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Nánast fyrir augum eigandans

www.lyfja.is
- Lifið heil

LÍFOLÍA
er ilmandi og
djúpvirk fyrir
vöðva og liði.

ALLT Í MIÐJU BLAÐSINS

BIRKIOLÍA
mýkir og græðir
þurra húð
og exem.

Maggi hefur
undanfarna
þátttaka í Íslandsmóti mánuði verið
nu í vaxtarrækt önnum kafinn við
apríl. Svo heldur
kennslu og
og fitness
hann námskeið
undirbúning
fyrir byrjendur á Akureyri, mót í Danmörku
fyrir ýmis vaxtarrækta
í nóvember.
18. apríl og
rrmót. Fram
alþjóðlegt Grand
undan er
Prix mót í Reykjavík
25.

Kraftajötna
r læra að pó
sa
FRÉTTABLAÐIÐ/S

TEFÁN
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Magnús Samúelss
on tekur þátt
etur hann kappi
í Íslandsmeistaramó
við marga af
ti í vaxtarræk
helstu kraftajötn
t og fitness
um Íslands
á Akureyri
og telur sig
um páskana
eiga óð
Þa

Magnús Samúelss
on eða M
Sam ei
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ÞRIÐJUDAGUR
Hebbi slær
taktinn
Spilar í
spinning-tíma
í Sporthúsinu
í Kópavogi.
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Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Alþingi hefur aldrei áður
fundað jafn nærri kjördegi
Alþingi hefur aldrei starfað eins nærri kosningum og nú. Óvíst er hvenær þingstörfum lýkur en nokkurn
veginn er útséð um að það verði fyrir páska. Sjálfstæðismenn ræddu enn stjórnarskrármálið fram á nótt.

Lifir í núinu
Andrea Jónsdóttir dagskrárgerðarmaður heldur upp á sextugsafmælið með pompi og prakt.
TÍMAMÓT 24

Hrollur betri en
Youtube
Alexander Kárason
hefur opnað
myndbandavefsíðu fyrir
áhugafólk um
jaðarsport.

ALÞINGI Nær öruggt er að Alþingi

mun koma saman eftir páska, segir
Lúðvík Bergvinsson, þingflokksformaður Samfylkingar innar.
Hann segir að jafnvel þótt sjálfstæðismenn létu þegar af málþófi
sínu væri tíminn til að koma nauðsynlegum málum í höfn í dag og á
morgun sennilega of naumur.
Átján dagar eru nú til kosninga
og hefur þing aldrei starfað eins
nálægt kjördegi og nú. Styst
hefur liðið frá þingslitum til kosninga árið 1991, þá 31 dagur. Verði
þingað eftir páska eins og allt
stefnir í kemur þing saman þriðju-

daginn 14. apríl, ellefu dögum
fyrir kjördag.
Sjálfstæðismenn héldu uppteknum hætti á þingi í gær og
streymdu í ræðustól í umræðum
um breytingar á stjórnarskránni.
Þeir, ásamt Kristni H. Gunnarssyni, standa einir gegn breytingartillögum á stjórnarskránni og vilja
afgreiða önnur mál áður en haldið verður áfram umræðum um
þær. Það vilja þingmenn annarra
flokka ekki. Sautján sjálfstæðismenn voru enn á mælendaskrá á
ellefta tímanum í gærkvöldi.
Tillaga Þorgerðar Katrínar

Gunnarsdóttur um að umræða
um álver í Helguvík færðist fram
fyrir umræðu um stjórnarskrárbreytingarnar var felld á fundi
þingflokksformanna.
Sjálfstæðismenn lögðu til síðdegis í gær að hlé yrði gert á þingfundi um kvöldmatarleytið svo
þingmenn gætu fylgst með framboðsfundi RÚV á Ísafirði. Mörður
Árnason, varaþingmaður Samfylkingarinnar, sagðist aldrei
hafa heyrt aðra eins hugmynd.
„Hættum nú þessum kjánaskap,
góðir þingmenn,“ sagði Mörður.
Þingflokksformenn annarra

flokka en Sjálfstæðisflokks tala
um að sjálfstæðismenn haldi
þinginu í gíslingu með því að
endurtaka í sífellu sömu ræðuna.
Sjálfstæðismenn segja meirihlutann aftur á móti standa í vegi fyrir
því að þjóðþrifamál komist á dagskrá með því að vilja ekki hvika
frá því að taka stjórnarskrárbreytingarnar fyrir fyrst.
Siv Friðleifsdóttir segist vona
að sjálfstæðismenn sjái fljótt að
sér og leyfi atkvæðagreiðslu um
málið að fara fram svo ekki þurfi
að þinga allt fram að kjördegi.
- sh / sjá síðu 6
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Þórhallur Sævarsson:

Grindavík vann

Leikstýrir auglýsingu í Chile

Staðan í einvígi
Grindavíkur og KR
er 1-1 eftir sigur
fyrrnefnda liðsins
á heimavelli í
gær.

FÓLK „Þetta er vara sem Pepsi

ÍÞRÓTTIR 38

VEÐRIÐ Í DAG
2
6
6
7
8
VÍÐA ÚRKOMA Í dag verður hæg
austlæg átt, en strekkingur nyrst
og vestast á Vestfjörðum. Rigning
eða skúrir um miðjan dag í flestum landshlutum en þó slydda á
Vestfjörðum. Hiti 1-10 stig.
VEÐUR 4

MANNSKÆÐUR JARÐSKJÁLFTI Björgunarfólk leitaði enn í gærkvöldi með aðstoð fljóðljósa að lífsmarki í rústum. Mannskæðasti

jarðskjálfti á Ítalíu í þrjá áratugi reið yfir í fyrrinótt og er talið að 150 hið minnsta hafi farist í skjálftanum.

NORDICPHOTOS/AFP

framleiðir og auglýsingin verður
væntanlega sýnd í Mið-Evrópu,“
segir Þórhallur
Sævarsson auglýsingaleikstjóri. Hann
þeysist heimshornanna á
milli við að
leikstýra auglýsingum fyrir
stórfyrirtæki.
ÞÓRHALLUR
Hann var
nýverið stadd- SÆVARSSON
ur í Ölpunum
að taka upp tannkremsauglýsingu fyrir þýska snyrtivörurisann Henkel. Hann hefur einnig
gert auglýsingar fyrir T-Mobile
og Peugeot.
Þá vann Þórhallur nýverið til
verðlauna á stórri auglýsingahátíð í slóvensku borginni
Portoroz.
- fgg / sjá síðu 32

Að minnsta kosti 150 létu lífið í mannskæðasta jarðskjálfta Ítalíu í þrjá áratugi:

Nú er MS rjóminn í ½ l
umbúðum með tappa.
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Leitað að lífsmarki í rústum
NÁTTÚRUHAMFARIR Fjöldi björgunar-

fólks leitaði að lífsmarki með hjálp
flóðljósa í gærkvöldi eftir að harður jarðskjálfti reið yfir Mið-Ítalíu
í fyrrinótt. Í gærkvöldi var talið
að 150 hið minnsta hefðu farist
í skjálftanum, sem er sá mannskæðasti í landinu í þrjá áratugi.
Auk þess var tuga fólks enn saknað, um 1.500 slasaðir og yfir 50.000
eru heimilislausir.
Jarðskjálftinn, sem mældist 6,3
á Richter, átti upptök sín í fjalla-

héraðinu Abruzzo, um hundrað
kílómetra norðaustur af Róm.
Silvio Berlusconi, forsætisráðherra
Ítalíu, lýsti yfir neyðarástandi og
björgunarsveitir hvaðanæva að á
Ítalíu voru kallaðar til hjálpar.
Suðurlandsskjálftarnir sem riðu
yfir 17. og 21. júní árið 2000 mældust 6,5 og 6,6 á Richter. Alþjóðabjörgunarsveit Slysavarnafélagsins
Landsbjargar var sett í vaktstöðu
vegna skjálftans á Ítalíu í fyrrinótt, sem er lægsta stig viðbragðs

sem skilgreint er. Um kvöldmatarleytið í gær var sveitin svo kölluð
úr vaktstöðu, þar sem sýnt þótti
að björgunarliðsafli Ítala væri
nægjanlegur. Gísli Rafn Ólafsson,
stjórnandi Alþjóðabjörgunarsveitarinnar, segir Ítala hafa yfir að búa
góðu viðbragðsteymi. „Um kvöldmat fréttum við að 1.640 björgunarmenn væru komnir á staðinn. Við
fylgjumst þó áfram með stöðunni
ef eitthvað skyldi breytast,“ segir
Gísli.
- sbt, kg / sjá síðu 4
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Meiri þægindi og
aukið geymsluþol

nuleg
Sendu persóeyti á
fermingarsk
is
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890 kr.
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SPURNING DAGSINS

Díana Lind, er þetta ekki hálfgerður páfagaukalærdómur?
„Nei, þetta byggist allt á innsæi.“
Díana Lind Monzon páfagaukaráðgjafi
veitir fólki ráðgjöf vegna sambands þess
og annarra fjölskyldumeðlima við stærri
og smærri páfagauka.

7. apríl 2009 ÞRIÐJUDAGUR

Anders Fogh Rasmussen í Tyrklandi í hlutverki verðandi framkvæmdastjóra NATO:

Guðni og Valgerður á Kanarí:

Tekur tillit til trúarviðkvæmni

Saman á fundi
á Klörubar

ISTANBÚL, AP Anders Fogh Rasmus-

STJÓRNMÁL Boðaður hefur verið

sen, verðandi framkvæmdastjóri
NATO, hvatti í ræðu í Istanbúl í
Tyrklandi í gær til þess að fundið
yrði jafnvægi milli tjáningarfrelsis og virðingar fyrir tilfinningum trúaðra.
Tyrkneskir ráðamenn og fjölmiðlar höfðu ætlast til þess að
Fogh notaði tækifærið og bæðist
afsökunar á stuðningi sínum við
birtingu Múhameðsteikninganna
umdeildu í Jótlandspóstinum á
sínum tíma, en þá afsökunarbeiðni
fengu þeir ekki.
Tyrkir voru mjög tregir til að
fallast á að Fogh yrði næsti framkvæmdastjóri NATO vegna gremju

þeirra yfir hans hlut í Múhameðsteikningafárinu. Á átakafundi á
bak við luktar dyr á leiðtogafundi
bandalagsins í Strassborg á laugardag tókst þó að útkljá málið – með
því að Tyrkir voru „keyptir“ til
að falla frá mótbárum sínum með
því að fá vissar háar stöður í höfuðstöðvum NATO.
Í ávarpi sínu, sem hann flutti á
ráðstefnu um „samræður menningarheima“ í Istanbúl, lagði Fogh
áherslu á að hann hygðist sem
framkvæmdastjóri NATO leggja
sig fram um að taka tillit til viðkvæmni af völdum trúarbragða. Þá
sagðist hann „virða íslam sem ein
af höfuðtrúarbrögðum heims“. - aa

AUÐMJÚKUR MEÐ ÖXL ÚR LIÐI Anders
Fogh heilsar hér Mohammed Khatami,
fyrrverandi forseta Írans, á ráðstefnunni
í Istanbúl með hönd í fatla eftir óhapp á
hótelherbergi sínu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Óttast dómínóáhrif
vegna gjaldþrota
Allt að þriðjungur fyrirtækja í landinu gæti verið á leið í þrot, að mati aðstoðarframkvæmdastjóra SA. Segir stýrivexti þurfa að lækka mikið til að forðast
fjöldagjaldþrot. Seðlabankinn vinnur nú úttekt á skuldastöðu fyrirtækja.

AF VETTVANGI Jirícek sendi fjölmiðlum

þessa mynd strax eftir aðgerðina.

Sletti málningu á sendiráð:

Ákærður fyrir
að smána Kína
DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur
ákært 27 ára gamlan Tékka, Jan
Jirícek, fyrir að sletta rauðri
málningu á tröppur kínverska
sendiráðsins fyrir rúmu ári.
Hann er ákærður fyrir að hafa
smánað erlenda þjóð og erlent
ríki opinberlega, en til vara fyrir
að hafa valdið skemmdum á
sendiráðssvæði.
Jirícek játaði sök en taldi
brotið ekki varða við umrædd
lagaákvæði. Refsing fyrir brot
af þessu tagi er sekt eða allt að
tveggja ára fangelsi. Jirícek
sagðist á sínum tíma með athæfinu vilja mótmæla mannréttindabrotum Kínverja í Tíbet.
- sh

EFNAHAGSMÁL
Margir í greiðsluerfiðleikum
Fyrstu þrjá mánuði þessa árs hafa
942 umsóknir vegna greiðsluerfiðleika borist til Íbúðalánasjóðs. Allt
árið í fyrra voru umsóknir vegna
greiðsluerfiðleika 1.405, en 377 í
hitteðfyrra.

EFNAHAGSMÁL Gróft áætlað gæti
þriðjungur til fjórðungur fyrirtækja á landinu verið á leið í gjaldþrot, að mati Samtaka atvinnulífsins (SA). Samtökin óttast að
dómínóáhrif af gjaldþrotum geti
reynst banvænt högg, jafnvel fyrir
fyrirtæki sem standa vel.
„Það versta sem gerist við
gjaldþrot er að fyrirtæki sem
áttu góða möguleika verða fyrir
banvænu höggi
veg na gja ld þrots annarra
fyrirtækja,“
segir Hannes
G. Sigurðsson,
aðstoðarframkvæmdastjóri
Samtaka
atvinnulífsins.
Þannig geti
HANNES G.
fyrirtæki sem
SIGURÐSSON
standi sæmilega
lent í því að skuldir fyrirtækja sem
verði gjaldþrota fáist ekki greiddar, með þeim afleiðingum að stönduga fyrirtækið lendi í vanda, og
fari jafnvel sjálft í þrot.
Ófullnægjandi tölur eru til um
skuldastöðu íslenskra fyrirtækja,
en Seðlabanki Íslands vinnur nú
að úttekt á skuldastöðunni, segir
Þórarinn Gunnar Pétursson, aðalhagfræðingur Seðlabankans.
Aðspurður segir hann ómögulegt
að geta til um hversu mörg fyrirtæki séu í bráðri hættu á að fara
í þrot fyrr en úttektinni sé lokið.
Hann segir möguleg dómínóáhrif
gjaldþrota vissulega áhyggjuefni,
en ómögulegt sé að segja til um í
hvaða mæli þau geti orðið.
Hannes segir að stjórnvöld

fundur með tveimur fyrrverandi formönnum Framsóknarflokksins á Kanaríeyjum næstkomandi laugardag, þeim Guðna
Ágústssyni og Valgerði Sverrisdóttur.
Ekki náðist í Valgerði í gær og
Guðni kvaðst sjálfur ekki enn
hafa heyrt af fundinum. Hann
sagði þó að sér þætti líklegt að
á laugardag yrði hann á fundarstað sem, eins og jafnan áður, er
Íslendingabarinn Klörubar.
„Hvað er það sem menn ræða
um?“ svaraði Guðni spurður um
líklegt umræðuefni á fundinum.
- gar

Íslandsráðstefna í New York:

Ræða íslenska
efnahagskerfið
EFNAHAGSMÁL Ólafur Jóhann

Ólafsson, rithöfundur og stjórnarformaður
Íslensk-Ameríska verslunarráðsins, og dr.
Gylfi Magnússon viðskiptaráðherra verða
meðal ræðumanna á ráðstefnu um
ÓLAFUR JÓHANN
íslenskt efnaÓLAFSSON
hagslíf sem
hefst í New
York í dag. Sjö aðrir framsögumenn verða á ráðstefnunni. Meðal
þeirra eru Birkir Hólm Guðnason, stjórnar formaður Icelandair,
Guðni A. Jóhannesson, forstjóri
Orkustofnunar, og David O. Beim
sem er prófessor í hagfræði við
Columbia-háskólann. Rætt verður
um innviði íslenska efnahagskerfisins og framtíðarhorfur. - gar

MP-tölvupóstur frá SPRON:
ÞROT Gjaldþrotum fyrirtækja hefur fjölgað mánuð frá mánuði. Gjaldþrot eins fyrirtækis getur haft áhrif á mörg önnur þegar útistandandi skuldir eru ekki greiddar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Það versta sem gerist við
gjaldþrot er að fyrirtæki
sem áttu góða möguleika verða
fyrir banvænu höggi vegna gjaldþrots annarra fyrirtækja.
HANNES G. SIGURÐSSON
AÐSTOÐARFRAMKVÆMDASTJÓRI

virðist ekki nægilega meðvituð
um umfang vanda íslenskra fyrirtækja. Hundruð fyrirtækja rói
nú lífróður og gjaldþrotum fjölgi
mánuð eftir mánuð.
Könnun Samtaka atvinnulífsins
sýnir að háir vextir eru stærsta
vandamál fyrirtækja í dag, segir
Hannes. Nú heyrist að nægt lausafé sé til í viðskiptabönkunum, en
sökum hárra vaxta geti enginn
tekið lán nema til að reyna að

fleyta fyrirtækjum sínum yfir erfiðasta hjallann. Það geri þó í raun
ekkert annað en að auka vandann
meðan vextir séu svo háir.
Nú þegar Alþingi hefur stoppað
í götin á gjaldeyrishöftunum ætti
ekkert að vera því til fyrirstöðu
að peningastefnunefnd Seðlabankans lækki stýrivexti hratt til að
forðast fjöldagjaldþrot íslenskra
fyrirtækja, segir Hannes. Vextirnir þurfi helst að fara niður fyrir tíu
prósent mjög fljótlega.
Hann segist þó ekki bjartsýnn á
að vextir lækki jafn hratt og æskilegt væri miðað við skýringar peningastefnunefndarinnar á síðasta
vaxtaákvörðunardegi. Þá ákvað
nefndin að lækka stýrivexti um
eitt prósentustig, úr átján prósentum í sautján.
brjann@frettabladid.is

Starfsmaður
gaf sig fram
BANKAR „Hún kom alveg niðurbrotin eftir fréttaflutning helgarinnar
og var búið að líða eins og sakamanni alla helgina,“ segir Hlynur
Jónsson, formaður skilanefndar
SPRON, um lyktir rannsóknar á
umdeildri tölvupóstsendingu frá
SPRON með kynningarefni frá MP
Banka. Kaupþing taldi tölvupóstinn til marks um að skilanefnd
SPRON gengi erinda MP. Hlynur
segir tæknimenn hafa verið setta í
að rannsaka málið. „Það kom í ljós
að tiltekinn starfsmaður þjónustuversins var að stytta sér leið þegar
hún svaraði fyrirspurn – afritaði
hluta af texta á heimasíðu MP og
setti inn í svarið sitt. Þetta var eitt
einangrað tilvik hjá einum starfsmanni sem gerði þetta í ógáti og
hugsunarleysi.“
- gar

Grímuklæddir menn skvettu rauðri málningu á listaverkið Tuttugu logar:

Jóhanna! Nú er NATO-listaverk skemmt
valdið í þínum
höndum!
SKEMMDARVERK Rauðri málningu

Við þökkum fyrir hreinsanirnar í Fjármálaeftirlitinu og
Seðlabankanum en verkinu er ekki lokið. Það þarf að taka til í
lífeyrissjóðunum.
íslenskur ríkisborgari
Við viljum endurskoðun á lífeyrissjóðakerfinu strax. Yfir 20.000
manns hafa þegar skrifað undir, stefnum á 25.000. Lífeyrissjóðirnir
eru okkar eign!

www.okkarsjodir.is

var skvett á höggmyndina Tuttugu
logar eftir lista konuna Huldu
Hákon, sem stendur á grasinu
fyrir utan Hótel Sögu við Hagatorg, á föstudagskvöld. Utanríkisráðuneytið keypti verkið af Huldu
og afhjúpaði í tilefni fundar NATO
sem haldinn var á Hótel Sögu í maí
árið 2002.
Hjá Hótel Sögu fengust þær upplýsingar að gestir hótelsins hefðu
séð grímuklædda menn skvetta
málningunni. Haft var samband
við Reykjavíkurborg, sem réð
hreinsunarfyrirtækið Allt-af til
að hreinsa verkið í gærmorgun.
Hvorki er vitað hverjir voru að
verki né hvað þeim gekk til, en
sextíu ára afmælisleiðtogafundur
NATO fór fram í Frakklandi á
laugardag. Verknaðurinn hefur
ekki verið tilkynntur til lögreglu.
- kg

HREINSUN Starfsmenn Allt-af unnu að hreinsun verksins í gærmorgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

LAUSNIR FYRIR HEIMILIÐ

Óverðtryggð íbúðalán
eru nýr valkostur
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.

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

Lánað er til fasteign
akaupa, endurfjárm
ögnunar á lánum,
nýbyggingar eða en
durbóta á fasteign
.
Boðið er upp á grei
ðsluaðlögun fram
í maí 2011. Á meðan
greiðir viðskiptavin
ur aldrei hærri vext
i en 7% á ársgrund
og engar afborgan
velli
ir af höfuðstól.
Helstu kostir lánsin
s:
bLægri greiðsluby
rði en á öðrum óver
ðtryggðum
lánum fyrstu tvö ár
in
bEkkert uppgreið

NBI hf. (Landsbankinn), kt. 471008-2080.

slugjald

E N N E M M / S Í A / NM37574

410 4000 | landsbankinn.is

b0,5% vaxtaafslá
ttur fyrir virka og sk
ilvísa
viðskiptavini, árle
g endurgreiðsla
bEkkert lántökug
jald ef endurfjárm
agna á
lán hjá Landsbanka
num
Nánari upplýsinga

r á landsbankinn.is
.

KYNNTU ÞÉR LAUSNIR LANDSBANKANS:
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
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Formaður skilanefndar SPRON segir töf á sölu útibúanets dýrkeypta:

Ofsaakstur í Austurborginni:

Eftirför á fjölda
lögreglubíla
LÖGREGLUMÁL Fjöldi lögreglubíla
veitti í gærkvöld hálfþrítugum
ökumanni á fólksbíl eftirför frá
Bústaðavegi upp á Vesturlandsveg ofan við Grafarvog.
Lögreglan segir einkennilegan
akstursstíl mannsins hafa leitt til
þess honum var gefið merki um
að stöðva. Hann sinnti því hins
vegar ekki heldur ók tryllingslega með farþega sinn þar til för
hans var stöðvuð á Vesturlandsvegi.
Enginn meiddist en lögreglan
segir manninn hafa skapað stórhættu með ofsaakstrinum. Talið
er víst að hann hafi verið undir
áhrifum fíkniefna.
- gar

Bandaríkjadalur

119,71

120,29

Mikil verðmæti geta glatast á töfum

Sterlingspund

178,23

179,09

BANKAR Hlynur Jónsson, formaður

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

Evra

161,69

162,59

Dönsk króna

21,705

21,831

Norsk króna

18,352

18,460

Sænsk króna

15,048

15,136

Japanskt jen

1,1808

1,1878

SDR

179,70

180,78

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
197,2682
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

skilanefndar SPRON, segir mikil
verðmæti í uppnámi, gangi salan á
SPRON til MP Banka ekki eftir.
Salan á útibúum SPRON og netabanka SPRON til MP Banka fékk
grænt ljós frá Samkeppniseftirlitinu en hefur ekki fengist staðfest
af Fjármálaeftirlitinu. Hlynur
segir að meta megi söluna á um
800 milljónir króna. Þar af er stór
upphæð vegna launa 45 starfsmanna sem MP ætlar að yfirtaka
en skilanefndin þarf ella að greiða
þriggja til tólf mánaða uppsagnarfrest eftir atvikum.
Þrátt fyrir tafir á afgreiðslu
málsins frá Fjármálaeftirlitinu

að verulega. Þá er vafamál hvort
nokkuð fengist fyrir þetta lengur,“
segir Hlynur, sem kveður ástæðu
þess liggja í augum uppi. „Eftir því
sem útibúin er lokuð lengur hljóta
þau að tapa sínum viðskiptavinum.
Ef þú ætlar að opna aftur eftir tvo
mánuði hlýtur þú að þurfa að finna
nýja kúnna.“
Eins og áður segir felst hluti
kaupverðsins á SPRON í yfirtöku
45 starfsmanna. Hlynur segir
mjög marga þeirra hafa sex mánaða uppsagnarfrest. Illt sé í efni
ef viðskiptin fari út um þúfur. „Þá
þurfum við að borga þessu fólki
laun án þess að hafa nokkur not
fyrir það,“ bendir hann á.
- gar

SPRON Formaður skilanefndar SPRON

óttast flótta viðskiptavina takist ekki að
opna fljótlega útibú sem seld voru MP.

segir Hlynur það ekki hafa tekið
óeðlilega langan tíma miðað við
afgreiðslu annarra mála þar. Nú
haldi Fjármálaeftirlitið um alla
þræði.
„Ef sölunni til MP verði hafnað
hafi verðmæti SPRON þegar rýrn-

150 látnir í hörðum skjálfta
Neyðarástandi var lýst yfir á Ítalíu í gær í kjölfar mannskæðasta jarðskjálfta þar í áratugi. Fjölmenni
leitaði að lífsmarki í húsarústum. Tjaldbúðum var slegið upp fyrir tugþúsundir heimilislausra.

Í LAUGASKARÐI Klór lak úr kari við

sundlaugina og stráfelldi fiska í Varmá.

Eftirköst klórslyssins í Varmá:

Fáir smáfiskar
en margir stórir
UMHVERFISMÁL Lítið hefur reynst

af smáfiski í Varmá það sem af er
stangveiðitímanum sem hófst 1.
apríl. Að því er kemur fram á vef
Stangaveiðifélags Reykjavíkur er
þetta í samræmi við kenningar
um klórslysið mikla sem varð í
Varmá í vetrarbyrjun 2007. Samkvæmt þeim var talið að yngri
árgangar fiskstofna í ánni hefðu
orðið sérstaklega illa úti.
Góðu fréttirnar eru hins vegar
að líflegt hefur verið hjá veiðimönnum þrátt fyrir þetta því
mikið hefur veiðst af stórum fiskum, sjóbirtingar upp í fjórtán pund
og tólf punda bleikja, að því er
segir á svfr.is.
- gar

LEIÐRÉTTING
Fyrir mistök birtist gömul frétt um
mótmæli á síðu 8 í Fréttablaðinu á
föstudaginn. Í fréttinni birtust sjónarmið Gísla Jökuls Gíslasonar, ritstjóra
Lögreglublaðsins, sem áttu við um
ástandið í byrjun febrúar.

ÍTALÍA, AP Um 150 manns fórust
er harður jarðskjálfti reið yfir
Mið-Ítalíu í fyrrinótt, sá mannskæðasti í landinu í þrjá áratugi.
Á annað þúsund manns eru slasaðir eftir skjálftann og tugþúsundir íbúa á hamfarasvæðinu
heimilislausar. Forsætisráðherra
Ítalíu, Silvio Berlusconi, lýsti yfir
neyðarástandi og björgunarsveitir
hvaðanæva að á Ítalíu voru kallaðar til hjálpar. Jarðskjálftinn var
6,3 á Richter og átti upptök sín í
fjallahéraðinu Abruzzo í miðhluta
Ítalíu, um 100 kílómetra norðaustur af Róm.
Björgunarfólk vann hörðum
höndum að því í gær að reyna að
ná út fólki úr rústum hruninna
og hálfhruninna bygginga. Þar á
meðal úr stúdentagarði í héraðshöfuðstaðnum L‘Aquila þar sem
talið var að helmingur íbúa væri
fastur í rústunum. Íbúar hans
sem komust út á hlaupum fylgdust með.
„Ég var í rúminu, það var eins
og skjálftinn ætlaði aldrei að
hætta og ég heyrði byggingarnar hrynja í kringum mig,“ sagði
Luigi Alfonsi, íbúi stúdentagarðsins.
L‘Aquila er illa farin eftir
skjálftann en hún er í um sjötíu
kílómetra fjarlægð frá upptökunum. Auk þess urðu þorp í nágrenni
hennar mjög illa úti, meðal annars
jafnaðist bærinn Onno nánast við
jörðu. Tjaldbúðum var slegið upp
í nágrenni borgarinnar fyrir þá
sem misst hafa heimili sín.
Borgarstjóri L‘Aquila, Massimo Cialente, sagði um hundrað
þúsund manns vera heimilislausa
eftir skjálftann og haft var eftir
embættismönnum að tíu til fimmtán þúsund byggingar væru ónýtar eða mikið skemmdar. L‘Aquila
er miðaldaborg og ljóst var í gær
að margar fornar byggingar væru
ónýtar eftir skjálftann.

Harður jarðskjálfti á Ítalíu
Að minnsta kosti 150 manns létust
í jarðskjálftanum sem reið yfir Ítalíu
klukkan hálf fjögur í fyrrinótt. Jarðskjálftinn var 6,3 á Richter og átti upptök sín í
fjalllendinu í Abruzzo-héraði rétt norður
af borginni L‘Aquila.

Mílanó
Flórens
Korsíka

L´Aquila
Róm
Napolí
Sardinía

MIÐJARÐARHAF

Í RÚST L‘Aquila er illa farin eftir jarðskjálftann og unnu fjölmargir að því að leita í

húsarústum í gær.
320 km

NORDICPHOTOS/AFP

ALLIR VILJA HJÁLPA

© GRAPHIC NEWS

Á LÍFI Björgunarfólk hlúir að manni sem
fannst á lífi í húsarústum í L‘Aquila.
NORDICPHOTOS/AFP

Jarðskjálftafræðingurinn
Gioacchino Giuliani varaði við
hættunni á hörðum skjálfta á þessum slóðum, síðast í síðustu viku.
Hann gagnrýndi yfirvöld harðlega í gær fyrir að hafa hunsað

„Ég heyri í þyrlunum, björgunarsveitir héðan eru að
leggja af stað til að hjálpa til á jarðskjálftasvæðinu,“ segir
Fífa Larsen í samtali við Fréttablaðið. Fífa, sem búsett er
í héraðinu Friuli í norðausturhluta Ítalíu, segir fólk ekki
tala um annað en jarðskjálftann og fylgjast grannt með
tíðindum. „Hér í Friuli vilja allir hjálpa til því fólki er enn í
fersku minni hjálpsemi fólks eftir mjög harðan og mannskæðan jarðskjálfta sem hér varð á áttunda áratugnum.“
Fífa ætlar sjálf að gefa blóð í dag og segir fólk mjög
tilbúið að gefa peninga til uppbyggingarstarfs. Marga
FÍFA LARSEN
langaði helst til að rjúka af stað og hjálpa til við að
grafa fólk úr rústum, en yfirvöld hafi bent á að betra
væri að aðstoða fórnarlömb með öðrum hætti, nóg væri af björgunarfólki á
staðnum. „Það er mikið fjallað um það í fréttum núna hversu mörg ný hús
hrundu í skjálftanum, þrátt fyrir að eiga að vera byggð samkvæmt kröfum
um byggingar á jarðskjálftasvæðum.“

viðvörunina. Embættismenn gerðu
lítið úr þessu í gær og sögðu vísindalega ómögulegt að spá fyrir
um jarðskjálfta. Vægir skjálftar
hafa riðið yfir svæðið undanfarið.
Samúðarkveðjum rigndi yfir

ítölsku þjóðina í gær vegna hörmunganna. Forseti Íslands sendi
hinum ítalska starfsbróður sínum,
Giorgio Napolitano, samúðarkveðjur sínar og íslensku þjóðarinnar.
sigridur@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Ef varahluturinn
er til – þá er hann
til hjá okkur.

VARAHLUTIR

3 ÁRA

ÁBYRGÐ

N1.IS

Á MORGUN
15-23 m/s á Vestfjörðum,
annars hægari.

5
5

HORFIR Á SKÍRDAG
OG FÖSTUDAGINN
LANGA
Á skírdag eru horfur á
allhvassri norðaustan
átt á Vestfjörðum
með snjókomu.
Annars staðar verður
vindur hægari með
éljum nyrðra en skúrum vestan til. Bjart
verður suðaustan og
austan til. Á föstudaginn langa verður
svipað veður nema
að þá verður úrkoma -1
eystra en nokkuð
bjart sunnanlands.
Kólnandi.

Gerðu vel við bílinn þinn!

8

2

veðurfræðingur

Nýttu þér framúrskarandi þekkingu
og þjónustu ásamt úrvalinu á stærsta
varahlutalager landsins fyrir allar
tegundir bíla.

N1 440 1000

Alicante

Sigurður Þ.
Ragnarsson

4

6

5

6

6

6

4

6

5

5

8

6
4

7

5

8
8

4

3

6

5
-3

1

6

5
SKÍRDAGUR
13-15 á Vestfjörðum,
annars mun hægari.

4

4

20°

Amsterdam

16°

Basel

22°

Berlín

23°

Billund

18°

Eindhoven

19°

Frankfurt

23°

Friedrichshafen

22°

Gautaborg

13°

Kaupmannahöfn

15°

Las Palmas

21°

London

14°

New York

10°

Orlando

18°

Osló

9°

París

14°

Róm

20°

Stokkhólmur

14°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Um 120 frumvörp liggja fyrir Alþingi en fá verða að lögum fyrir kosningar:

Samstaða um brýnustu málin
ALÞINGI Þingmenn eru flestir sam-

Ætlarðu á skíði um páskana?
Já

9%
91%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Átt þú páfagauk?
Segðu skoðun þína á Vísir.is

mála um að ekki megi ljúka þingstörfum fyrr en tiltekin brýn frumvörp, önnur en stjórnarskrármálið
sem nú er þæft á hverjum þingfundinum á fætur öðrum, hafa
verið afgreidd sem lög. Um 120
frumvörp liggja nú fyrir Alþingi en
ljóst er að aðeins lítill hluti þeirra
verður að lögum fyrir kosningar.
Formenn og varaformenn þingflokka eru sammála um mörg málanna sem nauðsynlegt að afgreiða
fyrir kosningar. Þar ber hæst
greiðsluaðlögun fasteignaveðlána
og hækkun vaxtabóta. Fréttablaðið
spurði þá hvaða mál væru í forgangi að þeirra mati.
- sh

HVAÐA MÁL ERU Í FORGANGI?
Arnbjörg Sveinsdóttir, Sjálfstæðisflokki
■ Greiðsluaðlögun fasteignaveðlána
■ Hækkun á vaxtabótum
■ Álver í Helguvík
■ „Íslenska ákvæðið“ í Kyoto-bókuninni
■ Hvalveiðar
Grétar Mar Jónsson, Frjálslynda
flokknum
■ Frumvarp Frjálslyndra um innköllun fiskveiðiheimilda
■ Álver í Helguvík
■ Greiðsluaðlögun fasteignaveðlána
■ Hækkun á vaxtabótum

Álfheiður Ingadóttir, Vinstri
grænum
■ Greiðsluaðlögun fasteignaveðlána
■ Bann við nektardansi og kaupum
á vændi
■ Hækkun vaxtabóta
■ Slitameðferð fjármálafyrirtækja
■ Aukið gagnsæi í hlutaskrám
■ Leiðrétting á skaðabótalöggjöf
varðandi tjónabætur
Lúðvík Bergvinsson, Samfylkingu
■ Hækkun vaxtabóta
■ Greiðsluaðlögun fasteignaveðlána
■ Álver í Helguvík

■ Stofnun eignaumsýslufélags
■ Frumvarp um aðgerðir til að draga
úr möguleikum á skattsvikum
■ Bann við nektardansi og kaupum
á vændi
■ Slitameðferð bankanna
Siv Friðleifsdóttir, Framsóknarflokki
■ Hærri vaxtabætur
■ Slitameðferð bankanna
■ Álver í Helguvík
■ Greiðsluaðlögun fasteignaveðlána
■ Bann við nektardansi og kaupum
á vændi

Hemlar
RÓLEGT Umsvif á hafnarbakkanum eru nú minni en oft áður, enda hefur innflutningur dregist verulega saman. En útflutnings-

atvinnuvegirnir eiga líka undir högg að sækja sökum lækkandi söluverðs.
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Staða efnahagsmála
verri en talið var
Horfur í efnahagsmálum þjóðarinnar voru verri um miðjan mars en í lok
janúar. Þetta sýnir fundargerð peningastefnunefndar Seðlabankans. Seðlabankinn tekur ákvörðun um breytingu stýrivaxta á morgun.

