GÖNGUFERÐ

í Póllandi er
meðal þess
ferðum í sumar.
sem verður
Ferðin stendur
í boði hjá ÍTfrá 17. til 25.
Gora-þjóðgarðinum
júní og gengið
, Tatrafjöllunum,
í Babia
farið á hæsta
Pieneny-fjöllunum
tind Póllands,
og
Rysy, sem er
2.499 metra
hár.
Sölufulltrúar

Jóna María

Hafsteinsdóttir

jmh@365.is

512 5473 Hugi

Garðarsson
hugi@365

.is 512 5447

SESSELJA TRAUSTADÓTTIR

ANDRI SNÆR MAGNASON

Varði páskafríinu í að
búa til ratleikspósta
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Reykjavíkurvegi
Sími 5550944 64 - 220 - Hafnarfjörður
- Fax 5654055
- Netfang: hlif@hlif.i
s

AÐALFUNDUR

Aðalfundur
Verkalý
haldinn miðviku ðsfélagsins Hlífar verður
daginn 15. apríl
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Fimm þúsund hafa
séð Draumalandið

Glæsileg glæpasagnahátíð í lok maí
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Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

MIÐVIKUDAGUR
Ólíkt kosningasjónvarp
Stöð 2 og RÚV
segja hvort með
sínum hætti frá
niðurstöðum
alþingiskosninganna.
FÓLK 38

Björnslundur
Fyrsta útideild leikskóla á Íslandi verður
opnuð formlega í dag í
skógarrjóðri í útjaðri
Norðlingaholts.
TÍMAMÓT 21

Dæmdur fyrir morð
Phil Spector á yfir höfði sér
lífstíðarfangelsi.

FÓLK 28

Átta marka
klassík
Chelsea og
Barcelona eru
komin í undanúrslit
Meistaradeildarinnar en
Liverpool er úr leik þrátt
fyrir hetjulega baráttu.

HÚSTÖKUFÓLK VIÐ VATNSSTÍG Fjöldi fólks hefur sest að í húsi við Vatnsstíg. Lögreglan gaf fólkinu frest til klukkan fjögur í gær til að rýma húsið en þegar Fréttablaðið fór í

prentun á ellefta tímanum í gærkvöldi var fólkið enn í húsinu. Sjá síðu 6

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÍÞRÓTTIR 32

Rússneskir læknar forviða:

2
7
6
7
HÆGVIÐRI Í dag verður hæg
norðlæg eða breytileg átt. Léttir
smám saman til suðaustan og
austan til annars skýjað og
úrkomulítið. Hiti 0-8 stig, mildast
syðst.

VEÐUR 4

27,3 prósent segjast nú myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins. Borgarahreyfingin er nánast búin að ná fimm prósent markinu. Framsókn, Samfylking og VG dala lítillega frá því í síðustu viku.
SKOÐANAKÖNNUN 27,3 prósent segj-

ast nú myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn, samkvæmt nýrri skoðanakönnun F réttablaðsins á
landsvísu. 24,8 prósent studdu
flokkinn í könnun blaðsins fyrir
viku. Þessa sjö daga hefur verið
mikil umræða um styrki sem Sjálfstæðisflokkurinn fékk árið 2006;
annars vegar 30 milljóna króna
styrk frá FL-Group og hins vegar
25 milljóna króna styrk frá Landsbankanum.
Bjarni Benediktsson, formaður
Sjálfstæðisflokksins, viðurkennir að útkoma könnunarinnar hafi
komið sér á óvart. „Ég hef ekki haft
sérstakt tilefni til að ætla að þessar
óvenjulegu aðstæður væru að veita
okkur meðbyr,“ segir Bjarni. „En
augu fólks eru að opnast fyrir því
að ríkisstjórnin sem nú starfar er
ekki líkleg til að ná árangri.“

Samfylking er sem fyrr stærsti
flokkurinn með 32,2 prósent fylgi.
25,7 prósent segjast styðja Vinstri
græn og hafa stjórnarflokkarnir
því samanlagt 57,9 prósent fylgi.
6,8 prósent styðja nú Framsóknarflokkinn og 4,9 prósent segjast
myndu kjósa Borgarahreyfinguna.
Fari flokkurinn yfir fimm prósent
markið fær hann þrjá þingmenn
kjörna hið minnsta. „Ég er hrærður
og þakklátur. Þetta mikla fylgi sem
mælist með okkur í tveimur könnunum á sama degi hefur komið af
sjálfu sér,“ segir Þráinn Bertelsson,
sem leiðir lista Borgarahreyfingarinnar í Reykjavík norður. „Mér
þykir vænt um … þau skilaboð að
við erum alvöru framboð.“
2,0 prósent segjast styðja Lýðræðishreyfinguna og 0,7 prósent
styður Frjálslynda flokkinn.
- ss/ sjá síðu 4

Fylgi stjórnmálaﬂokkanna
Skoðanakönnun Fréttablaðsins 14. apríl
2009 – fjöldi þingmanna og fylgi (%)
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VÍSINDI Rússneskir skurðlæknar hafa fjarlægt fimm sentimetra furutré úr lunga sjúklings.
Þeir héldu að krabbamein hrjáði
manninn þegar hann tók að hósta
blóði og kvarta undan skelfilegum sársauka í brjóstholinu. Þeir
urðu því forviða þegar þeir fundu
eðlilegan furugræðling í lunganu.
Talið er að sjúklingurinn hafi
andað að sér örsmáu fræi sem
síðan óx í lunganu. Sársaukann
megi rekja til barrnálanna sem
stungust í hann að innanverðu. - sh

Opin og heiðarleg
stjórnsýsla

SPURNING DAGSINS
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Starfsmenn Langholtsskóla segja borgaryfirvöld ekki verja störf, þvert á loforð:

Kastró skorar á Obama:

Krefjast svara um atvinnumál

Vill fá frekari
tilslakanir

ATVINNUMÁL Starfsmenn Lang-

Björgvin, hefur þú gefið gó á
þetta?
„Að sjálfsögðu gefur Bó gó á Bo
hans Obama.“
Barack Obama Bandaríkjaforseti hefur
fengið sér hund en sá hefur fengið nafnið Bo. Björgvin Halldórsson hefur lengi
gengið undir viðurnefninu Bó.

Könnun í Reykjavík norður:

Fylgi Sjálfstæðisflokks hrynur
SKOÐANAKÖNNUN Fylgi Samfylkingar er nú 34,3 prósent og fengi
flokkurinn fjóra kjördæmakjörna
þingmenn í Reykjavíkurkjördæmi
norður, samkvæmt nýrri könnun Capacent Gallup fyrir RÚV og
Morgunblaðið. 29,1 prósent styður
Vinstri græn og fengi flokkurinn
þrjá þingmenn. Fylgi Sjálfstæðisflokksins fer úr 36,4 prósenta
kjörfylgi í 22,0 prósenta fylgi nú
og fengi flokkurinn tvo þingmenn.
Aðrir flokkar ná ekki inn manni.
8,1 prósent styður Borgarahreyfinguna, 5,3 prósent styðja Framsóknarflokkinn, 1,1 prósent styður
Frjálslynda flokkinn og 0,2 prósent
Lýðræðishreyfinguna.
Svarhlutfall var 60,5 prósent. - ss

Framsóknarmenn á Klörubar:

Þrír formenn
á páskafundi
STJÓRNMÁL Þrír fyrrverandi formenn Framsóknarflokksins voru
á Kanaríeyjum um páskana.
Allir mættu þeir á laugardaginn
á opinn fund á Íslendingastaðnum Klörubar í verslunarmiðstöðinn Yumbo á Ensku ströndinni á
laugardaginn. Fréttablaðið hefur
ekki náð í þau Halldór Ásgrímsson, Guðna Ágústsson og Valgerði Sverrisdóttur en einn fundargesta sem rætt var við segir að
létt hafi verið yfir framsóknarleiðtogunum fyrrverandi. Halldór mun meðal annars hafa rætt
um upphaf stjórnmálaferils síns.
Guðni hélt upp á sextugsafmæli
sitt ytra á skírdag.
- gar

ÍSLAND-PALESTÍNA
Össur á aðalfundi
Félagið Ísland-Palestína heldur aðalfund sinn í Norræna húsinu í kvöld
klukkan átta. Kosið verður í stjórn en í
upphafi fundarins flytur Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra erindi.

holtsskóla hafa sent Hönnu Birnu
Kristjánsdóttur borgarstjóra bréf
og krafist svara um hvernig á að
verja störf í skugga niðurskurðar
hjá borginni. Skólastjóri Langholtsskóla telur óumflýjanlegt að fækka
stöðugildum.
Bréfið er sent í kjölfar starfsmannafundar í skólanum þar
sem Hreiðar Sigtryggsson skólastjóri kynnti fyrirhugaðar aðgerðir sem grípa þarf til vegna nýsamþyk k t ra r fjá rh a gs á æt lu n a r
Reykjavíkurborgar. Skólum verður gert að skera niður. Í Langholtsskóla lítur út fyrir að hópur fastráðinna starfsmanna, sérstaklega

FRÁ LANGHOLTSSKÓLA Starfsfólk Langholtsskóla krefst svara frá borgarstjóra
um með hvaða hætti á að verja störf í
borginni.
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGURÐUR JÖKULL

kennara, missi störf sín frá og með
næsta hausti.
Sæmundur Helgason, trúnaðarmaður í Langholtsskóla, telur lík-

legt að stöðugildum verði fækkað
um sex til sjö. „Við höfum heyrt
að þetta sé raunin í öðrum skólum
einnig. Það þýðir því ekki að slá sér
á brjóst og segja að störfin í borginni hafi verið varin.“
Hér vísar Sæmundur til fréttar
frá borgarstjórn þar sem segir:
„… Markmið við endurskoðun fjárhagsáætlunar var að hagræða um
rúma 2,3 milljarða í samræmi við
samþykkta fjárhagsáætlun og með
því að standa vörð um grunnþjónustu við íbúa borgarinnar, störf
borgarstarfsmanna og gjaldskrár.
Þessi markmið hafa nú náðst …“
Ekki náðist í borgarstjóra við
vinnslu fréttarinnar.
- shá

Kjalnesingar vilja lát
á skothríð á Álfsnesi
„Ein kúla á rangri leið getur kostað mannslíf“ segir í ályktun íbúasamtaka Kjalarness sem krefjast þess að skotsvæði á Álfsnesi verði lokað. Hjón sem fluttu í
sveitakyrrðina segjast ekki hafa drukkið kaffi á veröndinni síðan í júlí 2005.
FÓLK Íbúar á Kjalarnesi segja bæði

mengun og ógn stafa af skotsvæði
á Álfsnesi og vilja það burt.
Skotvæðið á Álfsnesi var tekið
í notkun sumarið 2005. Hjónunum Eiríki Hans Sigurðssyni og
Sigrúnu Árnadóttur, sem fluttu á
Skriðu undir Esju tveimur árum
áður til að njóta kyrrðarinnar, var
illa brugðið þegar þau komu heim
úr ferðalagi síðdegis einn júlídag
og settust út á verönd með kaffibolla. Skothvellir glumdu við:
„Við sáum okkur þann kost
vænstan að flytja okkur í hús með
kaffið og þannig hefur það verið
síðan,“ segja hjónin í bréfi sem
sent var í janúar 2007 til Björns
Inga Hrafnssonar, þáverandi formanns borgarráðs.
Skotsvæðið sem um ræðir er á
vegum Skotfélags Reykjavíkur og
Skotveiðifélags Reykjavíkur samkvæmt samningi við borgina sem
gildir til 2020. Bæði einstaklingar á Kjalarnesi og íbúasamtökin í
heild hafa barist gegn starfseminni
á þessum stað. Ástandið magnist
upp vegna endurvarps skothvellanna af klettum í nágrenninu.
Fuglalíf sé ekkert.
Í nýju bréfi íbúasamtakanna er
þess enn krafist að skotsvæðinu
verði lokað. Hávaðinn trufli íbúa
í allt að fimm kílómetra fjarlægð
og sé svo mikill um kvöld og helgar að einstaka íbúar hafi hreinlega
flutt á brott vegna hans. Að auki
brjóti skotmenn reglur með æfingum utan opnunartíma.
„Okkur óar við þessari starfsemi
– svo nálægt byggð hjá okkur og
útivistarsvæði – ein kúla á rangri
leið getur kostað mannslíf,“ segir

BANDARÍKIN, AP Fidel Kastró, fyrr-

verandi Kúbuleiðtogi, segir tilslakanir Bandaríkjanna á ferðum og
fjártilfærslum til Kúbu vissulega
jákvætt skref, en þó frekar lítið.
Hann skorar á Barack Obama
Bandaríkjaforseta að samþykkja
frekari tilslakanir.
Bandaríkin hafa undanfarna
áratugi lagt strangar hömlur á
ferðalög til Kúbu og viðskipti við
Kúbu, með þeim afleiðingum að
efnahagur Kúbu hefur átt erfiðara
með að ná sér á strik en ella.
Obama hafði lofað því í kosningabaráttunni að gera breytingar
á þessu. Á mánudag aflétti hann
svo að hluta til hömlum.
- gb

