fyrirliði, verður væntan-
lega leikfær fyrir leik kvöldsins 
gegn Chelsea. Síðarnefnda liðið 
vann 3-1 sigur í fyrri leik lið-
anna.

Hann spilaði ekki í 4-0 sigri 
Liverpool á Blackburn á laugar-
daginn. „Steven mun fara með 
liðinu til Lundúna og ég mun taka 
ákvörðun á morgun (í dag),“ sagði 
Rafa Benitez, stjóri Liverpool. 

„Við erum 3-1 undir í rimmunni 
og við vitum að það getur breytt 
öllu að hafa Steven í liðinu ef hann 
spilar vel.“

Guus Hiddink, stjóri Chelsea, 
sagði að leikmenn yrðu að halda 
einbeitingu sinni í lagi. „Það er 
mikilvægt að nýta okkur með-
byrinn úr fyrri leiknum. Enginn 
leikur er mikilvægari en sá næsti 
og við ætlum okkur að vinna alla 
leiki sem við förum í.“

Javier Mascherano getur spilað 
með Liverpool á ný eftir leikbann 
en John Terry, fyrirliði Chelsea, 
verður í banni í kvöld. - esá

Chelsea mætir Liverpool í Meistaradeildinni:

Gerrard líklega með

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen 
er augljóslega ekki inni í Meistara-
deildarmyndinni hjá Josep Guardi-
ola, þjálfara Barcelona, því okkar 
maður hefur aðeins fengið að koma 
við sögu í þremur leikjum af níu í 
Meistaradeildinni á tímabilinu. 
Nítján leikmenn Barcelona-liðs-
ins hafa spilað meira í Meistara-
deildinni en Eiður Smári.

Eiður Smári hefur ekkert fengið 

að koma inn á í útsláttarkeppn-
inni en kom síðast við sögu í síð-
asta leik riðlakeppninnar, á móti 
Shakhtar Donetsk. Eiður Smári 
kom þá inn á sem varamaður á 75. 
mínútu í 2-3 tapi. 

Eiður Smári hefur einu sinni 
verið í byrjunarliði Barcelona í 
Meistaradeildinni í vetur en hann 
lék allar 90 mínúturnar í 5-2 sigri 

á Sporting Lissabon í Portúgal. 
Eiður Smári hefur aðeins spilað 
í 25 mínútur í hinum átta leikjum 
Barcelona í keppninni.

Íslendingur hefur aldrei unnið 
Meistaradeildina en miðað við 
frammistöðu Barcelona í síðustu 
leikjum í Meistaradeildinni gæti 
það vissulega breyst í ár. Eiður 
Smári virðist þó ekki eiga að fá 

mikið að taka þátt í því að tryggja 
Börsungum titilinn.

Meðal leikmanna sem hafa spil-
að meira í Meistaradeildinni en 
Eiður Smári eru Martín Cáceres 
(22 ára miðvörður frá Úrúgvæ), 
Víctor Sánchez (21 árs miðvörður) 
og Pedro Rodríguez (21 árs væng-
maður) en enginn þeirra spilar þó 
sömu stöðu og Eiður. 

Sergio Busquets, sem hefur að 
því er virðist tekið mikinn spila-
tíma frá Eiði Smára í vetur, hefur 
spilað 448 mínútur í Meistara-
deildinni eða 333 mínútum meira 
en Eiður Smári. 

Næsti leikur Barcelona í Meist-
aradeildinni er gegn Bayern í 
München í kvöld. Barca er nánast 
öruggt áfram eftir 4-0 sigur í fyrri 
leiknum. ooj@frettabladid.is

Eiður Smári fær lítið að vera með
Barcelona þykir eitt sigurstranglegasta liðið í Meistaradeildinni í ár og Íslendingar gætu þar eignast sinn 
fyrsta meistara. Josep Guardiola ætlar þó greinilega ekki að nota Eið Smára í Meistaradeildinni.

MÍNÚTUR HJÁ BARCELONA Í 
MEISTARADEILDINNI
1. Víctor Valdés 720 mínútur
1. Gerard Piqué 720
3. Rafael Márquez 683
4. Daniel Alves 630
5. Xavi  612
6. Lionel Messi 569
7. Thierry Henry  541
8. Carles Puyol  539
9. Sergio Busquets 448
10. Yaya Touré  441
11. Samuel Eto’o  430
12. Andrés Iniesta  427
13. Sylvinho  362
14. Aleksandr Hleb  361
15. Seydou Keita  326
16. Bojan Krkic  307
17. Martín Cáceres  218
18. Víctor Sánchez  174
19. Pedro  126
20. Eiður Smári Guðjohnsen  115
21. Albert Jorquera  90
21. Víctor Vázquez  90

EIÐUR SMÁRI Í MEISTARADEILDINNI Á TÍMABILINU:
(16. sept.) Riðlakeppni Barcelona-Sporting 3-1  (Sat á bekknum)
(1. okt.) Riðlakeppni Shakhtar Donetsk-Barcelona 1-2  (Varamaður á 80. mín)
(22. okt.) Riðlakeppni Basel-Barcelona 0-5  (Ekki í hópnum)
(4. nóv.) Riðlakeppni Barcelona-Basel 1-1  (Sat á bekknum)
(26. nóv.) Riðlakeppni Sporting-Barcelona 2-5 (Spilaði allar 90 mínúturnar)
(9. des.) Riðlakeppni Barcelona-Shakhtar Donetsk 2-3 (Varamaður á 75. mín)
(24. feb.) 16 liða úrslit, fyrri leikur Lyon-Barcelona 1-1  (Sat á bekknum)
(11. mars) 16 liða úrslit, seinni leikur Barcelona-Lyon 5-2  (Ekki í hópnum)
(8. apríl) 8 liða úrslit, fyrri leikur Barcelona-Bayern 4-0  (Sat á bekknum)

Íslenska landsliðið í handbolta, skipað 
leikmönnum 21 árs og yngri, tryggði sér um 
helgina sæti í heimsmeistarakeppninni í 
þessum aldursflokki sem fer fram í Egypta-
landi í sumar. Ísland var í undankeppninni 
í riðli með Hollandi, Ungverjalandi og Bret-
landi og fór riðlakeppnin fram í Hollandi.

Ísland byrjaði á því að gera jafntefli við 
heimamenn og Ungverja og vann svo Bret-
land í lokaumferðinni.

Ísland þurfti þó að stóla á hagstæð úrslit 
úr leik Hollands og Ungverjalands. Svo fór 
að heimamenn unnu leikinn og tryggðu sér 
sæti í lokakeppni stórmóts. Það var í fyrsta 
sinn í nærri þrjátíu ár sem það gerðist.

„Hollendingarnir komu langmest á óvart,“ 
sagði Heimir Ríkarðsson, þjálfari íslenska 
liðsins. „Ungverjar, sú mikla handboltaþjóð, 
áttu í raun aldrei möguleika í leiknum. Það 

var troðfullt hús og Hollendingar afar vel 
hvattir áfram.“

Með sigrinum náði Holland efsta 
sæti riðilsins og Ísland varð í öðru 
sæti.

Heimir segir að mikil tilhlökkun ríki 
í íslenska liðinu fyrir lokakeppnina í 
Egyptalandi. „Ég er búinn að fylgja 
þessum strákum síðan þeir 
byrjuðu í yngsta landslið-
inu, fyrir 16 ára og yngri, 
og það er gott að fá 
tækifæri til að klára 
þetta verkefni í 
Egyptalandi. Það 
verður síðasta 
verkefni þessara 
drengja með yngri 
landsliðum Íslands og þá 

er ekkert annað að gera en að klára 
það með pompi og prakt. Þetta lið 
hefur tekið stór skref fram á við 
undanfarið eftir erfiða byrjun og er 
hörkugott.“

Heimir þjálfaði íslenska U-18 
liðið sem varð Evrópumeistari árið 

2003 og býr því yfir góðri reynslu 
fyrir mótið í Egyptalandi.

„Þetta er flott lið og flottir 
strákar. Við höfum bara aldrei 
náð að stilla upp okkar 
sterkasta liði vegna meiðsla 
sem var einnig tilfellið nú um 
helgina. En ef allir eru með 
og liðið að spila vel erum við 
illviðráðanlegir,“ sagði Heimir.