LOKAÈ

Þú getur alltaf treyst
á prinsinn
Hlíðasmára 8 • 201 Kópavogi • s: 554 7200
www.hafid.is

Hjólafestingar

EFNAHAGSMÁL Horfur í efnahagsmálum þjóðarinnar voru verri á
vaxtaákvörðunardegi Seðlabankans 19. mars en við stýrivaxtaákvörðun 29. janúar.
Þetta má lesa úr fundargerð
peningastefnunefndar Seðlabanka
Íslands, frá 17. og 18. mars. Þar
er gerð grein fyrir ákvörðunum
nefndarinnar um eins prósentustigs lækkun stýrivaxta 19. mars
og forsendum þeirra.
Um miðjan mars var eftirspurn
í heiminum orðin minni en gert
hafði verið ráð fyrir, efnahagskreppan hafði dýpkað á heimsvísu
og vaxtarhorfur helstu viðskiptalanda Íslendinga versnað.
Áhrif þessa komu fram í lægra
verði fyrir helstu útflutningsafurðir. Í fundargerðinni segir
að spáð sé að verð á áli fyrir árið
2009 verði um átta prósentum
lægra en áætlað var í janúar. Þá

sýni ný gögn um sjávarútveginn að
spáin í janúar hafi byggt á of mikilli bjartsýni. Fiskverð hafi lækkað um fjögur prósent milli mánaða í janúar og hafi haldið áfram
að lækka í febrúar og mars.
Endurskipulagning innlenda
bankakerfisins gekk hægar en
ætlað var samkvæmt fundargerðinni. Útlán innlánsstofnana frá
bankahruninu hafi verið nánast
engin. Þá hafi gengi krónunnar
veikst, eftir hækkun í byrjun ársins.
Í fundargerðinni kemur fram að
þjóðarbúskapurinn aðlagist hratt,
sem endurspegli sveigjanleika
hans. Verðbólguþrýstingur muni
óðum hverfa og verðlag verða
stöðugt á meðan gengið helst tiltölulega stöðugt.
Peningastefnunefndin var sammála um að við núverandi aðstæður væri mikilvægast að tryggja

gengisstöðugleika. Því var tekin
ákvörðun um hóflega lækkun
stýrivaxta, úr átján prósentum
í sautján. Það hafi verið viðeigandi með hliðsjón af hugsanlegum
neikvæðum áhrifum af slökun peningastefnu á stöðugleika
krónunnar.
Birting fundargerða í kjölfar
stýrivaxtaákvörðunar er nýmæli.
Í nýjum lögum um Seðlabankann
frá því í febrúar er kveðið á um
að þær skuli birta tveimur vikum
eftir hverja ákvörðun.
Í peningastefnunefnd Seðlabankans sitja Þórarinn G. Pétursson,
starfandi aðalhagfræðingur Seðlabankans, Svein Harald Øygard
seðlabankastjóri og Arnór Sighvatsson aðstoðarseðlabankastjóri.
Að líkindum funda þeir nú stíft,
enda viðbótarvaxtaákvörðunardagur á morgun.
holmfridur@frettabladid.is

Neytendur: Það er ekki árið 2007 lengur

Tími ódýrra veitingastaða
DR. GUNNI
neytendur@
frettabladid.is
■ Sendið
umboðsmanni
neytenda
ábendingar eða
sparnaðarráð
á neytendur@
frettabladid.is

Stilling hf. • Sími 520 8000 • www.stilling.is • stilling@stilling.is

Nákvæmlega svona finnst mér að
Það besta við kreppuna
veitingastaðir eigi að gera þetta.
er að flottræfilshátturinn
Lækka verðið nógu mikið til að fólk
þykir nú hallærislegur. Þeir
hafi efni á að borða þarna og fá vitasem eru sanngjarnir og
skuld fullt hús af gestum í staðinn.“
sniðugir eru líklegri til að
lifa af en þeir sem halda að
Talandi um fína veitingastaði þar
það sé 2007 ennþá. Ingjaldsem gott verð og góður matur fylgur Arnþórsson ferðaskipuist að verð ég sjálfur að mæla með
leggjandi hafði samband
hinum nýja veitingastað Saffran í
og er himinlifandi með
Glæsibæ. Þar er snyrtilegt og flott
tilboðið „1.000 kallinn“ á
og matseðillinn er fullur af hollum
hinum gamalgróna Bauta
og gómsætum mat, meðal annars
á Akureyri. „Þar er boðið
heilsubökum, „naanwich“, salötum
upp á fjóra rétti, alla á 1.000
og réttum úr tandoori-ofni. Það
krónur. Þú getur valið milli BAUTINN Á AKUREYRI
besta er svo verðið. „Naanwichhamborgara, kjúklingaspjóts, mínútuið“ sem ég fékk mér kostar ekki nema 750 kr.
steikur og/eða pasta með kjúklingi,
og var ljómandi máltíð. Tandoori-kjúklingur
og allt meðlætið fylgir með,“ skrifar
kostar um 1.500 kr. og pítsurnar rúmlega 1.000
hann. „Ég varð alveg yfir mig hrifinn.
kr. Svona á að gera þetta!
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BJÖRGUNARÞYRLUR TF-LÍF á

flugi en TF-SIF á jörðu niðri. SIF
þurfti að nauðlenda í sjónum
við álverið í Straumsvík í júlí
2007. Mannbjörg varð.

Frumgerð í París:

Frelsisstyttan
flutt úr stað
PARÍS, AP Frumgerðin af Frelsis-

1. Heima hjá hverjum voru sjö
mótmælendur handteknir á
sunnudag?
2. Hvað heitir ný mynd Júlíusar Kemp, sem hætt hefur verið
við að frumsýna á Cannes?
3. Hvaða táningur tryggði
Manchester United sigur á
Aston Villa um helgina?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 42

Héraðsdómur Suðurlands:

Meindýraeyðir
höfðar mál og
krefst bóta
DÓMSMÁL Jóhannes Þór Ólafsson,

meindýraeyðir á Selfossi, hefur
höfðað mál gegn sveitarfélaginu
Árborg og Ræktunarsambandi
Flóa og Skeiða.
Jóhannes krefst bóta vegna
tjóns sem hann segir að hafi
orðið á iðnaðarhúsnæði Meindýravarna Suðurlands þegar
sprengt var fyrir áveituskurði
við Gagnheiði á Selfossi.
Jóhannes segir að hitalagnir séu
hættar að virka, sprungur séu
í gólfi og að það leki meðfram
gluggum.
Auk ofangreindrar málsóknar
undirbýr Jóhannes Þór mál
gegn Viðlagasjóði vegna tjóns
sem varð á klæðningu íbúðarhúss hans í jarðskjálftanum í
fyrra.
- th

Sjóbjörgun möguleg
í um 120 daga á ári
Það kostar um 120 milljónir á ári að halda þrem þyrluflugmönnum hjá
Gæslunni. Brotthvarf þeirra í sumar og haust þýðir mjög skerta björgunargetu.
ÖRYGGISMÁL Aðeins ein þyrluáhöfn

verður á vakt í tuttugu daga í
hverjum mánuði eftir að uppsagnir
þriggja flugmanna taka gildi í
sumar og haust. Þessa tuttugu daga
getur Landhelgisgæslan (LHG)
ekki sinnt neyðarköllum skipa sem
eru lengra en tuttugu sjómílur frá
landi.
Sigurður Heiðar Wiium, yfirflugstjóri hjá LHG, segir björgunargetu flugrekstrardeildar LHG
skerðast verulega vegna uppsagnanna sem boðaðar hafa verið, en
um þrjá yngstu flugmenn LHG
er að ræða. „Það er verið að sníða
stakkinn afar þröngt og eftir að
uppsagnirnar taka gildi má ekkert út af bregða. Þetta þýðir að tvo
þriðju af tímanum erum við bara
með eina áhöfn á vakt.“ Vaktakerfi
flugmanna er þannig byggt upp
að ein þyrluáhöfn verður á vakt í
átta daga af hverjum tólf. Þá fjóra

daga sem hægt
er að senda tvær
þyrlur er ekki
tekið tillit til
þess möguleika
að tvær þyrlur
verði frá vegna
bilana eða anna r ra ors a k a .
Eins og FréttaSIGURÐUR
bl a ð i ð s a g ð i
HEIÐAR WIIUM
frá í gær hefur
sú staða komið upp í níu daga á
þessu ári. Þá er ótalið að þyrlur
sinna einnig eftirliti á hafsvæðinu
við Ísland, en það dregst einnig
saman.
Flugáhafnir LHG hafa ályktað
um öryggismál sín vegna breyttra
rekstraraðstæðna. Kemur fram að
ekki verði vikið frá þeim öryggisreglum sem starfað hefur verið
eftir. Því verður ekki flogið lengra
en tuttugu mílur á haf út þegar

aðeins ein þyrla kemst í loftið. Hins
vegar er hægt að fara í björgunarflug yfir landi í öllum tilvikum.
Þýðing þessa er einfaldlega sú
að ef skip lendir í sjávarháska utan
tuttugu sjómílna mun ekki verða
hægt að koma þeim til aðstoðar, án
þess að brjóta öryggisreglur LHG.
Í ályktun flugmannanna kemur
fram að ekki verði gefinn afsláttur á öryggi áhafna björgunarþyrlna. „Við verðum að hafa tryggingu
fyrir því að hægt sé að bjarga
áhöfn þyrlu ef illa fer,“ segir Sigurður Heiðar. Miðað er við að hægt
sé að koma áhöfninni til bjargar
innan þriggja klukkustunda en
ólíklegt er að maður lifi lengur í
sjó við Ísland, þrátt fyrir sérstakan
hlífðarfatnað. Fjögur slys erlendis
á þessu ári, nokkur á þyrlum sömu
tegundar og LHG notar, segir Sigurður að sýni hversu áhættan er
mikil.
svavar@frettabladid.is

styttunni var í gær fjarlægð úr
heimkynnum
sínum í Lúxemborgargarðinum
í París, skammt
frá franska
þinghúsinu, og
flutt í útjaðar
borgarinnar þar
sem stendur til
að sýna styttFRELSISSTYTTAN Í
una gestum og
NEW YORK
gangandi.
Styttan, sem er nærri þrír
metrar á hæð og vegur um tvo
tonn, var gerð af franska höggmyndalistamanninum Frederic
Auguste Bertholdi, árið 1870.
Bertholdi var einnig, ásamt verkfræðingnum Gustave Eiffel,
maðurinn á bak við smíði hinnar
Frelsisstyttunnar sem staðið
hefur við höfnina í New York
síðan 1886.
- kg

Tímamót á skurðarborðinu:

Nýtt andlit og
báðar hendur
PARÍS Fjöldi lækna, sem unnu í
mörgum hópum í yfir þrjátíu
klukkustundir, framkvæmdi um
helgina fyrstu aðgerðina sem
vitað er um þar sem hluti úr
andliti og báðar hendurnar eru
græddar samtímis á mann.
Aðgerðin var framkvæmd á
Henri Mondor-sjúkrahúsinu í
Creteil, úthverfi Parísar.
Þetta mun vera í fyrsta sinn
sem efri hluti andlits; höfuðleður, enni, nef, eyru og augnhár, er græddur á sjúkling.
Hann brenndist illa í slysi árið
2004.
- kg

Fullkomið
verslunarkerf
i
fyrir aðeins

36.078 kr.
á
mánuði

DAGSVERK.IS / LS0409

ERTU MEÐ RÉTTA VERSLUNARKERFIÐ?
Nú býðst þér einstakt tækifæri á að koma rekstrinum í enn betra horf með LS Retail.
Þú færð fullkomið verslunar- og viðskiptakerfi fyrir aðeins 36.078 kr. á mánuði*.
Með LS Retail verslunarkerfi færð þú:
Microsoft Dynamics NAV
Fjárhagsbókhald
Viðskiptamanna- og sölubókhald
Innkaupa- og birgðabókhald
Forðabókhald

LS Retail er kjörið fyrir aðila í leit að lausn sem fljótlegt er að koma í gagnið, einfalt að nota og
hagkvæmt í rekstri. Með LS Retail gefst þér kostur á að halda rekstrarkostnaði í lágmarki með hýsingu
á kerfinu hjá Landsteinum Streng, stærsta hýsingaraðila Microsoft Dynamics hugbúnaðar á Íslandi.
LS Retail er notað í meira en 25 þúsund verslunum, á 50 þúsund kössum út um allan heim og er
án efa eitt fullkomnasta verslunarkerfi á markaðnum í dag.

Hafðu samband við söluráðgjafa okkar í síma 550 9000 til að fá nánari upplýsingar.

LS POS verslunarkassahugbúnað
Beinar bókanir úr kassa í fjárhag
*Verð er án vsk. og miðast við einn samtíma notanda í bakvinnslu og einn
LS POS Verslunarkassi. Vélbúnaður er ekki innifalinn í verði.

Microsoft Dynamics Regional ISV Partner of the Year 2007
Microsoft Business Solutions Global ISV of the Year 2005
LS Retail NAV - Certified for Microsoft Dynamics

LANDSTEINAR STRENGUR

Ármúla 7 · 108 Reykjavík · Sími 550 9000 · Fax 550 9010 · www.LS.is

Okkar þekking - þitt forskot!

3AF 0%
SLÁTTUR!

Leður rúms
tæ
laxex heilsu ði með
dý
(160x200) nu
Verð 247.18
0 kr.

35%
AFSLÁTTUR!

NÚ FRÁ 173
.026 kr.

NÚ 107.575 kr.

25%
AFSLÁTTUR!

ÞÝSTIJÖFNUNARSVAMPUR
t-BHBSTJHB£MÏLBNBOVN
t7FJUJSGVMMLPNOBTMÖLVO
t,FNVSMÏLBNBOVNÏSËUUB
TUFMMJOHVUJMIWÏMEBS
t)FGVSÔWJ£KBOGOBOMFHBZOHEBSESFZmOHV
tB£FSFOHJOISFZmOHNJMMJTWFGOTW£B
tBSGFLLJB£TOÚB
tÄSBÄCZSH£

20-30% AFSLÁTTUR

AF FJÖLSTILLANLEGUM
HEILSURÚMUM
(2x80x200)
kkrar
Hægt er að velja um noum
ýn
ud
ils
he
gerðir af

20-30% AFSLÁTTUR
AF SVEFNSÓFUM

VERÐ FRÁ 199.000 kr.

Einn stæðsti og glæsilega
svefnsófa-sýningarsalur lan sti
dsins

HEILSUKODDAR

FRÁ 7.900 kr.
SÆANGURFATNAÐUR

FRÁ 5.300 kr.

Með öllum keyptum rúmum er
25% AFSLÁTTUR af öllum vörum
í mjúku deild Rekkjunnar

VERÐ FRÁ 37.840 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

H E I L S U R Ú M

ARGH! 040409

Þrýstijöfnunarsvampsrúm
Queen size (153x203)
Verð 165.500 kr.
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BRUGÐIÐ Á LEIK Meðlimir Alþjóða
náttúruverndarsamtakanna WWF
komu fyrir sextán hundruð pappírspöndum í Nantes í Frakklandi til að
tákna þann fjölda pandadýra sem talið
er að til séu í heiminum. Pöndurnar
freistuðu ungra stúlkna. NORDICPHOTOS/AFP
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AGS mælir með einhliða upptöku evru í sumum Evrópulöndum en ekki hér:

Framkvæmdir boðnar út:

Einhliða upptaka ekki rædd

Ofanflóðavörnum hraðað

ALÞINGI Íslensk stjórnvöld hafa

UMHVERFISMÁL Ofanflóðanefnd

ekki rætt um það við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn að taka einhliða
upp evru hér á landi. Þetta sagði
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra á Alþingi í gær.
Tilefnið var fyrirspurn Sigurðar Kára Kristjánssonar um
málið. Sigurður vísaði til skýrslu
AGS, sem breska blaðið Financial Times hefur birt upplýsingar
úr, þar sem sjóðurinn ráðleggur ESB-ríkjum í Mið- og AusturEvrópu sem hafa orðið verst úti
í kreppunni að skipta gjaldmiðli
sínum út fyrir evru án þess að
ganga í myntbandalagið.
Sigurður spurði Steingrím að

ALLT ÖNNUR STAÐA Steingrímur sagði
Ísland í allt annarri stöðu en löndin í
Mið- og Austur-Evrópu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

því hvort viðræður af þessu tagi
hefðu átt sér stað við AGS hér

Obama í Tyrklandi:

New York Times fjallar um hörundsára Íslendinga:

Minntist ekki á
þjóðarmorð

Klunnalegir með
músarlitt hár

ANKARA, AP Barack Obama, forseti

Bandaríkjanna, tók sér ekki orðið
þjóðarmorð í munn þegar hann
talaði um umfangsmikil dráp á
Armeníumönnum á síðustu árum
Ottóman-veldisins, í ávarpi sínu
fyrir framan
tyrkneska þingmenn í gær.
Obama var
staddur í Tyrklandi í opinberri heimsókn.
Obama staðhæfði á síðasta
ári að drápin,
BARACK OBAMA
sem áttu sér
stað fyrir nærri öld, jafngiltu
þjóðarmorði. Forsetinn gætti sín
að nota ekki orðið þjóðarmorð í
gær, en hvatti þess í stað Tyrki
til að leysa ágreiningsmál sín við
nágrannaríkið Armeníu.
- kg

BANDARÍKIN Í sunnudagsútgáfu dag-

blaðsins The New York Times fjallar blaðamaðurinn Brian Stelter,
sem skrifar um fjölmiðla, um grein
sem skrifuð var í tímaritið Vanity Fair um ástandið á Íslandi eftir
bankahrunið.
Rithöfundurinn Michael Lewis
skrifaði greinina í Vanity Fair en
hann er meðal annars þekktur fyrir
bók sína Liar‘s Poker, sem fjallar
um ástandið á Wall Street á níunda
áratugnum.
Stelter segir að greinin í Vanity
Fair hafi vakið hörð viðbrögð á Íslandi, sérstaklega í bloggheimum.
„ K a n nsk i k u n nu
Íslendingar því illa að
vera sagðir klunnalegir

og hvort leið sem þessi kæmi til
greina fyrir Íslendinga.
Steingrímur svaraði því til
að staða umræddra landa væri
ósambærileg stöðu Íslands. Þetta
væru lönd sem þegar væru aðilar að Evrópusambandinu. Þau
hefðu verið að bíða eftir að fá að
taka upp evru og mörg hver þegar
tengt gjaldmiðil sinn við evruna.
Þau hefðu þurft að verja stórum
hluta gjaldeyrisvaraforða síns í að
verja þá tengingu.
Sigurður Kári sagði athyglisvert að þessi möguleiki, sem mælt
væri með hjá öðrum ríkjum, hefði
ekki verið ræddur við Íslendinga.
- sh

hefur óskað eftir heimild fjármálaráðuneytisins til að bjóða út
framkvæmdir við varnargarða
í Neskaupstað og Ólafsfirði. Er
það gert í kjölfar tillögu Kolbrúnar Halldórsdóttur umhverfisráðherra, sem samþykkt var í
ríkisstjórn, að framkvæmdum
við ofanflóðavarnir yrði hraðað.
Þetta kemur fram í tilkynningu
frá umhverfisráðuneytinu.
Umhverfisráðherra lagði til við
ríkisstjórn að tæpum 1.100 milljónum króna yrði varið í ofanflóðavarnir til viðbótar við þær 700
milljónir sem ákveðið var að
veita samkvæmt fjárlögum. - kg

og með músarlitt hár,“ segir Stelter.
„Kannski vildu þeir ekki að þjóðsögur um huldufólk væru prentaðar
í virtu tímariti eða kannski skammast þeir sín bara fyrir efnahagslegt
fall þjóðfélagsins.“
Í símaviðtali við Stelter segir
Lewis að í greininni hafi hann verið
að reyna að sýna fram á að Ísland
væri yndislegt og áhugavert þjóðfélag sem í fáein ár hafi villst af
leið. „Ég býst við því að það hafi
verið smá háðung í greininni. Hún
var hins vegar hvorki óverðskulduð
né fjandsamleg,“ segir Lewis.
- th

GREININ Í NEW YORK TIMES

Michael Lewis segir að greinin í
Vanity Fair hafi hvorki verið óverðskulduð né fjandsamleg.

HELGUVÍK Framkvæmdir við álverið eru komnar á veg en ekki var mikið um að vera
á framkvæmdasvæðinu þegar ljósmyndari átti leið hjá síðdegis í gær. MYND/VÍKURFRÉTTIR

VG efast um samning við álfyrirtæki sem illa standi:

Fermingargjöf sem gefur
Fermingarskeyti eða gjafabréf frá Hjálparstarfi kirkjunnar er gjöf
sem heldur áfram að gefa. Fermingarbarnið fær skeytið eða bréfið
í hendurnar en andvirðið rennur til jafnaldra fermingarbarnsins
sem býr við fátækt.
Sendu skeyti, það kostar 1.990 kr.
Eða gefðu fermingargjafabréf að upphæð 5.000 kr.
Þú færð skeytin og gjafabréfin á www.gjofsemgefur.is
eða pantar þau á skrifstofunni okkar, 528 4400.
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

Óskalistinn minn:
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.

Norðurál segir fjárhaginn traustan
VIÐSKIPTI Áhyggjur af fjárhagsstöðu Century Alumininum eru
óþarfar, segir Ágúst F. Hafberg
hjá dótturfyrirtækinu Norðuráli en minnihluti iðnaðarnefndar
Alþingis gerir tap fyrirtækisins á
síðasta ári að umtalsefni í nefndaráliti.
Í nefndaráliti minnihluta Vinstri
grænna um frumvarp til samninga
við Norðurál – Century Aluminium
Corporation um álver í Helguvík
er bent á mikla lækkun hlutabréfa
í móðurfyrirtækinu nýverið auk
taps á síðasta ári og lokun álvers í
Bandaríkjunum vegna lágs heimsmarkaðsverðs á áli.
Minnihlutinn hefur auk þess
áhyggjur af því að samningurinn
við Norðurál geti runnið til kröfuhafa og gengið kaupum og sölum,

fari móðurfyrirtækið á hausinn.
Þessar ályktanir byggja að mati
Ágústs á misskilningi. Móðurfyrirtækið hafi vissulega tapað fé
á síðasta ári en það tap skýrist af
uppgjöri á framvirkum samningum auk afskrifta á skattainneign.
Ekki hafi verið tap á rekstri
fyrirtækisins. Auk þess hafi
móðurfyrirtækið aukið við eigið fé
sitt samanlagt um 1.060 milljónir
dollara árið 2008 og 2009.
Álverinu sem hafi verið lokað í
Bandaríkjunum hafi verið hálfrar
aldar gamalt og óhagkvæmt eftir
því. Ný álver séu mun hagkvæmari og framlegð þeirra miklu
meiri. „Álverið á Grundartanga
er með best reknu álverum í heimi
og Norðurál stendur mjög vel, er
skuldlaust fyrirtæki.“
- sbt

Úrslit kynnt í þingkosningum í Moldóvu:

Kommúnistar sigruðu
MOLDÓVA, AP Kommúnistaflokkurinn í Moldóvu, sem heldur þar um
stjórntaumana, fór með sigur af
hólmi í þingkosningum sem fram
fóru í landinu á sunnudag, samkvæmt opinberum úrslitum sem
tilkynnt voru í gær.
Kommúnistar fengu samkvæmt
því 49,9 prósent greiddra atkvæða.
Framámenn flokksins segja að
hann styðji nánari tengsl bæði við
Rússland og Evrópu.
Tveir stjórnarandstöðuflokkar,
sem báðir beita sér fyrir nánari
tengslum í vestur, fengu samtals
um 35 prósent atkvæða.
Meirihluti Moldóvubúa er rúmenskur að uppruna, en frá því að
landsvæðið var innlimað í Sovétríkin árið 1940 hefur það verið í
nánum tengslum við Rússland. - aa

SOVÉTARFLEIFÐ Kommúnistar fara með
völd í þessu fátækasta landi Evrópu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Umboðsmaður segir brotið á líkamsárásarmanni sem var vísað úr landi:

Forsætisráðherra Ísraels:

Ekki vopnahlé
við Tamíltígra

Fékk ekki færi á andmælum

Minntist ekki á
friðarviðræður

SRÍ LANKA, AP Mahinda Rajapaksa,

STJÓRNSÝSLA Dómsmálaráðuneytið

forseti Srí Lanka, útilokaði í gær
að samið yrði um vopnahlé við
Tamíltígra. Enn fremur beindi
forsetinn þeim skilaboðum til
meðlima hópsins að uppgjöf væri
eina mögulega leiðin fyrir þá til
að bjarga lífum sínum og tugþúsunda óbreyttra borgara.
Tala fallinna Tamíltígra fór
upp í 453 hið minnsta í gær, eftir
þriggja daga átök. Tamíltígrar
hafa verið króaðir af á tuttugu
ferkílómetrum lands á norðausturströndinni. Ríkisstjórnin hafði
áður lýst því yfir að það svæði
væri griðastaður óbreyttra borgara fyrir átökunum.
- kg

á að taka aftur fyrir mál karlmanns frá Venesúela sem Útlendingastofnun vísaði úr landi eftir
að hann hafði lokið afplánum
dóms fyrir líkamsárás. þetta
segir umboðsmaður Alþingis.
Maðurinn á íslenska unnustu
og búa þau nú saman í Venesúela.
Hann kom til Íslands í maí 2006.
Í byrjun ágúst sama ár lenti hann
í áflogum á skemmtistaðnum í
Traffic í Keflavík og skar þar
illa með flösku Bandaríkjamann
úr varnarliðinu. Venesúelamaðurinn hlaut átján mánaða fangelsisdóm en þar af voru fimmtán mánuðir skilorðsbundnir. Á meðan

hann afplánaði á
Litla-Hrauni barst
honum bréf á ensku
frá Útlendingastofnun. Þar kom fram að
honum væri vísað úr
landi og mætti ekki
koma aftur næstu Skorinn lífshættulega
sjö árin. Ef hann me› brotinni glerflösku
væri með athugasemdir hefði hann
þrjá daga til að skila
greinargerð.
Venesúelamaðurinn kærði málsm e ð fe r ð i n a t i l
dóms málaráðuneytis ins, sem
nauðsynleg
hins vegar staðfesti ákvörðun
stofnun.
VÍKURFRÉTTIR/ÞORGILS

Forseti Srí Lanka:

SKEMMTISTAÐURINN TRAFFIC Fimm menn voru handteknir vegna hnífstungu við skemmtistaðinn í gærnótt.

Rá›ist var á bandarískan hermann vi› skemmtista›inn Traffic í Keflavík. Ma›urinn
var skorinn lífshættulega en kom sér sjálfur á sjúkrahús. Fimm voru handteknir
vegna málsins. ﬁetta er ﬂri›ja hættulega líkamsárásin á skemmtista›num á einu ári.

LÖGREGLUMÁL Bandarískur hermaður hlaut skurði í hópslagsmálum utan við skemmtistaðinn
Traffic við Hafnargötu í Reykjanesbæ á þriðja tímanum í fyrrinótt. Hermaðurinn fór svo sjálfur ásamt félögum sínum með
leigubíl á hersjúkrahúsið á herstöðinni þar sem hann gekkst
undir aðgerð. Hann er ekki talinn vera í lífshættu.
Fjórir Íslendingar og einn erlendur ríkisborgari voru í kjölfarið handteknir og vistaðir í
fangageymslum lögreglunnar í
Keflavík í fyrrinótt. Þeir voru
svo yfirheyrðir í gær af rannsóknalögreglunni í Keflavík og
höfðu tveir verið látnir lausir í
gær þegar blaðið fór í prentun.

Til slagsmála hafði komið
milli tveggja hópa, annars vegar
sex varnarliðsmanna og hins
vegar þeirra fimm sem handteknir voru. Lögregla telur líklegt að hermanninum hafi verið
veittir áverkarnir með brotinni
glerflösku. Talsvert blæddi úr
honum á götuna og var Hafnargötunni því lokað um tíma í
gærnótt á meðan lögregla kannaði vettvang. Margt fólk var á
ferli í miðbæ Keflavíkur þegar
atvikið átti sér stað. Skurðirnir
sem maðurinn hlaut voru nokkrir, misalvarlegir og djúpir.
Í nóvember í fyrra lést
danskur hermaður í kjölfar
hnefahöggs sem honum var
veitt í deilum sem upp komu á

skemmtistaðnum. Þá er tæpt ár
síðan kærð var líkamsárás sem
framin var á staðnum en þá
braut ungur Keflvíkingur glas í
andliti manns með þeim afleiðingum að hann hlaut alvarlegan
skurð á gagnauga. Þá eru enn
ótalin nokkur önnur líkamsárásarmál sem upp hafa komið
vegna ryskinga inni á staðnum á
því rétt rúma ári sem hann
hefur verið starfræktur í núverandi mynd.
Lögregla leitar enn fólks sem
getur gefið upplýsingar um atburði næturinnar og bendir
þeim öllum á sem eitthvað vita
að hafa samband í síma 420
2400.
oddur@frettabladid.is

Útlendingastofnunar. Þá vísaði
maðurinn málinu
til umboðsmanns
Alþingis, sem nú
hefur kveðið upp
úr um að andmælaréttur hafi verið
brotinn á manninum með því að hann
hafi ekki fengið túlk
og allt of stuttan
tíma til andsvara.
R áðu ney tið fær
síðan ákúrur fyrir
að hafa ekki sótt
svör frá Útlendinga- gar

JERÚSALEM, AP Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels,
hét því í gær að vinna með
Bandaríkjunum að friði í MiðAusturlöndum. Netanyahu forðaðist þó að víkja orðum sínum
að friðarviðræðum milli Ísraels
og Palestínu eða von Baracks
Obama Bandaríkjaforseta um að
palestínskt ríki yrði að veruleika.
Í ræðu sinni á tyrkneska þinginu í gær sagði Obama að stjórn
hans myndi vinna að ofannefndum markmiðum. „Bandaríkin
styðja heilshugar það markmið
að ríkin tvö, Ísrael og Palestína,
geti lifað hlið við hlið í friði og
öryggi,“ sagði Obama.
- kg

Ungbarnadauði:

Einna lægst
hlutfall hér
SAMFÉLAGSMÁL Ungbarnadauði
hefur verið lágur hér á landi
miðað við önnur lönd undanfarinn áratug. Í fyrra dóu ellefu
börn á fyrsta ári hér á landi. Það
þýðir að af hverjum þúsund lifandi fæddum börnum dóu að
meðaltali 2,5 börn. Þetta kemur
fram hjá Hagstofunni.
Á Norðurlöndunum er hlutfall
ungbarnadauða einungis lægra
í Svíþjóð, eða 2,2. Ungbarnadauði er 2,7 af hverjum þúsund
í Finnlandi, 3,2 í Noregi og 4,0 í
Danmörku. Ungbarnadauði hefur
lækkað jafnt og þétt hér á landi
úr 27,3 börnum árið 1951 niður í
tæp þrjú af hverjum þúsund síðustu ár.
- ghs

KÞC7å >GC6G
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TF-SIF Ein allra fullkomnasta björgunarvél sinnar tegundar.
MYND/LHG

Bylting í öryggismálum:

TF-SIF tilbúin á
undan áætlun
ÖRYGGISMÁL Ný flugvél Land-

helgisgæslunnar, TF-SIF, kemur
til landsins 9. júlí og er það
nokkuð á undan áætlun. Smíði
flugvélarinnar hefur gengið
afar vel miðað við að þarna er
á ferðinni fullkomnasta eftirlitsflugvél þessarar tegundar í
heiminum.
Vélin er af gerðinni Dash8 Q300 og eru sams konar
flugvélar notaðar hjá strandgæslum og eftirlits- og
björgunaraðilum víða um heim.
Kaupsamningur var undirritaður í maí 2007 og var samningsverð 32,2 milljónir dollara.
Allar áætlanir um tíma og verð
hafa staðist.
Þjálfun á flugvélina er að hefjast og fara fyrstu flugmennirnir
utan nú um helgina.
- shá

Bankinn greiðir á móti
Kaupþing greiðir 0,3 prósent af inneign þeirra sem greiða séreignasparnað í lífeyrissjóðinn Vista og vegur
það upp á móti þeim kostnaði sem
sparifjáreigendur verða fyrir í upphafi.
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KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Meira húsnæði vantar
Icelandair hótel á Kirkjubæjarklaustri
fær ekki að kaupa einbýlishús í eigu
sveitarfélagsins. Sveitarstjórnin segir
beiðni Icelandair hotel hins vegar
undirstrika þann húsnæðisvanda sem
sé á Kirkjubæjarklaustri og nauðsyn
þess að byggt verði meira íbúðarhúsnæði.

k^cWjY^c#^h
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Lífeyrissjóðir með
svipað tap og aðrir
Íslenskir lífeyrissjóðir mega vel við una, að mati framkvæmdastjóra LL, ef
ávöxtunin í fyrra er borin saman við erlenda sjóði. Íslenskir lífeyrissjóðir skiluðu neikvæðri ávöxtun upp á 21,5 prósent meðan Belgar töpuðu fjórðungi.
EFNAHAGSMÁL Íslensku lífeyris-

Leiðtogi Afríska þjóðarráðsins:

Mál Zuma látið
niður falla
SUÐUR-AFRÍKA, AP Dómari í SuðurAfríku lét niður falla spillingarkæru á hendur Jacob Zuma,
leiðtoga
Afríska
þjóðarráðsins, í
gær. Ástæða
niðurfellingarinnar var sögð
sú að málinu
hefði verið
hagrætt af
pólitískum
ZUMA
ástæðum.
Í kjölfarið bendir flest til að
Zuma verði næsti forseti SuðurAfríku. Forsetakosningar verða
haldnar í landinu hinn 22. apríl
næstkomandi.
Zuma var sakaður um aðild að
peningaþvætti og fleiri brot.
Hann hefur alla tíð haldið fram
sakleysi sínu og segist vera
fórnarlamb pólitísks samsæris,
sem hafi verið skipulagt af
andstæðingum sínum innan
Afríska þjóðarráðsins.
- kg

Álög felld niður
í átta daga
FJÁRMÁL Fjármálaráðuneytið
beindi í gær þeim tilmælum til
skattstjóra að fellt yrði tímabundið niður álag vegna skila á
virðisaukaskatti sem voru á
gjalddaga í gær, 6. apríl. Niðurfellingin gildir í átta daga, eða til
14. apríl næstkomandi.
Ráðuneytið hefur í tvígang
beint sams konar tilmælum til
skattstjóra vegna síðustu
uppgjörstímabila virðisaukaskatts. Á heimasíðu ráðuneytisins kemur fram að vonir standi
til að ekki reynist þörf á frekari
tilslökunum vegna skila á
virðisaukaskatti á næstu
mánuðum.
- kg

Heilbrigðisráðherra:

Býður samstarf
við starfsfólkið
SKERA SIG EKKI ÚR HÓPNUM Lífeyrissjóðir skiluðu neikvæðri ávöxtun upp á fimmt-

ung til fjórðung á síðasta ári víða um heim, líka á Íslandi.