Framboð til alþingiskosninga:

Framboðslistar
ófullnægjandi
KOSNINGAR Formenn yfirkjör-

stjórna hafa gert athugasemdir
við framboðslista Borgarahreyfingarinnar og Lýðræðishreyfingarinnar. Listarnir uppfylla ekki
32. grein kosningalaga þar sem
kveðið er á um að hverjum framboðslista fylgi yfirlýsing frá öllum
frambjóðendum um að þeir hafi
gefið leyfi fyrir að nöfn þeirra séu
sett á lista í tilteknu kjördæmi.
Þetta er samkvæmt túlkun kjörstjórnanna á lagagreininni.
Málið verður til umfjöllunar hjá
yfirkjörstjórnum í dag. Verði það
niðurstaðan að framboðslistarnir
standist ekki kröfur, gefst framboðunum kostur á að laga það sem
kjörstjórnum þykir upp á vanta til
þess að listarnir standist lög.
Komi til ógildingar framboðslistanna á vettvangi yfirkjörstjórna hafa framboðin rétt á að
skjóta þeim úrskurði til landskjörstjórnar, sem hefur lokaorðið. - shá

Norður-Kóreustjórn:

Hætt að ræða
kjarnorkumál

EIRÍKUR H. SIGURÐSSON
OG SIGRÚN ÁRNADÓTTIR

Hjónin fluttu úr Mosfellsbænum í sveitasæluna
undir Esju en segjast búa
við óþolandi hávaða frá
byssumönnum á Álfsnesi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

í bréfi íbúasamtakanna til Hönnu
Birnu Kristjánsdóttur borgarstjóra. Málið var einnig rætt við
Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson, þáverandi borgarstjóra, í ágúst 2006.
Áðurnefnd hjón segja í nýju
bréfi að þótt borgin hafi gengist
fyrir hljóðmælingum við skotsvæðið hafi þær verið tilviljanakenndar og ekki náð að skrá hávaðann eins og hann getur orðið. Gera
þurfi faglegar hljóðmælingar.
„Það þarf að fá fleiri en einn einstakling með öflugar haglabyssur
til að skjóta á leirdúfur sem kast-

að er upp frá kösturum sem snúa
í skotátt hingað. Á meðan skulum
við bjóða viðkomandi hlustendum
í kaffi hér úti á pallinum,“ skrifa
Eiríkur og Sigrún.
Í samtali við Fréttablaðið segja
Sigrún og Eiríkur að jafnvel þótt
hús þeirra hjóna sé þrjá kílómetra
frá skotsvæðinu sé hávaðinn óþolandi. „Þegar menn eru með öflugar haglabyssur og skotáttin er
hingað að okkur þá magnast hvert
einasta skot upp og bergmálar hér
margfalt í klettunum fyrir aftan
húsið.“
- gar

NORÐUR-KÓREA, AP Stjórnvöld í
Norður-Kóreu segjast hætt allri
þátttöku í viðræðum um kjarnorkuafvopnun og segjast einnig
ætla að gangsetja eina kjarnaofn
sinn á næstunni.
Þetta segja þau viðbrögð sín við
ályktun öryggisráðs Sameinuðu
þjóðanna, sem fordæmdi harðlega
geimskot Norður-Kóreu í síðustu
viku. Norður-Kóreumenn segjast aðeins hafa sent gervihnött
út í geiminn, og tilgangurinn sé
friðsamlegur. Önnur ríki fullyrða
hins vegar að um tilraun með
langdrægt flugskeyti hafi verið
að ræða, sem hægt væri að beina
gegn Bandaríkjunum.
Samkvæmt ályktun öryggisráðs
SÞ frá árinu 2006 er Norður-Kóreumönnum óheimilt að gera tilraunir með flugskeyti.
- gb

FME bíður umsagnar Seðlabankans um kaup MP Banka á útibúaneti SPRON:

Stefnt að opnun SPRON eftir helgi

Opin og heiðarleg stjórnsýsla
Vinnum gegn spillingu með því að styrkja upplýsinga- og stjórnsýslulög, efla eftirlitsstofnanir og styðja við frjáls félaga- og neytendasamtök. Aukum gagnsæi í starfsemi ríkisstjórnar og Alþingis og
sjáum til þess að stjórnsýslunni verði settar siðareglur.

VIÐSKIPTI Búist er við því að kaup MP Banka á útibúaneti SPRON og Netbankanum gangi í gegn á
allra næstu dögum, jafnvel í dag. Þetta segir Margeir Pétursson, stjórnarformaður MP.
MP Banki hefur beðið samþykkis Fjármálaeftirlitsins fyrir kaupunum síðan skilanefnd SPRON
gekk að 800 milljóna tilboði í útibúanetið. Að sögn
Margeirs bíður Fjármálaeftirlitið þess nú að Seðlabankinn veiti umsögn sína um samkomulag MP
Banka og Nýja Kaupþings.
Samkomulagið felur í sér að MP Banki mun lána
Kaupþingi fyrir þeim innstæðum sem gamlir viðskiptavinir SPRON kunna að flytja með sér yfir
í nýja SPRON hjá MP Banka. Innlánsreikningar
SPRON fluttust allir yfir til Kaupþings við hrun
SPRON og óttuðust fulltrúar Kaupþings að eins
konar áhlaup yrði gert á bankann þegar gamlir viðskiptavinir SPRON flykktust með fé sitt yfir í MP
Banka. Það gæti Kaupþing illa staðist.
Margeir segir að MP Banki stefni að því að opna
þrjú útibú á ný undir merkjum SPRON „eins fljótt
og því verði tæknilega komið við“. Ólíklegt sé að
það verði í vikunni en hann vonar að það geti gerst
strax eftir helgi.

SPRON MP Banki hyggst opna þrjú útibú undir merkjum

SPRON.

FRÉTTABLAÐIÐ / VALLI

Margeir segir að betra hefði verið að ljúka málinu fyrr. „En ég held að fólk átti sig á því að þetta
er kannski eini valkosturinn við ríkisbankakerfið í
framtíðinni.“
- sh

LAUSNIR FYRIR HEIMILIÐ

Greiðslujöfnun
erlendra íbúðalána
Landsbankinn býður upp á fjölmargar lausnir fyrir heimilið. Ein þeirra er greiðslujöfnun
lána í erlendri mynt með veði í íbúðarhúsnæði. Ef þú vilt draga úr sveiflum og jafna
greiðslubyrði láns kann greiðslujöfnun að henta þér.

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

Tilgangur greiðslujö
fnunar er að létta gr
eiðslubyrði viðskip
gera þeim kleift að
tavina og
standa við skuldbin
dingar sínar.
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Kynntu þér málið á la
ndsbankinn.is eða ko
mdu við í næsta útib
fáðu aðstoð við að
úi og
meta hvaða lausnir
henta þér best.

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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Hækkun gjaldskrár sérfræðilækna um rúm níu prósent frestast til 1. júní:

Ástþór Magnússon:

Tekur ekki mark
á könnuninni

Bandaríkjadalur

127,37

127,97

Ráðherra vill ná kjarajöfnun

Sterlingspund

189,67

190,59

HEILBRIGÐISMÁL Samið hefur verið

190,32

191,46

SDR

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
207,4521
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Steingrímur J. Sigfússon:

D-listi ofmetinn
„Við erum bærilega sátt við þessa
niðurstöðu. Það sem kemur á óvart
í þessari könnun er að ég hefði
haldið að Sjálfstæðisflokkurinn
fengi minna en ekki meira en síðast,“ segir Steingrímur J. Sigfússon,
formaður Vinstri grænna. „Ég hefði
haldið að þeir væru á niðurleið
frekar en hitt. Þetta er svipað og við
höfum verið að fá í öðrum könnunum, eða í kringum 26 prósent,
sem er alveg ágætt. Hins vegar hlýtur Sjálfstæðisflokkurinn að vera
ofmetinn í þessari könnun.“

Dagur B. Eggertsson:

Góð vísbending
„Þetta er ánægjuleg vísbending
og reynslan kennir manni að hafa
verður fyrir hlutunum og heyja
kosningabaráttu af krafti fram á
síðasta dag,“ segir Dagur B. Eggertsson, varaformaður Samfylkingarinnar. „Ég held að niðurstaðan sé viðurkenning til Jóhönnu
Sigurðardóttur og ríkisstjórnarinnar um að hún hefur látið hendur
standa fram úr ermum á stuttum
starfstíma.“
Dagur segir að áfram sé ákall um
ábyrgð og festu við landsstjórnina
en á lokametrunum sé mikilvægt
að ná til fyrirtækjanna og heimilanna með framtíðarsýn flokksins.

Guðjón Arnar Kristjánsson:

Ræðum við fólk
„Við erum mjög óhress með þetta,
eina og gefur að skilja,“ segir Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður
Frjálslynda flokksins. „Ég hef ekkert
á reiðum höndum til að skýra þetta
annað en að við náum ekki með
okkar mál í gegn. Þessi niðurstaða
er í engu samræmi við þau viðbrögð sem okkar fólk hefur fengið
úti um land. Við teljum okkur vera
með góðan málatilbúnað.“
Guðjón segir aðeins eitt að gera.
„Við verðum að boða út mannskap
og ræða við fólk um málin sem
skipta raunverulegu máli; maður á
mann. Það er ekkert annað að gera
í þessari stöðu.“
- shá

- ghs

Borgarahreyfing við
fimm prósenta markið
Sjálfstæðisflokkurinn og Borgarahreyfingin bæta við sig fylgi á milli vikna,
samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins og er Borgarahreyfingin mjög
nálægt fimm prósent markinu sem gæfi flokknum þrjá þingmenn kjörna.
SKOÐANAKÖNNUN Umræða síðustu
viku um tugmilljóna króna styrki
FL-Group og Landsbankans til
Sjálfstæðisflokksins hefur ekki
haft áhrif á fylgi hans, samkvæmt
nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins. 27,3 prósent segjast myndu
kjósa flokkinn nú, samanborið við
24,8 prósent hinn 7. apríl. Munurinn
er innan skekkjumarka en flokkurinn bætir við sig fylgi meðal karla
á höfuðborgarsvæðinu. Miðað við
þetta fylgi fengi flokkurinn 19 þingmenn kjörna, í stað 25 sem flokkurinn hefur nú.
Borgarahreyfingin bætir líka við
sig fylgi milli vikna og segjast nú
4,9 prósent myndu kjósa flokkinn.
Fylgið er 0,1 prósentustigi frá því
að reiknaðir væru jöfnunarmenn á
flokkinn en ef stjórnmálaflokkur
fær fimm prósent atkvæða á landsvísu fær hann að minnsta kosti þrjá
þingmenn kjörna. Hefði flokkurinn
fengið 0,1 prósentustigi meira hefði
flokkurinn fengið þrjá þingmenn,
einn frá hverjum flokki fyrir sig;
Sjálfstæðisflokki, Samfylkingu og
Vinstri grænum. Nánast allt fylgi
flokksins er á höfuðborgarsvæðinu.
Í síðustu viku sögðust 1,7 prósent
styðja Borgarahreyfinguna.
Samfylking stendur nánast í stað,
fer niður um 1,1 prósentustig og
segjast nú 32,2 prósent styðja flokkinn. Hann fengi því 22 þingmenn,
en hefur 18 þingmenn á þingi nú.
25,7 prósent styðja Vinstri græn,
2,4 prósentustigum minna en í síðustu viku og fengi flokkurinn 18
þingmenn. Það yrði tvöföldun á
þingmannafjölda, því flokkurinn
hefur níu þingmenn nú.
Samanlagt fylgi ríkisstjórnar-

Jóhanna!
Valdið er í
þínum höndum!
Lífeyrissjóðirnir eiga að starfa í þágu þeirra sem greiða í þá.
Lífeyrisþegar geta ekki borgað sukk örfárra einstaklinga.