ÍSLENSKA U-21 LANDSLIÐIÐ Í HANDBOLTA: TRYGGÐI SÉR SÆTI Á HM Í EGYPTALANDI Í SUMAR

Ætlum að klára verkefnið með pompi og prakt
> Mikilvægt stig hjá Crewe

Guðjón Þórðarson og lærisveinar hans í enska 
C-deildarliðinu Crewe unnu mikilvægt stig 
í fallbaráttu liðsins. Crewe gerði 1-1 jafntefli 
við Oldham þar sem jöfnunarmarkið 
kom á 89. mínútu. Crewe hefur gert 
þrjú jafntefli í röð og fjögur jafntefli í 
síðustu fjórum leikjum liðsins. Hvert 
stig er hins vegar dýrmætt og er 
Crewe nú fjórum stigum frá fallsæti. 
Gylfi Sigurðsson lék allan leikinn fyrir 
Crewe.

FÓTBOLTI Ragnar Sigurðsson 
gerði sér lítið fyrir og skoraði frá 
eigin vallarhelmingi í 5-0 sigri 
IFK Gautaborg á Djurgården í 
sænsku úrvalsdeildinni nú um 
helgina. Hann sá að markvörður 
Djurgården stóð framarlega í 
teignum og ákvað að láta vaða 
með fyrrgreindum árangri.

Eftir leikinn var greint frá því 
í sænskum fjölmiðlum að bæði 
Blackburn og Newcastle hefðu 
áhuga á Ragnari en Gautaborg er 
sagt vilja fá tæpar 400 milljónir 
króna fyrir kappann.

„Ég er bara að hugsa um 
Gautaborg eins og er,“ sagði 
Ragnar í samtali við sænska 
fjölmiðla spurður um málið. „En 
það er ljóst að ég vil komast í eins 
stóra deild og ég mögulega get. 
Ef nógu gott tækifæri gefst get 
ég vel hugsað mér að flytja mig 
um set í sumar.“ - esá

Ragnar Sigurðsson:

Skoraði frá 
miðju í Svíþjóð

RAGNAR SIGURÐSSON Skoraði glæsilegt 
mark um helgina.

ANDSTÆÐINGAR Steven Gerrard verður væntanlega með í kvöld en John Terry verður 
í banni. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

ENGIN TÆKIFÆRI 
Eiður Smári fékk 
síðast að spreyta 
sig í Meistara-
deildinni í byrjun 
desember.
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Skoðaðu 

Mín borg
ferðablað 
Icelandair á
www.icelandair.is

Skipholti 50b • 105 Reykjavík

skipta um dekk hjá Max1
Umfelgun og ný dekk á góðu verði

Umfelgun og jafnvægisstilling á 4 fólksbíladekkjum á 12–16 tommu 
stálfelgum 6.458 kr. Kauptu sumardekkin hjá Max1 á góðu verði. 
Spyrðu okkur hvað við getum gert meira fyrir þig.

Við erum góðir í að gera hlutina fljótt og vel og ódýrt – skoðaðu: www.max1.is

Reykjavík, sími 515 7190: Bíldshöfða 5a, 
Bíldshöfða 8, Jafnaseli 6, Knarrarvogi 2. 
Akureyri, sími 462 2700: Tryggvabraut 5.

Skoðaðu www.max1.is

Sparaðu, láttu

Ný sumardekk
Dekkjaskipti

Enska úrvalsdeildin
Liverpool - Blackburn  4-0
1-0 Fernando Torres (5.), 2-0 Torres (33.), 3-0 
Daniel Agger (83.), 4-0 David N‘Gog (90.).
Chelsea - Bolton 4-3
1-0 Michael Ballack (40.), 2-0 Didier Drogba 
(48.), 3-0 Frank Lampard, víti (60.), 4-0 Didier 
Drogba (63.), 4-1 Andy O‘Brien (70.), 4-2 Chris 
Basham (74.), 4-3 Matthew Taylor (78.).
Middlesbrough - Hull 3-1
1-0 Sanli Tuncay (3.), 1-1 Nick Barmby (9.), 2-1 
Matthew Bates (29.), 3-1 Marlon King (90.).
Portsmouth - West Brom 2-2
1-0 Younes Kaboul (33.), 1-1 Jonathan Greening 
(48.), 1-2 Chris Brunt (62.), 2-2 N. Kranjcar (65.).
Sunderland - Manchester United 1-2
0-1 Paul Scholes (19.), 1-1 Kenwyne Jones (55.),
1-2 Federico Macheda (76.).
Tottenham - West Ham 1-0
1-0 Roman Pavlyuchenko (65.).
Wigan - Arsenal 1-4
1-0 Mido (18.), 1-1 Theo Walcott (61.), 1-2 Mikael 
Silvestre (71.), 1-3 Andrei Arshavin (90.), 1-4 
Alexandre Song (90.).
Stoke - Newcastle 1-1
1-0 Abdoulaye Faye (33.), 1-1 Andy Carroll (81.).
Aston Villa - Everton 3-3
0-1 Marouane Fellaini (19.), 0-2 Tim Cahill (23.), 
1-2 John Carew (33.), 1-3 Steven Pienaar (54.), 
2-3 James Milner (56.), 3-3 G. Barry, víti (67.).
Manchester City - Fulham 1-3
1-0 Stephen Ireland (28.), 1-1 Clint Dempsey 
(50.), 1-2 D. Etuhu (59.), 1-3 Dempsey (83.).

Allt um enska boltann á Vísir.is.

ÚRSLIT

GOLF Lokadagur Masters-mótsins 
2009 verður í minnum manna um 
langan tíma. Eftir frábæran dag 
þar sem menn sáu tvo af bestu 
kylfingum heims sækja grimmt 
og spila frábært golf varð loka-
spretturinn uppfullur af dramatík 
sem endaði með að fyrsti Argent-
ínumaðurinn frá upphafi fagnaði 
sigri á Masters-mótinu. 

„Þetta er stór stund enda draum-
ur allra golfara að vinna Masters-
mótið. Ég er svo fullur af tilfinn-
ingum að ég get varla talað,“ sagði 
Angel Cabrera, sem er 39 ára Arg-
entínumaður. Hann er aðeins í 69. 
sæti á heimslistanum og hefur eng-
inn sigurvegari Masters-mótsins 
verið neðar á listanum síðan farið 
var að taka saman heimslistann 
1986. 

Angel Cabrera og Kenny Perry 
voru jafnir fyrir lokadaginn en 
Cabrera var í vandræðum á loka-
hringnum. Á saman tíma og hann 
var að fá skolla, spilaði Perry af 
miklu öryggi við hlið hans og þeir 
félagar heyrðu síðan hvað eftir 
annað mikil fagnaðarlæti þegar 
tveir efstu menn heimslistans, Phil 
Mickelson og Tiger Woods, settu á 
svið stórsókn. 

Þeir Mickelson og Woods, léku 
frábært golf en vantaði báða aðeins 
upp á í lok dagsins til þess að setja 
alvöru pressu á forystumenn-
ina. Mickelson endaði á níu högg-
um undir pari og var einu höggi á 
undan Woods sem fékk skolla á síð-
ustu tveimur holunum. 

Kenny Perry var í raun kom-
inn með aðra höndina inn í græna 

jakkann þegar aðeins tvær holur 
voru eftir því þá var hann með 
tveggja högga forustu. Perry fékk 
hins vegar skolla á tveimur síð-
ustu holunum eftir að hafa leikið 
22 holur í röð á pari eða betra og á 
endanum voru því þrír menn jafn-
ir. Perry hefði orðið elsti sigurveg-
ari Masters-mótsins frá upphafi og 
bætt met Jack Nicklaus frá 1986.  

„Ég fæ líklega aldrei svona 
tækifæri aftur en ég naut þess að 
spila. Ég var búinn að vinna mótið 
en tapaði því. Angel gafst ekki upp 
og ég stoltur af honum,“ sagði hinn 
48 ára gamli Perry. Hann hefur 
áður misst af sigri á risamóti eftir 
umspil en það var á PGA-meistara-
mótinu fyrir þrettán árum. 

Chad Campbell datt út á fyrstu 
holu umspilsins en Angel Cabrera 
sýndi ótrúlega seiglu með því að 
bjarga sér út úr miklum vand-

ræðum og tryggja sér áframhald 
á umspilinu gegn Kenny Perry. 
Perry var mjög nálægt því að 
setja niður langt pútt og tryggja 
sér sigurinn en það var aðeins of 
stutt. Cabrera spilaði síðan næstu 
holu umspilsins nánast óaðfinnan-
lega og tryggði sér sigur.

Cabrera gat varla lýst tilfinn-
ingunni þegar Trevor Immelman, 
sigur vegarinn frá því í fyrra, 
klæddi hann í græna jakkann í 
mótslok. „Ég fékk gæsahúð og 
hristist allur,“ sagði Cabrera. Nú 
geta landar hans loksins hugsað 
hlýlega til Mastersmótisins sem 
fór svo illa með landa hans Roberto 
de Vicenzo sem hafði tryggt sér 
umspil á mótinu 1968 en skrifaði 
vitlaust skorkort og missti titilinn 
til Bob Goalby.