ÁVÖXTUN LÍFEYRISSJÓÐA
Ávöxtun í %
Belgískir sjóðir
Lífeyrissjóðir í OECD
Lífeyrissjóðir í heiminum
ATP (danskur sjóður)
ABP (hollenskur sjóður)
AP3 (sænskur sjóður)
Calpers (bandarískur sjóður)
Norski olíusjóðurinn
British Railways pension scheme
Meðaltal verðbréfasafna (í BNA)

-25
-19*
-18
-3,2
-20,2
-19,8
-27,1
-23,3
-21,5
-22,5

* Meðalávöxtun í OECD-löndunum
fyrstu tíu mánuði ársins 2008.
Heimildir: Vefsíða LL og greinin Um
ávöxtun lífeyrissjóða eftir Gunnar
Baldvinsson.

við okkur mjög vel. Við vorum með
neikvæða ávöxtun upp á 1,9 prósent 2001, 3,0 prósent 2002 og 0,7

Þú vilt aukinn ávinning.
Þess vegna er Vöxtur fyrir þig.
Vöxtur er Vildarþjónusta Kaupþings

Tækifærin skjóta víða upp kolli. Ávinningurinn felst í því að geta nýtt sér þau
og skapa stöðugt ﬂeiri tækifæri. Vöxtur býður þér betri kjör og ótal fríðindi.
Kynntu þér málið á www.kaupthing.is eða í síma 444 7000.

í mínus árið 2000. Þetta voru lágar
tölur. Þær voru mun hærri erlendis.“
Hrafn bendir á að fyrst 1991 hafi
byrjað að koma tölur frá Bankaeftirlitinu um ávöxtun íslensku lífeyrissjóðanna. Ef horft sé á tímabilið frá 1991 til og með 2008 þá
komi í ljós að raunávöxtunin sé
jákvæð yfir 3,5 prósentum sem sé
viðmiðunarmarkmið, „þrátt fyrir
svona geysilega slæmt ár eins og
var í fyrra“.
Hrafn telur útilokað að ávöxtun
lífeyrissjóðanna verði jafn slæm og
í fyrra. Það fari þó eftir þróuninni
erlendis. „Hún skiptir mestu máli í
dag og líka hvernig gengi íslensku
krónunnar verður þegar upp er
staðið. Ég held að botninum sé náð.
Það dettur engum í hug að við fáum
svona ár aftur.“
ghs@frettabladid.is

VINNUMARKAÐUR Ögmundur

Jónasson heilbrigðisráðherra átti
í gær fundi með trúnaðarmönnum verkalýðsfélaga innan
heilbrigðisþjónustunnar,
BSRB og SGS,
til að ræða
stöðu hennar
og framtíðarhorfur.
Ráðherrann
bauð samvinnu ÖGMUNDUR
JÓNASSON
við stéttarfélögin.
Útgjöld til heilbrigðismála eru
áætluð 120 milljarðar króna.
Skera þarf niður um sjö milljarða á þessu ári og meira á því
næsta. Vinnufundur verður á
Nordica í dag þar sem heilbrigðisstéttir geta komið sínum skoðunum á framfæri.
Fundur verður með forsvarsmönnum BSH eftir páska.
- ghs
ÍSLENSKA
ÍSLENSKA SIA.IS
SIA.IS KAU
KAU 45513
45513 04/09
03/09

MÓTMÆLT HJÁ BIG BEN Um eitt
hundrað mótmælendur söfnuðust
saman fyrir utan þinghúsið í miðborg
London í gær til að mótmæla því sem
þeir kalla þjóðarmorð á Tamíltígrum á
Srí Lanka.
NORDICPHOTOS/AFP

sjóðirnir skiluðu neikvæðri ávöxtun upp á 21,5 prósent í fyrra, miðað
við tölur frá Fjármálaeftirlitinu.
Margir erlendir lífeyrissjóðir skiluðu verri ávöxtun en þeir íslensku
gerðu og það þrátt fyrir efnahagshrunið hér á landi. Norski olíusjóðurinn skilaði til dæmis neikvæðri ávöxtun upp á 23,3 prósent
og belgískir sjóðir skiluðu ávöxtun
upp á mínus 25 prósent árið 2008.
Írskir lífeyrissjóðir skiluðu neikvæðri ávöxtun upp á 23 prósent,
meðalávöxtunin hjá OECD-sjóðunum var neikvæð um 19 prósent,
stærsti lífeyrissjóðurinn í Hollandi,
ABP, skilaði neikvæðri ávöxtun upp
á 20,2 prósent og AP3, sem er opinber lífeyrissjóður í Svíþjóð, skilaði
19,8 prósentum í neikvæða ávöxtun
svo að dæmi séu nefnd.
Inni í ávöxtun íslensku lífeyrissjóðanna vantar tölur frá nokkrum lífeyrissjóðum. Stærstur
þeirra er sennilega Lífeyrissjóður
starfsmanna ríkisins, LSR. Hrafn
Magnús son, framkvæmdastjóri
Landssamtaka lífeyrissjóða, LL,
segir að þetta breyti ekki miklu
varðandi niðurstöðutöluna. Ekki
skipti öllu máli hvort ávöxtunin
verði -21,5 eða -22,5 prósent því að
hún sé á þessu bili.
„Við getum ekki séð að þetta sé
slæmt miðað við allt og allt,“ segir
Hrafn, „ekki síst vegna þess að innlendur hlutabréfamarkaður bara
hvarf. Hann bara hrundi og þá er
þetta alls ekki slæmt.“
Hrafn segir að lífeyrissjóðirnir hafi komið vel út úr efnahagslægðinni 2000-2002. „Þá stóðum

Skil á virðisaukaskatti:
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Kannabisverð stendur í stað:

Héraðsdómur Suðurlands dæmir í máli Skógræktarfélags Rangæinga:

Amfetamínverð
rýkur upp

Eiga ekki veiðirétt í Rangá

VÍMUEFNI Þrátt fyrir að lögregla
hafi lokað tugum kannabisræktana undanfarnar vikur og lagt
hald á þúsundir plantna stendur
götuverð á hassi og maríjúana
nokkurn veginn í stað á milli
mánaða, samkvæmt nýrri verðkönnun SÁÁ. Verð á kannabisefnum hefur verið tiltölulega
stöðugt frá áramótum.
Verð á amfetamíni rýkur hins
vegar upp um tæplega fjórðung
á milli mánaða og hefur aldrei
verið hærra síðan kannanir hófust. Grammið kostar nú tæplega
7.000 krónur. Kókaín lækkar í
verði, en verðið á því var óvenjuhátt í síðasta mánuði.
- sh

DÓMSMÁL Skógræktarfélag Rangæinga á ekki

veiðirétt í Eystri Rangá og Fiská vegna jarðarinnar Kotvalla í Rangárþingi eystra. Þetta
var niðurstaða dóms Héraðsdóms Suðurlands,
sem kveðinn var upp í gær. Karl Axelsson,
lögmaður Skógræktarfélagsins, segir líklegt
að málinu verði áfrýjað til Hæstaréttar.
Taldi Skógræktarfélagið að það ætti veiðirétt í Eystri Rangá vegna jarðarinnar Kotvalla, sem það fékk að gjöf frá ríkinu á níunda
áratug síðustu aldar. Byggði félagið kröfu
sína á því að Kotvellir væru á svokallaðri
Vallartorfu en eigendur hennar eiga um fjórtán prósenta hlut í veiðirétt Eystri Rangár og
fengu fjórtán milljóna króna arð árið 2006.
Héraðsdómur hafnaði kröfu skógræktarfélagsins.
Í niðurstöðu dómsins segir að hugsanlegt sé

að Skógræktarfélagið eigi rétt á arðgreiðslum
af veiðunum án þess að til veiðiréttar hafi
stofnast. Er þar vísað til þess að árið 1999
var samþykkt arðskrá sem var staðfest af
landbúnaðarráðherra og birt í Stjórnartíðindum. Hinir stefndu telja hins vegar að sú arðskrá hafi ekki verið í samræmi við arðskrá
sem var borin upp og samþykkt á aðalfundi
Veiðifélags Rangæinga árið 1999. Þar sem
Skógræktarfélagið krafðist einungis viðurkenningar á veiðirétti tók dómurinn ekki á
þessu atriði.
- th

ÚR RANGÁNUM Rangárnar eru meðal

gjöfulustu laxveiðiáa landsins. Í Eystri
Rangá veiddust ríflega sjö þúsund laxar
í fyrra.

FRÓMUR Í FÓTSPOR KRISTS Munkur

heldur á pálmagrein í göngunni frá
Ólífufjalli.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Trúaðir í Jerúsalem:

Pálmadagsganga kristinna
JERÚSALEM, AP Hundruð kristinna
manna sem báru pálmablöð settu
svip sinn á götur Jerúsalemborgar á pálmasunnudag, þegar
þeir minntust komu Jesú til
borgarinnar helgu fyrir tvö þúsund árum.
Kaþólskir pílagrímar, þjónar
kirkjunnar og leikmenn ýmissa
kirkjudeilda sóttu messu við
Kirkju hinnar heilögu grafhvelfingar, þar sem Jesús er talinn
hafa verið krossfestur og risið
upp frá dauðum. Eftir messuna
gengu pílagrímarnir inn í borgina frá Ólífufjalli, sömu leið og
Jesús er talinn á sínum tíma hafa
riðið inn í borgina á asna.
- rat

Fimmtán fórust í þyrluslysi:

Fundu sjö lík í
Norðursjó
LONDON, AP Björgunarmenn hafa

fundið sjö þeirra sem fórust með
breskri þyrlu sem fórst undan
ströndum Skotlands á miðvikudag.
Leit verður framhaldið en
fimmtán manna áhöfn þyrlunnar
fórst í slysinu. Tvö líkanna sem
hafa fundist eru talin vera af
flugmanni þyrlunnar og aðstoðarflugmanni.
Sólríkt og gott veður var á miðþegar þyrlan hrapaði en hún var í
flugi fyrir olíufyrirtækið BP. - rat

Lífslíkur í Evrópu:

Íslenskir karlar
allra karla elstir
SAMFÉLAGSMÁL Tæplega tvö þúsund manns dóu hérlendis í fyrra,
981 karl og 1.005 konur. Dánartíðni var því 6,2 látnir á hverja
þúsund íbúa, samkvæmt upplýsingum Hagstofu Íslands.
Lífslíkur karla hafa batnað á
undanförnum árum. Íslenskir
karlar geta vænst þess að verða
79,6 ára en konur 83 ára.
Íslenskir karlar verða því
elstir í Evrópu. Elstir verða utan
Íslands karlar í Sviss, 79,2 ára,
og Liechtenstein, 78,9 ára. Stysta
meðalævi karla í Evrópu er í
Rússlandi, 61,5 ár, og Úkraínu,
62,5 ár.
Lífslíkur íslenskra kvenna hafa
breyst. Elstar evrópskra kvenna
verða konur á Spáni og í Frakklandi, 84,4 ára að meðaltali, en
íslenskar konur eru í sjötta sæti.
Minnstar lífslíkur hafa konur í
Moldóvu, 72,4 ár, og í Rússlandi,
73,9 ár.
- ghs
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FBL-GREINING: DANSKA NAFNIÐ RASMUSSEN

Níunda algengasta
ættarnafnið

FRÉTTASKÝRING: Valdaskipti í Danmörku

Það vekur athygli að Lars Lökke Rasmussen er þriðji danski forsætisráðherrann í röð sem ber sama ættarnafn, á eftir flokksbróður sínum úr
Venstre, Anders Fogh Rasmussen, og jafnaðarmanninum Poul Nyrup
Rasmussen. Þeir eru þó ekki skyldir, í það minnsta ekki svo vitað sé.

■ Upprunalega föðurnafnið Rasmus-son

Nafnið er upprunalega föðurnafnið Rasmusson, það er sonur Rasmusar.
Skírnarnafnið Rasmus er rakið til „Erasmus“, nánar tiltekið Erasmus frá Rotterdam, heimspekingsins og guðfræðingsins fræga sem uppi var á 16. öld.
Rasmussen er eitt algengasta ættarnafnið í Danmörku. Samkvæmt dönsku
þjóðskránni bera það um 100.000 Danir. Algengustu dönsku ættarnöfnin
eru þessi: 1) Jensen, 2) Nielsen, 3) Hansen, 4) Pedersen, 5) Andersen, 6)
Christensen, 7) Larsen, 8) Sörensen, 9) Rasmussen og 10) Jörgensen.

■ Þekkt fólk með Rasmussen-nafninu

Af öðrum þekktum Dönum sem einnig hafa borið þetta ættarnafn má nefna
skáldið Halfdan Rasmussen, heimskautarannsóknafrumkvöðulinn Kjeld
Rasmussen, knattspyrnumennina Morten „Duncan“ Rasmussen og Troels
Rasmussen og dansk-bandarísku leikkonuna Rie Rasmussen. Í upptalningu
á þekktu fólki með þessu nafni er líka vert að nefna Sunleif Rasmussen, eitt
þekktasta tónskáld Færeyinga.

NÝR MAÐUR Í BRÚNNI Lars Løkke Rasmussen talar við fjölmiðla fyrir utan Kristjánsborgarhöll í Kaupmannahöfn eftir að hann
var útnefndur arftaki Anders Fogh Rasmussen sem forsætisráðherra Danmerkur.
NORDICPHOTOS/AFP

SKYLDIR? Lars Lökke Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen og Poul Nyrup Rasmussen.

NÝJAR
bílaperur frá

Quarts
bílaperur

allt að 80% meira ljós

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

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

Løkke þarf að sanna sig
Lars Løkke Rasmussen
átti sinn fyrsta vinnudag
sem nýr forsætisráðherra
Danmerkur í gær. Hann er
þriðji danski ríkisstjórnarleiðtoginn í röð sem ber
ættarnafnið Rasmussen,
en sá fyrsti sem á færeyska eiginkonu.
Aðstæður gæt u sa n na rlega verið hagstæðari fyrir
stjórnmálamann að taka við
sem r í k i sstjór n a r leið tog i .
Efnahagskreppan er eitt og það
að hafa ekki þurft að sannfæra
kjósendur um að hann væri rétti
maðurinn til að gegna valdamesta embætti landsins áður en
hann fékk það upp í hendurnar
er annað. Þess vegna er það nú
forgangsverkefni hjá hinum nýja
forsætisráðherra Dana að sýna
og sanna það fyrir almenningi að
hann sé rétti maðurinn í starfið.

Ekki miklar væntingar
Samkvæmt skoðanakönnunum
sem gerðar hafa verið síðustu
mánuði gera Danir sér almennt
ekki miklar væntingar til Lars
Løkke sem forsætisráðherra.
Það er nokkuð síðan ljóst varð
að hann væri arftakaefni flokksbróður síns úr Vestre, Anders
Fogh Rasmussen, sem var um
helgina valinn til að verða næsti
framkvæmdastjóri NATO. Anders Fogh hafði farið fyrir samsteypustjórn Venstre og Íhaldsflokksins frá því árið 2001, en
hún er minnihlutastjórn sem
nýtur stuðnings Danska þjóðarflokksins á þingi.
Lars Løkke hefur átt sæti í
ríkisstjórninni síðan borgaraflokkarnir báru sigurorð af jafnaðarmönnum og bandamönnum
þeirra í kosningunum 2001. Hann
var innanríkis- og heilbrigðisráðherra fyrstu tvö kjörtímabilin
en eftir kosningarnar í nóvember 2007 tók hann við fjármálaráðuneytinu. Því embætti gegnir
hann líka áfram, unz hann hefur
haft ráðrúm til að stokka upp í
stjórninni eftir brottför Anders
Fogh.
Það er ímynd Løkke nokkur
fjötur um fót, og á eflaust sinn
þátt í því hve litlar væntingar
eru til hans gerðar, að fyrir
um ári var það upplýst í fjölmiðlum að hann hefði stundað
það í allnokkrum mæli að setja
útgjöld sem almennt væru talin
prívatútgjöld eins og veitinga-

ÁGRIP AF FERLI LARS LØKKE
Lars Løkke Rasmussen fæddist í
Vejle á Jótlandi árið 1964. Hann
nam lögfræði við Kaupmannahafnarháskóla og var virkur í
ungliðahreyfingu Venstre; formaður
hennar var hann 1986-1989.
Hann var fyrst kjörinn á þing
haustið 1994. Hann var jafnframt
sveitarstjóri í Frederiksborg-sýslu
á Sjálandi frá 1998-2001. Eftir kosningasigur Venstre þá um haustið
varð hann ráðherra innanríkis- og
heilbrigðismála í ráðuneyti Anders

staðamáltíðir, hótelgistingar og
leigubílaakstur utan vinnutíma,
sígarettur og fleira smálegt, á
opinberan útgjaldareikning sinn
sem ráðherra.

Uppstokkun
Til að byrja með hafði Lars
Løkke ekki ætlað sér að gera
miklar breytingar á stjórninni
– „stóru“ uppstokkunina hafði
hann ætlað að geyma sér fram
á haustið eða jafnvel fram yfir
loftslagsráðstefnu Sameinuðu
þjóðanna sem fram fer í Kaupmannahöfn í desember og Danir
leggja metnað í að takist vel.
En óvænt tilkynning Karenar
Jespersen á föstudag um að hún
óskaði eftir að víkja úr embætti
hins umfangsmikla velferðarráðuneytis veldur því að uppstokkunin nú verður umfangsmeiri en svo að það komi bara
einn nýr ráðherra í stað Løkke
í fjármálaráðuneytið. Jespersen segir velferðarráðuneytið of
stórt; reyndar deilir Lars Løkke
þeirri skoðun með henni og vill
skipta því upp í innanríkis- og
húsnæðis málaráðuneyti annars vegar og félagsmálaráðuneyti hins vegar. Auk þess vill
hann leggja niður bæði ráðuneyti aðlögunarmála og rannsókna, að því er Politiken.dk
hefur eftir „vel upplýstum heimildum“. Þessa stóru uppstokkun
vildi hann annars geyma þar til
síðar, eins og áður segir.
Í bili þykir því talið líklegast að hann láti nægja að skipa
nýjan fjármálaráðherra – sennilega Claus Hjort Frederiksen,
núverandi atvinnumálaráð herra. Við hans ráðuneyti tæki
Peter Christensen, núverandi
talsmaður þingflokks Venstre í
ríkisfjármálum.
Sagður vanmetinn
Danskir stjórnmálaskýrendur

Fogh Rasmussen. Þessu tvöfalda
ráðherraembætti gegndi hann
fram yfir kosningarnar í nóvember
2007. Þá tók hann við fjármálaráðuneytinu og varð opinbert
arftakaefni Anders Foghs bæði sem
forsætisráðherra og flokksformaður
Venstre.
Løkke Rasmussen og færeysk
eiginkona hans, Sólrun Jákupsdóttir, kynntust á námsárum þeirra
í Kaupmannahöfn. Hún starfar sem
kennari. Þau eiga þrjú börn.

telja að ekki sé að vænta mikilla
breytinga á stjórnarstefnunni við
mannaskiptin í brúnni. En þar
sem Lars Løkke er sagður býsna
ólíkur Anders Fogh að skapgerð
og upplagi verður óhjákvæmilega
allnokkur breyting á stjórnunarstílnum. Hann er talinn nokkru
frjálslyndari en Fogh, án þess þó
að það komi í veg fyrir að hann
eigi góð tengsl við Piu Kjærsgaard, leiðtoga Danska þjóðarflokksins. Að vissu leyti er það
talið kostur fyrir hann að Danir
geri litlar væntingar til hans, því
það skapar möguleika á að koma
þægilega á óvart, sem er miklu
betra en að valda vonbrigðum ef
væntingarnar eru miklar.
Það kvað reyndar vera útbreidd
skoðun, bæði innan Venstre og í
öðrum flokkum á danska þinginu,
að Lars Løkke væri vanmetinn
stjórnmálamaður. „Lars Løkke
er ekki bara vanmetinn. Hann er
mjög vanmetinn,“ hefur Politiken eftir ónafngreindum forystumanni úr stjórnarandstöðunni.
„Løkke er ekki bara manneskjulegri en Anders Fogh Rasmussen.
Hann er persóna í þrívídd, ólíkt
Fogh; manneskjulegheit hans
geta nýtzt honum vel.“
Þeir sem starfað hafa með
Lars Løkke bera honum líka
vel söguna, hvort sem þar er
um flokkssystkin að ræða eða
pólitíska mótherja. Með einni
undantekningu; það kvað alls
ekki fara vel á með honum og
stjórnarandstöðuleiðtoganum
Helle Thorning-Schmidt, formanni Jafnaðarmannaflokksins
og forsætisráðherraefni.

FRÉTTASKÝRING
AUÐUNN ARNÓRSSON
audunn@frettabladid.is
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 20

Velta: 29 milljónir

OMX ÍSLAND 15
215
+0,23%

OMX ÍSLAND 6
634
-0,04%

MESTA HÆKKUN
FØROYA BANKI

MESTA LÆKKUN
0,40%

MAREL FOOD SYS. -2,25%
ÖSSUR
-1,20%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 3,30 +0,00% ... Atlantic
Airways 171,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 251,00 +0,00% ...
Bakkavör 1,26 +0,00% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið
1,00 +0,00% ... Føroya Banki 126,50 +0,40% ... Icelandair Group
5,00 +0,00% ... Marel Food Systems 41,35 -2,25% ... Össur 90,50
-1,20%

Umsjón:

nánar á visir.is

Peningaskápurinn ...
Mál sem snertir alla

Fýkur í skattaskjólin
Á hádegi í dag hefst kynningarfundur Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) og
Evrópusambandsins (ESB) um skattamál
og skattaskjól. Fundurinn er í höfuðstöðvum
OECD í París í Frakklandi. Þar verða kynntar
niðurstöður viðræðna László Kovács, sem fer
með skatta- og tollamál í framkvæmdastjórn
ESB og Angels Gurría, framkvæmdastjóra
OECD. Fundur þeirra var settur á dagskrá í
kjölfar stefnumörkunar á sviði skattamála
á fundi helstu iðnríkja
(G-20 fundinum)
í Lundúnum sem
haldinn var 7. apríl.
Samkvæmt tilkynningu stendur til að
kynna áframhaldandi
starf OECD og ESB á sviði skattheimtu
og hvernig brugðist skuli við starfsemi
skattaskjóla.

Hvernig staðið er undir samneyslu þjóða er
vitanlega mál sem snertir alla landsmenn og
því ekki óeðlilegt að þegar stofnanir á borð við
Evrópusambandið og OECD taka sig saman
um að loka á svonefnd skattaskjól þá veki það
nokkra athygli. Líklegt verður samt að teljast
að þeir sem á annað borð eru með umsvif af
því tagi að þeir vilji nýta sér þessi skattaskjól
hafi ráð á því að mæta í eigin persónu á kynningarfundinn við rue André Pascal í París.
(Þeir efnaminni í þeim hópi geta tekið
neðanjarðarlestina, leið níu, að Rue de
la Pompe, eða strætó númer 63 að La
Muette.) Vilji sauðsvartur almúginn fylgjast með því í beinni hvaða ákvarðanir
hafa verið teknar á fundinum, þá verður
hann í beinni útsendingu á netinu á slóðinni: http://interwebcast.oecd.org/conferences/6_475/en/video/video.wvx.

Yfirtökutilboð
lækkað í 2 aura
Fjármálaeftirlitið (FME) hefur
lækkað verð í yfirtökutilboði BBR
í Exista um 4,60 krónur, niður í tvo
aura á hlut. Beiðni þar að lútandi
barst FME 6. janúar síðastliðinn.
„Aðstæður Exista hf. breyttust
augljóslega til hins verra í kjölfar
hruns Kaupþings banka hf. o.fl. Þá
var hlutafé félagsins nær fimmfaldað þann 8. desember þannig
að eldri hlutir og verðmæti þeirra
þynntust verulega. Þar sem lokað
var fyrir viðskipti með fjármálagerninga félagsins frá 2. október
og þar til tilboðsskylda stofnaðist, lækkaði opinbert markaðsvirði
bréfanna ekki þrátt fyrir þessar
miklu breytingar,“ segir í tilkynningu FME.
- óká

Landsbankinn býður
óverðtryggð fasteignalán
SETTUR SEÐLABANKASTJÓRI Svein Harald Øygard seðlabankastjóri er formaður
peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands. Nefndin fundar nú vegna ákvörðunar um
stýrivexti sem kynnt verður í fyrramálið.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Búast við lækkun
um eitt prósentustig
Stýrivextir lækka um eitt prósentustig á aukavaxtaákvörðunardegi
Seðlabankans á morgun, gangi eftir
spá Greiningar Íslandsbanka.
„Vaxtaákvörðunin í vikunni er
aukavaxtaákvörðunardagur en
næsti vaxtaákvörðunardagur samkvæmt áætlun bankans frá því í
upphafi árs er 7. maí næstkomandi.
Vegna óvissu um horfur í hagkerfinu og samspil vaxta og gengis taldi
nefndin á síðasta fundi sínum rétt
að fjölga vaxtaákvörðunarfundum
sínum. Verður vaxtaákvörðun því í
fyrstu viku hvers mánaðar frá apríl
til júlí og í annarri viku ágústmánaðar,“ segir í umfjöllun bankans.
Bent er á að frá vaxtaákvörðuninni í mars hafi verðbólga hjaðnað
úr 17,6 prósentum í 15,2 prósent, en

gengi krónunnar um leið gefið eftir.
„Framundan er enn meiri lækkun
verðbólgunnar enda slakinn mikill
og vaxandi í hagkerfinu. Atvinnuleysi hefur færst í aukana frá því
í mars og framleiðsluslakinn er
orðinn sýnilegri. Allt þetta ætti að
hvetja nefndina til að lækka vexti
Seðlabankans enn frekar,“ segir
í greiningunni, en um leið bent
á að veiking krónunnar kunni að
draga úr vilja nefndarinnar til að
lækka vexti. „Í fundargerð peningastefnunefndarinnar frá síðasta
fundi nefndarinnar í mars segir að
þótt verðbólgumarkmiðið sé áfram
langtímamarkmið peningastefnunnar sé markið hennar við núverandi aðstæður að tryggja gengisstöðugleika.“
- óká

Landsbankinn hefur komið
til móts við gagnrýnendur
verðtryggingarinnar og
býður nú óverðtryggð fasteignalán með sjö prósenta
vöxtum.
„Nú verða neytendur að hugsa sjálfir og taka sjálfstæða og upplýsta
ákvörðun,“ segir Ásmundur Stefánsson, bankastjóri Landsbankans,
um óverðtryggð íbúðalán til allt að
fjörutíu ára sem bankinn kynnti í
gær. Hann segir þetta nýjan kost
sem bankinn bjóði upp á og geti
hugnast þeim sem séu með verðtryggð fasteignalán og vilji skoða
aðra möguleika eða með fasteignalán í erlendri mynt og vilji skipta
því yfir í lán í íslenskum krónum.
Með möguleikanum bregst bankinn við gagnrýni á verðtrygginguna með auknum valmöguleikum,
að sögn bankastjórans.
Vextir lánanna eru sjö prósent
og taka mið af stýrivöxtum Seðlabankans. Vextir þar standa í sautján prósentum og gerir Landsbankinn ráð fyrir því að þeir muni
lækka hratt á næstu mánuðum.
„Við gerum ráð fyrir því að vextirnir verði komnir niður fyrir sjö
prósent um mitt næsta ár,“ segir
Ásmundur og bendir á að bankinn

ÁRSFUNDUR

2009

lífeyrissjóður

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,

Stjórn Gildis-lífeyrissjóðs.

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

ÁSMUNDUR STEFÁNSSON Bankastjóri Landsbankans segir mikilvægt að fólk vegi og
meti kosti þess að taka óverðtryggð lán umfram þá möguleika sem standa til boða.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

sé tilbúinn til að taka áhættuna.
Þetta nýja lánaform Landsbankans er ólíkt öðrum að því leytinu til
að bankinn býður greiðsluaðlögun
fram í maí á þarnæsta ári. Aðlögunartíminn bætir tveimur árum
við lánstímann.
Á aðlögunartímanum greiða
viðskiptavinir ekki afborganir af
höfuðstól og ekki hærri vexti en

sjö prósent. Mismunurinn kemur
til hækkunar á höfuðstól lánsins og
greiðist niður á afborgunartímabilinu. Mögulegt er að velja á milli
þess að greiða jafnar afborganir
eða inn á höfuðstól. Seinni möguleikinn felur í sér að viðskiptavinir geta greitt lánið hraðar niður en
ella.
jonab@markadurinn.is

Samstarf um ráðgjöf
til verslana í dreifbýli
Níu lönd á norðurslóðum hafa
tekið höndum saman um að bjóða
verslunareigendum í fámennum
byggðarlögum ráðgjöf og fræðslu
til að styrkja stöðu þeirra. Í tilkynningu Rannsóknaseturs verslunarinnar við Háskólann á Bifröst
(RSV) kemur fram að RSV hafi
átt frumkvæði að verkefninu og
stjórni því hér á landi í samstarfi
við Byggðastofnun og nokkur
atvinnuþróunarfélög. Verkefnið styrkja
Norðurslóðaáætlunin (NPP)
og Norður-Atlantshafsnefndin (NORA).
EMIL B. KARLSSON
„Önnur lönd
sem taka þátt í verkefninu eru
Finnland, Svíþjóð, Noregur,
Írland, Norður-Írland, Skotland,
Færeyjar og Grænland. Í öllum
þessum löndum eru sambærilegar aðstæður hvað varðar dreifðar byggðir og það lykilhlutverk
sem dreifbýlisverslun gegnir til
að viðhalda byggðinni. Alþekkt er
í öllum þessum löndum að þegar
verslunin hverfur úr byggðarlaginu flyst fólkið einnig. Víða
er þessum verslunum því haldið
gangandi með opinberum stuðningi og því er mikilvægt að styðja
þær til sjálfbærni,“ segir Emil B.

AUSTUR Á HÉRAÐI Samkaup keyptu

nýverið rekstur Kaupfélags Héraðsbúa á
Austurlandi, en rekstur þess síðarnefnda
var kominn í þrot.
MYND/KHB

Karlsson, forstöðumaður RSV, í
tilkynningu.
Fram kemur að einkum verði
horft til þess að nýta hagræðingu
sem hlýst af því að sameina verslun við ýmsa aðra þjónustuþætti
sem íbúar þurfi á að halda, svo
sem bensínafgreiðslu, bankaþjónustu, veitingaþjónustu og fleira.
„Þá verður tekið tillit til hagræðingar í vöruflutningum, skipulags
birgðahalds og ýmissa annarra
þátta.“
Byrjað verður á þarfagreiningu
meðal verslana í öllum þátttökulöndunum og síðan verður ráðgjafarstarfið mótað.
- óká

r
æ
b
Frá oð
tilvböldum
á

vörum

www.ellingsen.is

HEIMA EÐA HEIMAN UM PÁSKANA?
Hvort sem þú ætlar að eyða páskafríinu í bústað, uppi um fjöll og ﬁrnindi eða í afslöppun heima og grilla á pallinum,
þá færðu rétta útbúnaðinn í Ellingsen.

GASGRILL

REYKJAVÍK

PÁ SK ANA
LO K A Ð A L L A
FIM.– MÁN.

Fiskislóð 1  Sími 580 8500
mánud.–föstud. 10–18  Laugard. 10–16

Devold-fatnaðurinn norski er til í miklu úrvali,
bæði einfaldur og tveggja laga. Devold er
hreinlega skyldueign fyrir allt útivistarfólk.

AKUREYRI
Jho]]lWXhWkj'Å)Imi 460 3630
c|dkZ$Å\ijkZ$.Å'.BWk]WhZ$'&Å',

Mikið úrval af vönduðum gasgrillum.
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Skórnir og útivistarfatnaðurinn frá Columbia
er vandaður og slitsterkur búnaður fyrir þá
sem gera kröfur um hámarksgæði.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Um meiri hagsmuni og minni:

Króna = höft
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

Í

sjónvarpsumræðum leiðtoga stjórnmálaflokkanna undir lok
síðustu viku kom aðeins fram ein yfirlýsing sem hafði pólitískt gildi fyrir framtíðina. Það var staðfesting forsætisráðherra á að umsókn um aðild að Evrópusambandinu yrði ekki
forgangsverkefni þegar að loknum kosningum.
Hvers vegna er þessi yfirlýsing afdrifarík? Svarið er: Lítil von er
til að Ísland losni úr viðjum gjaldeyrishafta og hárra vaxta meðan
krónan er gjaldmiðill landsins. Við þær aðstæður er hætt við að
atvinnuleysisskráin vaxi hraðar en verðmætasköpunin.
Því er haldið fram að með því að semja við erlenda eigendur
krónubréfa verði unnt að opna fyrir frjáls gjaldeyrisviðskipti á
ný. Ekki er þó á vísan að róa í þeim efnum. Þeirri spurningu hefur
ekki verið svarað í því samhengi hvers vegna Íslendingar ættu
betur að treysta gjaldmiðlinum en þeir útlendingar sem hér hafa
lokast inni með krónur.
Stefnan í peningamálum er óbreytt. Af fundargerð nýju peningastefnunefndarinnar verður tæpast annað ráðið en að hún meti
meir hagsmuni erlendra eigenda krónubréfa en íslenskra atvinnufyrirtækja.
Bæði ríkisstjórnin og stjórnarandstaðan lýsa því yfir að hávextirnir og höftin séu til bráðabirgða og skapa þurfi skilyrði til þess að
tuttugu þúsund ný störf verði til. Vandinn er sá að á hvorugt borð
eru menn með aðgerðir á prjónunum sem glæða von um að þær
aðstæður komi þegar til lengri tíma er litið sem leyst geta þjóðina
undan oki gjaldeyrishafta og böli atvinnuleysis.
Hvernig má það vera að raunhæfar framtíðarlausnir eru ekki í
boði í aðdraganda kosninga? Sennilegasta skýringin er að enginn
þungi er í kröfunni um úrbætur, hvorki frá fólkinu né fyrirtækjunum. Nauðsynlegt uppgjör við fortíðina á allan huga fólks. Af því
leiðir að lítil orka er aflögu til að knýja á um lausnir.
Vinstri grænt og Sjálfstæðisflokkurinn eru alfarið á móti evru
með aðild að Evrópusambandinu. Í báðum flokkum liggja að baki
mismunandi rök þjóðernishyggju og hagsmunagæslu. Óhagræði
sjávarútvegs og landbúnaðar af Evrópusambandsaðild sýnist
þyngra á vogarskálum hagsmunamatsins en ávinningur af frjálsum gjaldeyrisviðskiptum og samkeppnishæfri mynt.
Samfylkingin og Framsóknarflokkurinn hafa aðild á dagskrá.
Báðir flokkarnir hafa vikið henni til hliðar af mismunandi ástæðum. Samfylkingin metur þá hagsmuni meiri að tryggja frið í
ríkisstjórnarsamstarfinu en að setja aðild sem skilyrði. Í Framsóknarflokknum er andstaðan rík þrátt fyrir stefnuyfirlýsinguna.
Flokksforystan lítur þar af leiðandi svo á að meiri hagsmunir séu
í því að rugga ekki bátnum en róa að stefnumiðinu.
Mikill meirihluti Samtaka atvinnulífsins telur óhjákvæmilegt að
taka upp nýja mynt með Evrópusambandsaðild. Andstaða útvegsmanna hefur hins vegar lamað afl samtakanna. Fyrir vikið hafa
þau lítið fram að færa til lausnar og kjósa þögnina. Alþýðusambandið styður eðlilega aðild. Forysta þess ákvað hins vegar að
fresta því um sinn að knýja á um framgang málsins til að trufla
ekki stjórnarsamstarfið. Þeir hagsmunir voru taldir brýnni en von
fólksins um vöxt í atvinnulífinu.
Spurningin er: Á að bíða eftir að atvinnuleysisskráin fylli töluna þrjátíu þúsund? Stundaglas andvaraleysisins tæmist fyrr en
varir. Nokkur ár tekur að innleiða nýjan gjaldmiðil. Fyrir þá sök
má engan tíma missa. Heildarhagsmunirnir eru skýrir. Víst er að
upplokið verður fyrir þeim sem knýja á. Hvar eru þeir?
ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI:
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á
höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Ekki svara

Við bjóðum betur

Einfalt mál

Alþingiskosningar nálgast óðfluga og
flokkarnir keppast við að uppfæra
heimasíður sínar. Samfylkingin tók
einmitt nýlega í notkun mikinn vef
þar sem kennir ýmissa grasa. Undir
liðnum notendaskilmálar, sem gengi
frá meðalstórum finnskum
skógi væri hann prentaður
út, er fólk hvatt til að setja
sig í: „samband við Samfylkingin [sic] með því að
skrifa tölvupóst á ekkisvara@mailer.samfylking.is.
Við munum bregðast við með
viðeigandi hætti.” Traustvekjandi það.