íslenskur ríkisborgari

Fylgi stjórnmálaflokkanna
Samkvæmt könnunum Fréttablaðsins frá kosningum 2007 til 14. apríl 2009.
40
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flokkanna er því 57,9 prósent og
fengju flokkarnir tveir 40 þingmenn kjörna.
Fylgi Framsóknarflokksins dalar
frá því í síðustu viku. 6,8 prósent
segjast nú myndu kjósa flokkinn
og er munurinn milli vikna umfram
skekkjumörk. Þingmenn Framsóknarflokksins yrðu því fjórir, í stað
sjö nú.
Tvö prósent segjast myndu kjósa
Lýðræðishreyfinguna, en eitt prósent svarenda studdi hana í síðustu
viku. Þá er minnsti flokkurinn nú

Erum áhyggjulaus
„Niðurstaðan kemur mér á óvart.
Við höldum okkur við það að hafa
ekki áhyggjur af könnunum, heldur að halda okkar striki,“ segir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins.
Sigmundur segir ljóst að það sé
ekki alltaf vinsælt að tala á þeim
nótum sem Framsóknarflokkurinn
hefur gert að undanförnu. „Við
höfum sagt að hér sé margt í ólagi
og það þurfi róttækar aðgerðir. Við getum þó alltaf sagt að við
höfum ekki reynt að blekkja fólk.“

Frjálslyndi flokkurinn og segjast
0,7 prósent styðja flokkinn.
Hringt var í 800 manns þriðjudaginn 14. apríl og skiptust svarendur jafnt eftir kyni og hlutfallslega eftir búsetu. Spurt var; Hvaða
lista myndir þú kjósa ef gengið yrði
til kosninga nú? 69,5 prósent tóku
afstöðu til spurningarinnar.
Ef litið er til allra 800 sögðust 14,8 prósent ekki munu kjósa
eða skila auðu. 12,5 prósent voru
óákveðin og 7,8 prósent neituðu að
svara.
svanborg@frettabladid.is

„Þetta hafa á engan hátt verið
góðir dagar fyrir okkur upp á síðkastið, en ég hef skynjað að þau
skilaboð sem við höfum fram að
færa, og varða það verkefni sem
bíður okkar eftir kosningar, eiga
góðan hljómgrunn hjá kjósendum,“
segir Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins. „Ég trúi því
að við höldum áfram að sækja í
okkur veðrið, en verkefnið er engu
síður ærið.“
Bjarni viðurkennir að útkoma könnunarinnar hafi komið sér á óvart.
„Augu fólks eru að opnast fyrir því
að ríkisstjórnin sem nú starfar er
ekki líkleg til að ná árangri.“

Þráinn Bertelsson:

Erum alvöru afl
„Ég er hrærður og þakklátur. Þetta
mikla fylgi sem mælist með okkur
í tveimur könnunum á sama degi
hefur komið af sjálfu sér. Við
erum rétt að byrja. Úr því að þetta
fer svona af stað þá finnst mér
líklegt að við eigum eftir að bæta
við okkur,“ segir Þráinn Bertelsson, fyrsti maður í Reykjavíkurkjördæmi norður. Þráinn segir
það hafa verið rétt mat að þörf
sé fyrir framboð eins og Borgarahreyfinguna. „Mér þykir vænt um
þetta traust og þau skilaboð að
við erum alvöru framboð. Fólk er
að senda þau skilaboð að það vill
okkar rödd í umræðuna.“
- shá

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Sigurður Þ.
Ragnarsson

2

-1

veðurfræðingur

3
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BLÍÐVIÐRI
FRAMUNDAN
Í dag og raunar næstu
daga verður hægviðrasamt á landinu.
Í dag verður bjartast
suðaustan til en síðan
má búast við því að
víða verði bjart á
morgun og föstudag
með ágætum hlýindum. Helgarhorfurnar
eru ekki eins bjartar
en engu síður hægðviðrasamar og mildar. 4

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

32,2

32,6

35,2

30

15 14,3

Sigmundur Davíð:

Skilaboðin skýr

36,6
35

Ástþór Magnússon, stofnandi
Lýðræðishreyfingarinnar, taldi
ekkert að marka könnun Fréttablaðsins. Hann sagði framboðin til þingkosninga ekki fá jafn
mikla umfjöllun í fjölmiðlum og
að kjósendur hefðu varla getað
kynnt sér allt sem í boði væri.
„Þetta er ekki jafn leikur. Nú er
kosningaeftirlit ÖSE mætt og það
verður gaman að sjá skýrsluna
sem þeir koma með yfir bananalýðveldið Ísland,“ sagði Ástþór.
„Það er aukaatriði hvað við
fáum mörg prósent í þessari
könnun. Það er ekki hægt að gera
kannanir nema kjósendur viti
hvað þeir geta valið um.“
- kh

Bjarni Benediktsson:

40,1

7. apríl 2009

1,2834

25. mars 2009

1,276

11. mars 2009

Japanskt jen

27. feb. 2009

15,668

22. jan. 2009

15,576

22. nóv. 2008

Sænsk króna

25. okt. 2008

19,329

ríkið ætli að skera niður. Þessar
upplýsingar þurfi að koma fram
nú. „Fólk á skýlausa kröfu um
hvar menn ætla að beita niðurskurðarhnífnum. Við þurfum að
fá hreinar línur í það í kosningabaráttunni,“ segir hann.
Ögmundur segir að nú sé kjarajöfnun viðfangsefnið sem allir
standi frammi fyrir, bæði á opinberum og almennum vinnumarkaði. Leita þurfi jafnvægis í kerfinu. „Núna hugsa ég þessi mál
ekki í prósentum talið. Ég hugsa
þetta fyrst og fremst með það í
huga að ná samkomulagi við stéttirnar um jafnvægi í kerfinu.“

21. júní 2008

19,215

19. apríl 2008

Norsk króna

23. feb. 2008

22,816

30. jan. 2008

169,95

22,684

29. sept. 2007

169,01

Dönsk króna

um
má nuð um vegna þess
að kaupgjald
hefur staðið í
stað og fólk auk
þess orðið fyrir
kjararýrnun og
tekjumissi af
öðrum sökum
og verðbólgan
ÖGMUNDUR
séð um afgangJÓNASSON
inn.“
Vilhjálmur
Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness, bendir á að þjóðin
standi frammi fyrir niðurskurði
í heilbrigðisútgjöldum. Ekki sé
búið að upplýsa fólk um hvar

15. maí 2007

Evra

við sjálfstætt starfandi lækna um
að fresta til 1. júní hækkun á einingaverði þeirra úr 266 krónum í
290 krónur eða um rúm níu prósent. Ögmundur Jónasson heilbrigðisráðherra segist ekki hafa
á hraðbergi hvað þessi hækkun
kostar. Hann segist mjög andsnúinn því að innheimta sjúklingagjöld. Engin áform eru uppi um
hækkun á þeim síðar á árinu.
Ögmundur segir að hækkun
sérfræðilækna nú hefði verið
í „hróplegu ósamræmi við það
sem almennt er að gerast á vinnumarkaði þar sem kaupmáttur
hefur rýrnað mjög á undangengn-

Kosningar

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

14. apríl 2009

GENGIÐ 14.04.2009
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3-5 m/s
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FÖSTUDAGUR
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Alicante

19°

Amsterdam

22°

Basel

23°

Berlín

24°

Billund

16°

Eindhoven

24°

Frankfurt

24°

Friedrichshafen

23°

Gautaborg

15°

Kaupmannahöfn

14°

Las Palmas

21°

London

19°

New York

10°

Orlando

26°

Osló

14°

París

20°

Róm

23°

Stokkhólmur

5

9°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Til hamingju
Íslandsmeistarar!
Iceland Express, styrktaraðili Íslandsmótsins í körfubolta, óskar
KR-ingum og Haukum innilega til hamingju með Íslandsmeistaratitlana
2009. Iceland Express-deildin var mögnuð í vetur. KR-ingar og Haukar
áttu frábært tímabil og eru liðin vel að titlunum komin.
Til hamingju!

með ánægju
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Hústökufólki á Vatnsstíg veittur frestur en lögregla lét ekki sjá sig:

Lýstu yfir sigri gegn lögreglu

Borðaðir þú fisk yfir páskana?
Já

43,8
56,2

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Vilt þú að nektardans verði
bannaður með lögum?
Segðu skoðun þína á vísir.is

LÖGREGLUMÁL „Ef lögreglan kemur ekki þá
þýðir það að hún er hrædd. Og það er af því
að við sýnum samstöðu!“ var hrópað af stigapalli fyrir utan Vatnsstíg 4, þar sem hópur
ungmenna hefur gert sig heimakominn í áður
tómu húsinu. Lögreglan hafði gefið hústökufólkinu frest til klukkan fjögur í gær til að
rýma húsið, en lét hins vegar ekki sjá sig.
Nokkur mannfjöldi hafði safnast saman
fyrir utan húsið og innandyra og hugðist veita
lögreglunni mótspyrnu. Meðal annars var
kveiktur eldur fyrir utan.
Aðspurður segir varðstjóri lögreglu að
það hafi verið oftúlkun að ætla að lögreglan
myndi grípa strax til aðgerða yrði fólkið ekki
við tilmælum hennar um að rýma húsið. Af
orðum hans mátti skilja að málið væri ekki
litið ýkja alvarlegum augum.

Húsið er í eigu Ágústs Friðgeirssonar. Til
stendur að rífa það og byggja verslunar- og
íbúðarhúsnæði. Ágúst óskaði eftir aðgerðum
lögreglu vegna þess að fólkið væri í húsinu á
hans ábyrgð.
„Í vetur hef ég verið látinn koma útigangsfólki út sem hefur borist þarna inn og halda
húsinu lokuðu. Ég sé engan mun á því fólki
og þessu. Það er sama hætta á að þetta fólk
kveiki í og aðrir,“ segir Ágúst. Hann segir
eignarréttinn heilagan. „Ef þú átt laust herbergi í íbúðinni þinni, á þá hver sem er að geta
flutt inn í það?“ spyr Ágúst.
- sh
VIÐ ÖLLU BÚNIR Hústökufólkið var tilbúið að láta hart

mæta hörðu – en lögreglan kom hins vegar aldrei á
staðinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Stjórnlagaþingið úti
en ósamið um annað
H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 0 9 - 0 1 9 2

g!
nýjun og

þykk, fersknd
rjómaken
jógúrt

grískur gleðileikur
www.ms.is/gottimatinn

GLÆNÝ

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

Framsóknarflokkurinn lét í gær af kröfu sinni um stjórnlagaþing. Björn
Bjarnason sagðist ætla að tala eins oft og hann þyrfti til að koma í veg fyrir
framgang málsins. Ósamið er um önnur ákvæði stjórnarskrárfrumvarpsins.
ALÞINGI „Ég ætla ekki að láta það

verða mitt síðasta verk hér á
Alþingi að svipta Alþingi stjórnarskrárgjafarvaldinu. Og ég mun
hér tala eins oft og ég þarf til
þess að koma í veg fyrir að svo
verði.“
Þessi orð Björns Bjarnasonar,
þingmanns Sjálfstæðisflokksins,
á Alþingi í gær urðu til þess að
framsóknarmenn ákváðu að láta
af kröfu sinni um að bráðabirgðaákvæði um stjórnlagaþing verði
fært í stjórnarskrána. Þar með er
útséð um að efnt verði til stjórnlagaþings á nýju kjörtímabili – í
það minnsta með þeim hætti sem
lagt var upp með í stjórnarskrárfrumvarpi allra flokka utan Sjálfstæðisflokks.
„Sjálfstæðismenn tóku stjórnlagaþingið í málþóf enda keppikefli þeirra að koma í veg fyrir
að völdin færu til fólksins í landinu,“ segir Siv Friðleifsdóttir,
þingflokksformaður Framsóknarflokksins. „Þeir hótuðu að tala
um málið dag og nótt fram að
kosningum og því var þessu eiginlega sjálfhætt,“ segir hún.
Fjórar greinar voru í stjórnarskrárfrumvarpinu; um stjórnlagaþing, um að auðlindir verði í
þjóðareign, um þjóðaratkvæðagreiðslur og um hvernig breyta
skuli stjórnarskránni í framtíðinni.
Sjálfstæðismenn hafa verið
andsnúnir öllum greinunum fjórum en þó lýst sig reiðubúna til
viðræðna um ákvæðið sem lýtur
að því hvernig breyta beri stjórnarskránni.
Óvíst var í gærkvöldi hvert
framhald málsins yrði; hvort samkomulag næðist um þau ákvæði
sem eftir standa eða hvort mál-

ÞINGMENN Björn Bjarnason sagðist

tala eins oft og hann þyrfti til að
koma í veg fyrir stjórnlagaþing. Siv
sagði málinu sjálfhætt.