Það er talið líklegt að sigur 
Cabrera geti komið af stað golfæði 
í heimalandi hans enda eru menn 
á því að hann geti gert það sama 
fyrir argentínska golfið og Diego 
Maradona gerði fyrir argentínsk-
an fótbolta og Manu Ginobili gerði 
fyrir argentínskan körfubolta.

„Masters-mótið er Masters-
mótið. Ég geri bara það sem ég 
geri og það hefur ekkert með það 
að gera hvað Maradona og Gino-
bili gera á sínum sviðum. Fótbolti 
hefur alltaf verið stærsta íþróttin 
í Argentínu og það að ég hafi unnið 
Masters-mótið breytir því ekkert,“ 
sagði Cabrera. ooj@frettabladid.is

Lokadagurinn var frábær
Argentínumaðurinn Angel Cabrera vann Masters-mótið eftir þriggja manna 
umspil við Kenny Perry og Chad Campbell. Phil Mickelson og Tiger Woods stálu 
sviðsljósinu af forystumönnunum á lokadeginum en voru bara of langt á eftir.

STAL TITLINUM Kenny Perry missti frá sér 
sigurinn til Cabrera.  NORDICPHOTOS/AFP

KOMINN Í JAKKANN Trevor Immelman klæðir Angel Cabrera í græna jakkann. 
NORDICPHOTOS/AFP

ANGEL CABRERA FRÁ ARGENTÍNU
Fæddur:  12. september 1969 í Argentínu
Hæð/Þyngd:  183 sm / 95 kg
Besti árangur áður á Masters:  8. sæti 2006
Sigrar á risamótum:  2 (líka PGA 2007)

1. hringur 68 högg (-4)
2. hringur 68 högg (-4)
3. hringur 69 högg (-3)
4. hringur 71 högg (-1)

Fuglar 20 (6-5-5-4)
Pör 44 (10-12-11-11)
Skollar 8 (2-1-2-3)

LOKASTAÐAN Á MASTERS-MÓTINU
-12  Angel Cabrera, Kenny Perry og  
 Chad Campbell (Cabrera vann í umspili )
-10  Shingo Katayama
-9  Phil Mickelson 
-8  John Merrick, Steve Flesch, 
 Tiger Woods og Steve Stricker 
-7  Jim Furyk, Hunter Mahan og Sean O’Hair 
-6  Camilo Villegas og Tim Clark 
-5  Todd Hamilton og Geoff Ogilvy
-4  Aaron Baddeley og Graeme McDowell 
-3  Nick Watney

FÓTBOLTI Í annað skiptið í röð 
reyndist hinn sautján ára 
Ítali, Federico Macheda, hetja 
Manchester United nú um helg-
ina. Hann kom inn á sem vara-
maður gegn Sunderland og skor-
aði sigurmark leiksins, rétt eins 
og hann gerði gegn Aston Villa í 
upphafi mánaðarins.

Ben Foster, markvörður United, 
telur þó engar líkur á því að 
Macheda verði leyft að leyfa góðu 
gengi að stíga sér til höfuðs.

„Strákurinn er nokkuð rólegur 
og þar fyrir utan fengi hann ekki 
að komast upp með neitt annað,“ 
sagði Foster og sagði að fyrir-
liðinn Gary Neville myndi fara 

fremst í þeim flokki.
„En þetta er auðvitað ótrúleg 

saga. Hann skoraði sigurmarkið 
gegn Aston Villa og svo aftur nú. 
Svona hefur hann verið í varalið-
inu allt tímabilið,“ sagði Foster.

 - esá

Annað sigurmark Federico Macheda í röð:

Báðir fætur á jörðinni

MIKILVÆGUR Federico Macheda hefur 
reynst gulls ígildi. NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Sigurður Ragnar Eyj-
ólfsson, landsliðsþjálfari kvenna 
í fótbolta,  fékk að sjá markaleik 
þegar hann var í gær meðal áhorf-
enda á fyrsta Íslendingaslagnum 
í sænsku kvennadeildinni á tíma-
bilinu. Guðbjörg Gunnarsdóttir 
og Guðrún Sóley Gunnarsdóttir 
héldu þá áfram sigurgöngu sinni 
með Djurgården eftir 3-2 útisig-
ur á stelpunum hennar Elísabetar 
Gunnarsdóttur í Kristianstad.

Guðbjörg varð þó að sætta sig 
við að fá á sig sitt fyrsta mark og 
það var alíslenskt því Erla Steina 
Arnardóttir jafnaði leikinn í 1-1 
eftir sendingu Hólmfríðar Magnús-
dóttur og varð fyrst til að skora hjá 
Guðbjörgu. Guðbjörg var búin að 
halda hreinu fyrstu 198 mínúturn-
ar sem hún spilaði í deildinni.

Djurgården hefur unnið alla 
þrjá leiki sína en Elísabet Gunnars-
dóttir og stöllur hennar í Kristian-
stad eru enn án stiga. Allir fimm 
íslensku leikmennirnir voru í byrj-
unarliðum sinna liða en auk fyrr-
nefndra fjögurra spilaði Guðný 
Björk Óðinsdóttir allan leikinn 
með Kristianstad. 

Margrét Lára Viðarsdóttir kom 

inn á sem varamaður á 66. mínútu 
í 3-0 útisigri Linköping á Hammar-
by og lagði upp lokamarkið fyrir 
Caroline Seger. 

Edda Garðarsdóttir og Ólína 
Guðbjörg Viðarsdóttir léku allan 
leikinn með Örebro sem tapaði 4-0 
fyrir Kopparbergs/ Göteborg.

Eftir fyrstu þrjár umferðirnar 
eru Djurgården og Kopparbergs/ 
Göteborg efst með fullt hús. LdB 
FC Malmö, Linköping og Umeå IK 
eru síðan öll með sex stig. Kristian-
stad er eina liðið sem ekki hefur 
fengið stig. - óój

Íslendingaslagur í sænsku kvennadeildinni í gær:

Sigurður sá markaleik

ERLA SKORAÐI Erla Steina Arnardóttir 
skoraði í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Enska B-deildin
Barnsley - Swansea 1-3
Birmingham - Plymouth 1-1
Blackpool - Reading 2-2
Hvorki Ívar Ingimarsson né Brynjar Björn Gunn-
arsson léku með Reading vegna meiðsla.
Bristol - Ipswich 1-1
Cardiff - Burnley 3-1
Jóhannes Karl Guðjónsson kom inn á sem vara-
maður í liði Burnley.
Coventry - Charlton 0-0
Aron Einar Gunnarsson lék ekki með Coventry 
vegna meiðsla.
Derby - Wolves 2-3
Doncaster - Preston 0-2
Norwich - Watford 2-0
QPR - Sheffield Wednesday 3-2
Heiðar Helguson lék allan leikinn fyrir QPR.
Sheffield United - Nottingham Forest 0-0
Southampton - Crystal Palace 1-0

Norska úrvalsdeildin
Lyn - Viking 0-0
Indriði Sigurðsson og Theódór Elmar Bjarnason 
voru í byrjunarliði Lyn.
Brann - Tromsö 2-4
Ólafur Örn Bjarnson skoraði bæði mörk Brann 
úr vítum. Kristján Örn Sigurðsson og Birkir Már 
Sævarsson voru einnig í byrjunarliði Brann og 
þeir Ármann Smári Björnsson og Gylfi Einarsson 
komu inn á sem varamenn.
Odd Grenland - Álasund 4-2
Árni Gautur Arason lék allan leikinn fyrir Odd 
Grenland.

Sænska úrvalsdeildin
GAIS - Helsingborg 1-4
Guðmundur Gunnarsson var í byrjunarliði GAIS 
og þeir Eyjólfur Héðinsson og Guðjón Baldvins-
son komu inn á sem varamenn.

Sænska B-deildin
Sundsvall - Falkenberg 2-1
Ari Freyr Skúlason og Hannes Þ. Sigurðsson voru 
í byrjunarliði Sundsvall.

Danska úrvalsdeildin
Randers - SönderjyskE 3-1
Sölvi Geir Ottesen lék allan leikinn fyrir Sönd-
erjyskE.

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI Benedikt Guðmunds-
son og Jón Arnór Stefánsson voru 
hátt uppi eftir sigur KR í gær. Jón 
Arnór talaði um pressuna sem var 
á liðinu og var nærri búin að stoppa 
það. „Okkur langaði í þetta en á 
röngum forsendum. Við vorum að 
fara að vinna þetta til þess að tapa 
þessu ekki. Við hættum að hugsa 
um það og fórum þess í stað að 
hugsa um það hversu mikið okkur 
langaði til að vinna fyrir okkur,“ 
sagði Jón Arnór Stefánsson, besti 
leikmaður úrslitakeppninnar. 