Mörgum þótti vel í lagt þegar
Sjálfstæðisflokkurinn kvaðst mundu
skapa tuttugu þúsund störf kæmist
hann til valda. Ekki þó Samfylkingunni. Um helgina kom út kosningabæklingur frá henni, þar sem segir:
„Við viljum skapa fleiri en 20
þúsund störf í fjölbreyttum
atvinnugreinum
um land
allt!“ Býður
einhver
betur?

Samfylkingin lætur ekki þar við sitja.
Í sama kosningabæklingi er líka farið
í saumana á því hvernig Ísland getur
rétt úr kútnum. Þar dugar ekkert hálfkák: „Fyrst leysum við tímabundinn
vanda með markvissum aðgerðum
sem fela ekki í sér óábyrga skuldasöfnun sem dregur harðindin á
langinn.“
Já, hvaða mótleik eiga þeir í
pokahorninu, talsmenn ómarkvissra aðgerða sem fela í sér
óábyrga skuldasöfnun sem
draga harðindin á langinn, nú
þegar vopnin hafa verið slegin
úr höndum þeirra?
bergsteinn@frettabladid.is

Minnisleysingjarnir
U

m daginn fór fram endurnýjun á landsfundi Sjálfstæðisflokksins sem fólst í því að nýjum
mönnum var skipað í brúna. Ekki
sáu menn ástæðu til að endurskoða stefnu flokksins enda voru
menn almennt sáttir við stjórn
hans á efnahagsmálum. Til að
undirstrika það var fyrrverandi
formaður flokksins til margra
ára fenginn til að segja brandara
og sáust myndir af fundarmönnum veltast um af hlátri yfir máli
hans. Sjálfstæðismenn afneita þó
ekki hruni frjálshyggjunnar en
hún kemur þeim ekki við enda var
flokkurinn aldrei frjálshyggjuflokkur. Segir hinn nýi formaður.
Það var eiginlega orðið löngu
tímabært að sjálfstæðismenn
fræddu okkur um þetta því að
satt að segja var maður farinn að
misskilja ýmislegt. Að hluta til
má þó kenna leiðtogum flokksins sjálfum um þetta þar sem þeir
ráku félög eins og Frjálshyggjufélagið og gáfu út bækur sem hétu
nöfnum eins og Uppreisn frjálshyggjunnar. Kannski ekki skrítið
að einhverjum detti í hug að snúa
út úr og halda því fram að frjálshyggjan hefði eitthvað með hugmyndafræði Sjálfstæðisflokksins
að gera. En þetta er sem sagt misskilningur eða kannski var okkur
að dreyma. Maður fær raunar
oft þá tilfinningu þegar maður
fylgist með pólitískri umræðu á
Íslandi þessa dagana.
Núna er t.d. mikið deilt um
gjaldeyrishöft en það merkilega
er að þeir sem gagnrýna þau
núna eru þeir sömu og ákváðu
að taka þau upp fyrir fáeinum
mánuðum. Núverandi ríkisstjórn
hefur ekki gert annað en að reyna
að tryggja að kerfið sem fyrri
ríkisstjórn tók upp virki eins og
það á að gera. Af einhverjum

SVERRIR JAKOBSSON

Í DAG | Endurnýjun
Sjálfstæðisflokksins
ástæðum hindrar það samt ekki
sjálfstæðismenn í að draga fram
áratuga gamlar klisjur um haftabúskap og gefa í skyn að ríkisstjórnin hafi komið á höftum af
illmennsku sinni en ekki vegna
þess að allir íslenskir bankar
urðu gjaldþrota, ríkisstjórnin
þurfti að þjóðnýta tapið og ganga
í leiðinni til nauðasamninga við
nokkrar erlendar þjóðir. Allt á
meðan þeir stóðu vaktina.
Lausnirnar sem nú eru í boði
flokksins sem er ekki og hefur
aldrei verið frjálshyggjuflokkur
– og síamstvíbura flokksins hjá
Viðskiptaráði og Samtökum
atvinnulífsins – kallast raunar
óþægilega mikið á við málflutning sömu aðila fyrir fáeinum
misserum; málflutning tímans
þegar hinir einkavæddu og
ofvöxnu bankar voru að byggja
upp milljarðaskuldir undir því
kjörorði að menn færu alltaf
betur með eigið fé en annarra.
Man einhver eftir því þegar
bankarnir vildu gera ensku að
ríkismáli vegna þess að íslenskan var ekki nógu kúl fyrir þá?
Eða þegar Viðskiptaráð samþykkti ályktanir um að Íslendingar mættu ekki bera sig saman
við Norðurlöndin vegna þess
að við stæðum þeim „framar á

flestum sviðum“? Já, ótrúlegt
en satt: Fyrir fáeinum mánuðum
fannst Viðskiptaráði það marktækt innlegg í pólitíska umræðu
að Ísland væri svo miklu betra
en hin Norðurlöndin. Og frjálsara, gleymum því ekki. Samt
var Sjálfstæðisflokkurinn aldrei
frjálshyggjuflokkur. Ekki í raun.
Núna hafa sjálfstæðismenn
gleymt frjálshyggjunni og við
eigum að gera það líka. Viðskiptaráð minnist ekki lengur
á ályktanirnar um að við séum
miklu betri en Norðurlöndin.
Þeir hafa gleymt þessu og vilja
að við gerum það líka. Og hinir
frjálsu fjölmiðlar vilja auðvitað
stuðla sem mest að þess konar
minnisleysi enda eru það sömu
aðilar sem eiga þá. Minnisleysi
getur verið þægilegt ef ætlunin
er að læra ekkert af mistökum.
Annars er það hins vegar ekkert
sérlega sniðugt.
Núna virðist drjúgur hluti
þjóðarinnar vera ákveðinn í að
halla sér aftur að stólbakinu og
gleyma á meðan hlegið er að
uppistandi Kristgervingsins.
Hann leiðir þá aftur í gömlu góða
dagana þegar þeir voru mennirnir með svörin – eða raunar hann
með svörin fyrir þá. Kannski
koma þeir aftur ef við skiptum
um merkimiða, látum eins og
ekkert hafi gerst og reynum að
kenna manninum sem kom á eftir
að þrífa upp það sem við gerðum
sjálf? Jafnvel hrópa á skúringamanninn af þjósti: Af hverju ertu
ekki búinn að þrífa upp það sem
ég sullaði niður? Þannig er veröld
hinna minnislausu. En ef þrifin
eiga að ganga upp er kannski
betra að við hin vísum sóðanum
á dyr og leyfum honum að standa
úti; a.m.k. rétt á meðan verið er
að þrífa.

Alþjóðaheilbrigðisdagurinn 2009

GLÆNÝ

STÓRLÚÐA
SMÁLÚÐA, LAXAFLÖK OG
FULLT AF ÖÐRU GÓMSÆTU
FYRIR PÁSK A
SELJUM EINNIG FISK Í MÖTUNEYTI
ATH ERUM ALDREI FISKLAUSIR

Á Íslandi hefur verið byggt upp traust
viðbúnaðarkerfi til að takast á við náttúruhamfarir og aðrar ógnir. Samkvæmt lögum
um almannavarnir er heilbrigðisstofnunum skylt að útbúa viðbragðsáætlanir og
far öflugur jarðskjálfti, 6,1 stig á Richter nú unnið að samræmingu þessara áætlana. Ísland er þátttakandi í norrænu samer, skók Suðurland í maí á síðasta ári.
starfi um heilbrigðisviðbúnað og hefur að
Töluverðar skemmdir urðu á þeim svæðum
sem næst lágu skjálftaupptökunum. Lítilsauki innleitt alþjóðaheilbrigðisreglugerð
háttar skemmdir urðu á Sjúkrahússinu
WHO sem hefur það að markmiði að hindra
ÖGMUNDUR
á Selfossi og var það rýmt að hluta. Eftir
alþjóðlega útbreiðslu hættulegra smitsjúkJÓNASSON
skoðun kom í ljós að engar skemmdir voru á
dóma og sjúkdóma af völdum eiturefna og
geislavirkra efna.
burðarþoli byggingarinnar og var því hægt
að halda uppi eðlilegri starfsemi á sjúkrahúsinu.
Á hverjum tíma standa lönd heims frammi fyrir
Mikilvægt er að byggingar heilbrigðiskerfisins
einhvers konar neyðarástandi hvort heldur sem
standi af sér hamfarir og neyðarástand til að geta
það eru náttúruhamfarir, átök, smitsjúkdómar eða
veitt þá þjónustu sem þörf er á. Í ár er alþjóðaheilefnahagsþrengingar. Mikilvægt er að heilbrigðisbrigðisdagurinn tileinkaður áhrifum neyðarástands
þjónustan sé örugg, öflug, búin réttum aðföngum
á sjúkrahús og viðbúnað þeirra en Alþjóðaheilbrigðisog tryggð fjármögnun til að geta brugðist við þeim
málastofnunin (WHO) heldur upp á daginn 7. apríl ár
aðstæðum sem upp koma.
hvert. Í tilefni dagsins leggur WHO sérstaka áherslu
Við getum ekki fyrirbyggt neyðarástand en við
á að sjúkrahús séu hönnuð til að standa af sér neyðargetum reynt að tryggja að þegar neyðarástand
skapast séum við tilbúin að takast á við það svo
ástand, að þau hafi viðbragðsáætlanir og að þeim
séu tryggð nauðsynleg aðföng. Einnig leggur WHO
það hafi sem minnsta röskun í för með sér.
áherslu á að heilbrigðisstarfsfólki sé gert kleift að
takast á við afleiðingar neyðarástands.
Höfundur er heilbrigðisráðherra.

UMRÆÐAN
Ögmundur Jónasson skrifar um alþjóðaheilbrigðisdaginn
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Hugsum málin til enda

Skák er lífið
aði ég upp við setnUMRÆÐAN
ingu Reykjavíkurskákmótsins sem
Júlíus Vífill Ingvarsson
lauk um helgina og
skrifar um skák
því takmarki er náð
göngu um Rimaað halda það stórskóla með skólamót árlega. Það er
óhætt að segja að
stjóranum Helga Árnasyni fyrir nokkru síðan
þetta hafi verið eitt
mættum við nemanda af
glæsilegasta Reykjavíkurskákmótið sem
unglingastigi sem kastaði á okkur vinalegri JÚLÍUS VÍFILL
haldið hefur verið
kveðju og hvarf svo inn INGVARSSON
frá upphafi.
í eina kennslustofuna.
Hugmyndin um
að efla skákina í grunnskólum
„Þetta er flottur strákur,“ sagði
Helgi og bætti við: „Fyrir tveimborgarinnar hefur einnig fengur árum vorum við í vandræðum
ið vængi og hófst með stofnun
Skákakademíu Reykjavíkur á
með þennan dreng í tímum en
svo náðum við vekja áhuga hans
síðasta ári. Í aðdraganda stofná skáklistinni og þá gjörbreyttist
unarinnar fór Hrafn með góðan
hóp skákkennara í um 15 skóla í
hann og námsárangurinn með.“
Helgi er kannski ekki alveg
borginni til að kanna áhuga og
hlutlaus þegar kemur að kostleggja á ráðin með hvaða hætti
um skákiðkunar enda engin tilviljun að Rimaskóli hefur fagnað Það þarf ekki mikinn viðbúnað
mörgum sigrum í skákkeppnum.
Í síðasta mánuði hreppti skólinn til að tefla – aðeins gamalt
Íslandsmeistaratitil í fjölmenn- taflborð, 32 taflmenn og vin
asta Íslandsmóti barnaskólasveita í skák. Þessi yfirlætislausu sem kann mannganginn. Kyn,
ummæli skólastjórans fengu mig aldur eða persónulegir hagi
engu að síður til þess að velta skipta ekki máli.
fyrir mér samhengi námsárangurs og skákiðkunar.
efla mætti skákstarf í skólum.
Mikilvægur upphafspunktur
Þetta var mikilvægur upphafsSkömmu áður hafði eldhugpunktur.
inn Hrafn Jökulsson lagt fyrir
Skákakademían er sjálfseignmig framsæknar og áhugaverðarstofnun og eru stofnaðilarnir
ar hugmyndir um sérstakt átak
L a nd sba n k i n n , O rk uveit a
í skákkennslu og skákstarfi í
Reykjavíkur, Mjólkursamsalan
grunnskólum borgarinnar með
og Reykjavíkurborg. Á þeim
skamma tíma sem hún hefur
það háleita markmið að gera
Reykjavík að skákhöfuðborg
starfað hefur náðst eftirtektarheimsins. Hluti af því var að
verður árangur. Skákakademían
halda Alþjóðlega Reykjavíkurhefur þegar hafið samstarf við
skákmótið árlega í stað annhelming allra grunnskóla i borgars hvers árs eins og það hefur
inni og af því að þeir eru sjálfverið frá árinu 1964. Þetta rifjstæðir, og hver og einn þeirra

Á

UMRÆÐAN
Sóley Tómasdóttir
skrifar um fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar

Byggir upp sjálfsmynd og sjálfstraust
Alþjóðlegi meistarinn Saudin
Robovic, sem hefur langa reynslu
af skákkennslu barna, hefur bent
á hversu stórkostleg aðferð skák
er fyrir krakka til að byggja upp
sjálfsmynd og sjálfstraust. Margar
lærðar greinar eru til um það
hvernig skákin eflir rökhugsun og
við þekkjum gleðileg dæmi um það
úr skólakerfinu hvernig skákáhugi
nemenda sem glíma við skort á
einbeitingu í námi sínu getur gjörbreytt þeirra námsgetu. „Skák er
lífið,“ sagði Bobby Fischer og það
var hún honum ábyggilega enda
komst lítið annað að. Því er hins
vegar ekki haldið fram að skákin
komi í stað ýmislegs annars eins
og t.d. tónlistariðkunar eða þátttöku í íþróttum. Hún eykur á fjölbreytileika og gerir mörgum kleift
að finna viðfangsefni við hæfi og
viðnám sinna krafta.
Það þarf ekki mikinn viðbúnað
til að tefla – aðeins gamalt taflborð, 32 taflmenn og vin sem kann
mannganginn. Kyn, aldur eða persónulegir hagi skipta ekki máli.
Nú þegar við endurmetum það
sem eitt sinn þóttu eftirsóknarverð gildi og leitum nýrra í þeirra
stað hef ég trú á því að gömul taflsett verði tekin fram úr skápum.
Þá mun koma í ljós að sumir af
yngri kynslóðinni sem kynnst hafa
starfi Skákakademíu Reykjavíkur
eru komnir skrefinu lengra.

P

Höfundur er formaður
Skákakademíu Reykjavíkur.
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telst „viðbótar“ eða
„grunn“, þá getur
h a n n ger t þ a ð.
Ábyrgðin er eftir
sem áður hans.
Að sjálfsögðu er
unnið hörðum höndum að því að leysa
málið. Að koma í
istill minn í Fréttaveg fyrir uppsögn
blaðinu á föstudag um
22 starfsmanna og
uppnám í barna- og unglverulega skerðingu
ingastarfi borgarinnar SÓLEY
fór fyrir brjóstið á Kjart- TÓMASDÓTTIR
á þjónustu frístundaani Magnússyni, formanni
heimilanna. Metníþrótta- og tómstundaráðs. Í svaraðarfullt starfsfólk sviðsins mun
grein daginn eftir fullyrðir hann
gera allt sem það getur, það veit
að verið sé að finna farsæla lausn
fyrir alla aðila á þeim tveimur
Fjárhagsáætlunin liggur
stóru brotalömum sem fyrirfinnfyrir og þar er gert ráð fyrir
ast í endurskoðaðri fjárhagsáætlun meirihlutans. Jafnframt áfellist
20 milljóna króna hagræðingu
hann undirritaða fyrir yfirlýsingar
vegna lokunar frístundaum uppnám í starfinu, enda vinni
embættismenn hörðum höndum
heimila á virkum dögum.
við að lágmarka skaðann.
Gert er gert. Fjárhagsáætlunin
liggur fyrir og þar er gert ráð fyrir
ég vel. Og sennilega á því eftir að
20 milljóna króna hagræðingu
takast að nurla saman fyrir verkvegna lokunar frístundaheimila á
efnunum með einhverjum hætti.
virkum dögum. Jafnframt skortir
Það er þó ekki pólitískum áherslþar 10 milljónir króna til að hægt
um meirihlutans að þakka.
sé að halda úti félagsmiðstöðvarÞað eru því ekki yfirlýsingar
mínar sem eru ótímabærar eða
hópum yfir sumartímann. Það er
illa ígrundaðar, heldur fjárhagsstaðreynd sem brýnt er að borgarbúar séu meðvitaðir um. Gildir þá
áætlun meirihlutans. Betur hefði
einu hvernig meirihlutanum hentfarið á því að meirihlutinn axlar að skilgreina þjónustuna.
aði pólitíska ábyrgð og hugsaði
Heilir dagar í frístundaheimilafleiðingar fjárhagsáætlunarinnum hafa talist til grunnþjónustu
ar til enda í stað þess að heyja nú
borgarinnar fram til þessa, enda
varnarbaráttu eftirá með óraunhafa þeir verið hluti af starfsemi
hæfum kröfum til starfsfólks um
frístundaheimilanna allt frá því að
útfærslu á verkefnum sem ekki er
til fjármagn fyrir.
þau voru stofnuð. Hafi formaðurinn áhuga á að rökræða við börn í
1.-4. bekk um það hvort þjónustan
Höfundur er varaborgarfulltrúi.

byggir á sinni sérstöðu, hefur
samstarfið verið með ólíkum
hætti og á forsendum skólanna.
Þannig hefur verið tryggt að
skákkennslan falli sem best inn
í skólastarfið.
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Íslenskt að utan sem innan
aðila. Ég tók eftir því
að eftir að borgarstjórn
Reykjavíkur samþykkti
að halda framkvæmdum við tónlistarhús
átti meðal annars að
spara í innréttingum
og húsgögnum. Gott
og vel, en þýðir það
ú standa yfir
að erlendir heildsalmetnaðarfull
verkefni í hönnun og
ar muni fá verkefnin í
arkitektúr, tónlistar- GUNNAR
stað íslenskra hönnuða
húsið í Reykjavík HILMARSSON
og íslenskra framleiðog Hof á Akureyri.
enda?
Mörgum milljörðum verður
Ef horft er til útlanda til samvarið í hönnun og uppsetningu á
bærilegra verkefna er alltaf
leitast við að hafa sem mest ef
þessum byggingum. Eftir hrun
bankanna og algera frystingu á
ekki allt innlenda hönnun. Viljlánamarkaði hafa verkefni sem
um við ekki gera slíkt hið sama?
hafa krafist starfa hönnunar og
Er þetta ekki spurning um metnarkitekta gjörsamlega hrunið.
að að þetta sé haft að leiðarljósi
þegar ákvarðanir eru teknar? Ef
það yrði gert í þessum verkefnEf horft er til útlanda til samum sem og öðrum þá væri hægt
bærilegra verkefna er alltaf
að halda lífi í þessum stéttum á
meðan það versta gengur yfir.
leitast við að hafa sem mest
Það er mín von að Reykjavíkuref ekki allt innlenda hönnun.
borg og Akureyrarbær átti sig
á mikilvægi þess sem mest sé
Viljum við ekki gera slíkt hið
hannað og framleidd innanlands.
sama?
Er ekki flottast að við getum sagt
að allt varðandi þessar byggingGrafískir hönnuðir, arkitektar,
ar og innihald þeirra sé hannað
landslagsarkitektar og fleiri
og framleitt af íslendingum?
stéttir hönnuða hafa orðið afar
Ég spyr: Er ekki í hvívetna
illa úti og eru dæmi um stofur
leitast við að íslensk hönnun og
sem hafa þurft að segja upp allt
framleiðsla sé það sem valið er
að 90% starfsmanna sinna. Sama
í þessi góðu og metnaðarfullu
hús, þar með talin íslensk húsá við um þjónustuaðila hönnuða
svo sem smíðaverkstæði, járngögn, íslenskar innréttingar og
smiðjur og ýmiss konar verkinnanstokksmunir og íslenskur
taka.
fatnaður á starfsfólk?
Stórhætta er á að við missum
mikilvæga reynslu og hönnunarHöfundur er stjórnarformaður
Hönnunarmiðstöðvar Íslands og
menntað fólk úr landi ef ekki er
Formaður Fatahönnunarfélags
reynt að beina þeim verkefnum
Íslands.
sem þó eru í gangi á innlenda

UMRÆÐAN
Gunnar Hilmarsson skrifar um
menningarstarfsemi

N

Auglýsingasími

;jaaikZgÂ)()#%%%#"

<^aY^gi^a&(#VegaZÂV{bZÂVcW^g\Â^gZcYVhi#

– Mest lesið

TÓLF ÞÚSUND manns, eða sex þúsund pör, hafa frá árinu
1996 tekið þátt í hjónanámskeiðum séra Þórhalls Heimissonar.
Námskeiðin hafa verið fastur liður í starfi Hafnarfjarðarkirkju í öll
þessi ár. Hjónanámskeiðin eru ókeypis, sem og viðtölin sem þeim
fylgja. Námskeiðin hefjast á ný í Hafnarfjarðarkirkju í september á
komandi hausti.
Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447
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Rafknúnir
hægindastólar
•
standa upp
• Einfaldar stillingar
og fjölbreytt úrval

www.eirberg.is • 569 3100 • Stórhöfða 25

www.lyfja.is
Maggi hefur undanfarna mánuði verið önnum kafinn við kennslu og undirbúning fyrir ýmis vaxtarræktarrmót. Fram undan er
þátttaka í Íslandsmótinu í vaxtarrækt og fitness á Akureyri, mót í Danmörku 18. apríl og alþjóðlegt Grand Prix mót í Reykjavík 25.
apríl. Svo heldur hann námskeið fyrir byrjendur í nóvember.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

- Lifið heil

LÍFOLÍA
er ilmandi og
djúpvirk fyrir
vöðva og liði.
BIRKIOLÍA
mýkir og græðir
þurra húð
og exem.
BLÁGRESISOLÍA
nærir viðkvæma
slímhúð og eyðir
bólgu.

Prófaðu 100% lífræna mýkt
úr íslenskri náttúru
Olían frá Móður Jörð er án allra aukaefna og framleidd í Vallanesi á Fljótsdalshéraði.
Dreifing: Heilsa ehf.

$ALVEGI  +ËP 3ÅMI   WWWFÎNDRAIS
OPIÈ   VIRKA DAGA LAUGARDAGA  

Kraftajötnar læra að pósa
Magnús Samúelsson tekur þátt í Íslandsmeistaramóti í vaxtarrækt og fitness á Akureyri um páskana. Þar
etur hann kappi við marga af helstu kraftajötnum Íslands og telur sig eiga góða möguleika á sigri.
Magnús Samúelsson, eða Maggi
Sam eins og hann er þekktur í
bransanum, hefur keppt í vaxtarrækt og fitness um árabil og er
meðal annars sjöfaldur Íslandsmeistari í vaxtarrækt. Meistarinn
hefur undanfarna mánuði miðlað
af reynslu sinni á námskeiðum í
framkomu, þar sem þátttakendur eru meðal annars búnir undir
Íslandsmeistaramótið í vaxtarrækt
og fitness sem fer fram á Akureyri
um páskana.
„Ég fer yfir stöður, vinn með
sjálfsöryggi keppenda, hjálpa
þeim með mataræði, við val á
fatnaði og að ná rétta litarhaftinu, en lélegur litur getur kostað
keppendur nokkur sæti,“ útskýrir
Maggi, sem veigrar sér ekki við
að kenna kvenkyns keppendum
að koma fram á hælaháum skóm.
„Þeir gegna lykil hlutverki í
fitness-keppnum og þjóna þeim
tilgangi að sýna betur læri og
kálfa og draga fram kvenleikann.
Ég kenni stelpunum að ganga

á skónum þar til þær gera það
átakalaust.“
Maggi hafði um nokkurt skeið
gengið með þá hugmynd í maganum að halda námskeið í framkomu
fyrir byrjendur áður en hann sló til
í vetur, þar sem hann segist allt of
oft hafa orðið vitni að því að flottir keppendur falli á framkomu.
„Betri framkoma eykur ekki bara
sigurlíkurnar heldur skilar hún
sér í flottari keppni og vonandi
eykur það svo umsvif sportsins,“
segir Maggi, sem sjálfur þakkar
vandaðri framkomu góðan árangur. „Ég hef meira að segja unnið til
sérstakra verðlauna fyrir hana.“
Helstu meðmæli Magga hljóta
þó að teljast sá árangur sem hann
hefur náð með námskeiðunum.
„Sem dæmi um það höfðu sigurvegararnir á síðasta móti, í flokki
kvenna og karla, lokið pósunámskeiði hjá mér. Segja má að þátttakendur á námskeiðum hjá mér
hafi raðað sér í öll efstu sætin á
mótinu. Einn varð Norðurlanda-

meistari, annar bikarmeistari og
svo framvegis.“
Af máli Magga má ráða að heilmikil vinna liggi að baki þátttöku
í keppnum í vaxtarrækt og fitness
enda segist hann verja miklum
tíma í ræktinni. „Ég lyfti fimm
til sex sinnum í viku í klukkutíma
eða einn og hálfan í senn. Brenni
svo fjórum sinnum í viku á morgnana á fastandi maga til að brenna
líkamsfitunni en ekki matnum. Þá
er hollt mataræði mikilvægt. Fjölmargir skera niður á tíu til sextán
vikna tímabili í mataræði fyrir
keppni. Þannig að þetta er alls
enginn hægðarleikur,“ segir hann
og hlær.
Spennandi verður síðan að fylgjast með keppninni um páskana en
þar mun Maggi meðal annars etja
kappi við lærisveina sína. „Þetta
verður skemmtileg keppni. Keppendur verða færri en oft áður en
þeir eru allir góðir,“ segir Maggi
og telur sig eiga ágætar líkur á
sigri.
roald@frettabladid.is

ÓFRJÓSEMISAÐGERÐIR á Íslandi voru 486 árið 2007, 190 konur og 296
karlar. Þetta eru töluvert færri aðgerðir en framkvæmdar hafa verið mörg undanfarin
ár, en þær voru flestar tæplega 800 um síðustu aldamót. Fækkunin hefur einkum
orðið meðal kvenna. Frá þessu greinir í Talnabrunni, fréttabréfi Landlæknis.

Húðin í kringum
augun er fimm sinnum
þynnri en andlitshúðin og að minnsta kosti
tvisvar sinnum viðkvæmari. Því
er mikilvægt að
nota góð
augnkrem til að vernda
hana fyrir ótímabærri
öldrun.
500 hollráð

Hringdu í síma
ef blaðið berst ekki

Næstu fyrirlestrar og námskeið
07. apríl Erum við andleg og líkamleg eiturefnaúrgangs-ruslaskrímsli?
Edda Björgvins leikkona

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

www.madurlifandi.is

Kolbrún Björnsdóttir grasalæknir

BALLET
NÁM
SKEIÐ
Vornámskeið fyrir 3 – 4 ára
og 5 – 6 ára börn.
Kennt er í Skipholti 35,
Reykjavík
Innritun í síma 567 8965

Guðleifur Magnússon með tíkina Karólínu sem er fimm og hálfs árs blendingur Border og Springer. Skapgerð hennar er ljúf og
stöðug, og henni finnst gott að fá klapp og vera innan um fólk.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Spennt að fara í vinnuna
Stundum hefur verið sagt um hunda að þeir sér bestu vinir mannsins. Viðmót þeirra er fals- og fordómalaust en ávallt hlýtt og gefandi, enda vinsæll félagsskapur ungra sem aldinna, veikra sem frískra.
„Hún Karólína veit alveg hvað
klukkan slær þegar ég set á hana
rauða klútinn, því þá er hún að
fara í vinnuna og verður afskaplega ánægð með tilheyrandi væli
fagnaðar og spennings þegar við
beygjum upp að Sunnuhlíð,“ segir
Guðleifur Magnússon, bókbindari
og heimsóknarvinur Kópavogsdeildar Rauða krossins, sem fer
með tík sína Karólínu í heimsóknir á hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð.
„Ég þurfti að finna mér eitthvað til dundurs þegar ég missti
heilsuna síðsumars 2006, en
skömmu síðar fór verkefnið af
stað hjá Rauða krossinum. Í kjölfarið fór ég með Karólínu í úttekt
til Brynju Tomer hjá VÍS, en hún
tekur hundana til kostanna, athugar geðslag þeirra og taugar, með
því að bregða þeim og fara með þá

í lyftu, og prófið stóðst hundurinn
minn ágætlega,“ segir Guðleifur
sem síðan hefur farið í félagi við
Karólínu á milli deilda Sunnuhlíðar til að heilsa upp á heimilisfólkið. „Það er afskaplega gefandi því
fólkið er farið að þekkja okkur
og tekur komu okkar fagnandi.
Það lifnar yfir fólkinu, margir vilja klappa tíkinni og sumir
gefa henni hundanammi til að fá
að launum kúnstir, eins og handaband og setur.“
Þau Guðleifur og Karólína fara
einnig á fund barna af ýmsu þjóðerni þegar þau koma saman hjá
Kópavogsdeild RKÍ í Hamraborg.
„Þær heimsóknir vekja heilmikla
lukku og virðast gefa krökkunum
mikið. Karólína er skemmtileg
og brýtur upp dag barnanna sem
flest glíma enn við tungumálaörðugleika en finna í hundinum

málleysingja sem þau geta gefið
sig að, klappað og knúsað,“ segir
Guðleifur og bætir við að heimsóknarvinnan sé gefandi fyrir
alla sem að henni koma.
„Margir í Sunnuhlíð eru af
gömlu bændakynslóðinni og segja
mér frá hundum sínum í sveitinni forðum, en það virðist gefa
þeim mikið að endurnýja kynnin
við besta vin mannsins. Félagsskapur Karólínu er ómetanlegur
og henni fylgir andleg upplyfting líka, því hún kemur alltaf og
minnir á sig, án þess að vera frek
eða krefjandi. Mín vegna mætti
útfæra heimsóknarvináttuna enn
meira og ég vildi gjarnan fara til
fleira fólks með Karólínu. Það er
svo ljúft að fara út á meðal fólks,
láta gott af sér leiða og njóta þess
í leiðinni.“
thordis@frettabladid.is

www.balletskoli.is

Curaden (www.curaden.ch) vörurnar fást í verslunum Lyfju en nú einnig í sjálfstæðu apótekunum;
Árbæjarapóteki, Garðsapóteki, Laugarnesapóteki, Lyfjaveri, Reykjavíkurapóteki og Rimaapóteki.
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0-150þ.

Helst ekki eldri en árg. ‘98. Má þarfnast lagfæringar eða skoðunar. S. 860
6610.

Hreingerningar

Bátar

Óska eftir bíl fyrir allt að 150 þ. stgr.
Nýsk. S. 553 0818 eða 863 9369. Rafn.

Óska eftir bíl.....

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

Tilboð Tilboð !!!

Nissan Almera 1,4 árg. ‘98 ek. 149 þús.
nýsk. bíll í góðu standi. Tilboðsv. 220
þús. stgr. Uppl. í s. 860 6610.
LEXUS IS350 . Árgerð 4/2006, ekinn 39
þ.km, Sjálfsk leður topplúga rafm í öllu
306 HP. Verð 5.9 Millj Rnr.127613

TOYOTA LAND CRUISER 100 V8 33“
BREYTTUR. Árgerð 2000, ekinn 160
þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
2.290.000. Tilboð 1890

Vantar þig kerru undir bátinn á góðu
verði.

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

Uppl. í síma 824-0673

Garðyrkja
Trjáklippingar - garðyrkja.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is
Plastbátur, 5,5 m, þrjú sæti, 35 hest.
crysler, bátur í toppst. Stutt síðan báturinn var málaður og yfirfarinn. Verð 370
þús, kerra fylgir, 8999968.

Nissan Almera ‘00. Ek. 150þ. 5 gíra. Vél
1,6. Uppl. í s. 616 2597.

Engin útborgun

Skoda Oktavia Station árg ‘01 2,0 4x4
ek. 143 þús. Ásett verð 990 þús. áhv.
703 þús. Fæst gegn yfirtöku á láni Uppl.
í s. 660 4034.
Nissan Micra hvít til sölu árg. ‘01 ek.
47 þús. 4 dyra, beinsk., mjög vel með
farinn. 2 eigendur frá upphafi. V. 600
þús. S. 869 4212.

NISSAN PATROL 38“. Árgerð 1996,
ekinn 240 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð
890.000. uppl síma 517-1111
Opel Astra OPC, árg. 04/2007, ek.
22þús.km, beinsk., rafmagn, cd, leður,
240 hö, flottur vel búinn bíll, Verð
2190 þús.kr,

0-250 þús.

Pajero Disel 2800 sjálfskiptur árgerð
1999 verð 650 þúsund staðgreitt uppl.
í síma 8673022
EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.

Klippi tré og runna og felli tré.
Fljót og góð þjónusta. Látið fagmann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s.
846 8643.

Ýsu/ufsanet

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

Bílaþjónusta

Vörubílar
Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.

Mótorhjól

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

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.

Tilboð 199 þús!

Bílar til sölu

Tek að mér hreingerningar í heimahúsum er vön og vandvirk. S. 894
2891, Ola.

Jeppar

Til sölu Ford Focus árg. ‘02. Ek. 47 þús.
Nýsk. Skipti á gömlum, ódýrum vinnubíl sem má þarfnast lagfæringar. V. 445
þús. S. 694 1891.