þófshótun vofði einnig yfir vegna
þeirra.
Meðal þess sem lagt hefur verið
til er að vísa frumvarpinu til meðferðar sérnefndar um stjórnarskrármál milli annarrar og þriðju
umræðu. Þar mætti reyna að ná
samkomulagi um breytingar. Sú
leið var talin býsna líkleg í gærkvöldi.
Enn eru nokkur önnur mál í
þinginu sem ríkisstjórnin telur

brýnt að verði samþykkt fyrir
kosningar. Að sama skapi eru
þar nokkur mál sem sjálfstæðismenn leggja áherslu á. Er líklegt
að fjárfestingasamningur Helguvíkurálversins og íslenskt ákvæði
í loftlagssamningum verði samþykkt fyrir þinglok. Að sama
skapi er talið ólíklegt að stjórnarfrumvarp um eignaumsýslufélag verði að lögum.
bjorn@frettabladid.is

Ríkisendurskoðanda óheimilt að taka út störf fyrrverandi stjórnarformanns OR:

Skoðar ekki störf Guðlaugs
STJÓRNMÁL „Við höfum enga heimild til að ann-

ast svona úttekt sem hann er að vitna til,“ sagði
Sveinn Arason ríkisendurskoðandi aðspurður hvernig hann myndi taka bón Guðlaugs Þórs
Þórðarsonar, fyrrverandi stjórnarformanns
Orkuveitu Reykjavíkur og þingmanns Sjálfstæðisflokks. Guðlaugur sagði í yfirlýsingu á mánudagskvöld að hann hygðist biðja ríkisendurskoðanda að gera úttekt á störfum sínum sem
stjórnarformaður. Í tilkynningunni sagðist hann
ekki una við óvandaða umfjöllun og dylgjur um
störf sín og því teldi hann mikilvægt að ríkisendurskoðandi gerði úttekt á þeim svo að hið sanna
kæmi í ljós.
Sveini hafði ekki borist erindi Guðlaugs þegar
Fréttablaðið talaði við hann. „Málefni Orkuveitu
Reykjavíkur heyra ekki undir okkur og okkar
valdsvið, það er alveg á hreinu,“ segir Sveinn til
frekari útskýringar. Hann sagðist þó ekki vilja
tjá sig um það hverjum bæri að gera slíka úttekt.
Eins sagðist hann ekki vita til þess að ríkisendur-

GUÐLAUGUR ÞÓR ÞÓRÐARSON Fyrrverandi stjórnarformaður

Orkuveitu Reykjavíkur verður að leita annað en til ríkisendurskoðanda til að fá sanngjarna úttekt á störfum sínum.

skoðanda hefði nokkurn tímann borist bón um að
gera álíka úttekt.
Ekki náðist í Guðlaug Þór í gær.
- jse
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Formaður Sjálfstæðisflokksins gagnrýnir lausatök ríkisstjórnarinnar í hagstjórninni:

Óráð að kaupa upp gengi krónunnar
ALÞINGI Ríkisstjórninni hefur mis-

1. Hvað heitir þjálfari nýkrýndra Íslandsmeistara KR í
körfubolta?
2. Hvað heitir hundur dætra
Bandaríkjaforseta?
3.Hverjir öfluðu ofurstyrkja
fyrir Sjálfstæðisflokkinn fyrir
atbeina Guðlaugs Þórs Þórðarsonar?
SVÖR Á SÍÐU 38

tekist algjörlega að styrkja gengi
krónunnar sem hefur fallið um
sextán prósent frá því hún tók við
völdum 1. febrúar.
Þetta sagði Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, á Alþingi í gær. Gagnrýndi
hann aðgerðaleysi stjórnvalda í
efnahagsmálum og taldi hættu á
að verðbólgubylgja skylli á sem
gæti komið í veg fyrir vaxtalækkanir Seðlabankans.
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra blés á þennan málflutning Bjarna og sagði ríkisstjórnina stunda ábyrga og
yfirvegaða hagstjórn. Hann spurði

hvort Sjálfstæðisflokkurinn vildi
að verulegur hluti gjaldeyrisforðans yrði nýttur til að lyfta upp
gengi krónunnar tímabundið og
svaraði því til um leið að slíkt væri
óráð. Ekki mætti nota gjaldeyrisforðann til að kaupa upp gengi
krónunnar upp á von og óvon.
Bjarni sagði rangt að nota þyrfti
gjaldeyrisforðann að marki, Seðlabankinn hefði áður haft áhrif á
gengið með litlum inngripum. Nú
væru á hinn bóginn aðrir siðir í
bankanum og krónan fengi að falla
frjálsu falli.
Síðar á þingfundi gærdagsins
ræddi Steingrímur um sextán prósenta gengisfallið síðan núverandi

BJARNI
BENEDIKTSSON

STEINGRÍMUR J.
SIGFÚSSON

ríkisstjórn tók við völdum. Benti
hann á að á heilu ári hefði það
fallið um hundrað prósent. Ætti

Sundurliðun á starfsemi fyrirtækja sem þingmenn eru
þátttakendur í, sundurliðað eftir ÍSAT. 3. apríl 2009.
Auglýsingastarfsemi og markaðsrannsóknir
Bygging húsnæðis; þróun byggingarverkefna
Fasteignaviðskipti
Fiskveiðar og fiskeldi
Fjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og …
Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni; …
Fræðslustarfsemi
Heildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum
Lögfræðiþjónusta og reikningshald
Rafmagns-, gas- og hitaveitur; kæli- og loftræstiveitur
Rekstur gististaða
Sérhæfð byggingarstarfsemi
Smásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum
Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt
Starfsemi félagasamtaka
Starfsemi höfuðstöðva, starfsemi við rekstrarráðgjöf
Starfsemi safna og önnur menningarstarfsemi
Útgáfustarfsemi
Vörugeymsla og stoðstarfsemi fyrir flutninga
Önnur sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi

3
3
2
3
1
1
2
1
1
1
2
4
5
7
1
10
9
11
1
2

núverandi stjórn sextán prósent í
því kæmu 84 prósent í hlut fyrri
stjórnar.
- bþs

Sundurliðun á starfsemi
fyrirtækja sem þingmenn
eru þátttakendur í.

Fjármálaþjónusta
6

Önnur starfsemi
15

Fasteignaviðskipti
7
Lögfræðiþj.reikningshald
2
Útgáfustarfsemi
2

Önnur starfsemi
5

Tengdir fasteignum,
fiski og fjármálum
Af 55 félögum sem Creditinfo segir alþingismenn tengjast eru 29 í fjármálastarfsemi, fasteignaviðskiptum, fiskeldi eða fiskveiðum. Skorður eru við vinnslu
slíkra gagna um einstaklinga. Fréttablaðið óskar upplýsinga frá þeim sjálfum.
STJÓRNMÁL Flest hlutafélög sem

Auglýsingasími

alþingismenn tengjast beint starfa
í fasteignaviðskiptum, fjármálaþjónustu eða fiskeldi og fiskveiðum samkvæmt svokallaðri ÍSATskráningu. Þetta kemur fram í
skýrslu sem Creditinfo gerði fyrir
Fréttablaðið um þátttöku þingmanna í atvinnulífinu og vitnað
var til í blaðinu í gær.
Samkvæmt hlutafélagaskrá
tengjast alþingismenn nú 55 félögum sem stjórnarmenn, prókúruhafar eða slíkt. Í árslok 2007 tengdust hins vegar fimmtán þingmenn
félögum með eignarhaldi samkvæmt upplýsingum sem Creditinfo vann upp úr ársreikningaskrá.
Af félögunum 55 sem alþingismenn tengjast starfa ellefu á sviði
fasteignaviðskipta, tíu í fjármálaþjónustu annarri en starfsemi

Tækifærin

tryggingarfélaga og lífeyrissjóða
og níu félög starfa í fiskeldi og
fiskveiðum. Á eftir þessum tegundum félaga koma sjö fyrirtæki
í fræðslustarfsemi og fimm í heildverslun.
Persónuvernd hefur neitað Creditinfo um leyfi til að miðla persónugreinanlegum upplýsingum
sem fá má úr ársreikningaskrá. Af
þeim ástæðum hefur Fréttablaðið
nú óskað eftir því við þá flokka
sem nú eiga fulltrúa á Alþingi að
gera grein fyrir tengslum sinna
þingmanna við atvinnulífið. Hjá
sumum flokkanna eru talsverðar upplýsingar um þessi atriði á
heimasíðum flokkanna. Þetta á
við um Vinstri græna og Framsóknarflokkinn sem vísa á heimasíður sínar.
Í svari frá Vinstri grænum

kemur fram að skýrsla Creditinfo hafi verið unnin upp úr úreltum gögnum og þingmenn flokksins
þannig sagðir tengjast fleiri félögum en efni standa til.
„Hið rétta er að Álfheiður Ingadóttir er varamaður í stjórn Plássins ehf. og Árni Þór Sigurðsson er
stjórnarmaður Sjóminjasafnins í
Reykjavík þar sem hann gegnir
stöðu varaformanns. Sjóminjasafnið er sjálfseignarstofnun. Enginn
annar þingmaður gegnir störfum í stjórnum fyrirtækja,“ segir
í svari VG þar sem því er bætt við
til nánari skýringar að Atli Gíslaon sé ekki lengur endurskoðandi
Friðriks A. Jónssonar ehf. og sitji
ekki lengur í stjórn Friðarhúss hf.
Einnig að Álfheiður Ingadóttir sé
ekki lengur varamaður í stjórn
Sjóminjasafnsins. gar@frettabladid.is

búa hér
Ásbrú er heilt samfélag sem rís á gamla varnarsvæðinu í Reykjanesbæ. Ásbrú snýst

um hreina orku, þekkingu og nýsköpun, alþjóðlega samkeppnishæfni, nálægð við
alþjóðasamgöngur, mannauð, húsnæðiskost, æðri menntun, rannsóknir og heilsu.
Ásbrú er tækifæri – þar býr framtíðin.

www.asbru.is
MENNTUN | NÝSKÖPUN | HEILSA | ORKA | LÍFSGÆÐI | SAMGÖNGUR
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SUMARSKÓLI NTV
FJÖGUR SPENNANDI NÁMSKEIÐ SEM STYRKJA STÖÐU ÞÍNA OG GERA ÞIG AÐ HÆFARI SRARFSKRAFTI

DIPLÓMANÁM Í FORRITUN

ALVÖRU VEFSÍÐUGERÐ

Lengd námskeiðs: 282 stundir Verð: 469.000 kr. (Allt innifalið) Einingar til stúdentsprófs: 18
Kjör fyrir atvinnulausa: 351.750 kr. (25% afsláttur) og geta einnig sótt um 70.000 kr. styrk hjá VMST*.
Tími námskeiðs: 25.05 - 27.08 (Frí 31.07- 16.08) Kennsludagar og tími: Mán, þri, mið og fim 8:30-12:30
Inntökuskilyrði: Þeir sem hyggja á þetta nám þurfa að hafa stúdentspróf eða hliðstæða menntun og reynslu
og góða enskukunnáttu en flestar bækur eru á ensku. Einnig góða almenna tölvukunnáttu

Lengd námskeiðs: 210 stundir Verð: 209.000 kr. Einingar til stúdentsprófs: 8
Kjör fyrir atvinnulausa: 156.750 kr. (25% afsláttur) og geta einnig sótt um 70.000 kr. styrk hjá VMST*.
Tími námskeiðs: 25.05 - 31.07 Kennsludagar og tími: Mán, þri, mið og fim 8:30-12:30
Inntökuskilyrði: Þeir sem hafa hug á þessu námi þurfa að hafa haldgóða tölvukunnáttu og þekkja vel
til Windows stýrikerfisins og notkun Internetsins. Þar sem mestur hluti námsgagna er á ensku þarf góð
enskukunnátta einnig að vera fyrir hendi.

Forritun hefur verið kennd hjá NTV frá stofnun skólans 1997 og hafa um 250
nemendur útskrifast úr forritunarnámi frá skólanum. Í náminu er leitast við
að leggja traustan þekkingargrunn og byggja ofan á hann með skriﬂegum og
verklegum æﬁngum.
Að námi loknu eiga nemendur að hafa góða undirstöðuþekkingu og yﬁrsýn
yﬁr þær aðferðir sem helst eru notaðar í nútíma hugbúnaðargerð. Námið
byggir að miklu leiti á stöðluðum námskeiðum frá Microsoft og að námi loknu
eiga nemendur að vera færir að taka eftirfarandi 3 alþjóðleg próf: 070-316,
070-502 og 070-561 sem eru innifalin í verði námskeiðsins

BÓKARANÁM FRAMHALD
Lengd námskeiðs: 168 stundir Verð: 198.000 kr. Einingar til stúdentsprófs: 12
Kjör fyrir atvinnulausa: 148.500 kr. (25% afsláttur) og geta einnig sótt um 70.000 kr. styrk hjá VMST*.
Kennsludagar og tími: Mán, þri og fim 8:30-12:30 Tími námskeiðs: 02.06 - 26.08 (Frí 10.07- 03.08)
Inntökuskilyrði: Grunnþekking á bókahaldi og Excel

Námskeiðið er ekki eiginlegt bókhaldsnám þar sem gert er ráð fyrir því að
nemendur haﬁ þekkingu á almennu bókhaldi. Lögð er áhersla á að styrkja
nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum og auka færni þeirra við færslu og
uppgjör bókhalds.
Að loknu námskeiðinu eiga nemendur að vera færir að sjá um viðskiptamannakerﬁ, launakerﬁ og vera færir um að framkvæma einföld uppgjör á
bókhaldi ásamt öllum þeim afstemmingum og lokafærslum sem nauðsynlegar
eru. Að námi loknu verða nemendur mun verðmætari starfsmenn í
fyrirtækjum og geta hagnýtt upplýsingar úr bókhaldi á hagnýtan hátt.
Námið byggir á mikilli verkefnavinnu og þess gætt að verkefni sem nemendur
leysa séu hagnýt. Gera má ráð fyrir nokkurri heimavinnu. Námskeiðið
er algjörlega óháð reynslu nemenda á mismunandi bókhaldskerfum þar
sem námið er að mestu leyti unnið í Excel. Í takt við það munu nemendur
ennfremur styrkja þekkingu sýna á hagnýtri notkun á Excel.