„Þetta var geðveikt en ég vissi 
samt ekki hvernig ég ætti að fagna 
þessu því þetta var svo mikið 
sjokk,“ sagði Jón Arnór, sem hefur 
kynnst ýmsu á ferlinum. 

„Þetta er toppurinn á ferlinum. 
Það var gaman að vinna hina titl-
ana en hérna er maður heima hjá 
sér með sínu fólki og fjölskyldu 
og  með gamla félaginu og vin-
unum. Þetta verður ekkert betra 
en þetta,“ sagði Jón, sem þakkar 
Benedikt þjálfara mikið fyrir. 

„Benni á þennan titil. Hann reif 
okkur upp eftir þriðja leikinn. 

Hann er alveg ótrúlega góður 
þjálfari og sýndi á sér nýja hlið 
eftir að við töpuðum þriðja leikn-
um. Hann sýndi sálfræðilega hlið 
á sér sem kom mjög á óvart og 
hjálpaði okkur mikið,“ sagði Jón 
Arnór. 

Benedikt Guðmundsson, þjálf-
ari KR, segist ætla að hætta með 
liðið eftir tímabilið. „Ég hugsa að 
ég stígi til hliðar því ég held að það 
sé kominn tími á nýjan mann. Ég 
er búinn að vera hér í þrjú ár og 
strákarnir þurfa einhverja nýja 
rödd og ferskleika í þetta,“ sagði 
Benedikt Guðmundsson.  

„Ég hefði orðið gríðarlega 
svekktur ef við hefðum tapað 
þessu því við leiddum allan leik-
inn,“ sagði Benedikt, sem segir 
að þessi titill sé sætari en sá fyrir 
tveimur árum. 

„Það sem er sætast fyrir mig er 
að vinna þetta með strákum sem 
maður kenndi að grípa, skjóta og 
drippla fyrir mörgum árum. Ætli 
þessi sé ekki sætari út að það að 
gera,“ sagði Benedikt að lokum.

 - óój

Benedikt Guðmundsson og Jón Arnór Stefánsson:

Toppurinn á ferlinum

KÖRFUBOLTI Grindvíkingarnir 
Friðrik Ragnarsson og Brenton 
Birmingham gátu ekki leynt von-
brigðum sínum í leikslok.  

„Það er gríðarlega svekkjandi 
að tapa með einu stigi eftir að 
hafa verið með boltann í síðustu 
sókninni og skora ekki,“ sagði 
Friðrik Ragnarsson, þjálfari 
Grindavíkur. 

„Við sendum boltann of mikið í 
lokasókninni, tókum ekki galopin 
skot og lentum síðan í einhverju 
klafsi. Þetta var agalegt,“ sagði 
Friðrik um lokaandartök leiksins. 

„Þeir spiluðu mjög mjúkt á 
okkur í þriðja leik. Þeir voru 
harðari í leik fjögur en við áttum 
að klára leik fjögur. Við mættum 
í gleðskap en ekki í körfubolta-
leik. Við spiluðum illa í þeim 
leik og svo þegar þú ert kom-
inn í oddaleik á svona velli 
getur brugðið til beggja vona. 
Við hefðum alveg getað verið 
að fagna núna með pínulítilli 
heppni,” sagði Friðrik.  - óój

Friðrik Ragnarsson eftir leik:

Þetta var 
agalegt í lokin

KÖRFUBOLTI KR er Íslandsmeist-
ari karla í körfubolta eftir sigur á 
Grindavík í oddaleik liðanna í loka-
úrslitum Iceland Express-deildar-
innar, 84-83. KR hafði yfirhönd-
ina allan leikinn en Grindavík var 
aldrei langt undan og átti mögu-
leika á að stela sigrinum í loka-
sókn leiksins.

KR tapaði boltanum þegar um 
25 sekúndur voru til leiksloka og 
Grindavík hélt þá í sókn. Karfa í 
blálok leiksins myndi tryggja gest-
unum titilinn. Boltanum var komið 
á Brenton Birmingham eins og svo 
oft áður í þeirri stöðu en hann gat 
engan fundið til þess að gefa á og 
rann því sóknin út í sandinn. Þar 
með var KR orðið meistari.

Það var Fannar Ólafsson sem 
„stal“ boltanum á lokasekúndu 
leiksins. Hann tók svo við bikarn-
um í leikslok.

„Þegar um fimm mínútur voru 
eftir vorum við sjö stigum yfir. 
Þá fengum við tvær villur á okkur 
sem hefðu getað kostað okkur leik-
inn. En það gerði bara rimmu þess-
ara liða enn skemtilegri að mun-
urinn var ekki nema eitt stig í 
lokin. Þarna voru tvö lið að berj-
ast til síðasta manns og þá snýst 
þetta bara um vilja. Ég held að við 
höfum viljað þetta örlítið meira en 
Grindavík,“ sagði Fannar.

Langflestir reiknuðu fyrir fram 
með því að KR yrði Íslandsmeist-
ari enda með ógnarsterkt lið. 
Grindvíkingar sýndu hins vegar að 
þeir eru ekki minni menn en þeir 
röndóttu enda komust þeir í 2-1 í 
rimmunni og voru nálægt því að 
vinna titilinn.

„Ég held að þessi titill sé sætari 
en sá sem við unnum árið 2007,“ 

sagði Fannar. „Það var búið að 
afskrifa okkur eftir þriðja leikinn 
en þá sýndu þeir Benedikt og Ingi 
þjálfarar snilld sína með því að 
laga hugarfar okkar leikmanna. 
Við fórum í þessa tvo síðustu leiki 
án þess að vera endilega hræddir 
við að tapa og það breytti öllu.“

Hann segir líka mikinn mun á 
þessu tímabili og því fyrir tveimur 
árum vera þær væntingar sem 
voru gerðar til KR nú. „Það var 
búið að afhenda okkur fimm titla 
fyrir tímabilið. Það var vissulega 

gríðarmikil gleði að vinna þennan 
titil en líka léttir. Ég held að níutíu 
prósent körfboltaáhugamanna á 
Íslandi hafi viljað að Grindavík 
yrði meistari. En við vorum með 
tvö þúsund aðila á þessum leik í 
kvöld sem vildu hitt,“ sagði Fannar 
og lofaði Miðjuna, harðkjarnahóp 
stuðningsmanna KR, mikið.

„Það skiptir ofsalega miklu máli 
að vera með stuðningsmenn eins 
og þá. Þeir hjálpuðu okkur yfir 
mjög erfiða hjalla.“

 eirikur@frettabladid.is

KR meistari – gleði og léttir
KR varð í gærkvöldi Íslandsmeistari karla í körfubolta eftir sigur á Grindavík í 
oddaleik liðanna um titilinn, 84-83. Fannar Ólafsson, fyrirliði KR, sagði að titill 
KR nú væri sætari en sá sem liðið vann árið 2007. Honum var líka létt.

STAL SIGURBOLTANUM Fannar Ólafsson, fyrirliði KR, eftir að leiktíminn rann út og KR 
hafði tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BESTUR Jón Arnór Stefánsson var valinn besti leikmaður úrslitakeppninnar að leik 
loknum í gær. FRÉTTABL AÐIÐ/VILHELM

ÖFLUGUR Nick Bradford skoraði 33 stig 
fyrir Grindavík í gær en það dugði ekki 
til. FRÉTTABL AÐIÐ/VILHELM
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Bjargvætturinn  (25:26)

17.55 Lítil prinsessa  (12:15)

18.05 Þessir grallaraspóar  (8:10)

18.10 Skólahreysti  Þáttaröð um keppni 
stráka og stelpna í 9. og 10. bekk grunn-
skólanna í upphífingum, armbeygjum, 
dýfum og hraðaþraut.  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Alþingiskosningar - Borgara-
fundur  Bein útsending frá opnum borgara-
fundi í Reykjavík - norður.

21.15 Mæðgurnar  (Gilmore Girls VII) 
Bandarísk þáttaröð um einstæða móður 
sem rekur gistihús í smábæ í Connecticut-
ríki og dóttur hennar. Aðalhlutverk: Lauren 
Graham, Alexis Bledel, Keiko Agena og Yanic 
Truesdale.

22.00 Tíufréttir

22.20 Tvíeykið  (Dalziel & Pascoe V) 
(6:8) Syrpa úr breskri þáttaröð um rann-
sóknarlögreglumenn sem fá til úrlausnar 
æsispennandi sakamál. Aðalhlutverk leika 
Warren Clarke og Colin Buchanan.