M.BENZ M ML350 100 % LÁN. Árgerð
2003, ekinn 113 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Verð 2.990.000. lán 2.800
millj fæst gegn yfirtöku.

Vantar jeppa á allt að 260þús. uppl. í
síma 660-4428 eða vohb@simnet.is

Renault Megan árg ‘97, ek. 140 þús, 4d,
nýsko 2010, lítur vel út. Skoðaður 2010.
S. 841 8955.

Kærleiksgarðar - Við elskum garðinn þinn!

Tökum að okkur vorklippingarnar ásamt
öllum tilfallandi garðverkum. Hringið
í okkur og við komum með sumarið
í garðinn þinn. Kærleiksgarðar. 770
2256. (Varist fals spámenn.)

Ódýr barnahippi, bensín. Verð 33 þús.
Uppl. í síma 894 4560.

Reiðhjól

200þ. ek. 75þ.

LEXUS GS300 100% LÁN . Árgerð 2001,
ekinn 108 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
verð áður 2390 þús. Tilboð 1690 þús
100% lán. uppl síma 517-1111

Ford Escort ‘96 1.6 sjsk. ný sk., ný dekk,
tímareim, geymir ofl. S. 663 2123.

Vélsleðar

Suzuki Swift 97’. Ek. 137þ. sk. Í góðu
standi. bsk. blár. Verð. 165þ. S. 8489887
Fjarstýrðir bensín- og rafmangsbílar í
miklu úrvali. Tómstundahúsið, Nethyl
2, sími 5870600, www.tomstundahusid.is

250-499 þús.

Arctic Cat M8 Sno Pro 153“ árg. ‘07 ek.
2.500 km. Mjög fallegur og vel með farinn sleði verð 1.350 þús. S. 868 6422.

LAND ROVER FREELANDER 100 %
LÁN . Árgerð 6/ 1999, ekinn 170 þ.km,
BENSÍN, 5 gírar. Verð 590.000. lán 450
þús afborg 23 þús. uppl síma 517-1111
www.bilaborg.is

Nýsk. tilboðsverð!!

Grand Cherokee limited árg. ‘95.
Skoðaður 2010. Ekinn 149 þús
km. Leður. Rafmagn. Topplúga.
Krókur. 18“ felgur. Verð 480 þús.
Staðgreiðsluafsláttur. Uppl. í síma 894
4560.

Toyota Corolla árg. ‘00 ek. 170þ. Nýsk.
bsk., góður bíll. Tilboðsverð 390þ. Áhv.
lán. ca. 180þ. Uppl. í s. 860 6610.

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

Kerrur

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

SSk, turbo - disel!

500-999 þús.
Toyota Hilux SR-5 bensín, árg. ‘95,
ek. 200 þús. V. 440 þús. Sk. ‘10 S.
894 3151.

A
Hjólbarðar
4 stk dekk 185/65R15 á flottum álf. á
50þ. 4 stk dekk 175/70R13 á Sunny álf.
á 20þ. 4 stk dekk 185/65R14 á Escord
felgum á 10 þ. 2 stk dekk 31x10,5 15“ á
6 gata álfel. á 20þ. og 2 stk 235/70 15“
á 5 gata álfel. á 15þ. 2 stk 235/65 17“
á 8þ. 4 stk naglad. 175/65 14“ á Yaris
felgum á 20þ. 3 stk naglad. 225/60
15“ á 5 gata felgum á 15þ. 4 stk 31 x
10,5 15“ á 5 gata felgum á 25þ. 4 stk.
185/65 14“ á Legacy felgum á 20þ. S.
896 8568.

Varahlutir

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

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

AUDI Q7 QUATTRO 100% LÁN .
Árgerð 2007, ekinn 23 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Verð 7.990.000. áhvíl lán
7.3 millj. Fæst -gegn yfirtöku. Uppl síma
517-1111 www.bilaborg.is

!! 310ÞÚS Í AFSLÁTT !!

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

Bílar óskast

Innanmál: 301x153x40 cm - heildarþyngd 750 kg - burðargeta 408 kg
- dekk 13“ TILBOÐ: 245.000 Lyfta.is
- Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími
421 4037 - www.lyfta.is

Vinnuvélar

Bílar óskast

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Til sölu toyota yaris árg.’05 ek 71 þ.
beinsk 5 dyra álfelgur negld vetrardekk
listav 1.120 tilboðverð 930 þús S. 868
2352.

Óska eftir gömlum Dodge pikkup.
Ódýrum. Upplýsingar í síma 894 4560.
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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

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

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

Subaru Forester Lux 2005. Ek. aðeins
51þkm. ssk. topplúga, krókur. Verð
2980.000,- ath skipti á ódyrari. Uppl. í
síma 848 4490.

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

Japanskar Vélar
Varahlutasala

Opel Astra turbo disel, ssk. Árg. ‘02.
Ekinn 210 þús. 3 dyra. Eyðir mjög litlu.
Listaverð 670 þús. Tilboð 370 þús. S.
841 8955.
FORD EXPLORER E-BAUER 4WD EDDIE
BAUER. Árgerð 2004, ekinn 83 þ.km,
BENSÍN, Sjálfskiptur Verð áður 2490
þús.Tilboðsverð 1690 þús. Frábært
verð. uppl síma 517-1111

Bílar til sölu

Rafmagnsreiðhjól - engin tryggingariðgjöld / bensínkostnaður. www.elbike.is

Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu
Hatcback ‘96, Escord ‘98, Sunny 4x4,
Sedan Twin Cam árg. ‘92. Accent árg.
‘95. Impreza árg. ‘99. Vinstra framljós
á BMW X3, aftari hljóðkútur á Hyundai
Tuscon S. 896 8568.

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 niðurrifs. S. 555 6666 & 615 0888.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Nýleg Neuson 701s bobkat mínivél 100
vst. Hagstætt lán ávílandi. Upplýsingar
8689044

3+/$! /#4!6)! RGERÈ 
EKINN  ÖKM $¥3%, 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ  !4( '«¨)2
,.!-®'5,

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

Gull - Gullskartgripir
Kaupum til bræðslu allar tegundir gullskartgripa, gamla,
nýlega, ónýta gegn stgr.
demantar.is - Pósthússtræti
13 - S. 699 8000 Magnús
Steinþórsson.

Staðgreiðum gull, demanta og úr.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu!

INTER-LINGUAL
LEARNING TECHNIQUE
Level I: 4 weeks Md-Frd;
18-19:30 PM or 10-11:30
AM !

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

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

Garðyrkja

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

Trjáklippingar

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

Glerjun/gluggaviðgerðir!
Móðuhreinsun glerja

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

Verslun

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir, breytingar og aðra almenna smíðavinnu,
utanhúss sem innan. Fyrir húseigendur
og húsfélög. Tilboð þér að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s. 860 1180.

Húsaviðgerðir

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

Stífluþjónusta

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

Við erum einn stærsti söluaðili á kynlífshjálpartækjum á Íslandi. Einnig úrval
af undirfötum. www.kynlifsbudin.com

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

Er öspin til ama?

Sérhæfum okkur í fellingum og í að
fjarlægja allar stærðir og gerðir trjáa.
Eyðum líka rótarkerfum. Uppl. í s. 695
1918

Ýmislegt

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.

Nudd
Good massage. Top service. Tel. 616
7232.

Spádómar

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

FRAMTALSÞJÓNUSTA

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

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

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

Rafvirkjun

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

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

Vöruflutningar

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

Ódýrari flutningar. Tilboð á sendibílaþjónustu. S. 892 6363 og á www.
vefsida.is/skutlari.

Fæðubótarefni

Húsaviðhald

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

Önnur þjónusta

Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, pípulögn, málningu, parketlögn, glerísetningum og fleira. Sérhæfum okkur í
lekavandamálum. Einnig tökum
við að okkur niðurrif úr húsum
og múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420
Steingæði ehf.

Húsnæði í boði
www.heimkynni.is
Til leigu 3ja og 4ja herbergja íbúðir, lausar strax.
Heimilistæki fylgja.
Allar frekari upplýsingar á
heimasíðu okkar www.heimkynni.is

Nudd

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

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.

Evrur og dollarar til sölu, til
afhendingar hérlendis eða
erlendis.
Uppl. í s. 693 6445.
Til sölu mjög fínar, 4 stk. Original Pajero
álfelgur, 16“ 6 gata, seljast ódýrt. Einnig
tau/plast varadekkshlíf. S: 8944313.

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

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

Exclusive tantra massage

Evrur og dollarar til sölu!

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

Gisting

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

Til sölu

Húsaviðhald, breyting

Timbur, dokar, gips, krossviður o.fl.
Upplýs. www.ulfurinn.is og S. 8407273 Halldór.

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

Búslóðaflutningar

Laga íbúðir. Mála, flísalegg, parketlegg,
laga baðherb. og önnur verkefni. S.
867 0830.

Til bygginga

Heilsuvörur

Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148.

Fagþjónusta - Allt á
einum stað

Er tölvan biluð?

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

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

Málarar

Tölvur

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

Ýmislegt
Dagslinsur
2.490 kr pk. Frequency 1day eru
flottar dagslinsur.
Optic Reykjavík ehf. Hamrahlíð
17 í Húsi Blindrafélagsins S.
552 2002. Linsumátun & sjónmælingar. Láttu aðra vita!

Óskast keypt
Ökukennsla
Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og
dollara.
Regent Accounts Ltd. Uppl.
gefur Sverrir í s. 618 7001.

Öku- og bifhjólakennsla. Kennslubifreið
Mercedes Benz. Davíð S. Ólafsson. S.
893 7181.
Ökukennsla.
Akstursmat .
Endurtökupróf. S. 893 4515.

www.leiguherbergi.is
Gistiheimili /
Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 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

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.
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Lítil einstaklingsíbúð í Fossvogi til leigu.
Laus strax. Uppl. í s. 898 3206.
Skrifstofuherbergi í stærðunum 15m²30m² 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.
kjall.herb. til leigu. sv. 109 m/ wc +
sturtu. reyklaust. Uppl. í s. 866 2025.
ATH 90m2 nýl ósamþ íbúð í Garbæ,
mikil lofthæð, dýrahald ok, v 95þ s
892-7858

Húsnæði óskast
Hjón á 6 tugsaldri með hund óska eftir
3-4 herb. íbúð í Rvk. frá og með 1.
júní. Langtímaleiga. Reglusöm, öruggar
greiðslur. Uppl. e. kl. 18 í s. 567 2439.
Reglusöm og reyklaus hjón með börn
óska eftir húsnæði til leigu í 2 ár frá
1.júlí ‘09 sem er að lágmarki 150 fm. m.
4 svefnherb. Húsnæðið þarf að vera í
grend við Digranesskóla í Kóp. Skilvísum
greiðslum heitið. Vinsamlegast sendið
póst á helgihj@mi.is eða hafið samband í s. 660 9300.

Sumarbústaðir
Til leigu stórt og glæsilegt bjálkahús við
Meðalfellsvatn með nuddpotti og öllum
hugsanlegum þægindum. Uppl. í s. 661
7709 eða á www.icelandlodge.is

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

geymslur.com

Símadömur óskast

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

Finnst þér gaman að daðra við karlmenn í síma? Rauða Torgið leitar samstarfs við djarfar símadömur. Nánari
uppl. á www.raudatorgid.is.

www.buslodageymsla.is

Svolítið djarfar ljósmyndir óskast

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

Gisting
Gista.is / S. 694 4314

2ja-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

Ýmislegt

«SKUM EFTIR SKIPSTJËRA OG VÁLSTJËRA TIL
AÚEYSINGA ¹ HVALASKOÈUNARB¹TINN !NDREU
6ÁLARST¾RÈ  +7 6ERÈA AÈ HAFA HËP
OG NEYÈARSTJËRNUNAR N¹MSKEIÈ
5PPL ¥ SÅMA  

Vefurinn Sexychat.is will kaupa örlítið djarfar ljósmyndir íslenzkra kvenna.
Frekari uppl. á www.sexychat.is
(Tekjulindir).
Matreiðslumenn (kokkar). Ferskt, framandi og hollt eldhús Saffran Glæsibæ
vantar í tvö stöðugyldi. ( vaktavinna).
Upplýsingar á staðnum eða í síma
5787874 Haukur/Oddur.
Röska menn vantar á hjólbarðaverkstæði. Barðinn, Skútuvogi 2 S. 568
3080

Einkamál

HÁRSTOFAN MODUS Óskum eftir
fólki í stólaleigu uppl. í s:8661172 eða
8983555

3®,5-%..
6ÁLAÚ EHF ËSKA EFTIR SÎLUMANNI Å VINNUVÁLUM
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA TALAÈ OG RITAÈ ENSKU
,EITAÈ ER AÈ KRÎFTUGUM EINSTAKLINGI MEÈ RÅKA
ÖJËNUSTULUND SEM ER TILBÒIN AÈ TAKAST ¹ VIÈ KREFJANDI
VERKEFNI ¶ARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF SEM FYRST
6INSAMLEGAST SENDIÈ FERILSKR¹ ¹ ATVINNA VELAÚCOM
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Óska eftir beitningamönnum vestur á
firði. Einnig vantar vanan lyftaramann í
fiskvinnslu. Uppl. í s. 893 0295.

Sjávarkjallarinn
getum bætt við okkur starfsmann í uppþvottinn. Vinnutími
16- ca. 1 eða 2, 14 daga á
mánuði.
Hæfniskröfur: mjög góð
íslensku- eða enskukunnátta,
stundvísi, geta til þess að vinna
undir álagi. Ef þú vilt læra matreiðslu á einum besta veitingastað á Íslandi getur þú sótt um
hjá okkur. Vorum að útskrifa
nokkra frábæra matreiðslumenn og erum með laust pláss
fyrir áhugasama nema.
Umsóknir á: http://umsokn.
foodco.is

Atvinna

Gallery Restaurant - Hótel Holti auglýsir
eftir matreiðslumönnum, þjónanemum, þjónum og aðstoðarfólki í sal.
Umsóknir sendast á fridgeir@holt.is
Röska menn vantar á hjólbarðaverkstæði. Sólningu við Smiðjuveg. Uppl. í
s 860 0842.

Fundir / Mannfagnaður

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

!ÈALFUNDUR

32 ára karlmaður óskar eftir atvinnu í
nánd við miðbæ, rvk. S. 695 9948.
22 ára kk og 21 ára kvk óska eftir
vinnu. Tölum ensku. S. 849 5018 &
844 8927.

Tilkynningar

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

3AMTAKA LUNGNASJÒKLINGA
VERÈUR ÖRIÈJUDAGINN
APRÅL KL 
Å 3ÅÈUMÒLA 

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

$AGSKR¹
6ENJULEG AÈALFUNDARSTÎRF
&ORMANNSKJÎR
®NNUR M¹L

Svör óskast! Hvað er helvítis? Hvað
er símanúmerið hjá Guði, ég þarf nú
aðeins að tala við hann? S: 842 5885

Bolholt 4 til leigu !

170fm. verslunarhúsnæði á götuhæð
í góðu ástandi. Laust strax. Einnig 50140fm skrifstofuhúsnæði í sama húsi
(2 hæð). Uppl í s. 893 8166.

Fasteignir

Til leigu 70m2 nýl Iðnaðarbil í Grbæ
WC Stór Hurð næg Stæði verð 85þ S
892-7858

Geymsluhúsnæði

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17
Sími 520 2600, Fax 520 2601

Auglýsing um próf í íslensku
fyrir umsækjendur um íslenskan
ríkisborgararétt

Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Opið virka daga kl. 9–17
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Íslenskupróf vegna umsóknar um íslenskan ríkisborgararétt hefjast hjá Námsmatsstofnun hinn 8. júní
næstkomandi fyrir þá sem hafa skráð sig í próf fyrir
15. maí. Þeir sem skrá sig eftir þann tíma eiga kost
á því að taka próf í nóvember/desember á þessu
ári. Prófin verða haldin í Reykjavík og utan höfuðborgarsvæðisins ef næg þátttaka fæst.
Skráning í prófin fer fram með rafrænum hætti
á vef Námsmatsstofnunar, www.namsmat.is, og
þar er einnig að finna nánari upplýsingar um það
í hvaða húsnæði prófin fara fram, sýnishorn af
verkefnum og prófkröfur. Einnig eru veittar upplýsingar í síma 550 2400. Gjald fyrir þátttöku í
prófi er 7000 krónur.
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

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið,
6. apríl 2009
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ÞETTA GERÐIST: 7. APRÍL ÁRIÐ 1948

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin stofnuð

FRANCIS FORD COPPOLA ER 70
ÁRA Í DAG.

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

Helga Sif Jónsdóttir
Skagabraut 28, Garði,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja föstudaginn 3.
apríl. Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju miðvikudaginn 8. apríl kl. 14.00.

„Ég held að allir listamenn
efist um það sem þeir eru
að að gera.“
Francis Ford Coppola er
bandarískur kvikmyndagerðarmaður. Hans frægustu
myndir eru þríleikurinn um
Guðföðurinn, Apocalypse Now
og Bram Stoker´s Dracula.

Guðmundur Örn Ólafsson
Halldór Kr. Guðmundsson
Magni Freyr Guðmundsson
Kristjana Vilborg
Þorvaldsdóttir
Linda Guðmundsdóttir
Martin King
Ólafur Örn Guðmundsson
Íris Birgitta Hilmarsdóttir
Guðmundur Jökull Guðmundsson
Jón H. Jónsson
Soffía Karlsdóttir
barnabörn og systkini.

timamot@frettabladid.is

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO)
var stofnuð á þessum degi árið 1948,
en hún er sérstofnun
Sameinuðu þjóðanna
um heilbrigðismál.
Markmið WHO er gefa öllum
þjóðum kost á sem bestu heilbrigði. Heilbrigði er skilgreint
í stefnuyfirlýsingunni sem líkamleg, andleg og félagsleg velmegun, en ekki aðeins það að
vera laus við sjúkdóma og veikindi.
WHO er stjórnað af 192
aðildarríkjum. Alþjóða-

heilbrigðisþingið
(World Health Assembly), sem er
haldið árlega, er sótt
af fulltrúum aðildarríkjanna. Helstu
verkefni Alþjóðaheilbrigðisþingsins eru að samþykkja
framkvæmda- og fjárhagsáætlun næstu tveggja ára og ákveða
meginstefnumarkmið.
Heilbrigðis- og tryggingaráðuneyti Íslands tekur virkan
þátt í starfsemi stofnunarinnar og átti ráðuneytisstjóri þess
sæti í framkvæmdastjórn WHO
2003 til2006.

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

Einar Kristmundsson
Rauðbarðaholti, Dalabyggð,

lést þann 5. apríl. Útförin fer fram miðvikudaginn 15.
apríl kl. 14.00 frá Hvammskirkju í Dölum.
Guðrún Jóhannesdóttir
Monika B. Einarsdóttir
Kristbjörg M. Einarsdóttir
Jóhanna B. Einarsdóttir
Anna B. Einarsdóttir
Georg B. Einarsson
Ásta B. Einarsdóttir
og fjölskyldur þeirra.

Halldór Gunnarsson
Ágúst Árnason
Sæmundur Jóhannsson
Samúel Ágústsson
Bjarni Jónsson

Útför ástkærra foreldra okkar, tengdaforeldra, ömmu og afa,
langömmu og langafa,

Guðmundu
Bjarnýjar
Ólafsdóttur
og Sigurðar
Ágústar
Magnússonar
verður haldin í Grafarvogskirkju miðvikudaginn
8. apríl kl. 13.00.
Jóngeir A. E. Sigurðsson
Una Árnadóttir
Benedikt Gabríel Sigurðsson Ólafía Kristný Ólafsdóttir
Magnús Sigurðsson
Dagbjört Lára Garðarsdóttir
Sigurður Ágúst Sigurðsson Kelly Lane
Margrét Sigurðardóttir
Guðmundur Sv. Guðmundsson
Jóhanna Sigurðardóttir
Martin Jay Alex Martin
barnabörn og barnabarnabarn.

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

Stefán Halldórsson
Hlöðum í Hörgárdal,

TÓNLEIKAR Á NASA Afmælisdeginum ætlar Andrea að verja í að undirbúa útvarpsþátt en á morgun heldur hún veislu með Óla Palla á Nasa.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ANDREA JÓNSDÓTTIR: SEXTUG Í DAG

Heldur upp á hundrað ára
afmæli með Óla Palla á Nasa
Andrea Jóndóttir, dagskrárgerðarmaður á Rás 2, skorast ekki undan
sextugsafmælinu þótt hún ætli að taka
því rólega í dag, því á morgun mun hún
halda upp á áfangann með pompi og
prakt ásamt Ólafi Páli Gunnarssyni,
samstarfsfélaga sínum á Rás 2, sem
verður fertugur síðar í mánuðinum.
„Okkur þótti tilvalið að slá saman
í hundrað ára afmælisveislu þar sem
við eigum bæði afmæli í apríl,“ segir
Andrea. Veislan verður haldin á Nasa
við Austurvöll og húsið opnað klukkan
19.30. „Þar munu stíga á stokk gamlar
og hálfhættar hljómsveitir ásamt fólki
sem er í fullu fjöri í sviðsljósinu í dag,“
segir Andrea full tilhlökkunar. „Við
Óli Palli, sem á afmæli hinn 25. apríl,
erum bæði að rembast við að gleyma

engum en vinum og velunnurum er hér
með boðið.“
Andrea á góðar minningar frá fimmtugsafmælinu en þá var henni komið
rækilega á óvart. „Ég ætlaði mér ekki
að halda neina veislu enda höfðu orðið
dauðsföll í fjölskyldunni. Nokkrum
vikum síðar komu samstarfsfélagar
mínir í gegnum árin mér þó algerlega
í opna skjöldu og héldu afmælisveislu
á Næsta bar sem var mjög ánægjuleg.
Að öllu jöfnu held ég þó ekki miklar afmælisveislur, þó að ég hafi gaman af
þeim, heldur fer frekar út að borða með
dóttur minni og dótturdætrum.“
Deginum í dag ætlar Andrea að verja
í að undirbúa útvarpsþátt fyrir föstudaginn langa. „Ég er að setja saman
þátt með lögum þar sem orgel koma

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri laugardaginn
4. apríl. Útför hans fer fram frá Glerárkirkju laugardaginn 11. apríl kl. 11.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeir sem vilja minnast hans er bent á
Hjartavernd.
Anna Jónsdóttir
Guðrún Stefánsdóttir
Klængur Stefánsson
Hallveig Stefánsdóttir
Hrólfur Skúlason
Halldór Stefánsson
Tove Clausen
Ásta Stefánsdóttir
Guðjón R. Ármannsson
Hulda Stefánsdóttir
Haraldur Helgason
Stefán Stefánsson
Guðrún Marsibil Magnúsdóttir
Sighvatur Stefánsson
Ragnheiður Guðmundsdóttir
Guðmundur Stefánsson
Þóra Vala Haraldsdóttir
Þórgunnur Stefánsdóttir Sigurður Sigurgeirsson
Valgeir Stefánsson
Þuríður Geirsdóttir
Auðunn Stefánsson
Guðrún Margrét Örnólfsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Ólafur Jens Pétursson
Álfhólsvegi 68, Kópavogi,

lést á Landspítalnum við Hringbraut laugardaginn 4.
apríl. Jarðsungið verður frá Digraneskirkju miðvikudaginn 15. apríl kl. 13.00.
Áslaug Gunnsteinsdóttir
Gunnsteinn Ólafsson
Pétur Már Ólafsson
og barnabörn.

Eygló Ingadóttir
Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir

við sögu enda hátíðlegt hljóðfæri sem
hæfir páskum. Þá mun ég spila merkilega upptöku frá árinu 1974 þar sem
Karl Sighvatsson og félagar spila tónlist sem þeir sömdu við Passíusálmana,“ upplýsir hún.
Andrea hefur bara ánægju af því
að vinna á afmælisdaginn. „Ég er svo
heppin að áhugamálið er mitt aðalstarf
en ég hef starfað í útvarpi með hléum
frá árinu 1972 og er umkringd tónlist
alla daga.“
Stórafmælið leggst vel í Andreu,
sem ætlar helst að verða 96 ára. „Ég
er þó lítið fyrir það að velta því fyrir
mér hvar ég verð eftir ár eða tvö og
leyfi tímanum bara að líða. Það hljómar
kannski leiðinlega, en það er bara voðalega gaman hjá mér.“
vera@frettabladid.is

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför ástkærrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu,
langömmu og langalangömmu,

Margrétar Halldóru
Hallgrímsdóttur
Ásgarði 139, Reykjavík,
Hallgrímur Ingvaldsson
Kristbjörg Gunnarsdóttir
Hans Jón Björnsson
Lykke Björnsson
Emil Sæmar Björnsson
Alda Snæbjörnsdóttir
María Ingunn Björnsdóttir
Frans Jensen
Björn Elías Björnsson
Sveinn Lúðvík Björnsson
Margrét S. Pétursdóttir
Jón Hafberg Björnsson
Valgerður Björnsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.
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Tökum lýkur á Seyðisfirði
Stórfy r i r tæk ið S ony
hefur undanfarna daga
tekið upp auglýsingu austur á Seyðisfirði. Af þeim
sökum hafa hátalarar í
öllum stærðum og heljarmikil möstur verið áberandi í bænum, á húsum
og öðrum mannvirkjum,
jafnvel úti í miðju Lóninu. Rúmlega 100 manns
koma að auglýsingagerðinni og heimamenn og
fleiri Austfirðingar eru í
embættum leikara.
Unnið er út frá hugmyndinni um afskekktan
bæ þar sem allir vísindamenn og tæknifrömuðir

Sony búa og þeir keppast
þar við að þróa alls kyns
hátalara og heyrnartól
og prófa í bænum sínum.
Áformað er að auglýsingin fari í loftið í lok maí.
Hún verður ásamt fjórum öðrum sambærilegum sýnd um allan heim
og ber vinnuheitið Sound
City. Tökum á Seyðisfirði
lýkur í dag.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð,
hlýhug og styrk vegna andláts og útfarar
elskulegs eiginmanns míns, föður okkar,
sonar og bróður,

Róberts Bjarnasonar
Kríuási 43, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks gjörgæsludeildar
Landspítalans Fossvogi.
Anna Sigríður Þorkelsdóttir
Lilja Guðrún Róbertsdóttir
Arnar Róbertsson
Daði Róbertsson
Bryndís Róbertsdóttir
Nanna Guðrún Ásmundsdóttir
Bjarni Sævar Róbertsson
Guðrún, Þórlaug, Kristín, Lísa og þeirra fjölskyldur.

Heimild: www.austurglugginn.is

GAMLA LANDSÍMAHÚSIÐ Á
SEYÐISFIRÐI Tökum á nýrri

auglýsingu frá stórfyrirtækinu Sony lýkur í dag.

Áætlun um aukið umferðaröryggi

FÆRRI SLYS Markmiðið með áætluninni er að fækka óhöppum og

slysum í umferðinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Reykjanesbær mun fyrst
bæjarfélaga skrifa undir
samstarfssamning við Umferðarstofu, sem miðar að
auknu umferðaröryggi í
bæjarfélaginu. Undirritunin
fer fram á bæjarskrifstofunni við Tjarnargötu 12 í dag
klukkan 14.
Með samningnum skuldbindur bæjarfélagið sig til
að setja saman áætlun sem
miðar að auknu umferðaröryggi í bæjarfélaginu. Það
skuldbindur sig jafnframt
til að virkja sem flesta hagsmunaaðila til þátttöku í verkefninu.
Í áætluninni verða sett
fram markmið til lengri og
skemmri tíma, til að fækka

óhöppum og slysum í umferðinni, og skilgreindar leiðir til
að mæla árangurinn.
Umferðarstofa mun annast
fræðslu meðal starfsmanna
bæjarfélagsins og aðstoða
við gerð áætlunarinnar, með
sérstakri áherslu á aðgerðir
í þágu óvarinna vegfarenda.
Umhverfi skóla, leikskóla,
félagsmiðstöðva og íþróttamannvirkja verður líka metið
sérstaklega með hliðsjón af
umferðaröryggi.
Verkefninu verður fylgt
eftir með árlegri skýrslu um
framgang umferðaröryggisáætlunarinnar. Þar verða
aðgerðir ársins tilgreindar
og gefnar upplýsingar um
mælanlegan árangur.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur hlýhug og vináttu við andlát og
útför móður okkar, tengdamóður, ömmu
og langömmu,

Kristínar Pétursdóttur
Hraunbæ 103, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks dvalar- og hjúkrunarheimilisins Grundar fyrir alla góðu umönnun þess.
Vigdís Kjartansdóttir
Þorvarður Þórðarson
Pétur Sævar Kjartansson
Ingibjörg Hrönn Sveinsdóttir
Ólafur Marel Kjartansson
Guðný Védís Guðjónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
sonur og bróðir,
Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir,
dóttir, systir og amma,

Elskuleg frænka okkar,

Ólafur Jósef Sigurjónsson,

Guðríður Guðnadóttir

Hraunbæ 174, Reykjavík,

Sigurlína Sjöfn
Kristjánsdóttir

frá Strönd, Vestur-Landeyjum,
til heimilis að Álfaskeiði 64, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum við Hringbraut fimmtudaginn
2. apríl. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 14. apríl kl. 15.
Trausti Björnsson
Halldóra Traustadóttir
Ólafur Þ. Stephensen
Björn Traustason
Bjarney Harðardóttir
Ragnhildur Magnúsdóttir
systkini og barnabörn.

lést á St. Jósefsspítala 6. apríl.
Hjalti Bjarnason
Guðni Einarsson

Guðrún Sigurðardóttir
Særún Bjarnadóttir

lést á Landspítalanum Hringbraut miðvikudaginn
1. apríl. Útförin fer fram frá Seljakirkju miðvikudaginn
8. apríl kl. 11.00.
Jessica Sigurjónsson
Jósef Natan Ólafsson
Hjördís Sigurðardóttir
Björgvin Konráðsson
Sigurbjörg Árnadóttir
Jónína Konráðsdóttir
Gunnar Gunnarsson
Konný B. Leifsdóttir
Grétar Einarsson
Hinrik Sigurjónsdóttir
Friðrik Sigurjónsson
Þuríður Gunnarsdóttir.

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir, tengdafaðir og afi,

Sigurður Ríkharð
Stefánsson
frá Siglufirði,

Fyrir hönd fjölskyldunnar þökkum við
hlýjar kveðjur og samúð við fráfall
föður okkar,

Róberts F. Gestssonar
málara,
Ásvallagötu 63, Reykjavík.

Starfsfólki deildar 12G á Landspítala og öldrunarsviða
Landakots þökkum við elsku og stuðning í hans garð
og okkar á liðnum árum.

lést á Landspítalanum sunnudaginn 5. apríl. Útför
hans fer fram frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn
15. apríl kl. 13.00.
Ólöf Áslaug Kristjánsdóttir
Hákon Heimir Sigurðsson
Alda Pétursdóttir
Birgir Agnar Sigurðsson
Rakel Rós, Brynjar Karl og Kristófer Ingi.

Ingveldur, Guðný og Kristín Róbertsdætur.

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

Ketill Leósson
Vættaborgum 88, Reykjavík,

lést á Líknardeildinni Kópavogi að morgni 5. apríl sl.
Hann verður jarðsunginn frá Selfosskirkju laugardaginn 11. apríl kl. 13.30.
Rakel Gísladóttir, Benedikta Ketilsdóttir, Guðjón Egill
Guðjónsson
Ketill A. Ágústsson, Gabríel A.Guðjónsson, systkini hins
látna og fjölskyldur þeirra.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför elskulegs eiginmanns, föður, tengdaföður og afa,

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.

Auðunar Hlíðars
Einarssonar
Neshaga 14, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á V-4 á Dvalarog hjúkrunarheimilinu Grund fyrir einstaka umönnun
og hlýhug.
Karen Tómasdóttir
Halla Auðunardóttir
Hannes Auðunarson
Heiða Björk Marinósdóttir
Katrín Auðunardóttir
Björn Oddsson
og barnabörn.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Eggert Ísaksson
Arnarhrauni 39, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum við Hringbraut mánudaginn
30. mars. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn 8. apríl kl. 15.00.
Ellert Eggertsson
Júlíana Guðmundsdóttir
Erla María Eggertsdóttir
Steindór Guðjónsson
Guðbjörg Edda Eggertsdóttir
Eyjólfur Þ. Haraldsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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Hið vonda samviskubit

A

lþingishúsið minnir meira á fjölleikahús en sjálfa æðstu stofnun þjóðarinnar þessa dagana. Maður hefur oft
borið lotningarfulla virðingu fyrir þingmönnum og húsinu sjálfu en þeim sem þar
sitja inni um þessar mundir hefur svo sannarlega tekist – með betri árangri en mótmælendum tókst nokkurn tímann – að skíta
út innanstokksmuni. Ekki með eggjum og
málningarbombum heldur með þvættingi.
Manni nægir í raun og veru að grípa
niður í fyrirsagnir vefmiðla úr þingsal
til að sannfærast um að hinir réttkjörnu
fulltrúar þjóðarinnar hugsa fyrst og
fremst um þingsætið sitt. „Hættum
nú þessum kjánaskap góðir
þingmenn“ var fyrirsögn
Vísir.is. Reyndar voru
þingmennirnir ekki í eftirhermukeppni heldur skeggræddu hvort fresta þyrfti

NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja
Gunnarsson

þingstörfum á meðan bein útsending frá
borgarafundi á Ísafirði færi fram. „Þingmenn syngja og dansa darraðardans“ var
önnur fyrirsögn á mbl.is. Og þar mátti sjá
í útsendingu hversu óhæfir þingmennirnir eru þrátt fyrir að þreytast seint á því að
skrifa um mikilvægi þeirra mála sem þyrfti
að afgreiða á kosningabloggum sínum. Því
miður fyrir þá eru kjósendur ekki með dómarapróf í Morfís þótt ræðulistin sé þeim
hjartfólgnari en málefnið sjálft.
Vel getur verið að þingmönnum þyki
óskaplega gaman að stunda framíköll.
Og það er skiljanlegt að þeim skuli vera
umhugað um sína vinnu enda átján þúsund
manns á atvinnuleysisskrá. En það er með
hreinum ólíkindum að þingmenn skuli ekki
nálgast vinnu sína af auðmýkt og iðrun. Því
það eru um það bil einu verkfærin sem geta
unnið á því samviskubiti sem þeir ættu með
réttu að vera þjakaðir af.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Hvað er
langt á
milli samdráttanna?

Ég fæ á
milli 12-15
mínútna
á minni
klukku.

Þá
Eigum við ekki
ættum að sjá hversu
við að
fljót kasólétt
hringja á kona er að
bíl!
hlaupa 60
metra?

... eins fljótt og
auðið er takk!

„Ef eitthvað er áfallahjálp,
þá er það þetta leikrit.“
„Ég hef ekki hlegið annað
eins í lengri tíma ...“
Guðný Halldórsdóttir, kvikmyndaleikstjóri,
Lostafulli listræninginn, Rúv

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Varirnar þínar eru eins
og tveir glæsilegir,
blíðir, fullkomnir...

... blómvendir.

Það er sagt að stelpur
falli fyrir því þegar maður
er ljóðrænn, en ég hef
ekki orðið var við það.