Undanfarin misseri hafa gagnagrunnstengdar vefsíður rutt sér mjög til rúms
og hönnunartækni í vefsíðugerð hefur ﬂeygt fram.
Með gagnagrunnstengdum vefjum er hægt að minnka alla umsýslu sem og
sjálfvirknivæða viðhald og birtingar á gögnum eftir fyrirfram skilgreindum
forsendum.
Þegar nemandinn hefur lokið þessu námskeiði hefur hann haldgóðan skilning
á bæði á hefðbundnum og gagnagrunnstengdum vefsíðum.
Nemendur læra að hanna, viðhalda og setja upp gagnagrunna og læra
grundvallaratriði SQL fyrirspurnarmálsins og að tengja vefsíður við
gagnagrunna. Nemandinn öðlast þar að auki skilning og færni í að nota
CSS stílsnið til að stýra útliti vefsíðna. Mikið er um verklegar æﬁngar og fá
nemendur þannig tækifæri til þess að fara í gegnum verkferli vefsíðugerðar. Í
lok námskeiðsins vinna nemendur lokaverkefni.

KERFISUMSJÓN
Lengd námskeiðs: 180 stundir Verð: 249.000 kr. (Allt innifalið) Einingar til stúdentsprófs: 8
Kjör fyrir atvinnulausa: 186.750 kr. (25% afsláttur) og geta einnig sótt um 70.000 kr. styrk hjá VMST*.
Tími námskeiðs: 08.06 - 29.07 Kennsludagar og tími: Mán, þri, mið og fim 8:30-12:30
Inntökuskilyrði: Nemendur þurfa að kunna skil á notendaumhverfi Windows stýrikerfisins og geta lesið ensku,
þar sem stór hluti námsefnis er á ensku. Reynsla af rekstri tölvukerfa er ekki nauðsynleg.

Nám fyrir þá sem vilja hasla sér völl sem kerﬁsumsjónarmenn hjá minni
fyrirtækjum og stofnunum. Nemendur öðlast víðtækan skilning á uppsetningu
netkerfa, viðgerðum og bilanagreiningu á almennum vélbúnaði og
uppsetningu stýrikerfa.
Námið samanstendur bæði af kennslu og verklegum æﬁngum. Mest er
um verklegar æﬁngar í sérútbúinni viðgerðarstofu. Allar kennslugreinar eru
kenndar frá grunni og er rétt að gera ráð fyrir nokkurri heimavinnu.

* Þarf að sækja um hjá ráðgjafa vinnumálastofnunnar

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is
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Bjartsýni hjá Hrunamönnum:

Vínbúðin verður
opnuð á Flúðum
TÖKUM NOTUÐ VEL MEÐ FARIN HJÓL UPPÍ NÝ
BARNAHJÓL
VERÐ FRÁ

19.995

SKIPTIMARKAÐUR
MEÐ NOTUÐ REIÐHJÓL

ÞJÓNUSTA „Nú hefur endanlega verið

ákveðið að vínbúð verður opnuð á
Flúðum í vor,“ segir á heimasíðu
Hrunamannahrepps.
„Vínbúðin verður rekin sem útibú
frá vínbúðinni á Selfossi og gárungarnir hafa þegar gefið henni nafn
og kalla hana einhverra hluta vegna
Vínkjallarann,“ segir á fludir.is
þar sem haft er eftir Sigurði Inga
Jóhannssyni, oddvita Hrunamannahrepps, að vínbúðin styrki þjónustu
á þessu mikla ferðamannasvæði og
auka bjartsýni hjá þeim sem búa á

GENGIÐ FRÁ SAMNINGI ÁTVR hefur leigt

húsnæði af Hrunamannahreppi.

svæðinu og trú á áframhaldandi
uppbyggingu og vöxt.
- gar

44.995

64.995

VATNSGUSUR Í TILEFNI ÁRAMÓTA Taílendingar hafa flestir hverjir ekki látið ólætin í

Bangkok hindra sig í að halda upp á áramótin með tilheyrandi vatnssulli.
NORDICPHOTOS/AFP

Bót í máli

Átt þú rétt á slysabótum?

Leiðtogarnir
handteknir
Nýjustu mótmælahrinunni í Taílandi lauk friðsamlega í gær eftir að óeirðir höfðu kostað tvo menn
lífið á mánudag. Lögreglan vill handtaka Thaksin.
TAÍLAND, AP Lögreglan í Taílandi

Yﬁr 30 ára reynsla og sérþekking á slysamálum
Öﬂugur og samhentur hópur lögmanna
Greiður aðgangur að lögmanninum þínum
Um öll önnur mál en dómsmál gildir að ef engar bætur fást
er engin þóknun greidd Landslögum.
Fyrsta ﬂokks ráðgjöf um bótarétt vegna slysa
– þér að kostnaðarlausu

C 8 E;JC{>
S LY S A B Æ T U R

Köllunarklettsvegi 2
104 Reykjavík
Sími: 520 2900
Fax: 520 2901

landslog.is

hefur gefið út handtökuskipun á
hendur Thaksin Shinawatra, fyrrverandi forsætisráðherra Taílands. Mótmælaólgan í landinu
síðustu árin hefur að mestu snúist
um hann, ýmist hafa andstæðingar hans eða stuðningsmenn staðið
fyrir mótmælum.
Auk Thaksins hefur lögreglan einnig gefið út handtökuskipanir á hendur þrettán leiðtogum
mótmælanna síðustu daga. Fjórir
þeirra höfðu í gær gefið sig fram
og verða yfirheyrðir.
Leiðtogar mótmælanna sögðu í
gær að frekari aðgerðum hafi verið
aflýst eftir að óeirðir brutust út á
mánudag, sem kostuðu tvo menn
lífið auk þess sem á annað hundrað manns særðist.
Aðgerðum mótmælenda lauk því
friðsamlega í gær þegar um tvö
þúsund mótmælendur biðu rólegir í röðum eftir fólksflutningabílum frá hinu opinbera, sem fluttu
þá síðan heim.
Það eru stuðningsmenn Thaksins sem hafa staðið fyrir þessari
síðustu hrinu mótmæla. Þau hafa
beinst gegn núverandi forsætisráðherra, Abhisit Vejjajiva, sem tók
við völdum í desember eftir að þrír
stuðningsmenn Thaksins höfðu
hrökklast hver á fætur öðrum úr

forsætisráðherraembættinu síðan
í haust, jafnan í kjölfar harðra og
fjölmennra mótmæla andstæðinga
Thaksins sem sökuðu forsætisráðherrana þrjá um að ganga erinda
Thaksins.
Sjálfur hrökklaðist Thaksin úr
embætti haustið 2006, þegar herinn gerði stjórnarbyltingu eftir
að andstæðingar Thaksins höfðu
efnt til fjöldamótmæla mánuðum
saman og sakað Thaksin um spillingu.
Abhisit er hins vegar andstæðingur Thaksins, en eftir að hann
tók við völdum brá svo við að
stuðningsmenn Thaksins efndu til
mótmæla og krefjast nú kosninga
vegna þess að Abhisit er ekki kosinn í almennum kosningum, þótt
hann hafi stuðning kjörins þjóðþings landsins til að sitja í embættinu.
Thaksin flúði land á síðasta ári
áður en dómur var kveðinn upp í
spillingarmáli á hendur honum.
Hann hefur þó ávarpað stuðningsmenn sína á myndbandi nærri daglega undanfarið.
Thaksin segir herinn í Taílandi
ljúga því að hann hafi aðeins skotið púðurskotum á mótmælendur,
heldur hafi hermenn notað alvöru
skot og drepið mótmælendur.
gudsteinn@frettabladid.is
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Ný þjónusta í boði við Esjuhlíðar:

Veitingasala opnuð í maí

Handstöðvar

20%
afsláttur

Verð áður 6.740 kr.

Verð nú

5.398 k
kr.
r.

ÚTIVIST Stefnt er að því að opna

þjónustumiðstöð með mat og
drykk og ýmsum upplýsingum við Esjuna í maí. Búið er
að flytja 140 fermetra timburhús á staðinn og mun það standa
skammt frá bílastæðinu austan
Mógilsár.
Verið er að gera húsið í stand,
mála og gera húsið innanstokks
og utan hæft til rekstrar. Pjetur
Árnason er staðarhaldari þjónustumiðstöðvarinnar en veitingasalan er einkaframtak hans
og félaga hans. Ekki er komin
nákvæm dagsetning á opnunina.
Tugþúsundir manna sækja
Esjuna heim árlega.
- ghs

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

012 40161212

4.998 kr.

Þokuljós á fæti
Verð áður 1.590 kr.

32%
afsláttur
VIÐ ESJUNA Veitingasala og þjónustu-

miðstöð verður opnuð við Esjuna í
sumar í þessu húsi.

Verð nú

1.298 kr..

18%
afsláttur

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

010 8GP003594121

Verð áður 2.250 kr.

Verð áður 106 kr.

Verð nú

Verð nú

1.690 kr.

69 kr.

Öryggisþríhyrningur

30%
afsláttur

PeraW5W

35%
afsláttur

25%
afsláttur
890 DC945KB

Hleðsluborvél 12v

25%
afsláttur

Verð áður 32.950 kr.

Verð nú

26.360 kr.

MEGAVÖTT Afl Hellisheiðarvirkjunar er 213 megavött. Áætlanir Greenstone gera ráð

fyrir að uppbygging gagnavera krefjist allt að 300 megavatta orku á næstu fimm
árum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Greenstone gerir samning við bandarískt fyrirtæki:

bjartsýnir á að þetta geti gengið
upp. Við leggjum þó áherslu á að
það er áfangasigur að ná þessum
samningi,“ segir Sveinn Óskar Sigurðsson, stjórnarformaður Greenstone ehf., félags í eigu íslenskra,
hollenskra og bandarískra aðila.
Forsvarsmenn Greenstone greindu
frá því í gær að fyrirtækið hefði
undirritað samning við bandarískt stórfyrirtæki um uppbyggingu gagnavera á Íslandi. Að sögn
Sveins gerir strangur trúnaðarsamningur þeim ókleift að greina
frá nafni bandaríska fyrirtækisins
að svo stöddu.
Áætlanir fyrirtækisins gera ráð
fyrir að framkvæmdir geti hafist

á þessu ári og að fyrstu gagnaverin verði komin í notkun í janúar 2011. Að sögn Sveins á Greenstone í samstarfi við bandaríska
aðila um lagningu ljósleiðara frá
Bandaríkjunum til Íslands, sem er
forsenda uppbyggingarinnar. Fjárfestingin, sem geti numið allt að
200 milljörðum króna, krefjist um
300 megavatta orku og geti skapað allt að 300 ný bein störf á næstu
árum, auk fjölda afleiddra starfa.
Greenstone hefur skrifað undir
viljayfirlýsingu með átta sveitarfélögum um staðsetningu gagnavera.
„Sá sem leigir húsnæðið staðfestir
endanlega staðsetningu veranna,“
segir Sveinn Óskar Sigurðsson.

Verð nú

Toppasett í tösku

8.690 kr.

Verð nú

Verð áður 34.250 kr.

31%
afsláttur

25.698 kr.

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.

30%
afsláttur

20%
afsláttur

- kg

115 SMO5L

6;HAÌIIJG
Á
6EGÏAI>A7D

889 H02A200

Verð áður 12.387 kr.

Comma 15W-40
15W 40 Mi
Min

9622 KW 112207A

3010 437884 4L

Verð áður 3.209 kr.

Mobil 1 0-30 FE
Verð nú

Verð nú

2.590 kr.

5.960 kr.

Regnkuldagalli
Verð áður 9.621 kr.

Verð nú

6.790 kr.

F I 0 2 8 5 7 9

FRAMKVÆMDIR „Við erum mjög

Regnkuldagalli

F í t o n / S Í A

Fyrstu gagnaverin
taki til starfa 2011

20%
afsláttur

9622 KW 112207b
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af öllum
20% afsláttur
sérpöntunum m.a.
Orginal varahlutum í
Yamaha, Honda o.fl.

C^Xdi^cZaaZghVbhiVg[hVÂ^a^
@gVWWVbZ^ch[aV\h^ch
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af Givi
á plasti fyrir
15% afsláttur
20% afsláttur
töskum og festingum
cross og enduro
Tilboðin gilda út apríl eða á meðan birgðir endast.