23.10 Víkingasveitin  (Ultimate Force) 
(4:6) Breskur spennumyndaflokkur um 
sérsveit innan hersins sem fæst við erfið 
mál. Aðalhlutverk leika Ross Kemp, Miles 
Anderson, Liam Garrigan, Christopher Fox 
og Heather Peace. 

00.05 Alþingiskosningar - Borgara-
fundur  Upptaka frá opnum borgarafundi í 
Reykjavík - norður í kvöld.

01.35 Dagskrárlok

07.00 Iceland Express-deildin 2009 
Útsending frá leik í úrslitakeppni í körfubolta.

15.10 Þýski handboltinn - Markaþátt-
ur Hver umferð gerð upp í þessum flotta 
þætti um þýska handboltann. 

15.40 World Supercross GP Að þessu 
sinni fór mótið fram í Toronto í Kanada.

16.35 PGA Tour 2009 - Hápunktar 
Sýnt frá hápunktunum á PGA-mótaröðinni 
í golfi.

17.30 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu 

18.00 Meistaradeild Evrópu - Upp-
hitun

18.30 Chelsea - Liverpool Bein út-
sending frá leik í Meistaradeild Evrópu. Sport 
3. Bayern München - Barcelona

20.40 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk Allir leikirnir, öll mörkin og öll um-
deildustu atvikin skoðuð.

21.00 Bayern München - Barcelona 
Útsending frá leik B í Meistaradeild Evrópu.

22.50 Atvinnumennirnir okkar Eiður 
Smári Guðjohnsen. 

23.25 Chelsea - Liverpool Útsending frá 
leik í Meistaradeild Evrópu.

01.05 Meistaradeild Evrópu - Meist-
aramörk 

14.40 Wigan - Arsenal Útsending frá leik 
í ensku úrvalsdeildinni.

16.20 Man. City - Fulham Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 Premier League World Nýr þátt-
ur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá 
ýmsum óvæntum hliðum.

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

19.00 Liverpool - Blackburn Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.40 Aston Villa - Everton Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.20 Markaþáttur Allir leikir umferð-
arinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

23.15 Sunderland - Man. Utd Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 La Fea Más Bella (291:300)

10.15 Sisters (26:28)

11.05 Burn Notice (7:13)

11.50 60 mínútur 

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (167:260) 

13.25 Beauty Shop 

15.15 Sjáðu 

15.40 Tutenstein 

16.05 Ben 10 

16.28 Stuðboltastelpurnar 

16.53 Kalli og Lóa 

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (11:24)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.35 The Simpsons (14:20) 

20.00 The New Adventures of Old 
Christine (2:10) Þriðja þáttaröðin um 
Christine sem er fráskilin og einstæð móðir 
sem lætur samviskusemi og óþrjótandi um-
hyggju í garð sinna nánustu koma sér í eilíf 
vandræði. Sérstaklega á hún erfitt með að 
slíta sig frá fyrrverandi eiginmanni sínum 
sem hún á í vægast sagt nánu og sérkenni-
legu sambandi við.

20.25 How I Met Your Mother (14:20) 
Í þessari þriðju seríu fáum við að kynnast 
enn betur vinunum Barney, Ted, Marshall, 
Lily og Robin.

20.50 Little Britain USA (6:6) 

21.15 Bones (6:26) Dr. Temperance 
„Bones“ Brennan réttarmeinafræðingur er 
kölluð til ráðgjafar í allra flóknustu morð-
málum. 

22.00 Ashes to Ashes (5:8) 

22.55 Grey‘s Anatomy (19:24)

23.40 Break a Leg

01.15 Beauty Shop 

02.55 Ground Truth: After the Killing 
Ends 

04.15 Bones (6:26) 

05.00 Fréttir og Ísland í dag 

08.00 Spin 

10.00 Ævintýraferðin 

12.00 A Good Year 

14.00 The Pink Panther 

16.00 Spin 

18.00 Ævintýraferðin 

20.00 A Good Year  Rómantísk gaman-
mynd með Albert Finney, Russell Crowe og 
Freddie Highmore í aðalhlutverkum. 

22.00 The Big Nothing

00.00 Kin 

02.00 From Dusk Till Dawn 3 

04.00 The Big Nothing 

06.00 A Little Thing Called Murder 

06.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Óstöðvandi tónlist

17.15 Rachael Ray 

18.00 The Game  (12:22) Bandarísk 
gaman þáttaröð um kærustur og eiginkonur 
hörkutólanna í ameríska fótboltanum. 

18.25 Spjallið með Sölva  (8:12) Nýr 
og ferskur umræðuþáttur, þar sem Sölvi 
Tryggvason fær til sín góða gesti og spyr þá 
spjörunum úr. (e)

19.25 Monsieur Hyde   Verðlaunastutt-
mynd eftir Veru Sölvadóttur (e)

19.40 Káta maskínan  (10:12) Menningar-
þáttur í umsjón Þorsteins J. Vilhjálmsson-
ar þar sem fjallað er um það sem er efst á 
baugi í menningarlífi landsmanna. (e)

20.10 The Biggest Loser  (12:24) Banda-
rísk raunveruleikasería þar sem fitubollur 
berjast við bumbuna. 

21.00 Nýtt útlit  (5:10) Hárgreiðslu- og 
förðunarmeistarinn Karl Berndsen veitir 
venjulegu fólki nýtt útlit, allt frá förðun til 
fata. 

21.50 The Cleaner  (6:13) Vönduð 
þáttaröð með Benjamin Bratt í aðalhlut-
verki. Þættirnir eru byggðir á sannri sögu 
fyrrum dópista sem helgar líf sitt því að 
hjálpa fíklum að losna úr viðjum fíknar-
innar. Alríkislögreglumaður sem kominn er 
í innsta hring eiturlyfjaframleiðenda er of 
langt leiddur í dópneyslu til að geta bjarg-
að sér og félagi hans fær William til að ná 
honum úr dópgreninu áður en alríkislögregl-
an gerir innrás.

22.40 Jay Leno 

23.30 CSI  (13:24) Bandarískir þættir um 
störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las 
Vegas. (e)

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. 

21.00 Birkir Jón  Varaformaður 
Framsóknar flokksins Birkir Jón Jónsson 
skoðar pólitískt landslag dagsins í dag.

21.30 Á réttri leið  Katrín Júlíusdóttir þing-
kona ræðir um málefni Samfylkingarinnar.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn.

> Julia Louis-Dreyfus
„Ef þú ætlar að breyta heim-
inum skaltu byrja á því að 
taka til heima hjá þér.“ 
Julia Louis-Dreyfus leikur 
Christine í þættinum The 
New Adventures of Old 
Christine sem Stöð 2 
sýnir í kvöld. 

21.50 The Cleaner   SKJÁREINN

21.15 The O.C.   STÖÐ 2 EXTRA

21.15 Mæðgurnar    SJÓNVARPIÐ

21.15 Bones   STÖÐ 2

18.30 Chelsea - Liverpool  
 STÖÐ 2 SPORT

K ó p a v o g u r,  S m i ð j u v e g i  6 8 - 7 0,  s í m i   5 4 4  5 0 0 0 
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Krómfelgur 25% afsláttur!
Álfelgur 20% afsláttur!

Sólning býður nú ál- og krómfelgur 
með miklum afslætti út apríl
Sólning býður að auki eitt landsins mesta úrval af 
sumardekkjum frá viðurkenndum framleiðendum.