„... ég gæfi sýningunni fimm stjörnur,
væri ég ekki alfarið á móti stjörnugjöf
í samskiptum manna ...“
María Kristjánsdóttir, Morgunblaðið

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Hafðu þetta
mjúka lendingu.
Engan
gusugang!

„Þetta var háðsk sýning en hún
var líka einlæg." „Mér finnst
þetta vera mjög vel heppnað ..."
Bjarni Jónsson, Lostafulli listræningin, Rúv

■ Kjölturakkar

„... það fer hrollur um
hlæjandi kroppinn ..."

Hvað er eiginlega
á frílistanum
mínum í dag?

Silja Aðalsteinsdóttir, TMM

Sýningum
lýkur í apríl
tryggðu þér
miða!

Miðasala er í síma 568 8000
og á borgarleikhus.is
Sett upp í samstarfi við

Eftir Patrick McDonnell

1. Nákvæmlega
ekkert.

■ Barnalán
Mamma,
Hannes saknar leikskólans
og hann vill
bjóða kennaranum sínum
í heimsókn til
að leika!

Ég elska
frílista.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég sagði honum að það
væri heimskulegt, en
hann hlustar ekki.

Æ, þú ert svo yndislegur!
Ég skal finna númerið
hennar.

„Yndislegur“ þýðir í raun
„auli“.
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Kvarta undan Amy

París Hilton tilbúin að gifta sig

Söngkonan Amy Winehouse er að gera sumarleyfisgesti á St. Lucia
í Karíbahafinu gráhærða með hegðun
sinni. Amy er nýkomin til eyjunnar í annað
sinn á skömmum
tíma. Hún var
varla lent þegar
lætin byrjuðu.
A my
var
sagt að hún
mætti ekki
vera ber að
ofan í sólbaði á ströndinni. Þá
ákvað söngkonan að spranga
í staðinn hálfnakin um nánasta umhverfi hótelsins
síns.

Hótelerfinginn og partíljónið París Hilton segist vera
yfir sig ástfangin af kærastanum Doug Reinhardt. Hún
segist staðráðin í að giftast
honum. París og Doug hafa
verið saman í nokkra mánuði,
allt frá því að hún hætti með
rokkaranum Benji Madden í
nóvember á síðasta ári.
París hefur neitað fréttum
þess efnis að kærastinn hafi
þegar beðið um hönd hennar eins og bandarískir fjölmiðlar hafa haldið fram. En
hún segir að það muni gerast
fyrr eða síðar: „Hann verður
eiginmaður minn. Við erum
bestu vinir. Ég er mjög ástfangin og ánægð,“ segir
París.

„Það voru allir í sjokki. Amy
var að slaka á með vinum
sínum á ströndinni og var
allt í einu farin að hlaupa
um hálfnakin. Hún virðist njóta þess að spranga
um ber að ofan og svo var
hún greinilega þreytt á
að láta segja sér fyrir
verkum,“ sagði einn
hótelgestanna.

EKKI VINSÆL Sumarleyfisgestir á St. Lucia
í Karíbahafi eru ósáttir
við Amy Winehouse,
sem sprangar hálfnakin
um allt.

ÁSTFANGIN Hin sívinsæla París Hilton segist hafa fundið hinn eina og sanna.
NORDICPHOTOS/GETTY

Forritun

Hárgreiðsla

Grafísk miðlun

Snyrtifræði

Ljósmyndun
STEINI Vann Þorskastríðið í fyrra og

Gull- og silfursmíði

gerði útgáfusamning við Cod Music.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Klæðskurður

Þorskastríðið
hafið á ný
Hljómsveitakeppnin Þorskastríðið 2009 er hafin á vegum Cod
Music. Í fyrra sendu yfir hundrað
sveitir inn efni sem var framar
björtustu vonum skipuleggjenda.
Keppnin fer öll fram á netinu
og virkar þannig að hljómsveit
fer inn á síðuna www.cod.is og
sendir inn tvö til fjögur frumsamin lög sem dómnefnd fer svo
yfir. Opið verður fyrir innsendingar á efni til 1. maí og úrslitin verða svo birt föstudaginn 15.
maí. Sigurvegarinn getur unnið
útgáfusamning við Cod Music en
telji dómnefnd hann ekki tilbúinn
í plötu vinnur viðkomandi hljóðverstíma með upptökustjóra til að
fullklára eitt lag. Sigurvegarinn í
Þorskastríðinu í fyrra var hljómsveitin Steini og vann hún útgáfusamning við Cod Music.

Rafeindavirkjun

Prentsmíð

Iðnhönnun

Iðnnám
... nema hvað?

SKÍTAMÓRALL Strákarnir verða duglegir
við spilamennsku um páskana.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Skítamórall ætlar að leggja land
undir fót um páskana og ferðast
víða um land. Hljómsveitin stefnir á mikla spilamennsku á þessu
ári enda eru tuttugu ár síðan hún
var stofnuð af fjórum þrettán
ára peyjum á Selfossi í desember 1989.
Á miðvikudag verður Skítamórall með ball í Sjallanum á
Akureyri og á föstudaginn spilar
hún í félagsheimilinu Hnífsdal á
Ísafirði. Á laugardeginum verður
hún síðan á 800Bar í heimabæ
sínum, þar sem væntanlega
verður hörkustemning eins og
svo oft áður.

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA – 08-0999

Skímó spilar
um páskana

Iðnnám veitir þér aðgang að skemmtilegu, skapandi
og vel launuðu starfi og gefur þér kost á háskólanámi.
Iðnnám skapar þér óteljandi möguleika.
Kíktu á framboðið á www.idan.is/nam-og-storf
– þar eru yfir 60 námsgreinar í boði.
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Elektra með rússnesk tónskáld
kl. 19
Rás 1 Ríkisútvarpsins flytur í
kvöld Guðbrandsmessu eftir Hildigunni Rúnarsdóttur. Ólöf Kolbrún
Harðardóttir, Marta Hrafnsdóttir,
Björn Jónsson og Eiríkur Hreinn
Helgason syngja með Kór Langholtskirkju og kammersveit; Jón
Stefánsson stjórnar.

menning@frettabladid.is

Elektra Ensemble var á
Árnadóttir sellóleikari.
dögunum tilnefndur TónlistÞær hafa allar leikið
einleik með Sinfóníuhljómarhópur Reykjavíkurborgar
2009 og í kjölfarið gekk
sveit Íslands og komið víða
hópurinn til samstarfs við
fram á tónleikum hérlendis
Listasafn Reykjavíkur um
og erlendis. Þær eiga það
tónleikaröð á Kjarvalsstöðum.
einnig sameiginlegt að hafa
lokapróf úr TónlistarskólanTónleikaröðin er þematengd þar sem haldið verður
um í Reykjavík og í kjölfarið
á vit framandi slóða um
stundað framhaldsnám í
víða veröld. Ferðalag Elektra
virtum tónlistarháskólum í
Englandi, Hollandi, ÞýskaEnsemble hefst í Rússlandi á
morgun en tónleikarnir á eru
landi og Bandaríkjunum.
Helstu verkefni Elektra
helgaðir rússnesku tónskáldunum Tsjaíkovskí, Stravinskí,
Ensemble á síðasta ári voru
Prokofiev og Rakhmaninoff.
tónlistarflutningur í tónleikaTÓNLIST Þær stöllur í Elektru-hópnum í
höllinni BOZAR í Brussel auk
Meðlimir Elektra Ensemble sínu fínasta pússi.
tónleika í Stykkishólmskirkju
eru Ástríður Alda Sigurðardóttir píanóleikari, Emilía Rós Sigfúsdóttir flautuog Iðnó.
Tónleikarnir verða á Kjarvalsstöðum og hefjast
leikari, Helga Björg Arnardóttir klarinettuleikari,
- pbb
Helga Þóra Björgvinsdóttir fiðluleikari og Margrét kl. 20.

Sinfónía á skírdag
Sinfóníuhljómsveit Norðurlands
heldur tónleika í Glerárkirkju á
skírdag, kl. 16. Flytjendur ásamt
hljómsveitinni eru Kór Glerárkirkju, félagar úr Kammerkór
Norðurlands og einsöngvararnir
Helena Bjarnadóttir, Eydís Úlfarsdóttir og Sigrún Arngrímsdóttir.
Stjórnandi er Guðmundur Óli
Gunnarsson. Efnisskráin er öll frá
barokk-tímanum: Gloría í D-dúr
eftir Antonio Vivaldi, Kanon fyrir
strengi eftir Johann Pachelbel og
Svíta nr. 3 í D-dúr eftir J.S. Bach.
Kór Glerárkirkju er blandaður
kór sem var stofnaður árið 1944 og
hét þá Kirkjukór Lögmannshlíðarsóknar en nafninu var síðar breytt
í Kór Glerárkirkju. Kórinn hefur
það að aðalmarkmiði að syngja við
helgihaldið í Glerárkirkju á Akureyri og heldur tónleika með reglubundnum hætti auk þess sem hann
kemur fram við ýmis tækifæri.
Núverandi stjórnandi kórsins er

SÝND Í 3D Í VÖLDUM
KVIKMYNDAHÚSUM

TÓNLIST Sinfóníuhljómsveit Norðurlands
býður upp á barokktónlist á skírdag.

Hjörtur Steinbergsson, en hann tók
við starfi kórstjóra þegar hann var
ráðinn organisti við Glerárkirkju
árið 1997.
Kammerkór Norðurlands var
stofnaður í nóvember 1998. Í honum
eru um tuttugu félagar, söngfólk
af Norðurlandi, allt frá Blönduósi
til Kópaskers, með mikla reynslu
af kórstarfi. Á þessum tónleikum
taka nokkrir félagar úr kórnum
þátt. Guðmundur Óli Gunnarsson
hefur verið stjórnandi kórsins frá
árinu 2000.

FRUMSÝND 3. APRÍL
SJÁÐU MYNDINA · SPILAÐU LEIKINN!

> Ekki missa af
Stórsýningu á verkasafni Kjarvals í fórum Listasafns Reykjavíkur sem nú hangir í salon-stíl
á Kjarvalsstöðum. Sýningunni
lýkur eftir páska en Listasafnið
verður opið alla hátíðina.

Blús á fullu blússi
Blúshátíð í Reykjavík hófst á
laugardaginn með mikilli viðhöfn.
Hafa þegar verið margir tónleikar og spilað hvert kvöld á Klúbbi
Blúshátíðar sem er starfræktur
frá kl. 21 á Café Rosenberg alla
hátíðardagana.
Blúshátíð í Reykjavík er nú haldin í sjötta sinn og er árlegur viðburður í borgarlífinu í dymbilviku.
Á hátíðinni koma jafnan fram
erlendar stórstjörnur, bestu blúsmenn landsins og ungliðar blústónlistarinnar á Íslandi. Stofnandi hátíðarinnar og listrænn
stjórnandi er blúsmaðurinn Halldór Bragason.
Þrennir stórtónleikar verða á
Hilton Reykjavik Nordica á hátíðinni: sá fyrsti í kvöld kl. 21: Pinetop Perkins, lifandi goðsögn og
einn af síðustu blúsmönnum fyrstu
kynslóðar blúsmanna sem enn er
á lífi – og spilar, kemur fram með
Vinum Dóra. Einnig: Nordic All
Stars Blues Band, Deitra Farr, KK,
og Devil’s Train.
Annað kvöld kl. 20 spila Willie
„Big Eyes“ Smith and the Blue Ice
Band á Nordica. Willie „Big Eyes“
spilaði með Muddy Waters, eins og
Pinetop, en hefur líka spilað með
Buddy Guy, Junior Wells, Rolling
Stones, Bob Dylan og Eric Clapton. Blúsmenn Andreu og Mugison
koma einnig fram á tónleikunum
annað kvöld.
Á skírdag kl. 20 verður á Hilton
Reykjavík Nordica 20 ára afmælisfagnaður Vina Dóra: koma fram
gamlir „Vinir“, Deitra Farr, Ragnheiður Gröndal, Andrea, Hjörtur
Howser, Jens Hanson, Haraldur
Þorsteinsson og fleiri. Á tónleikunum kemur einnig fram Finnskogen
Blues Band frá Noregi.
Á Klúbbi Blúshátíðar á Café
Rosenberg koma fram verða
Park Project Pálma Gunnarssonar með söngkonunni Hrund Ósk
Árnadóttur, Tómas R. Einarsson,
Ólafur Stolzenwald, Kristjana
Stefánsdóttir, Steindór Andersen,

TÓNLIST Pinetop Perkins verður á Hótel Nordica í kvöld kl. 21 og þá gefst tækifæri að
sjá mann úr fremstu röð elstu kallana í dag taka blúsinn.

Hilmar Örn Hilmarsson, Ferlegheit, Devil’s Train, Angela Basombrio, Arnar Guðmundsson, Þrjár

raddir, The Lame Dudes, Birting
og Finnskogen Blues Band.
pbb@frettabladid.is
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iblían er höfuðrit kristinna manna og ómetanlegt
veganesti á lífsins leið. Þrátt fyrir það hefur bók
bókanna ekki verið til sem hljóðbók á Íslandi fram
að þessu. Hér lesa Guðrún Ásmundsdóttir, sr. Hjörtur
Pálsson, hr. Karl Sigurbjörnsson, hr. Sigurbjörn Einarsson,
Þórunn Hjartardóttir, Ævar
Kjartansson og sr. Örn Bárður
Jónsson Nýja testamentið
sem kom út í nýrri þýðingu
árið 2007. Mjög hefur verið
vandað til verka við vinnslu
hljóðbókarinnar, sem er í
fallegum kassa. Hljóðbókin er
vistuð í MP3-skrám á tveimur geisladiskum sem hægt er
að spila í tölvum, flestum DVD-spilurum og Daisy-spilurum auk þess sem afrita má skrárnar yfir á MP3-spilara,
svo sem iPod. Lesturinn tekur rúmar 24 klukkustundir.

H

ildur Guðnadóttir
hefur sent frá sér disk
með frumsaminni tónlist.
Hann ber nafnið Without
Sinking. Hann hefur að
geyma tíu tónsmíðar sem
hún samdi í Reykjavík og
Berlín, en hljóðritun fór
fram í Gróðurhúsinu undir
stjórn Valgeirs Sigurðssonar

og Hildar. Með henni leika þeir Guðni Franzson, Skúli
Sverrisson og Jóhann Jóhannsson. Touch music gefur út.

I

ntim musik í Svíþjóð
hefur gefið út flutning
Trio Nordica á þremur
verkum eftir Elfriede
Andree, en tríóið skipa
þær Auður Hafsteinsdóttir,
Bryndís Halla Gylfadóttir
og Mona Kontra. Í einu
verkanna leikur Þórunn
Ósk Magnúsdóttir með
þeim. Hljóðritun fór fram
í Von í fyrra undir stjórn Fabians Frank. Verkin eru tvö
píanótríó og einn kvartett.

Æ

vintýraheimur ófétanna heitir nýútkominn diskur
fyrir börn með átta
sönglögum eftir Ósk Óskarsdóttur við texta Rúnu K.
Tetzschner. Fjöldi flytjenda
kemur fram á disknum sem
er gefinn út af Ljósi á jörð
og Ósk. Verkefnið er styrkt
af Barnamenningarsjóði,
Sumargjöf og Minningarsjóði Margrétar Björgúlfsdóttur.

FERMINGAGJAFIR
FERMINGAGJAFIR

ALLTAF

FARTÖLVA

BETRAVERÐ
Toshiba L300-1DT
2.16GHz Intel Core Duo T3400 örgjörvi t
2GB (1x2GB) DDR2 800MHz minni t 160GB
SATA harðdiskur t DVD±RW Dual Layer
skrifari t 15.4” WXGA breiðtjaldsskjár t Intel
Graphics Media Accelerator X4500 skjákort
t Innbyggt 10/100 netkort og 56K mótald
t 3xUSB 2.0, VGA, ExpressCard Slot ofl. t
Windows Vista Business með XP Pro

99.990

FARTÖLVA
Einnig fáanleg hvít eða bleik

79.990

MSI Wind U100 fartölva
Atom N270 (1.6GHz) örgjörvi t GMA 950 skjákort
t 2GB vinnsluminni t 160GB harður diskur t Þráðlaust
netkort t Bluetooth t Vefmyndavél tWindows XP Home

23” LCD
SKJÁR
Philips 230C1HSB
23” LCD breiðtjaldsskjár, 1920x1080 punkta
upplausn, 10000:1 í dínamískri skerpu, 2ms
svartíma ofl. Með hátölurum. Svartur.

22” LCD
SKJÁR

64.990

34.990

Acer V223WBD LCD
22” LCD breiðtjaldsskjár, 1680x1050 punkta upplausn, 2500:1 skerpu og 5ms svartíma. Svartur.

MARGMIÐLUNAR
SPILARI

1TB

WD Essential 2 - 1 Terabyte
1TB flakkari frá WD með hljóðlátum og umhverfisvænum WD Green hörðum disk. Slekkur á
sér um leið og tölvan og sparar þannig orku.

Western Digital HD Media
Margmiðlunarspilari sem gerir þér kleift að
nota USB flakkarann þinn til að spila af.
Spilar allar tegundir kvikmynda frá Avi til
MKV háskerpumynda.

MYBOOK
FLAKKARI

28.990

20.990

TL.IS

www.tolvulistinn.is

REYKJAVÍK
NÓATÚNI 17
S: 414 1700

t

AKUREYRI
STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

t

EGILSSTAÐIR
MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

t

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

t

SELFOSS
AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

t

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750
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Þjóðleg hrollvekja
Hafnar eru æfingar á einleiknum Ódó á gjaldbuxum eftir Ásdísi
Thoroddsen í Hafnarfjarðarleikhúsi. Þórey Sigþórsdóttir fer með
hlutverk ódæðunnar sem býður
heim í stofu.
Ódó á gjaldbuxum er þjóðleg
hrollvekja skrifuð á fyrra misseri
2005. Kveikja einleiksins var andrúmsloftið í þjóðfélaginu á þeim
tíma og ekki hvað síst viðtöl í dagblöðum við útrásarvíkinga svokallaða. Þau viðtöl, fréttir frá heimsbyggðinni, reykvískur hversdagur
og íslenskur þjóðsagnaarfur, þetta
eru uppspretturnar að sögu slæðukonunnar. Hún segir frá uppvexti
sínum í kofahreysi í útjaðri borgarinnar, rennir augum yfir hið dularfulla skeið sem valdamesta manns
á byggðu bóli og veitir gestum hlutdeild í glæpum sínum sem valdið
hafa skaða um heim allan. Ódóið
afhjúpar sig, en í vissum tilgangi
þó.
Einleikurinn hefur áður verið
fluttur, þá í Útvarpsleikhúsi í

LEIKLIST Þórey Sigþórsdóttir í einleik
eftir Ásdísi Thoroddsen.

nóvember 2007 undir heitinu
,,Kvöldstund með Ódó“. Jóhanna
Vigdís Arnardóttir fór með hlutverk Ódósins í leikstjórn höfundar og við undirleik tónlistar Báru
Grímsdóttur sem notuð er að hluta
í þessari sviðsetningu. Sérstakar
aðstæður íslensku þjóðarinnar kölluðu á endurflutning en í þetta sinn í
samstarfi Hafnarfjarðarleikhúss og
Gjólu leikhúss. Frumsýning verður
19. apríl.
- pbb

Kristín Helga heiðruð
Sögusteinn, barnabókaverðlaun
IBBY á Íslandi, voru afhent í þriðja
sinn 2. apríl, á alþjóðlegum degi
barnabókarinnar. Upphæð verðlaunanna er 500 þúsund krónur
en þau eru veitt rithöfundi, myndlistarmanni eða þýðanda sem með
höfundarverki sínu hefur auðgað
íslenskar barnabókmenntir.
Það var einróma álit valnefndar, sem skipuð er Önnu Heiðu
Pálsdóttur bókmenntafræðingi,
Ármanni Jakobssyni bókmenntafræðingi og Rögnu Sigurðardóttur,
myndlistarkonu og rithöfundi, að
Kristín Helga Gunnarsdóttir skyldi
hljóta verðlaunin að þessu sinni.
Í greinargerð valnefndar segir
meðal annars: „Á þessum tólf árum
sem rithöfundarferill Kristínar
Helgu spannar hefur hún skrifað
hátt á annan tug bóka, að minnsta
kosti eina á ári og stundum tvær.
Binna, Hekla, Mói hrekkjusvín,
Silfurberg-þríburarnir, og síðast en
ekki síst Fíasól, eru persónur sem
barnið í okkar húsi og barnabarnið
í næsta húsi hafa alist upp með,
svipað og eldri kynslóðin á Íslandi
í dag ólst upp með Línu Langsokk
og Önnu í Grænuhlíð. Mjög sennilega munu þau tala um Fíusól með
sérstakan glampa í augunum eftir
tíu, tuttugu eða þrjátíu ár. Undir-

BÓKMENNTIR Kristín Helga Gunnars-

dóttir rithöfundur safnar verðlaunum
fyrir sögur sínar fyrir börn.

liggjandi boðskapur bóka Kristínar
Helgu er krafa um að hugsa sjálfstætt og að vera góð og heilsteypt
manneskja, en þessi boðskapur
kemur hvergi fram á of opinskáan hátt. Kristín Helga hefur eingöngu skrifað barnabækur og hún
hefur sannað að góður barnabókahöfundur getur skipað sér í fremstu
röð íslenskra rithöfunda.“
Frú Vigdís Finnbogadóttir
afhenti Kristínu Helgu verðlaunin
við athöfn sem haldin var á vegum
IBBY og Borgarbókasafnsins. Auk
fjárins hlaut Kristín Helga til eignar verðlaunagrip sem hannaður
var af Önnu Þóru Árnadóttur, grafískum hönnuði. Aðrir hand hafar
Sögusteins eru Sigrún Eldjárn og
Kristín Steinsdóttir.
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LEIKLIST Einleikurinn um Rachel Corrie verður sýndur tvisvar í viðbót, 18. og 19. apríl.

Ein rödd skiptir miklu máli
Leikhúsið lifir þegar það hefur
eitthvað að segja. Í einleiknum um
Rachel Corrie túlkar Þóra Karitas
Árnadóttir stúlkuna hugdjörfu
Rachel, sem enn er verið að sýna
á fjölum Borgarleikhússins. Þetta
er merkileg sýning fyrir margra
hluta sakir og lætur engan ósnortinn sem hana sér. Þetta er ekki
flókið, íburðarmikið eða yfirlætisfullt leikhúsverk heldur hógvær
frásaga, einleikur þar sem ung
bandarísk stúlka segir lífssögu
sína og birtir myndir og hugsanir
sinnar stuttu ævi.
Við erum nánast stödd inni í herbergi hennar sem birtist okkur á
hringsviðinu sem alltaf er svolítið erfitt fyrir einn leikara að
höndla. En með því að vera kvik
og fim tókst Þóru Katrínu að leika
vel á þeim snúningsási sem sviðið
krefst.
Rachel Corrie þráast við að fara
hina hefðbundnu leið í sambandi
við væntanlegan frama sinn. Hún á
sér draum um að verða rithöfundur
og til þess að svo megi verða þarf
hún að fara út í hinn stóra heim og
hjálpa þeim sem í vanda eru staddir. Leikritið er nokkuð sundurskorið og vantar svolítið tenginguna
við það hvernig hún allt í einu var
farin að starfa sem sjálfboðaliði í
Palestínu. Þar tekst henni að tengja
líf sitt samtímasögunni og heimssögunni með því að verða vitni að
og segja frá hlutskipti Palestínumanna og ofsóknum og stöðugum
þjóðernishreinsunum sem palestínska þjóðin má búa við, þar sem
verið er með kerfisbundnum hætti
að hrekja fólkið úr eigin landi.
Rachel Corrie gerist sjálfboðaliði í grasrótarhreyfingu sem
reynir að koma í veg fyrir mannréttindabrot gegn palestínskum
flóttamönnum, en þau eru framin
af einu mesta herveldi heims og að
því er virðist með stuðningi hennar

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Þriðjudagur 7. apríl 2009
➜ Kvikmyndir
20.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir
kvikmyndina The Whales of August í
leikstjórn Lindsay Anderson, í Bæjarbíói
við Strandgötu 6, Hafnarfirði. Nánari
upplýsingar á www.kvikmyndasafn.is.
➜ Tónleikar
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20.00 Tónleikahópurinn OkiDoki
stendur fyrir órafmögnuðum tónleikum
í Nýlenduverzlun Hemma og Valda við
Laugaveg 21. Fram koma Jóhann Kristinsson, Enkúdú, Lo-ji og Artery Music.
Aðgangur ókeypis.
➜ Djass
21.00 Reynir

*Að
*Aðalvinningar
*A
dregnir út úr öllum innsendum skeytum
skeytum. Þú færð 5.mín til að svara spurningu.
Leik lýkur 13. apríl kl 23:59 2009. 99 kr/skeytið. Vinningar eru afhentir í ELKO Lindum.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

Sigurðsson, Jón
Páll Bjarnason
og Gunnar
Hrafnsson leika
djass í Djúpinu
(veitingastaðurinn Hornið) við
Hafnarstræti 15.
Á efnisskránni
verða m.a. lög
eftir C. Parker,
Jón Múla, Sigfús
Halldórs ásamt frumsömdu efni.

LEIKLIST
Ég heiti Rachel Corrie
Þýðing: Gísli Rúnar Jónsson
Leikari: Þóra Karitas Árnadóttir
Leikstjóri: Maria Ellingsen
Leikmynd og búningar: Fillippía
Elísdóttir
Sviðsumgjörð: Snorri Freyr Hilmarsson
Tónlist: Margrét Kristín Blöndal
Ljós: Björn Bergsteinn Guðmundsson
Aðstoðarleikstjóri: Bjartmar Þórðarson

eigin þjóðar Bandaríkjamanna og
raunar umheimsins alls.
Rachel Corrie lét lífið á Gasa
2003 þegar ísraelsk jarðýta ók
yfir hana þar sem hún var að
reyna að koma í veg fyrir að hús
palestínskrar fjölskyldu væri
jafnað við jörðu. Fyrir hennar tilstilli bárust fréttir til umheimsins
af þeim atburðum.
Um jólin í vetur og fyrri part
janúar gerði Ísraelsher gríðarlegar árásir á Gasa, sem er eins og
risastórar fangabúðir þar sem ein
og hálf milljón Palestínumanna er
lokuð inni og sveltir á litlu svæði
sem Ísraelsher lokar frá öllum
áttum. Óbreyttir borgarar, þar af
400 börn, voru drepnir og þúsundir særðust.
Allir fjölmiðlar heimsins utan
ein sjónvarpsstöð létu ísraelska
herinn mata sig á fréttum. Það var
fyrir tilstilli tveggja hugrakkra
norskra skurðlækna sem störfuðu við aðalsjúkrahúsið á Gasa að
umheimurinn fékk að vita hvað
þarna var að gerast. Rachel Corrie
var sjónarvottur sem galt fyrir það
með lífi sínu.
Það er ekki á hverjum degi sem
sýnd eru leikverk í leikhúsunum okkar sem skipta jafn miklu
máli og þetta. Þetta er verk um
alvarlega pólitíska hluti, en verkið

er þó engin predikun. Þetta tekur
á einu alvarlegasta deilumáli á
alþjóðavettvangi. Deilu sem hefur
leitt til margra styrjalda og þær
verða fleiri verði ekkert að gert.
Verkið höfðar til samvisku okkar,
umheimsins og til samvisku hvers
og eins. Hvers vegna leyfum við
þessu að gerast? Hvers vegna
gerum við ekkert?
Þóra Karitas Árnadóttir nær hér
að skapa trúverðuga stúlku en það
hefði ekki spillt fyrir að fá dýpri
greiningu á henni fullorðinni, jafnvel með heimildainnskotum eins
og Þóra Karitas sýndi í fyrirlestri
sínum á samkomu Palestínuvina
hér í Iðnó. Hér hefði mátt stytta
bernskubútana og leggja meira upp
úr því efni sem Þóra Karitas sjálf
hafði aflað sér.
Leikhljóðin og tónlistin í þessari sýningu skapar hughrif og
undirstrikar óhugnað þess ofbeldis
sem myndar ramma um verkið, og
er vonandi að hljóð og tónmyndir
Margrétar Kristínar Blöndal
hljómi oftar í íslensku leikhúsi. Nú
verðum við að taka afstöðu, en það
hefur Borgarleikhúsið gert bæði
með þessari sýningu og eins með
stuttu sýningunni um „gyðingabörnin sjö“, sem er leikrit fyrir
Gasa sem sýnt var í lok nokkurra
sýninga í síðustu viku. Það leikverk tók aðeins rúmar tíu mínútur
í flutningi en var engu að síður
eins og ferð í gegnum langa sögu
þeirra Gyðinga sem settust að í
Palestínu.
Jón Atli Jónasson þýddi leiktexta Caryl Churchill og Graeme
Maley leikstýrði stórum hópi leikara. Ágóði fjársöfnunar í kjölfar
þeirrar sýningar rennur óskiptur
til læknishjálpar í Palestínu.
Fólk sem kallar sig siðmenntað
verður að bregðast við sögu Rachel
Corrie og vakna upp af svefndofa
vanans.
Elísabet Brekkan

➜ Sýningar

➜ Leiðsögn

Opnuð hefur verið sýning á verkum
Guðrúnar Einarsdóttur hjá SÍM, kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar við
Hafnarstræti 16. Opið virka daga kl.
9-17.
Helga Sigríður Valdemarsdóttir hefur
opnað sýninguna „Fagurfræðilegt dundur“ á Café Karólínu við Kaupvangsstræti
á Akureyri. Opið mán.-fim. kl 11.30-01,
fös-lau. 11.30-03 og sun. kl. 14-01.
Ásgerður Ólafsdóttir hefur opnað
sýningu í Listasal
Iðu við Lækjargötu
þar sem hún sýnir
olíuverk. Sýningin
er opin alla daga
kl. 9-22.
Sex listamenn hafa opnað sýningar í
START ART listamannahúsi við Laugarveg
12b; Lena Boel, Dagrún Matthíasdóttir,
Sigurlín M. Grétarsdóttir, Joseph Henry
Ritter, Ragnheiður Ragnarsdóttir og Margrét Jónsdóttir. Opið þri.-lau. kl. 13-17.
Nemendur í almennri hönnun og handverksskóla Tækniskólans hafa opnað
sýningu í Gallerí Tukt í Hinu Húsinu við
Pósthússtræti 3-5. Sýningin er opin virka
daga kl. 9-17. Allir velkomnir.
Guðmunda Hulda Jóhannesdóttir
(Munda) hefur opnað sýningu á vatnslita- og akrýlmyndum á Café Mílanó í
Faxafeni. Opið mán.-fim. kl. 9-23.30, fös.
kl. 9-22, lau. kl. 9-18 og sun. kl. 12-18.

12.05 Mjöll Snæsdóttir fornleifa-

fræðingur fjallar um fornleifarannsókn
á húsakosti í Skálholti og sýninguna
Endurfundir í Þjóðminjasafni Íslands við
Suðurgötu. Aðgangur ókeypis og allir
velkomnir.

➜ Blús
Blúshátíð í Reykjavík, 4.-9.
apríl. Nánari upplýsingar og
dagskrá á www.blues.is.
20.00 Pinetop Perkins
kemur fram ásamt
Vinum Dóra á Reykjavík Hilton Nordica við
Suðurlandsbraut 2.
Einnig koma fram KK,
Deitra Farr og Nordic
All Stars Blues Band.

➜ Ljósmyndasýningar
Opnuð hefur verið sýning á ljósmyndum
Keiko Kurita í Skotinu á Ljósmyndasafni
Reykjavíkur við Tryggvagötu 15, 6. hæð.
Opið virka daga kl. 12-19 og um helgar
13-17. Aðgangur er ókeypis.
Í Gerðarsafni við Hamraborg í Kópavogi
stendur yfir sýning Blaðaljósmyndarafélags Íslands auk þess sem opnuð hefur
verið sýning ljósmyndarans Jim Smart.
Opið alla daga nema mán. kl. 11-17.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

FRÁBÆR TILBOÐ
– GÆÐI Á BETRA VERÐI

Full

HD

Panasonic TX32LZD80F
32" Full HD 1080p 16:9 LCD BREIÐTJALD með 1920x1080
punkta upplausn, V-Real Pro3 Engine - Meiri myndgæði, 24p
Cinema myndtækni, x.v Colour, 10.000:1 skerpu, 500 cd/m2
birtustigi, SD/SDHC kortalesara (les MPEG2 og H.264) ofl.

TILBOÐ

169.990

FULLT VERÐ kr. 279.990

Panasonic TX37LZD80F
37" Full HD 1080p 16:9 LCD BREIÐTJALD með
1920x1080 punkta upplasun, V-Real Pro3 Engine
tækni, VIERA Link, 10.000:1 skerpu, 500 cd/m2
birtustigi, stafrænum DVB-T móttakara ofl.

TILBOÐ

199.990

FULLT VERÐ kr. 299.990

SJÓNVÖRP HLJÓMTÆKI HEIMABÍÓ MP3 SPILARAR
FERÐATÆKI DVD OG BLU-RAY SPILARAR MYNDAVÉLAR
TÖKUVÉLAR ÚTVARPSVEKJARAR iPOD VÖGGUR OFL.
30GB
HARÐUR DISKUR

INNBYGGÐUR

INNBYGGÐUR

DVD SPILARI

DVD SPILARI
JVC GZMG333

TILBOÐ

49.990

FULLT VERÐ kr. 64.990

United TVD8819

United TVD8822

19" LCD BREIÐTJALD með
innbyggðum DVD spilara,
1440x900 upplausn,
Nicam Stereó, sjálfvirkri
stöðvaleit, Scart, Video,
S-Video og VGA tengjum.
Tekur 12v og 220v
straum.

22" LCD BREIÐTJALD með
innbyggðum DVD spilara,
1680x1050 upplausn,
Nicam Stereó, sjálfvirkri
stöðvaleit, Scart, HDMI,
RCA, S-Video og VGA
tengjum. Tekur 12v og
220v straum.

VERÐ

79.990

FRÁBÆRT VERÐ

Digital Media tökuvél með 30GB hörðum disk, upptökuflögu
með 800.000 p. uppl., 2,7” LCD breiðskjá, 35x Optical og
800x Digital Zoom, innb. kyrrmyndavél, Dolby Digital uppt.,
titringsdeyfi, USB 2.0. Tekur microSD kort.

TILBOÐ

49.990

FULLT VERÐ kr. 79.990

FACE
DETECTION

10.2MP
FÆST Í 5 LITUM

10MP
Nikon S220
MYNDAVÉL með 10.0 milljón punkta uppl., 2,5" LCD skjá, NIKKOR linsu,
4x fókusvörn, 3x Optical og 7x Digital Zoom, rafrænni titringsjöfnun (VR),
hreyfiskynjun, Besta mynd valin (BSS), blikkprófun & brosstilling, háþróuð AFandlitsstilling, D-lýsing skugga, hreyfimyndataka, Ísl. leiðarvísir ofl.

TILBOÐ

24.990

FULLT VERÐ kr. 27.990

FÆST
BLEIK EÐA
SILFURLIT

ÍSLENSKUR
LEIÐARVÍSIR

Panasonic DMCFS3
8,1 millj. punkta uppl., Venus Engine IV, Intelligent Auto, Face
Detection, LEICA DC Vario Elamrit linsu, 3x Optical og 4x
Digital Zoom, 5.5 - 16.5mm linsu með MEGA OIS hristivörn,
2.5” LCD skjá, hágæða hreyfimyndatöku með hljóði, 50MB Innra
minni, rauf fyrir SD/SDHC kort ofl.