N1 STÓRVERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9
Skipholti 50b • 105 Reykjavík

af
15% afsláttur
fjórhjóladekkjum

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

WWW.N1.IS
Sími 440 1000

Meira í leiðinni
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Borgarahreyfingin gagnrýnir fjárveitingar og styrki fyrirtækja til stjórnmálaflokka:

Listar í öllum kjördæmunum
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FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KOSNINGAR Borgarahreyfingin mun bjóða fram á
landsvísu í komandi alþingiskosningum 25. apríl.
Hreyfingin kynnti framboðslista allra sex kjördæma landsins í gær og frambjóðendur sína í öllum
kjördæmunum sex á fundi í gær. Kom fram að sjö
vikur tók að ná fram fullþroska framboði sem er
afurð búsáhaldabyltingarinnar.
Tvö mál voru á dagskrá fundarins auk kynningar
frambjóðenda. Í fyrsta lagi sú krafa hreyfingarinnar að reglur um fjárveitingar eða styrki atvinnulífsins til stjórnmálaflokka og hreyfinga verði breytt.
Jóhann Kristjánsson, þriðji maður á lista Reykjavík
norður, hafði orð fyrir sínu fólki. „Við höfnum þeirri
leið að atvinnulífið sé að veita fé til stjórnmálahreyfinga.“
Jóhann sagði að umræða síðustu daga um styrki
til stjórnmálaflokkanna skýrði að fullu afstöðu síns
flokks. Í öðru lagi sú ákvörðun Ríkisútvarpsins að

FULLTRÚAR HREYFINGARINNAR Það tók sjö vikur að koma
saman listum svo unnt væri að bjóða fram á landsvísu.

hætta við tíu mínútna gjaldfrjálsan kynningarþátt
fyrir framboð til Alþingis. Það hafi komið sér afar
illa fyrir Borgarahreyfinguna.
- shá

Fjögur þúsund nemendur fái sumarlán
Eigið fé LÍN verður aukið um 650 milljónir vegna sumarlána. Menntamálaráðherra segir sjóðinn geta lánað allt að fjögur þúsund nemendum í sumar. Háskólarnir fá 50 til 100 milljóna króna fjárveitingu vegna aukins fjölda nemenda.
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MENNTUN „Ég tel að þessi ákvörð-

un sé afar mikilvæg, sem og sú
stefna að beina fólki inn í menntakerfið,“ segir Katrín Jakobsdóttir
menntamálaráðherra. Að loknum
ríkisstjórnarfundi í gær tilkynnti
Katrín um þá ákvörðun að auka
eigið fé Lánasjóðs íslenskra námsmanna (LÍN) um 650 milljónir
króna til að bregðast við fjárþörf
sjóðsins vegna sumarlána. Þetta
þýði að LÍN geti varið alls einum
og hálfum milljarði króna í sumarlán.
Að sögn Katrínar er gert ráð
fyrir að sú upphæð nægi lánsþörf milli þrjú og fjögur þúsund
nemenda í sumar. Könnun sem
stúdentaráð Háskóla Íslands (HÍ)
gerði í síðasta mánuði bendir til að
allt að 13.000 háskólanemar gætu
verið án atvinnu í sumar. Aðspurð
segir Katrín að skoða þurfi málin
upp á nýtt fari svo að fleiri nemendur sæki um sumarlán en LÍN
ráði við. „Við verðum að sjá hvort
þessi aukafjárveiting mæti þörf
sjóðsins, hversu margir sækja
um og svo framvegis. Ef svo fer
þarf að vega og meta málin, það
er ljóst.“
Katrín segir að háskólunum
verði veitt fjárveiting upp á 50 til
100 milljónir til að standa straum
af kostnaði við aukinn fjölda nemenda í sumar. Fram hefur komið
að Háskólinn í Reykjavík og Bifröst muni bjóða upp á sumarnámskeið. Viðskiptadeild HÍ tilkynnti
í síðustu viku að fimm námskeið
yrðu kennd við deildina í sumar,
en engar frekari útfærslur hafa
verið kynntar á sumarnámi við
skólann. Katrín mun funda með
skólayfirvöldum í HÍ um þessi mál
í vikunni. „HÍ er veigamesti pósturinn, og það er ljóst að einhver
námskeið verða kennd og próf
verða haldin í haust. Við munum
vinna að því að klára þessi mál í
vikunni,“ segir Katrín.

NÁMSMENN Ákvörðun um sumarannir hjá Háskóla Íslands ætti að liggja fyrir í lok

vikunnar, samkvæmt menntamálaráðherra.

HILDUR
BJÖRNSDÓTTIR

EINAR K.
GUÐFINNSSON

Hildur Björnsdóttir, formaður
Stúdentaráðs HÍ, segir ákvörðunina um aukið fé LÍN ánægjulega.
„Þetta sýnir velvilja. Við stöndum enn við kröfur okkar um að
boðið verði upp á fjarnám í 500
námskeiðum, til að tryggja breitt
námframboð í sumar. Við fundum
með skólayfirvöldum í vikunni, og
það er gott að við fáum að koma

að ákvarðanatökum.“
Einar K. Guðfinnsson, þingmaður Sjá lfstæðisflokks
og meðlimur í
menntamálanefnd Alþingis, segist fagna
KATRÍN
ákvörðun ríkisJAKOBSDÓTTIR
stjórnarinnar
varðandi aukið eigið fé LÍN. „Ég
hef ekki séð nákvæmar útfærslur, en allt sem gerir nemendum
kleift að þurfa ekki að eyða sumrinu í aðgerðarleysi er auðvitað
jákvætt.“
Hvorki náðist í rektor né vararektor HÍ við vinnslu fréttarinnar.
kjartan@frettabladid.is

Þrjú fíkniefnasmyglmál hafa komið upp í Leifsstöð á skömmum tíma:

Tvær konur í gæsluvarðhaldi
LÖGREGLUMÁL Tvær konur sitja nú

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

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

í gæsluvarðhaldi til 21. apríl eftir
að þær reyndu að smygla fíkniefnum innvortis til landsins. Konurnar, sem báðar eru erlendar, komu
frá Amsterdam. Tollgæslan stöðvaði þær við komuna til landsins og
leiddi röntgenskoðun í ljós að þær
voru með fíkniefni innvortis. Þær
hafa skilað efnunum niður, sem
talin eru vera annaðhvort kókaín eða amfetamín. Magnið lá ekki
fyrir í gær.
Þá rann út í gær gæsluvarðhaldsúrskurður yfir rúmlega tvítugum
Belga sem gripinn var í Leifsstöð í
byrjun mánaðarins með kókaín inn-

HVÍTT EFNI Fimm manns hafa reynt að

smygla kókaíni eða amfetamíni innvortis til landsins að undanförnu.

vortis. Þetta er sami maðurinn og
slapp úr haldi lögreglu þegar verið
var að flytja hann í röntgenmyndatöku á Heilbrigðisstofnun Suður-

nesja. Hans var leitað í um það bil
hálfan sólarhring áður en hann
fannst. Síðan skilaði hann niður af
sér tæpum hundrað grömmum af
kókaíni. Óvíst er hvort maðurinn
hafði náð að losa sig við eitthvað af
efninu á hlaupunum áður en hann
var tekinn aftur. Gæsluvarðhald
yfir honum var í gær framlengt
fram á föstudag.
Þá hafa tveir Litháaar verið
dæmdir í þriggja mánaða fangelsi eftir að þeir voru teknir með
hundrað grömm af amfetamíni
hvor innvortis um síðustu mánaðamót. Þeir hafa þegar hafið afplánun.
- jss
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Líkamspartar í Bretlandi:

Fórnarlambið
enn óþekkt
BRETLAND, AP Lögreglan í Bret-

landi reynir að bera kennsl á
fórnarlamb morðs, sem líklega
hefur verið framið um miðjan
síðasta mánuð.
Líkamspartar fórnarlambsins
hafa verið að finnast síðustu vikurnar í sveitunum fyrir norðan
London. Lögreglan telur að morðinginn hafi losað sig við líkamspartana sama daginn, skömmu
eftir að morðið var framið.
Vitað er að fórnarlambið var
meðalhár karlmaður, annaðhvort
hvítur eða frá Asíu. Erfðaefni
hans hefur verið greint, en ekki
hefur tekist að finna samsvörun í
gagnagrunni lögreglunnar.
- gb

Lars Løkke Rasmussen:

Óvíst um evrukosningarnar
DANMÖRK, AP Lars Løkke Rasmuss-

en, arftaki Anders Fogh Rasmussen á forsætisráðherrastóli Danmerkur, sagði fátt um það hvort
hann ætlaði
að fylgja eftir
hugmyndum
forvera síns
um að efna til
þjóðaratkvæðagreiðslu um það
hvort Danmörk
eigi að taka
upp evru í stað
LARS LØKKE
krónu.
RASMUSSEN
„Tímasetningin verður að vera rétt,“ var það
eina sem hann sagði, þegar hann
gerði danska þinginu grein fyrir
stefnu sinni í gær.
Forsætisráðherrann sagðist
hins vegar ætla að vinna hörðum
höndum að því að árangur náist á
alþjóðlegu loftslagsráðstefnunni,
sem haldin verður í Kaupmannahöfn í desember, þótt erfitt geti
orðið að fá ríki heims til þess að
taka höndum saman í þeim efnum
á krepputímum.
- gb

Kynntu þér MBA nám
við Háskóla Íslands
Háskóli Íslands var fyrstur hér á landi til að bjóða upp á MBA
nám. Ávallt hefur verið lögð áhersla á að efla einstaklinginn og
auka færni hans. Kennslan tekur mið af íslensku atvinnulífi og
vinna nemendur verkefni sem ávallt eru tengd raunverulegum
viðfangsefnum í rekstri fyrirtækja og stofnana.

Haldnir verða tveir kynningarfundir
á MBA námi við Háskóla Íslands.

> Miðvikudaginn 15. apríl kl. 16:00 - 17:00
> Fimmtudaginn 30. apríl kl. 12:00 - 13:00

Fundirnir fara fram á Háskólatorgi í
stofu 101. Endilega kíktu við!
Boðið verður upp á léttar veitingar.
Vonumst til að sjá þig.

www.mba.is

Norskur sjávarútvegur:

Saltfiskurinn
gengur ekki út
fær nú þriðjungi lægra verð fyrir
fisk sinn en í fyrra, segir Jan Erik
Ström, héraðsstjóri hjá Norges
Råfisklag, í viðtali við norska ríkisútvarpið NRK. Áður fyrr hrópaði
markaðurinn á norskan saltfisk en
nú á sjávarútvegurinn í erfiðleikum með að flytja út saltfiskinn.
Fyrirtæki í fiskvinnslu taka ekki
lengur á móti fiski í salt vegna
markaðsaðstæðna. Ström segir að
ástæðurnar séu margar, fjármálakreppunni sé að stórum hluta um
að kenna. Neytendur, til dæmis í
Portúgal, hafi ekki lengur peninga
til að kaupa saltfisk. Þá komi ódýr
saltfiskur frá Rússlandi og Íslandi.

H2 hönnun

NOREGUR Norskur sjávarútvegur

VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD
HÁSKÓLA ÍSLANDS

140 / HAFNARFJÖRÐUR

410 4000 | landsbankinn.is
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Neytendur: Sama verð á baunum og möluðu?

Minna selt af baunum
DR. GUNNI
neytendur@
frettabladid.is
■ Sendið
umboðsmanni
neytenda
ábendingar eða
sparnaðarráð
á neytendur@
frettabladid.is

Kaffisvelgur hafði samband og
vill fá útskýringu á því af hverju
kaffibaunir eru jafndýrar eða dýrari en malað kaffi af sömu tegund. „Maður hefði haldið að minna
unnin vara ætti að vera ódýrari
en unnin vara, eða hvað?“ skrifar
svelgurinn.
Aðalheiður Héðinsdóttir, forstjóri Kaffitárs, svarar þessu: „Við
seljum malað kaffi og kaffibaunir á sama verði til allra okkar viðskiptavina. Verð í
verslunum endurspeglar ekki alltaf verð framleiðanda.
Kaffibaunirnar eru handpakkaðar og því eru þær dýrari í framleiðslu hjá okkur en malaða kaffið þó svo að
eðlilegra sé að álykta að svo sé ekki. Einnig er minna
selt af kaffibaunum en möluðu kaffi og því er það kaffi
unnið í minni lotum sem kallar á fleiri hendur.“

16.apr
PHOTOSHOP EXPERT
- ALVÖRU PHOTOSHOP NÁMSKEIÐ LAUSIR ÚR PRÍSUND Tveir menn úr áhöfn norska olíuskipsins Bow Asir, sem var í
haldi sjóræningja í hálfan mánuð, en var komið í höfn í Keníu á mánudag.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KENNARI NÁMSKEIÐSINS, SIGURÐUR JÓNSSON, LÆRÐI
LJÓSMYNDUN Í SCHOOL OF VISUAL ARTS Í NEW YORK
OG ÖÐLAÐIST MEISTARARÉTTINDI Í LJÓSMYNDUN ÁRIÐ
1989. HANN HEFUR HALDIÐ NÁMSKEIÐ Í STAFRÆNNI
MYNDVINNSLU FYRIR LJÓSMYNDARAFÉLAG ÍSLANDS,
LISTAHÁSKÓLA ÍSLANDS, MARGMIÐLUNARSKÓLANN,
IÐNSKÓLANN Í REYKJAVÍK OG NÚ Í 4 ÁR HJÁ NTV.