„Magnús, hvert var að þínu mati sterkasta útspil sjónvarps 
og útvarps yfir páskahátíðina?“

„Ég skal ekki segja, Svavar. Þegar stórt er spurt verður 
oft fátt um svör. En ætli það sé ekki alltaf sterkt að 
endursýna bara, og þá helst ævagamalt efni. Mary 
Poppins hlýtur til dæmis að eiga sér ótalmarga 
aðdáendur sem hafa endurnýjað kynnin. Ég er nú 
reyndar ekki einn af þeim. Frekar hefði ég þó horft á 
Mary Poppins en Mission: Impossible 3 og Born on the 
Fourth of July. Tvær Tom Cruise-myndir í röð?!“

„Já, Magnús! Góð vísa er aldrei of oft kveðin. Annars 
snertu báðar Cruise-myndirnar við viðkvæmri taug. Við 
sem þjóð erum í dimmum öldudal og upplifum okkur 
sem vanmáttug vegna þess að öldurótið er svo mikið í 
samfélaginu. Verkefnið er risavaxið og það þurfa allir að taka 
til hendinni.“

„Veistu Svavar, þarna hittirðu naglann á höfuðið. Við erum 
öll sek um að hafa verið í langri skíðaferð til Kitzbühel, á 

Saga Class fram og til baka, þar sem öll útgjöld voru færð á 
risnureikning skattgreiðenda framtíðarinnar. En nú er aðhald 

og nú er upprisa. Nú er páskaegg númer tvö og endur-
sýnt Skaup. Nú er vor í lofti, finnst þér ekki?“

„Það er mikið til í því, Magnús! Þetta endur-
speglast í orðræðu stjórnmálanna, jafnt og sjón-
varpsdagskránni. Annars sannaðist hið fornkveðna 

um páskana. Þeir fiska sem róa. Ekki þýðir að sitja 
með hendur í skauti. Fjarstýringin getur verið besti vinur 
mannsins, á helgidögum sem öðrum dögum. Maður 
verður að leita leiða.“

„Satt er það, Svavar. Í leiða sem gleði er leið að gleði. 
Best að hafa þau frómu orð að leiðarljósi í því umróti 
sem fram undan er. En hvar er allt nammið úr páska-
egginu? Ljónið hefur áreiðanlega étið það!“

„Mæltu heilastur, Magnús! En ég held að við höfum 
leitt í ljós staðreynd málsins. Hvert er þitt mat?“

„Svavar! Ég er sammála síðasta ræðumanni!“

VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS TEITSSON OG SVAVAR HÁVARÐSSON LITU YFIR FARINN VEG

Þvottekta zebrarendur á barðalausum hatti
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

SVT 1

16.00 Hollyoaks (166:260) 

16.30 Hollyoaks (167:260) 

17.00 Seinfeld (15:22)

17.30 Ally McBeal (20:24)

18.15 The O.C. (17:27)

19.00 Hollyoaks (166:260) 

19.30 Hollyoaks (167:260) 

20.00 Seinfeld (15:22) 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. 

20.30 Ally McBeal (20:24) Kona ein vill 
kæra atvinnurekendur sína fyrir að stuðla að 
kynferðislegri áreitni með því að skipuleggja 
strandardag á vinnustaðnum þar sem starfs-
menn mæta í sundfatnaði í vinnuna.

21.15 The O.C. (17:27) Orange-sýsla 
í Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar 
sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við kynn-
umst þeim betur koma hins vegar leyndar-
málin í ljós. Með aðalhlutverk fara Rachel Bil-
son, Mischa Barton, Adam Brody, Benjamin 
McKenzie og Peter Gallagher.

22.00 New Amsterdam (2:8) Spennu-
þáttur um hinn ódauðlega John Amsterdam 
sem í hartnær 400 ár hefur hann lifað í lík-
ama 35 ára gamals manns. Hann starfar sem 
lögreglumaður í New York og gjörþekkir orðið 
huga glæpamanna. 

22.45 Weeds (7:15) Ekkjan úrræðagóða, 
Nancy Bowden, ákvað að hasla sér völl sem 
eiturlyfjasali eftir að hún missti eiginmann 
sinn og fyrirvinnu. Þegar hún fellur fyrir lög-
reglumanni í fíkniefnadeildinni flækist líf 
hennar verulega. 

23.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

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

14.03 Ég get mjög illa ort óhefðbundið
15.03 Útvarpssagan: Blátt og rautt
15.30 Harold Land kvintettinn leikur
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Bláar nótur í bland
21.00 Í heyranda hljóði
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Fimm fjórðu
23.00 Gatan mín
00.07 Næturtónar

10.05 The Inspector Lynley Mysteries 10.55 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 State of Play 20.00 Hustle 
20.55 My Hero 21.25 After You‘ve Gone 21.55 
After You‘ve Gone 22.25 The Inspector Lynley 
Mysteries 23.15 The Inspector Lynley Mysteries 
00.05 Hustle 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.20 Reimers 
11.00 Diagnose søges 11.30 Sager der nager 
12.00 Det lille hus på prærien 12.50 Nyheder 
på tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 
13.10 Boogie Mix 14.00 Spam 14.30 Monster 
allergi 15.00 Store Nørd 15.30 Lille Nørd 16.00 
Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport 17.00 
Aftenshowet med Vejret 17.30 Ha‘ det godt 18.00 
Ønskehaven 18.30 Mission. Baby 19.00 TV Avisen 
19.25 Kontant 19.50 SportNyt 20.00 Lewis 21.35 
Sager der nager 22.05 Boogie Mix

10.00 NRK nyheter 10.10 Puls 10.35 Schrödingers 
katt 11.00 NRK nyheter 11.05 Berlin, Berlin 11.30 
Slipp naboene løs 12.00 NRK nyheter 12.05 Norge 
rundt 12.30 I sørhellinga 13.00 NRK nyheter 13.05 
Par i hjerter 14.00 NRK nyheter 14.10 Dynastiet 
15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat - nyheter på 
samisk 15.25 Dyrisk 15.55 Nyheter på tegnspråk 
16.00 Dora utforskeren 16.25 Travelbymysteriene 
16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Ut i 
naturen 18.25 Redaksjon EN 18.55 Distriktsnyheter 
19.00 Dagsrevyen 21 19.30 Exil - der virkeligheten 
ikke teller 20.20 Extra-trekning 20.30 Safari 21.00 
Kveldsnytt 21.15 Babas bilar 22.40 Minner 23.30 
Kulturnytt

10.00 Rapport 10.05 Bergen - Kirkenes t/r 10.35 
I trädgården med Camilla Plum 11.05 Rådjurskidet 
vid havet 11.50 Hennes lilla majestät 13.10 
Drömprinsen 14.00 Rapport 14.05 Gomorron 
Sverige 14.55 Packat &amp; klart 15.25 Flyttlasset 
går 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport med A-ekon-
omi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Go‘kväll 17.00 
Kulturnyheterna 17.15 Regionala nyheter 17.30 
Rapport med A-ekonomi 18.00 Vem tror du att du 
är? 19.00 Andra Avenyn 19.45 Jorden runt på 80 
dagar 21.40 Kulturnyheterna 21.55 Sommer 22.55 
Sändningar från SVT24 

Fyndnasta tvíeyki Bretlands, Matt 
Lucas og David Walliams, er mætt 
aftur og að þessu sinni ætla þeir að 
grínast í Bandaríkjunum. Þeir félagar 
gera óspart grín að öllu því sem 
okkur Evrópubúum þykir hvað hall-
ærislegast í fari Kanans. Þeir ganga 
nú ennþá lengra en nokkru sinni 
fyrr í að ögra siðferðiskennd hinna 
allra þröngsýnustu og uppskera 
hverja drepfyndnu senuna á fætur 
annarri.

STÖÐ 2 KL. 20.50
Little Britain USA

Verðbréfasali erfir kastala og vínekru 
í Frakklandi og ætlar sér að hagnast 
á því að gera staðinn upp og selja. 
Hann lærir svo að lífið hefur upp á 
meira að bjóða en að græða peninga. 
Óskarsverðlaunahafarnir Russell 
Crowe og Marion Cotillard fara með 
aðalhlutverkin ásamt Albert Finney.

VIÐ MÆLUM MEÐ
A Good Year
Stöð 2 bíó kl. 20.00

▼

▼
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT
2. varsla, 6. í röð, 8. hélt á brott, 9. 
hrós, 11. ekki heldur, 12. fáni, 14. 
gosefni, 16. fisk, 17. gapa, 18. tugur, 
20. hljóm, 21. þurrka út.

LÓÐRÉTT
1. helminguð, 3. frá, 4. áttfætla, 5. 
bjálki, 7. brjóstverja, 10. spor, 13. gifti, 
15. jarðgöng, 16. svif, 19. kringum.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. vakt, 6. áb, 8. fór, 9. lof, 
11. né, 12. flagg, 14. hraun, 16. ál, 17. 
flá, 18. tíu, 20. óm, 21. afmá. 

LÓÐRÉTT: 1. hálf, 3. af, 4. kónguló, 
5. tré, 7. bolhlíf, 10. far, 13. gaf, 15. 
náma, 16. áta, 19. um. 