TILBOÐ

26.990

FULLT VERÐ kr. 36.990

NIKON D40KIT1855DX
Digital SLR MYNDAVÉL með 6.1 milljón punkta upplausn,
AF-S DX NIKKOR 18–55mm linsu, ISO 100 – 1600 ISO
ljósnæmissviði, 0,18 sek. ræsing, mjög skörpum 3-svæða
sjálfvirkum fókus, „Stop-motion“-hreyfimynd ofl.

TILBOÐ

69.990

FULLT VERÐ kr. 79.990

MINNISKORT
1971 - 2009

3"'5,+"7&34-6/t4¶6.Á-"t4¶.*twww.sm.is

ALLAR GERÐIR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar,
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstöðum.
Kauptún, Vopnafirði. Samkaup, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Martölvan, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tækniráð, Grindavík. Hagkaup, Njarðvík.
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NÝTT Á ÍSLANDI

„Ég er á réttri
leið. Ég er orðin
þrítug. Það
hjálpar þegar
maður er kominn á þennan
aldur.“

„Hann hefði
getað orðið
hvað sem hann
vildi.“
BOB DYLAN
Undrandi á því að
Barack Obama
Bandaríkjaforseti
hafi ákveðið að
verða stjórnmálamaður.

„Ég var mjög spenntur og
líka mjög taugaóstyrkur
vegna þess að ég er mikill
aðdáandi þáttanna.“

JENNIFER LOVE
HEWITT
Jafnar sig á skilnaðinum við Ross
McCall í janúar.

MEAT LOAF
Talar um leik sinn í þáttunum House
þar sem hann fer með hlutverk
dauðvona manns.

1000m

folk@frettabladid.is

2

Leikjaland fyrir fjölskylduna
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ÚT UM ALLAN HEIM Þórhallur Sævarsson flakkar um allan heiminn og leikstýrir auglýsingum fyrir stórfyrirtæki. Hann var nýlega
heiðraður á stórri auglýsingahátíð í Slóveníu fyrir djúsauglýsingu.

Leikstýrir auglýsingu í Chile
Opið alla pá
skana

Auglýsingaleikstjórinn
Þórhallur Helgi Sævarsson
þeysist heimshornanna
á milli og leikstýrir auglýsingum fyrir alþjóðleg
stórfyrirtæki. Hann var
nýverið heiðraður fyrir
djúsauglýsingu sem sýnd
var í Austur-Evrópu.
„Þetta er hátíð sem haldin er
í Portoroz í Slóveníu, þetta er
ein stærsta auglýsingahátíðin í
Austur-Evrópu en líka opin fyrir
auglýsingum frá öðrum heimshlutum,“ segir Þórhallur, sem var
valinn besti leikstjórinn á hátíðinni. Leikstjórinn var að vonum
ánægður með viðurkenninguna en
umrædd auglýsing var fyrir safa

sem ungmennum í austurhluta
Evrópu þykir víst ansi góður.
Þórhallur var staddur í Chile
þegar Fréttablaðið náði tali af
honum, nánar tiltekið í Santiago og
var að undirbúa tökur fyrir aðra
djúsauglýsingu, að þessu sinni
fyrir drykkjarvöruframleiðandann Pepsi. „Þetta er auglýsing sem
á að fara í sýningar í Mið-Evrópu
og þar sem það er ekki komin sól
og sumar þar var bara ákveðið að
fara hingað,“ útskýrir Þórhallur
en auglýsingin gerist á sjóbrettakeppni og kemur risavaxinn tappi
drykkjarins nokkuð við sögu.
„Þetta er svolítið súrrealísk auglýsing og erfitt að útskýra hana í
orðum.“
Þórhallur hefur, þrátt fyrir
ungan aldur, leikstýrt auglýsingum í sjö ár. Hann þvælist á milli
heimshluta og ekki er langt síðan

hann var staddur í Ölpunum að
gera auglýsingu fyrir snyrtivörurisann Henkel. „Þetta var
tannkrems auglýsing og svolítið
öðruvísi en ég hef átt að venjast,
þarna var þetta bara svona fallegt
fólk með hvítar tennur en ég hef
gert meira af því að leikstýra auglýsingum með söguþræði og smá
persónusköpun.“
Þórhallur hefur unnið með
nokkrum af þekktustu fyrirtækjum í heimi og nægir þar að nefna
T-Mobile og Peugeot en fyrir hana
var hann tilnefndur til dönsku auglýsingaverðlaunanna. Leikstjórinn
viðurkennir að hann ætli að taka
því rólega þegar Chile-ferðin er
yfirstaðinn. „Ég eignaðist strák
síðasta haust og ætla að njóta þess
að vera með honum og konunni
þegar ég kem heim.“
freyrgigja@frettabladid.is

ÞRISVAR SINNUM ARNAR Arnar Grant, Arnar Gauti og fótbolta-

ÞRÍR FLOTTIR Ásgeir Kolbeinsson, Hannes Steindórsson fast-

kappinn Arnar Gunnlaugsson í strákapartíinu hjá Jóni Gunnari.

eignasali og Gillzenegger, eða Störe eins og hann kallar sig núna.

Stjörnum prýtt strákapartí
LEIKSKÓLAR
HÓPAR
www.krakkahollin.is
sími: 860 0091

„Maður er að skríða saman. Þegar svona hópur
kemur saman þá uppsker maður eins og maður sáir,“
segir Jón Gunnar Geirdal, frasaráðgjafi og starfsmaður Senu, sem hélt fjörutíu manna, stjörnum prýtt
strákapartí á heimili sínu um helgina.
Félagsskapurinn kallar sig Djöflana og samanstendur af ekki ómerkari mönnum en Auðuni Blöndal,
Störe, Arnari Grant, Arnari Gauta, Svavari Erni,
Ásgeiri Kolbeinssyni, Sverri Bergmann og Heiðari
Austmann meðal annarra. Hálfgert hnakkalandslið ef
svo má segja. Útvarpsmaðurinn Svali og Logi Bergmann eru einnig meðlimir en komust ekki í þetta
sinn.
Djöflarnir hittast tvisvar til þrisvar á ári og
gera sér glaðan dag og í þetta sinn var yfirskriftin Áfengi í hár. „Það eina sem þeir eiga eftir að gera
er að hella því í hárið á sér,“ útskýrir Jón Gunnar og

glottir. „Þessi hópur samanstendur af mönnum sem
hafa gaman af að lyfta sér upp. Þetta byrjaði fyrir
einhverjum árum og náði hámarki á laugardaginn,“
segir hann og eins og í öllum alvöru strákapartíum
var kvenfólki meinaður aðgangur. „Trúðu mér, þær
hefðu hrökklast út af hræðslu við að sjá þessa fjörutíu geðsjúklinga koma saman og fá sér í glas. Þetta er
eins og þegar menn fara til Vegas. Það sem gerist á
Djöflakvöldum er bara á Djöflakvöldum.“
Grillið var að sjálfsögðu dregið fram og sá Rúnar
Gíslason hjá Kokkunum.is um að allt rynni ljúft ofan
í mannskapinn. „Það var boðið upp á nautasteik og
bernaise með því. Þetta var bara dýrindis karlasteik
og málið dautt.“
Eftir það hélt pakksatt strákastóðið út í nóttina á
vit ævintýranna þar sem gleðskapurinn hélt áfram
sem aldrei fyrr.
- fb
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898 MT200-VP

Handstöðvar

20%
afsláttur

Verð áður 6.740 kr.

Verð nú

5.398 k
kr.
r.

20%
afsláttur

909 82100

Framlengingarspegill
Verð áður 7.490. kr.

407 0555001

Verð nú

Afturljósasett

5.998 kr.

Verð áður 7.321 kr.

Verð nú

32%
afsláttur
STUÐ Á NOKIA ON ICE Anna Sigga, Birna og Hjalti skemmtu sér vel.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mikið stuð í
Hafnarhúsinu
Tónlistarhátíðin Nokia on
Ice var haldin í annað sinn
á föstudagskvöld. Hátíðin
fór fram í Hafnarhúsinu
og á Sódómu Reykjavík og
þótti heppnast vel.
Aðalnúmerin á Nokia on Ice voru
Bang Gang, Jeff Who?, Dr. Spock,
Mammút og Sudden Weather
Change. Króna og Elektra spiluðu í upphitunarpartíinu. Tónleikaþyrstir Íslendingar létu sig
svo sannarlega ekki vanta og var
hátíðin ágætasta skemmtun. Ljósmyndari Fréttablaðsins smellti
myndum af nokkrum gestanna.

4.998 kr.

012 40161212

Þokuljós á fæti

Verð áður 1.590 kr.

Verð nú

1.298 kr..

Vorboðinn ljúfi
lækkaði verðið
Nýttu
ý þér tilboðin okkar í apríl
403 10030

010 8GP003594121

Verð áður 2.250 kr.

Verð áður 106 kr.

Öryggisþríhyrningur

30%
afsláttur

PeraW5W

Verð nú

Verð nú

1.690 kr.

69 kr.

35%
afsláttur

25%
afsláttur
Agnes og Þórunn Hilda skáluðu.

890 DC945KB

Hleðsluborvél 12v

25%
afsláttur

Verð áður 32.950 kr.

Verð nú

26.360 kr.

20%
afsláttur

9622 KW 112207b

Regnkuldagalli

Verð áður 12.387 kr.

889 H02A200

Toppasett í tösku

Verð nú

8.690 kr.
Kristín, Einar og Sigrún biðu spennt eftir
hljómsveitunum.

18%
afsláttur

Verð áður 34.250 kr.

Verð nú

31%
afsláttur

25.698 kr.

Marta og Hrafnhildur voru hressar.
010 8GJ002525133
GJ 2525133

Perur H4

Verð áður
ur 798 kr.

Verð nú

549 kr.

18%
afsláttur

525 FG6091

Bónpakki

Verð áður 3.296 kr.

Verð nú

2.690 kr.

115 SMO5L

9622 KW 112207A

Comma 15W
15W-40
40 Mi
Min

3010 437884 4L

Mobil 1 0-30 FE
Verð nú

Verð áður 3.209 kr.

!
NA
KA
S
PÁ

0
90
1
RIÐ
E
ÚM ÐA!
N
Á MI
V
Ó
DB Ð BÍ
L
ES NNI M R
F
S
A
M IR U : BÍÓ YNDI
KI
S
EK
T R
U
T
R
DU GÆ INGA VD M
SS
9. HVE !
MI
N
R
Ú
D
E
N
U
S Þ IN S,
VINN

UM
ND
Y
M
NU
EN
P
IR, RA!
K
GS
I
O
I
E
RA
UL FLE
TÝ
V
N
I
T
L
Ö G
ÆV
, T AR
RI
R
R
M
Æ
ÁB
IÐA OG
FR

V GO

Verð nú

2.590 kr.

5.960 kr.
20%

Regnkuldagalli
Verð áður 9.621 kr.

Verð nú

6.790 kr.

afsláttur af öllum
sérpöntunum m.a.
Orginal varahlutum í
Yamaha, Honda o.fl.

af Givi
á plasti fyrir
15% afsláttur
20% afsláttur
töskum og festingum
cross og enduro

af
15% afsláttur
fjórhjóladekkjum

Tilboðin gilda út apríl eða á meðan birgðir endast.

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

N1 STÓRVERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9
N1 verslanir: Kópavogi, Hafnarfirði, Akureyri, Akranesi,
Ólafsvík, Egilsstöðum, Vestmannaeyjum, Keflavík, Selfossi,
Reyðarfirði og Höfn.

F í t o n / S Í A

20%
afsláttur

F I 0 2 8 5 7 9

30%
afsláttur

WWW.N1.IS
Sími 440 1000

Meira í leiðinni
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NÝTT Í BÍÓ!
PÁSKAMYNDIN Í ÁR!
Myndin
Vinsælasta g!
í USA í da

PÁSKATILBO
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Hrollur betri en Youtube
Ð

KL. 1- 500
KR.
(850 KR. Á
3D)

Vinsælasta gamanmynd ársins í USA
2 vikur á toppnum!

Alexander Kárason hefur stofnað
vefsíðuna Hrollur.is. Þangað getur
áhugafólk um jaðarsport af ýmsu
tagi sent inn myndbönd sem það
hefur tekið upp. Hann segist hafa
fengið mjög mikil viðbrögð við síðunni. „Ég er búinn að vera í mótorsporti í mörg ár og hefur fundist vanta að menn geti komið sér
á framfæri. Ef maður setur inn
myndband á Youtube er maður
bara einn af milljón á einum degi,“
segir Alexander, eða Lexi eins og
hann er kallaður „Allir Íslendingar hafa vott af mikilmennskubrjálæði og mér fannst sniðugt að
búa til konsept sem er eingöngu
fyrir Ísland.“
Hann segir tilvalið fyrir fólk að
koma sér og sínu sporti á framfæri

PÁSKATILBO

á síðunni. „Þetta er smíðað í meiri
gæðum en á Youtube og maður á
að geta dundað sér þarna tímunum saman. Eina skilyrðið er að
þetta sé tekið upp af Íslendingum
eða tekið upp á Íslandi. Ef það er
ekki til flokkur fyrir sportið þitt er
bara búinn til nýr flokkur.“
Að sögn Alexanders er orðið
„hrollur“ nokkurs konar samheiti
með öllum jaðarsportum. „Þetta
snýst um þessa tilfinningu, hvort
sem þú ert að stökkva úr flugvél,
renna þér á snjóbretti eða aka á
mótorhjóli,“ segir hann.
- fb

ALEXANDER KÁRASON Alexander hefur

stofnað vefsíðuna Hrollur.is þar sem
jaðarsporti er gert hátt undir höfði.

Ð
KL. 1- 500
KR.

Öryggi tekur sér aldrei frí!

PÁSKATILBOÐ
KL. 1- 500
KR.

SÍMI 564 0000

FAST AND FURIOUS
FAST AND FURIOUS LÚXUS
MONSTERS VS ALIENS 3D
MONSTERS VS ALIENS
MONSTERS VS ALIENS LÚXUS
MALL COP
KILLSHOT
MARLEY AND ME
BLÁI FÍLLINN

SÍMI 551 9000

kl. 3 - 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl.1 - 3.20 - 5.30 ísl. tal
kl.1 - 3.20 - 5.30 ísl. tal
kl. 1 - 3.20 íslenskt tal
kl.1 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 8 - 10
kl. 8 - 10.30
kl.1
5%

12
12
L
L
L
L
16
L
L

L
16
12
L
12

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

SÍMI 530 1919

CHOKE

14
12
L FAST AND FURIOUS
14 MALL COP
14

kl. 6 - 8 - 10 (Ekkert hlé)

THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS kl. 5.50 - 8 - 10.10

MALL COP
ARN THE NIGHT TEMPLAR
THE READER

kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 10.20
kl. 5.40 - 8

SÍMI 462 3500

kl. 5.50 - 8 - 10
kl. 5.50 - 8 - 10

5%

12
L

BRÓÐIR SVARTÚLFS Hljómsveitin Bróðir Svartúlfs frá Sauðárkróki fagnar sigrinum á Músíktilraunum innilega.

5%

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Sími: 553 2075

- bara lúxus
HEIMSFRUMSÝNING

EINNIG SÝND Í

3D

FAST & FURIOUS - POWER kl. 5.50, 8 og 10.10 12
MONSTERS VS. ALIENS 3D kl. 2(850 kr), 4, 6 Ísl tal L
MONSTERS VS. ALIENS

POWERSÝNING

MALL COP

KL. 10.10

kl. 2(500 kr), 4, 6 Ísl tal L
L
kl. 4, 8 og 10.10

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 10
ÆVINTÝRI DESPERAUX
kl. 2(500 kr)

12
L

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

PÁSKAMYNDIN í ár!
Fyrsta DREAMWORKS
ANIMATION
TEIKNIMYNDIN SEM
ER GERÐ SÉRSTAKLEGA
FYRIR ÞRÍVÍDD(3D).

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Upplifðu barnslega gleði
Meðlimir Bróður Svartúlfs
upplifðu barnslega gleði er
þeir unnu Músíktilraunir
um síðustu helgi. Þeir eru
þakklátir fyrir dyggan
stuðning frá sveitungum
sínum á úrslitakvöldinu.
„Við erum helvíti ánægðir, það er
lítið annað hægt. Þetta er góður
stökkpallur,“ segir hljómborðsleikarinn Helgi Sæmundur Guðmundsson um sigurinn. Hann segir
að tilfinningin hafi verið ótrúleg.
„Við upplifðum þessa barnslegu
gleði sem við höfðum ekki fundið
fyrir í mörg ár.“
Bróðir Svartúlfs, sem spilar
blöndu af rappi, rokki og sveimandi gítarleik, var stofnuð á
Sauðárkróki í september í fyrra og

er því að stíga sín fyrstu spor. Til
marks um það hafði sveitin aðeins
spilað þrisvar sinnum norðan heiða
áður en hún steig á sviðið á Músíktilraunum. Þar voru þeir félagar hvattir til dáða af sveitungum
sínum. „Það kom okkur rosalega
á óvart hvað það komu margir og
gerðu sér sérstaka ferð til að styðja
við bakið á okkur. Við erum ótrúlega þakklátir fyrir þessa góðu
vini og þennan mikla stuðning. Það
var gaman að heyra í þeim öskra,“
segir Helgi Sæmundur.
Auk hans skipa sveitina söngvarinn Arnar Freyr Frostason,
Jón Atli Magnússon bassaleikari,
Andri Þorleifsson trommari og
Sigfús Arnar Benediktsson gítarleikari. Þrír eru nemendur í Fjölbrautaskólanum á Sauðárkróki en
tveir eru komnir út á vinnumarkaðinn.

Nafnið Bróðir Svartúlfs er
heldur óvenjulegt og hefur Helgi
skýringuna á reiðum höndum.
„Arnar Freyr hélt að hann hefði
verið kallaður þetta á fylleríi fyrir
löngu síðan. Þá var hann kallaður
„Bróðir Sáttfús“, sem er skrítið
líka. Daginn eftir var þetta nafn
fast í kollinum á honum og okkur
fannst þetta sniðugt hljómsveitarnafn þótt það sé ekki mikil meining á bak við það,“ segir hann.
Fram undan hjá Bróður Svartúlfs eru tónleikar um næstu helgi
á tónlistarhátíðinni Aldrei komst
ég vestur sem verður haldin í
Reykjavík. Sveitin á fjögur lög á
lager og hyggur á útgáfu stuttrar plötu fyrir Airwaves-hátíðina
í haust þar sem hún mun spila.
Þangað til verður væntanlega æft
stíft og spilað víða.
freyr@frettabladid.is

TILBOÐSVERÐ
PÁSKATILBO
Ð
KL. 1- 500
KR.

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

ÁLFABAKKA
kl. 3:40 - 6 - 8 - 10:20

12

kl. 8 - 10:20

VIP

WATCHMEN

kl. 10:10

16

ÖRYGGI TEKUR SÉR ALDREI FRÍ!

MONSTERS VS ALIENS kl. 3:40(3D) - 5:50(3D)
MONSTERS VS ALIENS kl. 3:40 - 5:50 m/ísl. tali
MONSTERS VS ALIENS kl. 8 - 10:20 m/ensku tali

L

THE INTERNATIONAL

kl. 8

16

KL.1 SMÁRABÍÓ

L

THE WRESTLER

kl. 10:30

14

L

KNOWING

kl. 5:30 - 8 - 10:30

12

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

WITCH MOUNTAIN
DUPLICITY

kl. 3:40 - 5:50
kl. 8

L

WATCHMEN

FAST & FURIOUS
FAST & FURIOUS

L
12

12

kl. 8
kl. 6

kl. 8:20

16

KNOWING

kl. 8

12

GRAN TORINO

kl. 10:20

12

GRAN TORINO

kl. 5:50

VIP

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

CHIHUAHUA

kl. 3:30

L

KRINGLUNNI
MONSTERS VS ALIENS kl. 3:40 - 5:50(3D) m/ísl. tali L
MONSTERS VS ALIENS kl. 3:40 - 5:50 - 8 m/ísl. tali L
MONSTERS VS ALIENS kl. 10:10(3D) (ótextuð) m/ensku tali L
KNOWING
kl. 8D - 10:30D
12
BAADER MEINHOF COMPLEX kl. 6 - 9

16

WITCH MOUNTAIN

L

kl. 3:40

kl. 8 - 10:20
kl. 10

KL. 1- 500
KR.
(850 KR. Á
3D)

PÁSKATILBO
Ð

L

ELEGY
RACE TO WITCH MOUNTAIN

DUPLICITY
VALKYRIE

PÁSKATILBO
Ð

7

L
L
16

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ

- Í DAG KR. 500
GILDIR EKKI Á ÍSLENSKAR MYNDIR, Á MYNDIR Í 3D OG Í VIP

KL. 1- 500
KR.

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

OPIÐ Á
SKÍRDAG
11-16
www.utivistogsport.is

Dömu-, herra- og
barnafatnaður
bolir
skyrtur
softshell
flís
buxur
jakkar
bakpokar
svefnpokar
skór
ofl.
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VIRKA DAGA 10 – 18
LAUGARD. 11 – 16
SUNNUD. 13 –16

Reykjavík Faxafen 12 S. 533-1550. Keflavík Hafnargata 25 S. 421-3322
AÐRIR SÖLUSTAÐIR: Hafnarbúðin Ísafirði, Hjá Dóru Hornafirði, Hornið, Sunnuhlíð Akureyri
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VALSMAÐURINN ELVAR FRIÐRIKSSON: HAFNAÐI SAMNINGSTILBOÐI FRÁ FRANSKA FÉLAGINU CRETEIL

> Veigar Páll meiddur

Voru líka hrifnir af því að ég talaði frönsku

Veigar Páll Gunnarsson á við smávægileg meiðsli
að stríða og gat af þeim sökum ekki leikið með
Nancy í frönsku úrvalsdeildinni um helgina. „Ég
hef verið stirður aftan í læri undanfarið og bað
um að fara í myndatöku eftir að ég
kom aftur frá landsliðinu. Í ljós kom
að ég er tognaður og mér er sagt
að ég verði frá í tvær vikur,“ sagði
Veigar við Fréttablaðið. Nancy á
í harðri fallbaráttu í frönsku
úrvalsdeildinni en Veigar Páll
hefur fá tækifæri fengið með
liðinu síðan hann kom til þess
í janúar síðastliðnum.

Stórskytta Valsmanna, Elvar Friðriksson, fór til æfinga hjá franska
úrvalsdeildarfélaginu Creteil í síðustu viku. Svo vel gekk hjá kappanum að Frakkarnir buðu honum umsvifalaust samning út þessa
leiktíð. Eftir nokkra umhugsun ákvað Elvar að hafna tilboðinu og
hann klárar því tímabilið með Valsmönnum.
„Þeir vildu bara fá mig strax. Mér gekk vel á æfingum og svo tala
ég líka smá frönsku og þeir voru líka hrifnir af því,“
segir Elvar léttur en faðir hans er þýðandi og mamma
hans kennir frönsku. Hann hefur því ágætan grunn í
tungumálinu.
„Þetta var bara þriggja mánaða samningur.
Ég hugsaði því bara og hvað svo? Ég vildi
ekki fara frá Val með úrslitakeppnina handan
við hornið fyrir aðeins þriggja mánaða samning.
Þetta var samt mjög erfið ákvörðun enda sterkt
lið þarna á ferðinni. Ég ákvað samt að klára með
Val og það verða vonandi einhverjir útsendarar að
fylgjast með. Ef vel gengur er aldrei að vita nema eitthvað annað
komi upp á borðið hjá manni,“ segir Elvar en hann er orðinn 22 ára

sport@frettabladid.is

FH fær norskan framherja til liðs við sig:

Bindum miklar
vonir við Söderlund
FÓTBOLTI FH-ingar hafa fengið

liðsstyrk fyrir komandi átök
í efstu deild karla nú í sumar.
Norski framherjinn Alexander
Söderlund hefur samþykkt að
ganga í raðir félagsins og verður
með allt tímabilið í sumar.
Söderlund verður 22 ára
gamall á árinu og er á mála
hjá ítalska B-deildarliðinu
Treviso sem lánar hann
til FH. Hann á einnig að
baki nokkra leiki með U-21
landsliði Noregs.
„Það er búið að
skrifa undir alla
samninga og ekkert sem vantar
nema leikheimild. Við vonum
að hún verði
komin strax í
þessari viku,“
segir Heimir
Guðjónsson
í sa mta l i v ið
Fréttablaðið.
„Hann
er
búinn að spila
me ð ok k u r á
nokkrum æfingum og við bindum miklar vonir
við hann enda

öflugur strákur. Hann er nokkuð
hávaxinn og er góður alhliða
leikmaður.“
Heimir segir þó ekki útilokað
að FH muni styrkja sig enn frekar áður en deildin hefst í vor.
„Við munum skoða málin eftir
því sem líður á undirbúningstímabilið og hvernig okkur
gengur í leikjunum sem
eru fram undan,“ sagði
Heimir og segir að þá yrði
um erlendan leikmann að
ræða.
„Það
hefur
gengið illa að
fá íslenska leikmenn. Það gæti
verið að leikmenn þori ekki
að koma í FH
eða þá að þeir
halda að þjálfarinn sé svona
lélegur,“ sagði hann
í léttum dúr.
- esá

HEIMIR GUÐJÓNSSON

Segir ekki útilokað að
FH fái fleiri leikmenn til
liðs við sig fyrir næsta
tímabil.
FRÉTTABALÐIÐ/VALLI
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gamall og því á kjöraldri að eigin mati að taka næsta skref á
ferlinum.
„Ég er opinn fyrir öllu og auðvitað væri gaman að
reyna fyrir sér erlendis. Ég er tilbúinn að taka næsta
skref á ferlinum. Ef ekki þá tek ég bara annað tímabil
hér heima og ása það,“ segir Elvar ákveðinn.
Elvar og félagar voru teknir í bakaríið af HK á sunnudag
en liðið mætir einmitt HK í úrslitakeppninni. Kópavogsliðið hefur verið á mikilli siglingu og því ljóst að það bíður
Valsmanna verðugt verkefni.
„Það var ekki mikil stemning eftir þennan leik. Óskar
þjálfari bað menn vinsamlegast um að hysja upp um sig
buxurnar. Það er ekki gott að láta niðurlægja sig og hvað þá
fyrir framan alla þjóðina eins og í þessum leik,“ segir Elvar,
sem hefur ekki áhyggjur af því að slík frammistaða endurtaki
sig.
„Þetta mun ekki gerast aftur. Nú erum við komnir með réttu
hvatninguna, eigum harma að hefna og munum svara fyrir
okkur. Það er alveg klárt.“

Hefði gefið Viggó rautt
Gamla kempan Jón Karl Björnsson er komin hinum megin við borðið og farin
að dæma handboltaleiki í stað þess að spila þá. Hann var í eldlínunni á Akureyri á sunnudag þar sem hans gamli þjálfari, Viggó Sigurðsson, sá rautt.
HANDBOLTI Það vakti athygli áhorf-

enda á leik Akureyrar og Fram
nyrðra á sunnudag að félagi Antons Gylfa Pálssonar í dómgæslunni var ekki Hlynur Leifsson eins
og vant er. Dómarinn var þó þekktur í handboltaheiminum enda einn
öflugasti hornamaður deildarinnar
síðustu ár.
Hér er verið að tala um Haukamanninn Jón Karl Björnsson, sem
lagði skóna á hilluna eftir síðustu leiktíð. Hann tók í staðinn
upp flautuna og var á Akureyri að
dæma sinn annan leik í efstu deild
karla en hann hefur dæmt nokkuð
í efstu deild kvenna í vetur.
„Ég þurfti að hafa eitthvað að
gera. Það vantar alltaf dómara og
ég tala nú ekki dómara með leikreynslu. Þetta fór því vel saman,
það vantar dómara og mig vantaði
eitthvað að gera,“ sagði Jón Karl
léttur.
Jón hefur verið að dæma síðan
hann var fimmtán ára með Júlíusi Sigurjónssyni og hafði löngu
ákveðið að hella sér út í dómgæsluna af fullum krafti eftir að ferlinum myndi ljúka. Hann dæmdi
leik Vals og Akureyrar um síðustu helgi í N1-deildinni og svo
leik Akureyrar og Fram í gær.
Þar var fyrrum þjálfari Jóns
Karls, Viggó Sigurðsson, að stýra
liði Fram og fékk hann að líta
rauða spjaldið í lok leiks. Það var
reyndar Anton Gylfi sem lyfti
spjaldinu að Viggó en ekki Jón
Karl.
„Það var ekkert mál að dæma
hjá Viggó. Hann var ekkert æstur
fyrr en í restina,“ sagði Jón Karl
en hefði hann þorað að gefa Viggó
rautt spjald? „Já, ef hann hefði
komið svona fram við mig. Hann
var með orðaforða sem á að ekki
að heyrast. Þetta var óþarfi hjá
honum,“ sagði Jón Karl en þessi

MEÐ SPJALDIÐ Á LOFTI Jón Karl Björnsson gefur ekkert eftir í dómgæslunni. Hann

segist alls óhræddur við að spjalda fyrrverandi þjálfara og félaga.

framkoma þjálfara Fram mun líkast til skila því einu að hann byrji
úrslitakeppnina í leikbanni.
Jón Karl segir menn almennt
hafa verið ánægða með dómgæslu
þeirra félaga í gær og blaðamaður
Fréttablaðsins hrósaði Jóni í
hástert fyrir sína frammistöðu.
„Það var ekki okkur að kenna
að Fram missti leikinn niður. Þeir
klúðruðu fjölda dauðafæra og geta
því sjálfum sér um kennt að svo
fór sem fór,“ sagði Jón sem segir
það vera svolítið sérstakt að vera
orðinn dómari í deildinni.
„Þetta var svolítið skrítið fyrst.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ég þekki nú flesta strákana í deildinni en ég hef fengið jákvætt viðmót hjá mönnum sem er bara
ánægjulegt. Þjálfarar og leikmenn eru almennt ánægðir með að
fá fyrrum leikmann á flautuna og
ég skora á fleiri fyrrum leikmenn
til þess að prófa þetta,“ sagði Jón
Karl sem hefur farið vel af stað
eins og áður segir.
Hann mun ef að líkum lætur fá
fleiri tækifæri í efstu deild á næsta
vetri enda með efnilegri dómurum
landsins og á hraðri leið upp metorðastigann í dómaraheiminum.
henry@frettabladid.is

Átta liða úrslit Meistaradeildar Evrópu hefjast í kvöld með tveimur stórleikjum:

United á harma að hefna gegn Porto
FÓTBOLTI Átta liða úrslit Meistara-
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149 kr/skeytið. Vinningar afhendir í ELKO Lindum. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.
k

deildar Evrópu hefjast í kvöld með
tveimur leikjum. Villarreal tekur
þá á móti Arsenal og Evrópumeistarar Man. Utd taka á móti Porto.
Stuðningsmenn Porto eiga góðar
minningar frá Old Trafford en árið
2004 sló Porto United út úr keppninni með marki frá Costinha undir
lokin. Muna margir eftir sprettinum sem þáverandi þjálfari Porto,
José Mourinho, tók eftir endilöngum vellinum. Porto vann að lokum
Meistaradeildina á eftirminnilegan hátt.
Þessum leik hafa leikmenn
Manchester United ekki gleymt og
hvað þá stjórinn, Sir Alex Ferguson. United hyggur á hefndir í
kvöld þó svo að liðið hafi litla hvíld
fengið en það spilaði í deildinni á
sunnudaginn.
United verður án Rio Ferdinand
í leiknum en hann meiddist með
enska landsliðinu gegn Úkraínu.
Miðjumaðurinn Anderson verður

MAÐUR STUNDARINNAR Allra augu

beinast að Ítalanum Federico Macheda
þessa dagana. Hann byrjar á bekknum í
kvöld.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

líklega einnig fjarri góðu gamni
en hann meiddist einnig í landsleik. Gleðitíðindin fyrir United
eru þau að Nemanja Vidic, Wayne
Rooney og Paul Scholes eru komnir úr banni og spila í kvöld. Johnny
Evans mun leika við hlið Vidic í
miðri vörninni.

„Það er gott að fá mennina úr
banni til baka. O´Shea fer svo í
hægri bakvörðinn. Það er gott að
hafa Rooney og Scholes klára, sem
og Park. Ég hef úr möguleikum að
velja sem betur fer,“ sagði Ferguson.
Robert Pires bíður manna
spenntastur eftir því að fá að
mæta Arsenal í kvöld – félaginu
sem hann lék með svo lengi.
„Ég er mjög sáttur við að mæta
Arsenal því mig langaði alltaf að
mæta því áður en ég legg skóna
á hilluna. Það verður gaman að
koma til London og kveðja stuðningsmennina, sem voru frábærir við mig. Ef ég verð svo heppinn að skora gegn Arsenal mun ég
ekki fagna, af virðingu við alla hjá
félaginu,“ sagði Pires. Hann heldur ágætu sambandi við Wenger
og ræddi við hann í síma skömmu
fyrir dráttinn í Meistaradeildinni
þar sem þeir ræddu þann möguleika að mætast í keppninni. - hbg
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Aftur stranda KR-ingar í Röstinni
Grindavík vann í gær sigur á KR í úrslitarimmu Iceland Express-deildar karla um Íslandsmeistaratitilinn,
100-88. Staðan í rimmu liðanna er því jöfn, 1-1. Þetta var fyrsta tap KR í úrslitakeppninni á tímabilinu.