Sjóræningjar
æ stórtækari
Bandaríkjamenn segjast taka hótanir sómalískra
sjóræningja alvarlega. Tveimur flutningaskipum
rænt í gær á Adenflóa. Hundruð manna í gíslingu.
KENÍA, AP Sómalískir sjóræningjar

PHOTOSHOP EXPERT

FYRIR HVERJA?

Við hjá NTV leyfum okkur að fullyrða að
þetta sé eina námskeiðið sem uppfylli
kröfur þeirra sem einhverja reynslu
hafa í Photoshop. Námskeiðið er yfirgripsmikið þar sem mikið er lagt upp úr
þeim þætti sem snýr að eftirvinnslu s.s.
litgreiningu, prófílum, upptöku aðgerða,
skipulag, meðferð RAW
A skráa, og öllum
þeim aðgerðum sem áður fyrr voru framkvæmdar í myrkrakompu.

Námskeiðið er ætlað þeim sem vinna við
grafík og stafræna myndvinnslu og vilja ná
dýpri þekkingu og skilningi á nær óendanlegum möguleikum þessa flotta verkfæris.
Námið er undirbúningur fyrir alþjóðlegt próf
sem gefur gráðuna: Adobe Certified Expert.

INNTÖKUSKILYR
L ÐI
Þeir sem ætla í þetta nám þurfa að hafa
einhverja reynslu í Photoshop og undirstöðuþekkingu á Windows umhverfinu.
Einnig þarf góða enskukunnáttu þar sem
flest námsgögn eru á ensku.

KENNSLUTILHÖGUN
þriðjud. og fimmtud. 8:30-12:30.
Byrjar 5. maí og lýkur 16. júní.

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

láta ekki árangursríkar björgunaraðgerðir bandaríska og franska
hersins stöðva sig, heldur hafa
þeir rænt fjórum skipum í viðbót
á Adenflóa síðustu daga.
Aðfaranótt þriðjudags réðst
hópur ræningja um borð í gríska
flutningaskipið M.V. Irene E.M.
Rúmlega tuttugu manns eru í
áhöfn skipsins, allir Filippseyingar. Í gær réðst annar hópur ræningja síðan um borð í flutningaskipið Sea Horse, sem er í eigu
Líbana. Á mánudag höfðu ræningjar tekið tvo egypska fiskveiðibáta í Adenflóa.
Á þessu ári hafa því sómalískir sjóræningjar ráðist á samtals
77 skip og báta og náð á sitt vald
18 skipum og 16 bátum. Um borð í
þeim voru samtals 285 manns, sem
enn eru í gíslingu ræningjanna.
Ekki virðast sjóræningjarnir
láta það stöðva sig þótt fjölþjóðlegur herskipafloti hafi undanfarna mánuði fylgst með skipaferðum út af ströndum Sómalíu.
Aðgerðir bandarískra og franskra
hermanna undanfarna daga hafa
heldur ekki haft sjáanleg áhrif á
starfsemi þeirra.
Um helgina björguðu bandarískir hermenn bandarískum
skipstjóra úr haldi ræningja, og

drápu í leiðinni þrjá Sómala, en í
síðustu viku höfðu franskir hermenn bjargað nokkrum gíslum
af franskri skútu sem ræningjar
höfðu náð á sitt vald, og féllu tveir
sjóræningjar í það skiptið.
Sjóræningjarnir hafa heitið
hefndum fyrir félaga sína. Michael
Mullen, formaður bandaríska herráðsins, segist taka þessar hótanir
alvarlega, en segir bandaríska herinn vera „vel búinn undir að takast
á við eitthvað því um líkt“.
Engin virk stjórn hefur verið
við völd í Sómalíu síðan 1991. Sjóræningjarnir eru ungir menn sem
notfæra sér eftirlitsleysið og lifa
hátt á ránsgróða sínum í Sómalíu. Þeir njóta nokkurra vinsælda
heima fyrir, ekki síst vegna þess
að með umsvifum sínum styrkja
þeir annars afar bágborinn efnahag á heimaslóðum sínum.
Um tuttugu þúsund skip sigla um
Adenflóa á hverju ári. Allt fram á
síðustu mánuði hafa aðgerðir ríkja
heims gegn sjóræningjunum verið
lítt samhæfðar og skilað litlum
árangri.
Á mánudaginn sagðist Barack
Obama Bandaríkjaforseti vera
staðráðinn í að hindra frekari uppgang sjóræningja á þessum fjölförnu siglingaleiðum.
gudsteinn@frettabladid.is
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Skýrslur Ríkisendurskoðunar:

Biskupsstofa hefur ákveðið að séra Gunnar Björnsson snúi aftur til starfa 1. júní:

Settur í gæsluvarðhald:

Einkavæðingarskýrslan vinsæl

Vona enn að séra Gunnar komi ekki

Reyndi að fara
af landi brott

STJÓRNSÝSLA Skýrsla Ríkisend-

KIRKJAN „Við vonumst til þess að

DÓMSTÓLAR Karlmaður af

urskoðunar um einkavæðingu
helstu ríkisfyrirtækja frá árinu
2003 þykir enn forvitnilegt lesefni.
Í ársskýrslu Ríkisendurskoðunar fyrir síðasta ár er listi
yfir mest opnuðu skýrslurnar á
vef stofnunarinnar. Var skýrsla
um framkvæmd fjárlaga ársins
2007 oftast opnuð á síðasta ári,
skýrsla um Lögreglustjórann á
Suðurnesjum frá 2008 var í öðru
sæti og í þriðja til fjórða sæti
voru skýrsla um samgönguframkvæmdir 2008 og einkavæðingu ríkisfyrirtækja frá
2003.
- bþs

hann taki skynsamlega ákvörðun í þessu máli sjálfur svo það
verði ekkert meira havarí,“ segir
Eysteinn Ó. Jónasson, formaður sóknarnefndar Selfosskirkju.
Biskupsstofa hefur ákveðið að
séra Gunnar Björnsson fái að
snúa aftur til starfa í kirkjunni
1. júní.
Upphaflega stóð til að Gunnar
sneri aftur 1. maí. Það undraðist
sóknarnefndin enda hafði verið
farið fram á að presturinn sem
nú gegnir starfinu fengi að ljúka
fermingum, en fermt er fram í
maí. Raunar sendi sóknarnefndin þegar í desember bréf til bisk-

EKKI VELKOMINN Sóknarnefnd Selfoss-

kirkju telur að enn sé unnið að því að
fá séra Gunnar ofan af því að mæta til
starfa að nýju.

ups þar sem farið var fram á að
séra Gunnar fengi alls ekki að
snúa aftur til starfa við kirkjuna.
Þótt hann hefði ekki verið fund-

inn sekur um kynferðisbrot gegn
sóknarbörnum sínum nyti hann
samt ekki tilskilins trausts.
Eysteinn segir að ákvörðun Biskupsstofu nú þýði ekki að
afstaða hafi verið tekin til þeirrar beiðni sóknarnefndarinnar.
Hann telur að enn sé unnið í því
máli og verið sé að reyna að semja
við séra Gunnar og lögmann hans
um lyktir málsins.
Við þetta má bæta að séra
Gunnar hefur ákveðið að fara
fram á skaða- og miskabætur frá
Biskupsstofu vegna þess að hann
var settur í tímabundið leyfi frá
störfum þegar mál hans kom upp
á sínum tíma.
- sh

Skal gert
HARMLEIKUR 96 létu lífið á Hillsborough-leikvanginum í Sheffield hinn 15.
apríl 1989.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Tuttugu ár frá Hillsborough:

Umferð stöðvuð í Liverpool
ENGLAND Almenningssamgöngur í Liverpool á Englandi verða
stöðvaðar í tvær mínútur í dag
til að minnast þeirra sem létu
lífið í harmleiknum á Hillsborough-vellinum, versta íþróttaslysi
í sögu Bretlands. Í dag eru tveir
áratugir liðnir frá atburðinum.
Níutíu og sex aðdáendur Liverpool-liðsins létu lífið í miklum
troðningi á Hillsborough-vellinum í Sheffield þegar Liverpool
og Nottingham Forest léku til
undanúrslita í ensku bikarkeppninni árið 1989. Allar lestir, ferjur
og strætisvagnar í Liverpool og
nágrenni verða stöðvaðar klukkan 15.06, sem er sami tími og var
þegar undanúrslitaleikurinn var
flautaður af fyrir tuttugu árum.
Einnig verður öll umferð um
Mersey-göngin stöðvuð.
- kg

Leiðir jafnaðarmanna
í efnahags-, atvinnuog velferðarmálum

Dagskrá
Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra
– Inngangsorð
Jón Sigurðsson, hagfræðingur
– Endurreisn fjármálakerﬁsins og peningamálastefna
framtíðarinnar
Katrín Ólafsdóttir, lektor
– Fjármál hins opinbera, bráðaaðgerðir gegn atvinnuleysi og eﬂing atvinnulífs til framtíðar
Stefán Ólafsson, prófessor
– Varðstaða um velferð heimilanna
Aðalsteinn Leifsson, forstöðumaður
– Evrópumál eru fjölskyldu og atvinnumál

Skal gert

- jss

HAFNARFJÖRÐUR
Fulltrúar minnihluta Sjálfstæðisflokksins í bæjarráði Hafnarfjarðar hafa
óskað eftir upplýsingum um greiddan
kostnað vegna aðkeyptra ráðgjafarverkefna árin 2004 til 2008. Þeir
spyrja um öll verk sem verkfræðistofur, ráðgjafarfyrirtæki eða einstaklingar
hafa innt af hendi.

Framtíðarsýn – pallborðsumræður
Kristín Pétursdóttir, forstjóri Auðar Capital
Halldór Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ
Össur Skarphéðinsson, utanríkis- og iðnaðarráðherra
Margrét Kristmannsdóttir, forstjóri Pfaff, formaður SVÞ
og Félags kvenna í atvinnurekstri
Vilhjálmur Þorsteinsson, stjórnarformaður CCP
o.ﬂ. nýsköpunarfyrirtækja
Fundarstjórar:
Jón Þór Sturluson, hagfræðingur
Katrín Júlíusdóttir, formaður iðnaðarnefndar Alþingis

Húsið opnar kl. 8:00. Allir velkomnir!

Þrír stórslösuðu
fórnarlambið

Upplýsi um keypta ráðgjöf

Opinn morgunfundur
á Grand hótel
ﬁmmtudaginn
16. apríl kl. 8:30

Samfylkingin hefur skýra og ábyrga stefnu í efnahagsmálum. Hún er rakin og rökstudd ítarlega í nýju riti,
Skal gert, leiðir jafnaðarmanna í efnahags-, atvinnu- og velferðarmálum. Ritið, sem verður kynnt á morgun,
gefur vandað og greinargott yﬁrlit yﬁr helstu áskoranir stjórnmálanna; ríkisfjármálin, endurreisn fjármálakerﬁsins, brýnustu aðgerðir fyrir heimilin og baráttuna gegn atvinnuleysinu. Einnig er rökstutt að samningur við ESB er lykill að kraftmikilli uppbyggingu atvinnulífs og bættum lífskjörum á Íslandi. Höfundar eru
sérfræðingar úr atvinnulíﬁnu, háskólum og verkalýðshreyﬁngunni auk fulltrúa Samfylkingarinnar.