Stepp ehf   Ármúla 32   Sími 533 5060   www.stepp.is   stepp@stepp.is
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GÓLFEFNI  ÞEKKING  ÞJÓNUSTA

TEPPI Á STIGAGANGINN

Strandgötu 43 | Hafnarfirði
Sími 565 5454 | www.fridaskart.is

íslensk hönnun
og handverk

„Þeir reyndust ótrúlega sannspáir, kusu tíu 
lög áfram og þegar við rýndum í úrslitin eftir 
á reyndust átta þeirra rétt,“ segir Páll Óskar 
Hjálmtýsson, Eurovision-sérfræðingur íslensku 
þjóðarinnar. Upptökur á sjónvarpsþættinum 
Alla leið eru nýbúnar en þar er hlaupið yfir 
þau lög sem keppa í hinni sívinsælu lagakeppni 
evrópskra sjónvarpsstöðvar. Álitsgjafarnir Dr. 
Gunni, Guðrún Gunnarsdóttir og Reynir Þór 
Reynisson fengu að vita hvernig þeim hefði 
gengið að tippa á Eurovision-keppnina í fyrra. 
Óhætt er að fullyrða að þau hafi reynst starfi 
sínu vaxin því spáhlutfall þeirra var áttatíu 
prósent. „Ef þeim tekst álíka vel upp núna þá 
verður horft til þessa þáttar í framtíðinni og 
örugglega vitnað í hann,“ segir Páll.

Hins vegar var einn galli á gjöf Njarðar sem 
skekkir eilítið þessa tölfræði. Því vegna knapps 
tíma í fyrra þurftu fjórmenningarnir að velja 
skemmtilegustu lögin, önnur sem þóttu ekki 

merkilegur pappír enduðu í ruslafötunni. 
Páll upplýsir að eitt þeirra laga sem hafi 
ekki hlotið náð fyrir augum almennings 
hafi verið sigurlag Rússa. „En til þess að 
koma í veg fyrir að þetta gerist aftur þá 
erum við búin að hlusta á öll lögin 42. Hins 
vegar fá þau leiðinlegustu ekki langan 
líftíma en sigurstranglegustu lögin 
lifa,“ útskýrir Páll en að hans 
sögn hafa álitsgjafarnir mikið 
álit á norska laginu, gríska og 
portúgalska auk framlags 
Möltu. Páll telur jafnframt 
að fulltrúi Íslendinga, 
Jóhanna Guðrún, gæti átt 
við ramman reip að draga, 
„Það eru þrettán ballöður í 
keppninni og þegar svo er 
þá veltur allt á frammistöðu 
hennar á sviðinu.“ - fgg 

Álitsgjafar Palla hittu í mark

NÖSK Á GÓÐ LÖG Þau 
Guðrún Gunnarsdóttir, Páll 
Óskar, Reynir Þór Reynisson 
og Dr. Gunni reyndust spá-

mannlega vaxin í þáttunum 
Alla leið sem sýndir voru í fyrra. 

Þau ætla að gera enn betur í ár. 

Eins og fram hefur komið í fjöl-
miðlum hafa arkitektar úr tiltölu-
lega fáum verkefnum að moða 
um þessar mundir enda hafa nán-
ast allar nýbyggingar stöðvast. 
Englendingur inn David Robertson 
vann hjá arkitektastofunni Krads-
arkitektar en missti vinnuna þegar 
kreppan skall á. Í stað þess að leggj-
ast í kör ákvað hann að láta gamlan 
draum rætast og opna verkstæðið 
Kria Cycles. Þar hyggst hann gera 
við gömul hjól, halda við nýlegri 
hjólum við og smíða ný eftir þörf-
um hvers og eins þótt einfaldleik-
inn ráði ríkjum í hönnun hans.

David hefur unnið við arkitekt-
úr í tæp tólf ár og verið búsettur 
á Íslandi í tvö. Hann hefur ávallt 

verið mikill hjólamaður og farið 
allra sinna ferða á hjólhestinum, 
sama hvernig viðrar. „Ef ég hefði 
ekki verið svona góður að hlaupa 
hefði ég sennilega lagt stund keppn-
ishjólreiðar,“ segir David í samtali 
við Fréttablaðið en hann keppti 
meðal annars fyrir England í víð-
vangshlaupum og langhlaupum á 
sínum yngri árum. 

David hjólaði hvert sem hann fór 
þegar hann var búsettur í London 
og ætlaði ekki að slá slöku við þegar 
hann fluttist til Íslands. Hann við-
urkennir þó að það sé síður en svo 
auðvelt að hjóla á eyjunni í Norður-
Atlantshafi, honum finnst þó að 
Íslendingar gætu gefið hjólunum 
sínum tækifæri. „Auðvitað hefur 

þetta sína kosti og sína galla, stund-
um hefur þú vindinn í fangið, stund-
um getur hann líka verið í bakið og 
virkað sem meðbyr.“ 

David segist einnig hjóla yfir 
vetrartímann og bendir á að fólk 
þurfi ekkert endilega 27-gíra fjalla-
hjól til að komast leiða sinna innan 
borgarmarkanna. 

„Ég er allavega ekki á slíkum 
faraskjóta og það hefur bara reynst 
mér vel.“ David hyggst opna verk-
stæði á næstunni og er bjartsýnn á 
að fólki muni taka þessu framtaki 
vel. Verkstæðið verður við Hólma-
slóð en áhugasamir geta kynnst 
sér starfsemina frekar á kriacyc-
les.com.

 freyrgigja@frettabladid.is

DAVID ROBERTSON:  SNÝR Á KREPPUNNA

ÚR ARKITEKTÚR Í HJÓLASMÍÐI

LÆTUR GAMLAN DRAUM RÆTAST David Robertson er mikill hjólreiðamaður og fer allra ferða sinna á hjólhestinum. Hann ætlar 
nú að opna hjólaverkstæði þar sem hann hyggst jafnframt smíða ný hjól eftir þörfum hvers og eins. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ég reyni að fara vítt og breitt 
um sviðið. Tveir diskar rata 
þó mest á fóninn hjá mér um 
þessar mundir. Annars vegar 
leikhúsmúsík frá Englandi, sem 
Bach-sveitin í Skálholti hefur 
spilað, og hins vegar diskur með 
Rolf Lislevand, þar sem hann 
og dóttir hans leika af fingrum 
fram á gömul hljóðfæri.“

Bára Grímsdóttir, tónlistarkennari

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1   Dr. Gunni.

 2   Sigurður Gísli Pálmason.

 3   Sómalíu. 

„Þetta var algjört ævintýri og 
það var virkilega gaman að fá að 
taka þátt í þessu,“ segir Hermann 
Gunnarsson, Hemmi Gunn. Hann 
tróð upp á rokkhátíð alþýðunnar, 
Aldrei fór ég suður, og sló, að sjálf-
sögðu, í gegn. Þakið ætlaði bók-
staflega að rifna af húsnæði KNH 
á Ísafirði þegar sjónvarpsstjarnan 
steig á stokk og flutti öll sín bestu 
lög ásamt Kraftlyftingu. Salur-
inn tók undir og hápunkturinn var 

þegar hinn sígildi slagari Einn dans 
við mig tók að hljóma. Slíkar voru 
vinsældir Hemma að hann áritaði 
bringu eins aðdáanda með nafni 
sínu. 

Jón Þór Þorleifsson, einn af 
aðstandendum hátíðarinnar, segir 
erfitt að meta fjöldann sem mætti 
í ár, skýtur þó á þrjú til fjögur þús-
und. Hann segir það hafa verið sam-
dóma álit tónlistarmanna að stemn-
ingin hefði aldrei verið betri. - fgg

Allir sungu með Hemma

FÓR Á KOSTUM Hemmi Gunn fór á kost-
um fyrir vestan og þakið ætlaði að rifna 
af húsinu þegar slagarar á borð við Einn 
dans við mig tóku að hljóma.

Það var mikið stuð í knattspyrnu-
höllinni Kórnum í Kópavogi 
um helgina þegar 
knattspyrnufélag 
samkynhneigðra, 
Styrmir, stóð fyrir 
alþjóðlegu móti í 
fótbolta. Haf-
steinn Þórólfs-
son og félagar 
tóku á móti  
tíu liðum, 
þar af 
fimm frá 
útlönd-
um. 
Spenn-
an var mikil þegar úrslitaleikur-
inn var háður, en hann var milli 
Styrmis South og dansks liðs. 
Leikar stóðu jafnir eftir venjuleg-
an leiktíma þannig að gripið var 
til vítaspyrnukeppni en úrslitin 
réðust ekki fyrr en í bráðabana, 
þar sem danskir fóru með sigur 
af hólmi. Um kvöldið var síðan 
blásið til mikillar veislu á Rúbín 
þar sem Páll Óskar fór venju sam-
kvæmt á kostum.

Tökur eru nú hafnar á nýjustu 
kvikmynd Anitu Briem, Dead 
of Night, en þær fara fram í New 

Orleans. Eins og 
fram hefur komið í 
Fréttablaðinu leikur 
Anita þar á móti 
sjálfu Ofurmenn-
inu, Brandon 

Routh, sem er 
góðvinur Guðna 

Gunnars-
sonar, rope 
yoga-
kóngsins 
á Íslandi. 
Myndin 
er engin 
smámynd 

því samkvæmt imdb.com-vefnum 
kostar hún litlar tuttugu milljónir 
dollara eða tvo og hálfan milljarð 
íslenskra króna.