VAN PERSIE Hefur verið mikilvægur
hlekkur í liði Arsenal. NORDIC PHOTOS/GETTY

Blóðtaka fyrir Arsenal:

Van Persie ekki
með í kvöld
FÓTBOLTI Hollendingurinn Robin
van Persie verður ekki með
Arsenal, sem mætir Villarreal
í Meistaradeild Evrópu í kvöld.
Hann meiddist á nára í leik með
hollenska landsliðinu nú um síðustu helgi.
Hins vegar eru góðu fréttirnar
þær fyrir Arsene Wenger, stjóra
Arsenal, að Emmanuel Adebayor
getur spilað með liðinu á ný eftir
tveggja mánaða fjarveru vegna
meiðsla. Þá eru þeir Theo Walcott
og Samir Nasri báðir heilir heilsu
og eru leikfærir í kvöld.
- esá

Toppslagur í B-deild Englands:

Mikilvægt hjá
Birmingham
FÓTBOLTI Birmingham vann í gærkvöldi afar mikilvægan 2-0 sigur
á Wolves í toppbaráttu ensku Bdeildarinnar þó svo að liðið hafi
verið manni færra í 53 mínútur.
Staðan í leiknum var markalaus er Lee Carsley var vikið af
velli eftir grófa tæklingu á Chris
Iwelumo, sem þurfti að fara af
velli skömmu síðar.
Cameron Jerome kom svo
Birmingham yfir á lokamínútu
fyrri hálfleiks og Garry O‘Connor tryggði liðinu sigurinn með
marki á 69. mínútu.
Þar með minnkaði forysta
Wolves á toppi deildarinnar í tvö
stig. Birmingham er í öðru sæti
og Reading því þriðja, átta stigum á eftir Wolves.
- esá

Íslendingar í Svíþjóðarbolta:

Edda skoraði
sigurmarkið
FÓTBOLTI Edda Garðarsdóttir skoraði sigurmark Örebro gegn Sunnanå í sænsku úrvalsdeildinni í
knattspyrnu í gærkvöldi. Leiknum lauk með 1-0 sigri Örebro en
mark Eddu kom strax á sjöttu
mínútu leiksins.
Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir
var einnig í byrjunarliði Örebro
og léku þær báðar allan leikinn.
Einnig var leikið í karlaboltanum í Svíþjóð en
fyrstu umferðinni
lauk í gær. Helsingborg vann 10 sigur á IFK
Gautaborg þar
sem Ragnar Sigurðsson
var í byrjunarliði síðarnefnda
liðsins. Hjálmar
Jónsson var á
bekknum.
- esá

KÖRFUBOLTI Úrslitaeinvígið í Iceland Express-deild karla virðist
ætla að verða gríðarlega spennandi. Það varð ljóst í gærkvöld
þegar Grindvíkingar stóðust pressuna og unnu verðskuldaðan 100-88
sigur á KR í öðrum leik liðanna í
Grindavík.
Það var frábær stemning í
Grindavík í gær og greinilegt að
bæjarbúar ætluðu að styðja vel við
bakið á sínum mönnum. Íþróttahúsið í Grindavík var troðfullt og
stemningin frábær þegar leikmenn
voru kynntir til sögunnar með reyk
og ljósasýningu. Lið heimamanna
svaraði þessari stemningu vel á
vellinum og náði fljótlega forystu
í leiknum. Grindavík hafði yfir 2321 eftir fyrsta leikhluta og leiddi í
hálfleik 48-43.
Það var greinilegt að heimavöllurinn náði fram því besta í liði
heimamanna og allt annað var að
sjá til þeirra en í fyrsta leiknum.
Þriðji leikhlutinn var hnífjafn en
á upphafsmínútum fjórða leikhlutans urðu þáttaskil í leiknum. Þá
fóru þriggja stiga skotin að detta
hjá Grindvíkingum og tvö slík
frá Þorleifi Ólafssyni og Brenton
Birmingham komu Grindavík tíu
stigum yfir. KR reyndi án afláts
að minnka muninn á síðustu mínútunum, en heimamenn héldu haus
og unnu verðskuldaðan sigur. „Það
hefði verið eitthvað að ef menn
hefðu ekki rifið sig upp í svona
stemningu,“ sagði ánægður þjálfari Grindavíkur, Friðrik Ragnarsson.
Brenton Birmingham var besti
maður Grindavíkurliðsins og skoraði 28 stig og hirti átta fráköst,
en hann hefur fengið enn stærra
hlutverk í sóknarleiknum eftir að
Páll Axel Vilbergsson meiddist.
Þorleifur Ólafsson var drjúgur
með fjórtán stig og ellefu fráköst.
Hjá KR var Jason Dourisseau
atkvæðamestur með 22 stig og
fimmtán fráköst, Helgi Magnússon 21 stig og Jón Arnór Stefánsson með sextán stig og tólf stoðsendingar.

GRINDAVÍK - KR 100-88
Stig Grindavíkur: Brenton Birmingham 28
(8 fráköst, 6 stoðsendingar), Nick Bradford 14,
Þorleifur Ólafsson 14 (11 fráköst), Helgi Jónas
Guðfinnsson 12, Guðlaugur Eyjólfsson 11, Páll
Kristinsson 10, Páll Axel Vilbergsson 7, Arnar Freyr
Jónsson 4.
Stig KR: Jason Dourisseau 22 (15 fráköst),
Helgi Már Magnússon 21 (10 fráköst), Jón Arnór
Stefánsson 16 (12 stoðsendingar, 7 fráköst),
Jakob Sigurðarson 11, Fannar Ólafsson 8, Pálmi
Freyr Sigurgeirsson 3, Brynjar Þór Björnsson 3,
Skarphéðinn Ingason 2, Darri Hilmarsson 2.

BRENTON BIRMINGHAM Átti stjörnuleik

í liði Grindavíkur í gær og skoraði 28
stig.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Staðan í einvígi liðanna er því
orðin jöfn, 1-1, og ljóst að allt getur
gerst í næsta leik, sem fram fer í
vesturbænum á fimmtudagskvöld.
Benedikt Guðmundsson, þjálfari
KR, tók undir það. „Grindvíkingarnir voru bara betri í kvöld líkt
og við vorum betri í fyrri leiknum. Það voru þeir sem stjórnuðu
ferðinni í þessum leik en ekki við,
þannig að við verðum að snúa því
við aftur. Svona er úrslitakeppnin.
Maður á góða sigra og svo tapar
maður líka. Það er bara áfram
gakk í þessu og þetta er ekkert til
að skæla yfir,“ sagði þjálfarinn í
samtali við Fréttablaðið.
baldur@365.is

HALDIÐ Í SKEFJUM Jón Arnór Stefánsson sýndi marga glæsitakta í leiknum í gær en
stundum höfðu varnarmenn Grindavíkur betur í baráttunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Friðrik Ragnarsson og Brenton Birmingham eftir sigur Grindavíkur á KR í Röstinni í gærkvöldi:

Við höfum hungur til að ná enn lengra
KÖRFUBOLTI Friðrik Ragnarsson,

þjálfari Grindavíkur, og besti
maður liðsins í gær, Brenton
Birmingham, voru kampa kátir
með sigur sinna manna á KRingum í gær, 100-88. Þar með er
staðan jöfn, 1-1, í rimmu liðanna
um Íslandsmeistaratitilinn. Liðin
mætast næst á fimmtudaginn í
KR-heimilinu.
„Ég er ánægður með hugarfarið hjá mínum mönnum og
áhorfendur sáu um að rífa upp
stemninguna með okkur. Við
sýndum það að við ætlum að vera

Grafíka 2008
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með í þessari keppni. Menn voru
farnir að tala um að við myndum detta út 3-0 strax í fyrri hálfleik á fyrsta leiknum, en KR fékk
bara einn sigur fyrir þann leik
þó að sigurinn hefði verið góður.
Við erum komnir þetta langt og
höfum hungur til að ná lengra,“
sagði Friðrik Ragnarsson, þjálfari Grindavíkur, eftir sigurinn á
KR í gær. Grindavíkurliðið varð
fyrir því óláni að missa Helga
Jónas Guðfinnsson í meiðsli í
leiknum og hann er spurningarmerki fyrir næsta leik. „Ég veit
ekki með Helga, en það er ljóst að
maður verður að koma í manns
stað. Páll Axel fann sig betur í
kvöld en í síðasta leik og það er
jákvætt,“ sagði Friðrik.
Brenton Birmingham sýndi í
gær að hann er með betri körfuboltamönnum landsins þó svo
að hann hafi verið meðal elstu
manna vallarins í gær.
„Ég hef verið að spila eins og
36 ára gamall maður og þjálfarinn sagði mér að hætta því og
vera grimmari í sóknarleiknum,“
sagði Brenton Birmingham, sem
átti fínan leik með Grindavík í

FRIÐRIK RAGNARSSON Ánægður með hugarfarið hjá leikmönnum Grindavíkur.

gær og skilaði 28 stigum. „Það var
að duga eða drepast fyrir okkur
því það er ekki auðvelt að lenda
undir á móti svona liði eins og KR.

Okkur tókst að verja heimavöllinn og nú er bara að stela einum í
Reykjavík,“ sagði Birmingham.
- bb
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VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS TEITSSON ENDURMETUR SÍGILT SJÓNVARPSEFNI

> Cameron Diaz

Eru 15.638 þættir nokkuð nóg?
Nýlega bárust sjónvarpsunnendum þau
válegu tíðindi að bandaríska sjónvarpsstöðin CBS hygðist hætta að sýna þættina
Leiðarljós, eða Guiding Light. Væntanlega
hefur það verið að vandlega athuguðu máli
því þessir þættir eru engin dægurfluga; þeir
hófu göngu sína í útvarpi snemma árs 1937
og eru því orðnir 72 ára gamlir. Á þessum
72 árum hafa svo verið framleiddir 15.638
þættir. Það er töluverður slatti.
Reyndar verður að segjast að Leiðarljós
hefur aldrei verið hátt skrifað hjá sjálfskipuðum fagurkerum og menningarvitum, því
þættirnir þykja falla að öllum staðalmyndum um innantóma sápuóperu sem juðast áfram árum saman án þess að handritshöfundar
sjái nema rétt svo fram fyrir hendurnar á sér. Mörgum finnst líka
fyndið að segjast hafa litið, fyrir slysni að sjálfsögðu, á einn þátt eftir
tveggja eða þriggja ára hlé og séð um leið að þeir hefðu ekki misst

18.30

Man. Utd – Porto, beint

STÖÐ 2 SPORT

SJÓNVARPIÐ
15.00 Alþingiskosningar - Borgara-

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Könnuðurinn

fundur Upptaka frá opnum borgarafundi á
Ísafirði. (e)

Dóra, Stóra teiknimyndastundin og Bratz.

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Bjargvætturin (24:26)
17.55 Lítil prinsessa (11:15)
18.05 Þessir grallaraspóar (7:10)
18.10 Skólahreysti Þáttaröð um keppni
stráka og stelpna í 9. og 10. bekk grunnskólanna í upphífingum, armbeygjum,
dýfum og hraðaþraut. Kynnar eru Ásgeir Erlendsson og Greta Mjöll Samúelsdóttir. (e)

▼

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Eldhúsdagur á Alþingi Bein útsending frá almennum
stjórnmálaumræðum á Alþingi.

19.50

Eldhúsdagur á Alþingi

SJÓNVARPIÐ

22.00 Tíufréttir
22.20 Tvíeykið (Dalziel & Pascoe V)
(5:8) Syrpa úr breskri þáttaröð um rannsóknarlögreglumenn sem fá til úrlausnar
æsispennandi sakamál. Aðalhlutverk leika
Warren Clarke og Colin Buchanan.

23.10 Víkingasveitin (Ultimate Force)

20.00

The Biggest Loser

SKJÁREINN

STÖÐ 2

(3:6) Breskur spennumyndaflokkur um
sérsveit innan hersins sem fæst við erfið
mál. Aðalhlutverk leika Ross Kemp, Miles
Anderson, Liam Garrigan, Christopher Fox
og Heather Peace. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi barna. (e)

00.05 Kastljós (e)
00.20 Dagskrárlok

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella (289:300)
10.15 Sisters (22:28)
11.05 Burn Notice (5:13)
11.50 60 mínútur
12.35 Nágrannar
13.00 Hollyoaks (162:260)
13.25 Little Manhattan
15.05 Sjáðu
15.40 Stuðboltastelpurnar
16.05 Tutenstein
16.30 Ben 10
16.50 Kalli og Lóa
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (10:24)
18.20 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.35 The Simpsons (10:20)
20.00 The New Adventures of Old
Christine (1:10)

Ally McBeal

STÖÐ 2 EXTRA

mynd með Edward Burns, Cameron Diaz,
Jennifer Aniston og Mike McGlone í aðalhlutverkum.

22.00

Ashes to Ashes

STÖÐ 2

22.00 Notes of a Scandal
00.00 Lady in the Water
02.00 Point Blank
04.00 Notes of a Scandal
06.00 Sneakers

15.10 Þýski handboltinn Hver umferð
gerð upp. Handknattleikur á heimsmælikvarða.

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 Hver umferð skoðuð í bak og fyrir.

18.00 Meistaradeild Evrópu - Upphitun

18.30 Man. Utd - Porto Bein útsending frá leik Man. Utd og Porto. Sport 3:
Villarreal - Arsenal
20.40 Meistaradeild Evrópu Meistaramörk Allir leikirnir, öll mörkin og
öll umdeildustu atvikin skoðuð úr Meistaradeild Evrópu.
21.00 Villarreal - Arsenal Útsending frá
leik í Meistaradeild Evrópu.
22.50 Augusta Masters Official Film
Flottur þáttur þar sem fjallað er um Augusta
Masters mótið í golfi.

23.50 Man. Utd - Porto Útsending frá í
Meistaradeild Evrópu.
01.30 Meistaradeild Evrópu Meistaramörk

Í þessari þriðju seríu fáum við að kynnast
enn betur vinunum Barney, Ted, Marshall,
Lily og Robin.

21.15 Bones (5:26) Dr. Temperance

20.30

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

20.25 How I Met Your Mother (13:20)

20.50 Little Britain USA (5:6) Fyndnasta
tvíeyki Bretlands er mætt aftur.
„Bones“ Brennan réttarmeinafræðingur er
kölluð til ráðgjafar í allra flóknustu morðmálum.

14.40 Fulham - Liverpool Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.20 Bolton - Middlesbrough Útsend-

06.00 Óstöðvandi tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Óstöðvandi tónlist
17.20 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.

18.05 The Game (7:22) Bandarísk
gamanþáttaröð um kærustur og eiginkonur
hörkutólanna í ameríska fótboltanum.
18.30 Spjallið með Sölva (7:12) Nýr
og ferskur umræðuþáttur, þar sem Sölvi
Tryggvason fær til sín góða gesti og spyr þá
spjörunum úr. (e)
19.30 Káta maskínan (10:12)
Menningarþáttur í umsjón Þorsteins J. Vilhjálmssonar þar sem fjallað er um það sem
er efst á baugi í menningarlífi landsmanna
og rætt við listamenn úr öllum krókum og
kimum listalífsins.
20.00 The Biggest Loser (11:24)
Bandarísk raunveruleikasería þar sem fitubollur berjast við bumbuna. Eftir óvæntar
sviptingar í síðasta þætti reyna fitubollurnar
og þjálfarar þeirra að snúa sér aftur að aðalmálinu og losa sig við aukakílóin.

21.00 Nýtt útlit (4:10) Hárgreiðslu- og
förðunarmeistarinn Karl Berndsen veitir venjulegu fólki nýtt útlit, allt frá förðun
til fata. Það þarf engar geðveikar æfingar,
megrunarkúra eða fitusog, bara einfaldar
lausnir og góð ráð.
21.50 The Cleaner (5:13) Þættir byggðir
á sannri sögu fyrrum dópista sem helgar líf
sitt því að hjálpa fíklum að losna úr viðjum
fíknarinnar. William hjálpar unglingspilti sem
óttast að pabbi sinn falli aftur í sama farið
eftir að hann var látinn laus úr fangelsi.
22.40 Jay Leno
23.30 CSI (12:24) (e)
00.20 Óstöðvandi tónlist

ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.00 Ashes to Ashes (4:8) Alex
Drake fer aftur til ársins 1981. Þar hittir hún
aðalvarðstjórann harðgerða og hortuga Gene
Hunt.

18.00 Premier League World Nýr þáttur

22.55 The Daily Show: Global Edition
23.20 Auddi og Sveppi
00.00 Grey‘s Anatomy (18:24)
00.45 Little Manhattan
02.15 Riding the Bullet
03.50 Bones (5:26)
04.35 How I Met Your Mother (13:20)
04.55 Little Britain USA (5:6)
05.20 Fréttir og Ísland í dag

öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í
þessum magnaða markaþætti.

▼

08.00 My Date with Drew
10.00 Finding Neverland
12.00 She‘s the One
14.00 Life Support
16.00 My Date with Drew
18.00 Finding Neverland
20.00 She‘s the One Rómantísk gaman-

SKJÁREINN

▼

ÞRIÐJUDAGUR

af neinu markverðu. Leiðarljós hefur helst átt
dyggan aðdáendahóp meðal eldra fólks, en
þeir eru ófáir sem hafa gert það að helgistund
á hverjum degi að horfa á þáttinn og taka ekki
í mál að missa af einum einasta.
Sjálfur held ég að ég hafi aldrei séð meira
en fimm mínútur óslitnar af Leiðarljósi. Mig
minnti, áður en ég fletti því upp, að þættirnir
gerðust í borg sem héti Springfield og að fjölskylda að nafni Spalding eða Spaulding kæmi
við sögu. En nú er ég orðinn hugsi. Þættir sem
hafa gengið svona rosalega lengi hljóta bara
að hafa eitthvað við sig sem ég hef ekki gripið
í fyrstu. Þess vegna vona ég að einhver velviljuð sjónvarpsstöð vestra
taki þættina upp á sína arma svo RÚV geti haldið sýningu þeirra
áfram og ég geti gefið þeim tækifæri til að heilla mig. Ef ekki neyðist
ég sennilega til að verða mér úti um heildarsafnið á DVD og geyma
það í bílskúrnum.

▼

„Ég, eins og allar aðrar konur, á fullan
skáp af fötum en ekkert til að fara í.
Svo ég enda alltaf í gallabuxum.“
Diaz fer með hlutverk í myndinni
She‘s the One sem Stöð 2 bíó sýnir
í kvöld.

þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum óvæntum hliðum.

18.30 Coca Cola mörkin Allir leikirnir,
19.00 Everton - Wigan Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

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

23.15 Newcastle - Chelsea Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns
Jónssonar. Bjarni Benedikstsson og Steingrímur J. Sigfússon leiða saman hesta sína
21.00 Íslands safarí Akeem Richard
Oppong rýnir í afstöðu og aðbúnað innflytjanda á Íslandi.
21.30 Á réttri leið Katrín Júlíusdóttir þingkona ræðir um málefni Samfylkingarinnar.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um
helgar og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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▼

VIÐ MÆLUM MEÐ
Little Britain USA
Stöð 2 kl. 20.50

Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 20.00
The New Adventures of Old Christine
Þriðja þáttaröðin um
Christine sem er fráskilin
og einstæð móðir sem
lætur samviskusemi og
óþrjótandi umhyggju 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 sérkennilegu
sambandi við. Christine sér
aumur á honum og er sífellt
að koma honum til aðstoðar, sem að sjálfsögðu skemmir heilmikið fyrir ástarmálum hennar.

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

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.10 Morgunvaktin heldur áfram
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Pipar og salt
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Íslendingar í fangabúðum nasista

15.03 Útvarpssagan: Blátt og rautt
15.30 Bobby Hutcherson sextettinn leikur
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Íslensk trúartónlist í dymbilviku
20.00 Leynifélagið
20.30 Bláar nótur í bland
21.00 Í heyranda hljóði
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma
22.18 Fimm fjórðu
23.05 Gatan mín
00.07 Næturtónar

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

16.00 Hollyoaks (161:260)
16.30 Hollyoaks (162:260)
17.00 Seinfeld (13:22)
17.30 Ally McBeal (19:24)
18.15 The O.C. (16:27)
19.00 Hollyoaks (161:260)
19.30 Hollyoaks (162:260)
20.00 Seinfeld (13:22) Jerry Seinfeld er
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti
við annað fólk. Hann er nefnilega óendanlega smámunasamur og sérvitur.

▼

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

21.15 The O.C. (16:27) Orange-sýsla í
Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar
sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við kynnumst þeim betur koma hins vegar leyndarmálin í ljós. Með aðalhlutverk fara Rachel
Bilson, Mischa Barton, Adam Brody, Benjamin McKenzie og Peter Gallagher.
22.00 New Amsterdam (2:8) Spennuþáttur um hinn ódauðlega John Amsterdam
sem í hartnær 400 ár hefur lifað í líkama
35 ára gamals manns. Hann er nú lögreglumaður í New York enda gjörþekkir hann
orðið huga glæpamanna.

22.45 Weeds (6:15) Ekkjan úrræðagóða,
Nancy Bowden, ákvað að hasla sér völl sem
eiturlyfjasali eftir að hún missti eiginmann
sinn og fyrirvinnu.

23.15 Auddi og Sveppi
23.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

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

Páskadagar í next

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Deadline
2. Sektion 10.40 OBS 10.45 Viden om 11.15 So
ein Ding 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 - Din digitale medieguide 14.30 Oggy og
kakerlakkerne 14.35 Monster allergi 15.00 Lloyd i
Rummet 15.30 Lille Nørd 16.00 Geniale dyr 16.30
TV Avisen med Sport 17.00 Tæt på tigeren 18.00
Hammerslag 18.30 Mission. Baby 19.00 TV Avisen
19.25 SportNyt 19.30 Kong Salomons miner
20.55 Truslen fra solen 22.20 Sager der nager

Allt sem er gult, gult finnst mér vera fallegt.
30% afsláttur af öllum gulum vörum til páska!

10.00 NRK nyheter 10.10 Livet i Fagervik 10.55
Verdensarven 11.10 Berlin, Berlin 11.35 Slipp
naboene løs 12.05 Norge rundt 12.30 I sørhellinga 13.00 NRK nyheter 13.05 Par i hjerter 13.55
Filmavisen 1959 14.05 Filmavisen 1959 14.15
Dynastiet 15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat
- nyheter på samisk 15.25 Dyrisk 15.55 Nyheter
på tegnspråk 16.00 Dora utforskeren 16.25
Travelbymysteriene 16.40 Distriktsnyheter 17.00
Dagsrevyen 17.30 Påskenøtter 17.45 Min tur
- Kringlebotn 18.05 Minner 18.55 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 21 19.30 Englebarnet 20.40
Extra-trekning 20.55 Løsning påskenøtter 21.00
Kveldsnytt 21.15 5x2 22.40 The Wire

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Bergen - Kirkenes t/r 10.35
I trädgården med Camilla Plum 11.30 Mitt liv som
hund 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-ekonomi 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 Laws of
Attraction 21.15 Kulturnyheterna 21.30 Sommer
22.30 Sändningar från SVT24

Kringlunni · 551 3200
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Herbert þrykkir á liðið í spinningtíma

„Mér finnst topp kósí að hlusta
á Rás 2 í morgunsárið svo hef
ég verið að hlusta á Double
Fantasy með John Lennon og
Yoko Ono.“
Hafrún Alda Karlsdóttir sölumaður hjá
Henrik Vibskov.
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„Þetta er í annað skiptið sem ég
spila í spinningtíma en núna erum
við að gera þetta meira „professional“. Ég ætla að mæta með söngkerfi á svæðið og þrykkja á liðið,“
segir Herbert Guðmundsson, sem
spilar í spinningtíma í Sporthúsi
Kópavogs á miðvikudaginn. Fetar
hann þar í fótspor rokkaranna í Dr.
Spock sem gerðu slíkt hið sama
fyrir jólin.
Þennan dag verður opið hús til
stuðnings Neistanum, styrktarfélagi Hjartveikra barna, og verða
ýmsar uppákomur á dagskrá. „Ég
ætla að taka nokkur lög „live“ og
sjá um tónlistina í tímanum,“ segir
Herbert og nefnir til sögunnar
þrjár útgáfur af slagaranum Can´t

Walk Away, þar af tvær splunkunýjar og dansvænar.
Þessi lifandi goðsögn spilaði
fyrst í spinningtíma í Ólafsvík
fyrir nokkrum árum þegar hann
seldi þar bækur. „Ég var manaður þar af einum manni að mæta í
spinningtíma og taka lagið og ég
mætti með kassagítarinn.“
Herbert stundar sjálfur líkamsrækt í Sporthúsinu og voru því
hæg heimatökin að fá hann um
borð. Þar æfir hann alla daga vikunnar nema á sunnudögum, þar af
þrjá daga í viku hjá Garðari Sigvaldasyni einkaþjálfara. „Hann er
sá besti á landinu,“ fullyrðir Herbert. „Ég sá mann úti í bæ sem
var geðveikt flottur og ég spurði:

„Hvað kom fyrir þig?“ Þá var hann
í þjálfun hjá Garðari. Hann lætur
þig æfa og stendur yfir þér. Það
þýðir ekkert að vera með neitt
væl.“
Tveir mánuðir eru liðnir síðan
hann byrjaði að puða í Sporthúsinu og hefur árangurinn
ekki látið á sér standa. „Það
eru farin af mér sex kíló
og fimm sentimetrar utan
af belgnum á mér, þannig
að þetta er að eitthvað að
skila sér.“
- fb
HERBERT GUÐMUNDSSON

Herbert spilar í spinningtíma í
annað sinn á ferlinum í Sporthúsinu á miðvikudag.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÞÓRARINN LEIFSSON: ÞJÓFURINN NÆR ALDREI AÐ OPNA TÖLVUNA

Bíræfinn þjófur rænir
rithöfunda við Bjarnarstíg
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LÁRÉTT hugsa, 6. snæddi, 8. hár, 9.
tilvist, 11. gangflötur, 12. flottur, 14.
gort, 16. hvað, 17. húsfreyja, 18. kærleikur, 20. tímaeining, 21. málmur.
LÓÐRÉTT 1. elds, 3. tveir eins, 4.
garðplöntutegund, 5. einkar, 7. æxlast, 10. spor, 13. skarð, 15. matargeymslu, 16. rámur, 19. á fæti.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. huga, 6. át, 8. ull, 9. líf, 11.
il, 12. smart, 14. grobb, 16. ha, 17. frú,
18. ást, 20. ár, 21. stál.
LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. uu, 4. glitbrá, 5.
all, 7. tímgast, 10. far, 13. rof, 15. búri,
16. hás, 19. tá.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8.

1 Hauki Guðmundssyni, forstjóra

Útlendingastofnunar.
2 Reykjavik Whale Watching

Massacre.
3 Federico Macheda.

Auglýsingasími

– Mest lesið

„Löggan líkti þessum við hrafna
sem stinga sér til jarðar sjái þeir
glampa í silfur,“ segir Auður Jónsdóttir rithöfundur.
Þau hjón, hún og Þórarinn Leifsson rithöfundur og myndlistarmaður, urðu fyrir sérstæðri lífsreynslu að kvöldi sunnudags.
Bíræfinn þjófur seildist inn um
eldhúsglugga þeirra og stal tölvu
Þórarins. Um er að ræða Macbook en þau búa til bráðabirgða í
kjallaraíbúð við Bjarnarstíg. „Við
vorum inni í stofu með sextán ára
dóttur minni og vorum að horfa á
Rokk í Reykjavík þegar við heyrðum þrusk í eldhúsinu sem er þarna
alveg við stofuna. Héldum að þetta
væri köttur og fórum til að stugga
við honum,“ segir Þórarinn. Auður
segir þau hafa verið nokkra stund
að átta sig á því að tölvan var horfin en hún var í hleðslu úti í glugga.
„Við vorum nánast í sama herbergi.
Hálfur veggur á milli,“ segir Auður
sem furðar sig mjög á bíræfninni og
því að hafa verið rænd í svo miklu
návígi. Þórarinn telur sig hafa séð
þjófinn áður rýna inn í íbúðina.
„Tvítugur naggur með kaskeiti. Ég
þekki hann aftur ef ég sé hann.“
Tölvan geymir handrit nýrrar
barnabókar sem Þórarinn er að
vinna í og ráðgert er að komi út í
haust. Nánast fyrir tilviljun er ekki
um tilfinnanlegt tjón að ræða því
fyrr um daginn hafði Þórarinn tekið
„back-up“ af handritinu. „Svo þarf
nú sérstakt trix til að ræsa hana.
Þannig að þetta verður martröð
fyrir þjófinn,“ segir Þórarinn. Og
bendir á að reyni þjófurinn að koma
henni í verð gæti það komið aftan að
honum því kaupandinn hljóti að líta
svo á að um svikna vöru sé að ræða.
„Og höggvi hausinn af þjófnum.“
Auður og Þórarinn hafa búið
um árabil erlendis, í glæpahverfi
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Á VETTVANGI GLÆPSINS Auður og Þórarinn urðu fyrir því að vera rænd nánast fyrir

augum sér þegar þjófur seildist inn um eldhúsglugga og stal tölvu Þórarins.

FRÉTTIR AF FÓLKI
RÚV-arar eru hópur
sem helst sver sig í ætt
við sértrúarsöfnuð og
meðlimur þar hlýtur að
teljast rithöfundurinn
Ævar Örn Jósepsson.
Þegar Bylgjan bjargaði
Spurningakeppni
fjölmiðlanna nú um
páska, sem Rás 2 sló af í sparnaðarskyni, bauðst Ævari að halda
utan um keppnina. En jafnvel þó
þátturinn hefði verið drepinn á Rás
2 fannst Ævari hann hvergi annars
staðar eiga heima! Og það jafnvel
þó kostnaður við þáttinn væri ekki
nema helmingur mánaðarlauna
þeirra sem ákváðu að drepa hann
í sparnaðarskyni. Logi Bergmann
þykir ekki slæmur kostur sem nýr
umsjónarmaður þáttarins.

Mjög tvennum sögum fer af því
hvernig þeir sem sóttu skemmtistaðinn Hollywood snemma á
9. áratug síðustu aldar skemmtu
sér á sérstöku endurfundakvöldi
sem var um helgina á Broadway.
Öllu var til tjaldað og ekki vantaði
aðsóknina nema síður sé. Margir
gestanna segja allt of mikið hafa
verið í húsinu, troðningur, endalaus
bið við barinn, stympingar, víni hellt
yfir föt og troðið á fótum manns en
svo lýsir einn þeirra sem um kvöldið
sig tjáir á sérlegri facebook-síðu
kvöldsins. Aðrir tala um „geggjað
Hollywoodball” og vilja að leikurinn
verði endurtekinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

á Norðurbrú í Kaupmannahöfn og
í Barselóna, en aldrei orðið fyrir
viðlíka. Auður sagði af þjófnaðinum á Facebook-síðu sinni og fékk
gríðarleg viðbrögð. Meðal annars
frá konu sem búsett er við Kárastíg og segist hafa ítrekað orðið
fyrir svipuðu. Auður telur að um
holskeflu þjófnaða á svæðinu sé
að ræða. Og Fréttablaðið greindi
frá því fyrir nokkru að einn íbúi
Bjarnarstígs, Óskar Jónasson, hefði
verið rændur tölvu sinni.
Ómar Smári Á rma nnsson,
aðstoðaryfirlögregluþjónn í Reykja-

vík, segir ofmælt að tala um faraldur þjófnaða. Hins vegar séu svona
smáþjófnaðir algengir, ekki síst á
þessu svæði: Ofan og neðan Laugavegs og í Þingholtunum. „Þetta eru
menn sem ganga um og virðast hafa
það eitt fyrir stafni að leita uppi
auðsótt verðmæti,“ segir Ómar og
bendir á að þjófnaður á fartölvum sé heimskulegur því hægt sé
að rekja það hvar þær eru settar í
samband. Aðspurður segir hann að
auðgunarbrotum hafi fjölgað um
helming frá því í haust.
jakob@frettabladid.is

Trymbillinn snjalli og Vantrúarmaðurinn Birgir Baldursson lætur
hvergi deigan síga og blæs nú þriðja
sinni til bingós á föstudaginn langa.
Bingóið verður haldið á Austurvelli
klukkan 12.30. Með þessu brjóta
Vantrúarmenn helgidagafríið sem sérstaklega
bannar bingó og aðrar
skemmtanir. Vantrúarmenn segja þessi lög
byggja á öfgakenndri
lútherstrú og óeðlilegu
sambandi ríkis og
kirkju.
- jbg

Moka út bókum á Akureyri
„Bókamarkaðurinn á Akureyri er
brjálaður ‚sökksess‘,“ segir Kristján B. Jónasson formaður Félags
íslenskra bókaútgefenda, og dregur hvergi af sér. Hann er að tala
um bókamarkað sem nú stendur
við bakka Glerár á Akureyri: „Á
fyrstu tveimur dögunum var búið
að selja fyrir helming þess sem
selt var fyrir allan tímann í fyrra.
Aðsóknin er með ólíkindum og sé
hún reiknuð yfir á höfuðborgarsvæðið væri það eins og tugþúsundir hefðu farið á bókamarkaðinn þessa helgi. Aukningin á dag
hefur verið frá 120 prósentum upp
í 170 prósent.“
Eftir að hafa slegið öll sölu- og
aðsóknarmet í miðri kreppu flutti
bókamarkaður Félags íslenskra
bókaútgefenda sig norður; til
höfuðstaðar hins bjarta norðurs,
skíðaparadísarinnar og fæðingarstaðar Ragga Sót, eins og Kristján
telur ástæðu til að tíunda. Bókamarkaður á Akureyri var endur-

KRISTJÁN B. JÓNASSON Segir aðsókn á bókamarkað á Akureyri með ólíkindum mikla.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

reistur í fyrra og gekk þá prýðilega. Var þá húsnæðið undir
markaðinn stækkað og segir
Kristján meiri sölu nú en nokkurn

óraði fyrir. Markaðurinn stendur
til annars í páskum og eru titlarnir á markaðnum um fimm þúsund.
- jbg
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

BAKÞANKAR
Karenar D.
Kjartansdóttur

Gæði norrænna
guma

Í

miðbænum má oft sjá ljóshærðan mann ganga með barnavagn
um stræti. Á göngu minni um rústir aðalverslunargötu bæjarins sé
ég hann nær undantekningalaust
og virði hann fyrir mér, enda heldur óalgengt að sjá karlmann einan
á gangi með vagn þótt við búum í
jafnréttissamfélagi.

OFT

hef ég fussað þegar konur
mæra suðræna sveina fyrir riddaramennsku og reynt að leiða þeim
fyrir sjónir að brosandi suðrænir
hurðaopnarar séu óspennandi
kostur miðað við blíða karlmenn
af norðurhjara veraldar – og vísa
til ljóshærða mannsins með barnavagninn máli mínu til stuðnings.

EINHVERRA

hluta vegna urðu
samt sífellt fleiri íslenskir karlmenn sannfærðir um að þeir yrðu
að fara eftir túristasögum af siðareglum Sturlungaaldar. Reyndar
virtist þekking á gildi Íslendingasagna, Snorra-Eddu eða siglingakunnáttu til forna ekki fylgja með.
Þá urðu þær raddir háværari að
fugladráp væri mælikvarði karlmennskunnar. Virðing fyrir náttúru og velferð komandi kynslóða
væri karlmönnum ekki samboðin.

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000
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ÞETTA síðastnefnda hefur reyndar lengi verið algengt viðhorf. Ef
til vill hefur það orðið til þegar
lífið snerist í raun um að lifa af
næsta vetur og rányrkja þótti réttlætanleg til að bjarga lífi barnanna
á bænum. Þetta kemur til dæmis
fram þegar saga síldaráranna er
athuguð, þegar sem allt var saltað
á tunnur þar til markaðir fylltust,
verðið féll og silfur hafsins máðist út.

lll#bWV#^h
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undanförnu hafa fjölmiðlamenn veraldarinnar svo keppst við
að gera gys að íslenska karlmanninum. Náðarhöggið hlaut goðsögnin um góða íslenska karlmanninn
svo í tímaritinu Vanity Fair fyrir
skömmu. Heimsbyggðin hlýtur nú
að vera sannfærð um að Íslendingar stríði við kynbundinn erfðagalla
sem geri þá að spaugilegum kjánum sem kunni ekki með peninga
að fara.

ÉG ákvað samt að missa ekki trúna

=']ccjc

á meðan ljóshærði maðurinn væri
enn á sveimi með barnavagn í miðbænum. Það má því nærri geta hve
vonbrigði mín urðu sár þegar ég
heyrði ljóshærða manninn mæla
orð af vörum um daginn. Af tungu
hans ómaði ekki hinn dýrasti arfur
heldur tungumál sem líklega tilheyrir grundum Póllands eða Litháen. Það er ég sannfærð um að
hann er ekkert með barn í þessum
vagni heldur noti hann til að flytja
smyglaðan vodka.

GÓÐAN DAG!
Í dag er þriðjudagurinn 7. apríl,
97. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

6.24
6.04

Hádegi

Sólarlag

13.30
13.15

20.37
20.27

Heimild: Almanak Háskólans
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