Og meira af Íslendingum úti í 
heimi því Vesturport tekur þátt 
í ástralskri leikhátíð til heiðurs 
Franz Kafka sem nú fer fram í 
Sydney. Leikgerð Vesturports á 
Hamskiptunum hefur vakið mikla 
athygli en sýningin 
hefur meðal annars 
hlotið fína dóma í 
Tasmaníu og víðar 
í Eyjaálfunni. Gísli 
Örn Garðarsson 
leikstýrir sýningunni 
í samstarfi við enska 
leikstjórann 
David Farr.

FRÉTTIR AF FÓLKI
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Þórgunnar 
Oddsdóttur

Í dag er þriðjudagurinn 14. apríl, 
104. dagur ársins. 

5.59 13.28 20.59
5.37 13.12 20.50
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BERÐU SAMAN 
ÁVÖXTUNINA!
Við samanburð kemur í ljós að 
Frjálsi lífeyrissjóðurinn, sem ávaxtar 
skyldu- og viðbótarlífeyrissparnað, 
skilaði sjóðfélögum sínum mun betri 
ávöxtun en helstu samkeppnisaðilar.

SAMANBURÐUR Á 
NAFNÁVÖXTUN 2008

SAMANBURÐUR Á 
5 ÁRA MEÐALNAFNÁVÖXTUN

Fjárfestingarleiðirnar sem bornar eru saman eru 
þær leiðir sem hafa líkustu fjárfestingarstefnurnar. 
Líf 1 hjá Íslenska lífeyrissjóðnum, Ævisafn 1 hjá 
Almenna lífeyrissjóðnum og Frjálsi Áhætta hjá 
Frjálsa lífeyrissjóðnum eru með mest vægi hluta- 
bréfa og því áhættumestar en Líf 4, Ævisafn 4 og 
Frjálsi 3 eru aftur á móti ekki með nein hlutabréf 
og því áhættuminnstar. Ávöxtunartölur Almenna 
lífeyrissjóðsins og Íslenska lífeyrissjóðsins eru 
fengnar af upplýsingasíðum sjóðanna. 
Frjálsi Áhætta var stofnuð 1. janúar 2008 og því 
eru ekki til 5 ára ávöxtunartölur fyrir þá leið.

LEITAÐU TIL OKKAR 
ÞEGAR KEMUR AÐ 
LÍFEYRISSPARNAÐI
Hafðu samband við Ráðgjöf Kaupþings,
Borgartúni 19, í síma 444 7000, sendu 
tölvupóst á radgjof@kaupthing.is eða 
komdu við í næsta útibúi Kaupþings.

LEITAÐU TIL OKKAR 
ÞEGAR KEMUR AÐ 
LÍFEYRISSPARNAÐI
Hafðu samband við Ráðgjöf Kaupþings,
Borgartúni 19, í síma 444 7000, sendu 
tölvupóst á radgjof@kaupthing.is eða 
komdu við í næsta útibúi Kaupþings.
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Frjálsi lífeyrissjóðurinn
hjá Kaupþingi

Almenni lífeyrissjóðurinn,
Ævisafn hjá Glitni/Íslandsbanka

Íslenski lífeyrissjóðurinn,
Líf hjá Landsbankanum

Frjálsi lífeyrissjóðurinn
hjá Kaupþingi

Almenni lífeyrissjóðurinn,
Ævisafn hjá Glitni/Íslandsbanka

Íslenski lífeyrissjóðurinn,
Líf hjá Landsbankanum

HVAR ER ÞINN 
LÍFEYRISSPARNAÐUR?

Heimsókn 
í safnið

Lokið augunum og ímyndið ykkur 
að þið séuð stödd í stórum 

rökkvuðum sal. Þið eruð rétt búin 
að ganga framhjá miðasölu dömunni 
sem gaf ykkur frítt inn og standið 
nú í þessu stóra rými og horfið í 
kringum ykkur. Þarna er margt 
að sjá og andrúmsloftið vekur 
blendnar tilfinningar; eftirsjá, 
bræði og vanþóknun.

VIÐ erum stödd á opnun Gróðæris-
safns ríkisins. Þeir standa þarna í 
röð, útrásarvíkingarnir og stjórn-
málamennirnir, og taka brosandi á 
móti okkur í nýstraujuðum jakka-
fötum. Auðvitað búnir til úr vaxi 
en svo raunverulegir að liggur við 
að hægt sé að telja svitaholurnar 
á efri vör Björgólfs Thors og ein-
hver hefur fengið útrás fyrir reiði 
sína og sparkað af alefli í vaxfót-
legg Bjarna Ármannssonar, sem 
hefur nú verið færður til hliðar og 
er merktur „í viðgerð“. 

LJÓST er að leikmynda hönnuðir 
ríkisins hafa skilað góðu verki í 
sinni atvinnubótavinnu. Þarna er 
öllu stillt upp á sannfærandi hátt; 
blaðaúrklippur og ljósmyndir þekja 
veggina ásamt teikningum af fram-
andlegum sumar bústöðum ríka 
fólksins sem aldrei voru kláraðir. 
Á risaflatskjá rúllar gamall Inn-
lit/útlit þáttur þar sem Ásgeir Kol-
beins sýnir íbúðina sem hann keypti 
meðan veislan stóð sem hæst og var 
víst óíbúðarhæf sökum „viðbjóðs-
lega hallærislegra innréttinga“. 

ÞETTA er nútímalegt safn sem 
tekur mið af kröfum samtímans 
um gagnvirkni og upplifun. Það 
er hægt að prófa að setjast í mjúk 
leður sæti í gljáfægðri einkaþotu og 
vopnaðir öryggisverðir leyfa gest-
um að handfjatla nokkrar milljónir 
í seðlum og þreifa þannig á ríki-
dæminu sem við fórum flest á mis 
við. Þrátt fyrir allt raus um að allir 
hafi tekið þátt í vitleysunni verður 
þessi veruleiki álíka framandi fyrir 
meðaljóninn og baðstofulífið sem 
við kynnumst á Þjóðminjasafninu.

VITASKULD er svolítið snemmt 
að opna þetta safn strax. Það liðu 
til dæmis áratugir frá því að síldar-
ævintýrinu lauk og þar til Síldar-
minjasafnið á Siglufirði varð að 
veruleika. Nú höfum við hins vegar 
áttað okkur á gildi slíkra safna og 
ættum að kappkosta að koma Gróð-
ærissafninu á fót fyrir sumarið. 
Líkt og Síldarminjasafnið verður 
það minnisvarði um ákveðinn 
tíðar anda sem þó er ekki baðaður 
dýrðar ljóma síldarævintýrisins. 
Nei, Gróðærissafnið á meira sam-
eiginlegt með Galdrasafninu á 
Ströndum eða Vesturfarasetrinu á 
Hofsósi – minnis varði um tímabil 
í sögu þjóðar innar sem við vildum 
helst gleyma. 


	FB048s_P001K.indd
	FB048s_P002K.indd
	FB048s_P003K.indd
	FB048s_P004K.indd
	FB048s_P005K.indd
	FB048s_P006K.indd
	FB048s_P007K.indd
	FB048s_P008K.indd
	FB048s_P009K.indd
	FB048s_P010K.indd
	FB048s_P011K.indd
	FB048s_P012K.indd
	FB048s_P012K.indd
	FB048s_P014K.indd
	FB048s_P014K.indd
	FB048s_P016K.indd
	FB048s_P017K.indd
	FB048s_P018K.indd
	FB048s_P019K.indd
	FB048s_P020K.indd
	FB048s_P021K.indd
	FB048s_P022K.indd
	FB048s_P023K.indd
	FB048s_P024K.indd
	FB048s_P025K.indd
	FB048s_P026K.indd
	FB048s_P027K.indd
	FB048s_P027K.indd
	FB048s_P027K.indd
	FB048s_P030K.indd
	FB048s_P031K.indd
	FB048s_P032K.indd
	FB048s_P033K.indd
	FB048s_P034K.indd
	FB048s_P035K.indd
	FB048s_P036K.indd
	FB048s_P037K.indd
	FB048s_P038K.indd
	FB048s_P039K.indd
	FB048s_P040K.indd
	FB048s_P041K.indd
	FB048s_P042K.indd
	FB048s_P043K.indd
	FB048s_P044K.indd
	FB048s_P045K.indd
	FB048s_P046K.indd
	FB048s_P047K.indd
	FB048s_P048K.indd