Fangelsi og skaðabætur:

DÓMSMÁL Þrír menn um tvítugt
hafa verið dæmdir í fangelsi
fyrir hrottalega líkamsárás. Sá
sem þyngstan dóm fékk á að sitja
átta mánuði inni. Hinir tveir voru
dæmdir í þriggja og fjögurra
mánaða fangelsi, hvoru tveggja
skilorðsbundið.
Mönnunum var gefið að sök að
hafa í sameiningu ráðist á mann
við skemmtistað á Selfossi. Þeir
börðu hann ítrekað og spörkuðu
í hann eftir að hann hafði fallið í
jörðina. Maðurinn slasaðist verulega við árásina, einkum í andliti.
Mennirnir voru dæmdir til að
greiða fórnarlambinu rúmlega
800 þúsund krónur í skaðabætur.

erlendu bergi brotinn hefur
verið dæmdur í Hæstarétti til að
sæta gæsluvarðhaldi meðan mál
hans er fyrir þeim dómi eða til
19. júní.
Maðurinn var nýverið
dæmdur í Héraðsdómi Reykjavíkur í tveggja ára fangelsi
fyrir að ráðast á og ræna
aldraðan mann í Reykjavík.
Þeim dómi áfrýjaði hann til
Hæstaréttar. Hann var í
farbanni en reyndi að komast af
landi brott með flugi til Noregs
fyrr í mánuðinum. Var hann
stöðvaður við vopnaleitarhlið í
Leifsstöð.
- jss

velferð
Vinna og

Ritið er aðgengilegt á vef Samfylkingarinnar | www.xs.is
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HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? SKÚLI GAUTASON, VIÐBURÐASTJÓRI HJÁ HÖFUÐBORGARSTOFU

„ ORÐRÉTT“

Sprett á fætur eins og stálfjöður

Víðs fjarri hasarnum

Óvænt hlið

„Ég hef reynt að halda mig
sem lengst frá þessu.“

„Hann sýndi sálfræðilega
hlið á sér sem kom mikið á
óvart.“

GUÐLAUGUR ÞÓR ÞÓRÐARSON
SEGIST EKKI VITA HVERJIR STYRKTU
HANN Í PRÓFKJÖRI
Fréttablaðið 14. apríl

KÖRFUKNATTLEIKSMAÐURINN JÓN
ARNÓR STEFÁNSSON VAR STEINHISSA Á TÖKTUM ÞJÁLFARA SÍNS,
BENEDIKTS GUÐMUNDSSONAR.
Fréttablaðið 14. apríl

nær og fjær

„Ég er á fullu að undirbúa Ferðafagnað á laugardaginn þar sem aðilar í ferðaþjónustu kynna
það sem er á boðstólum,“ segir Skúli Gautason,
viðburðastjóri hjá Höfuðborgarstofu. „Ég er fyrst
og fremst að kynna þau verkefni eða þá viðburði
sem ferðaþjónustuaðilar bjóða upp á og búa
til vef, koma þessu í fjölmiðla og setja saman
heildardagskrá þannig að það verði skemmtilegur
heildarsvipur á þessu. Dagskráin er orðin rosalega flott. Það kemur mér mjög skemmtilega og
þægilega á óvart hve margt er í boði hér á
næstu grösum.“
Skúli nefnir sem dæmi um spennandi
hluti að sig dauðlangi „að fara á sjóstöng úti á Faxaflóa eða fara á hestbak,
fara í reiðtúr um svæðið eða að fara í
litbolta til að rækta strákinn í mér“.
Ferðafagnaðurinn er viðburður
sem stendur frá fimmtudegi fram á

laugardag þar sem blásið er til hugmyndatorgs
á Höfuðborgarstofu á fimmtudag, föstudag og
laugardag þar sem auglýst er eftir nýjum hugmyndum í ferðaþjónustu og þeir sem ganga með
hugmyndir að nýjungum geta komið og fengið
aðstoð við að hrinda þeim í framkvæmd.
„Svo er ég kominn á fullt við að undirbúa
hátíð hafsins í byrjun júní og svo er
undirbúningur hafinn að menningarnótt
í sumar. Ég ætla að flytja smá erindi á
fimmtudagsmorguninn um gleðina í
vinnunni á starfsmannafundi hér á Höfuðborgarstofu. Mér finnst svo gaman í
vinnunni að alltaf á morgnana þegar
það er hlýtt og notalegt undir sænginni og erfitt að fara fram úr fer ég
að hugsa um hvað þarf að gera í
vinnunni og sprett þá á fætur
eins og stálfjöður.“

HVÍ GETUM VIÐ EKKI KITLAÐ
OKKUR SJÁLF?
■ Á Vísindavef Háskóla Íslands kemur
fram að niðurstöður rannsókna bendi
til þess að
ástæða þess
að við getum
ekki kitlað
okkur sjálf
tengist hæfileika heilans
til þess að
greina á milli
þeirra ógrynna
af taugaboðum sem honum berast
stöðugt. Þegar aðrir kitla okkur þá
er um að ræða áreiti sem við eigum
ekki von á, jafnvel þótt við vitum að
það eigi að kitla okkur, og við sýnum
viðbrögð. Þegar við reynum hins
vegar að kitla okkur sjálf þá á heilinn
von á áreitinu, býr sig undir að skynja
snertinguna og útiloka viðbragð.

HR varð í 5. til 8. sæti í málflutningskeppni:

Blaðberinn Stoltur af krökkunum
bíður
þín
MENNTUN „Ég er gríðarlega stolt-

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

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA 09-0340

...góðar
óðar
ðar fréttir fyrir um
umhverfið

ur af krökkunum. Þessi keppni
er mjög virt og gjarnan hefur
það tekið aðra skóla áratugi að
ná viðlíka árangri og við náðum
nú,“ segir Garðar Víðir Gunnarsson lögfræðingur. Garðar var fararstjóri liðs lagadeildar Háskólans í Reykjavík (HR) sem hafnaði
í 5. til 8. sæti í Willem C. Vis-málflutningskeppninni, sem haldin var í Vínarborg í Austurríki
dagana 3. til 9. apríl. Alls tóku
233 háskólar víða að úr heiminum þátt í keppninni, sem er ein sú
stærsta sem haldin er á alþjóðavettvangi.
Keppnin snýst um að laganemendur útbúa sóknar- og varnarskjöl í tilbúnu ágreiningsefni,
sem síðan er flutt frammi fyrir
alþjóðlegum gerðardómi. Að
sögn Garðars býr mikil undir-

búningsvinna að baki þessum
góða árangri. „Undirbúningurinn er hluti af námskeiði sem ég
kenni við HR. Ágreiningsefninu
er dreift á skólana í byrjun október og síðan tekur við mikil vinna
við að útbúa sóknarskjal, sem er
dreift til annarra skóla sem svara.
Þetta er því margra mánaða starf,
þar sem ferðin til Vínarborgar er
hápunkturinn,“ segir Garðar, sem
sjálfur tók þátt í keppninni fyrir
hönd HR fyrir þremur árum.
Lið HR hlaut einnig heiðursverðlaun fyrir varnarskjal liðsins.
Hjördís Birna Hjartardóttir, einn
liðsmanna, fékk sömuleiðis heiðursverðlaun fyrir góða frammistöðu í málflutningi. „Það er mjög
gott að hafa góðan árangur í þessari keppni á ferilskránni,“ segir
Garðar Víðir Gunnarsson.

Getum við aðstoðað?
Í dag, miðvikudag, sitja ráðgjafar
okkar lengur við símann.

„Veita
persónulega
ráðgjöf.“
Kona, 39 ára.

Ráðgjafar Eignastýringar, Almenna lífeyrissjóðsins
og Fjármögnunar svara spurningum ásamt
ráðgjöfum Íslandsbanka.

Hringdu í okkur á milli kl. 17 og 21
í síma 440 4000.
Á islandsbanki.is getur þú einnig pantað fjármálaviðtal þar sem við bjóðum þér að setjast niður með
okkur og fara ítarlega yfir stöðuna.

Frá því í nóvember höfum við kallað eftir skoðunum viðskiptavina í
útibúum og á heimasíðu okkar um það hvernig þeir vilji að nýr banki
starfi. Við notum þessar ábendingar til að móta nýjan banka.

- kg

GUNNAR OG KRISTJÁN Sumir viðskiptavinir njóta sérstakrar hylli. Jón Kr. Ólafsson

söngvari, sem sést á myndum í baksýn, hefur fengið sendar vörur vestur á Bíldudal.

Óveðrið blæs
ekki í hornin
Fyrir tveimur áratugum
voru á bilinu 70 til 80 kaupmenn á horninu á höfuðborgarsvæðinu. Nú eru þeir
um tíu. En þeir bera sig vel
þessa dagana því svo virðist
sem landinn sæki frekar til
þeirra nú en í góðærinu.
„Það var 24 prósenta aukning hjá
okkur á síðasta ári og þegar ég ber
saman það sem af er liðið þessu
ári þá er það jafnvel enn meira,“
segir Agnar Árnason, kaupmaður
í versluninni Rangá í Skipasundi í
Reykjavík. Hann hefur rekið verslunina frá árinu 1971 og hefur haldið
mörgum viðskiptavinum frá fyrstu
tíð. „Þeir eru með reikning, svona
upp á gamla mátann, og svo er bara
gert upp um mánaðamót.“ Hann
hefur nú auglýst verslunina til sölu.
„Ég er kominn á þann aldur að það
er kominn tími til að slaka á,“ segir
hann.
Aðrir kaupmenn á horninu sem
Fréttablaðið talaði við una hag
sínum einnig afar vel. Pétur Guðmundsson, verslunarstjóri Melabúðarinnar, segist finna fyrir því
að fólk leiti frekar í smáu verslanirnar. „Við erum aftur orðnir samkeppnishæfir við stóru verslanirnar
þegar kemur að verði,“ segir Agnar.

En svo eru það félagslegu þættirnir sem kaupmennirnir segja vinna
með minni matvöruverslununum.
„Já, fólk kemur líka til að
spjalla,“ segir Gunnar Jónasson
í Kjötborg. „Ekki bara við okkur
Kristján [bróðir hans sem rekur
verslunina með honum] heldur veit
það hvenær einhver annar kúnni
kemur til að versla og það mætir
því á sama tíma og kaupir og spjallar.“ Í Pétursbúð á Ránargötu er
hægt að kaupa sér kaffibolla á 200
krónur og segir Björk Leifsdóttir,
kaupmaður þar, að margir nýti sér
það. „Ekki síst á sumrin, þá sitja oft
margir á bekknum fyrir utan hjá
okkur með kaffibolla.“ Þrjú ár eru
liðin síðan hún tók við versluninni
og segir hún viðskiptin aukast með
ári hverju.
En þeir bræður Gunnar og Kristján eru þó ekki á því að litlum matvöruverslunum muni fjölga í bráð.
„Það er varla nokkur leið fyrir nýja
menn að komast inn í þetta,“ segir
Kristján. „Það er búið að breyta
verslunarhúsnæðinu í íbúðir en
aðalvandamálið er að það er mjög
erfitt fyrir nýja menn að koma
inn í greinina. Hann yrði að borga
allt staðgreitt til heildsala, það er
engum treyst í þessu árferði og
hvað þá á milli landa. Þannig að það
er ekki gott að segja til um hvort
fólki verði að ósk sinni með þetta.“
jse@frettabladid.is

AGNAR Í RANGÁ Hann hefur staðið vaktina í 38 ár enda þýðir ekki að skipta um hest

í miðri Rangá.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Góðar minningar
úr skólanum

ÍSLENSKU
MENNTAVERÐLAUNIN
2009
Ver›launaflokkar Íslensku menntaver›launanna eru:
1. Skólar sem sinnt hafa vel n‡sköpun e›a farsælu
samhengi í fræ›slustarfi.
2. Kennarar sem skila› hafa merku ævistarfi e›a
á annan hátt hafa skara› framúr.
3. Ungt fólk sem í upphafi kennsluferils hefur s‡nt
hæfileika og lagt alú› vi› starf sitt.
4. Höfundar námsefnis sem stu›la› hafa a›
n‡jungum í skólastarfi.
Tilnefningar skal senda hvort sem er til skrifstofu forseta Íslands,
Sta›asta›, Sóleyjargötu 1, 150 Reykjavík e›a á menntaverdlaun@forseti.is
Sí›asti skiladagur tilnefninga er mánudagurinn 20. apríl 2009
Nánari upplýsingar á www.forseti.is

– eru bakhjarl Íslensku menntaverðlaunanna

STOFA 53 / 00339

Látum þær ekki gleymast
– sendu inn tilnefningu
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 40

Velta: 137 milljónir

OMX ÍSLAND 15
224
+2,47%
MESTA HÆKKUN

Gott uppgjör kætti markaðinn

OMX ÍSLAND 6
Bjartsýni ríkti á alþjóðlegum fjármálamörk659 +2,69% uðum strax í bítið í gær, þar á meðal hér, í
MESTA LÆKKUN

EIMSKIPAFÉLAGIÐ 25,00%
MAREL FOOD SYST. 12,91%
ÖSSUR
1,01%

BAKKAVÖR

0,83%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:
Alfesca 3,30 +0,00% ... Atlantic
Airways 171,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 251,00 +0,00% ...
Bakkavör 1,20 -0,83% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið
1,00 +25,00% ... Føroya Banki 127,00 +0,40% ... Icelandair Group
5,00 +0,00% ... Marel Food Systems 48,10 +12,91% ... Össur 90,40
+1,01%

Umsjón:

nánar á visir.is

LAGERSALA
HÆÐASMÁRA 4
Sama húsi og Bílaapótek
fyrir ofan Smáralind.

Höfum bætt við
nýjum vörum!

50-80% afsláttur

Undirföt

kjölfar þess að bandaríski fjárfestingarbankinn Goldman Sachs skilaði uppgjöri sínu
fyrir fyrsta ársfjórðung eftir lokun markaða
í Bandaríkjunum í fyrrakvöld.
Bankinn hagnaðist um 1,81 milljarð
Bandaríkjadala, jafnvirði rúmra 230 milljarða króna á fjórðungnum. Það er talsvert
umfram væntingar en spár greinenda hljóðuðu allt frá 1,33 til 1,64 dala hagnaðar á hlut.
Niðurstaðan var hins vegar 3,39 dalir á hlut
sem er rúmum hundrað prósentum yfir bjartsýnustu spám.
Á sama tíma og uppgjör bankans skilaði
sér í hús boðuðu stjórnendur bankans útgáfu
á hlutafé fyrir fimm milljarða dala. Tilgangur þess er að greiða helming láns sem bankinn fékk úr björgunarsjóði stjórnvalda, svokölluðum TARP-sjóði, fyrir nokkru.

Bankinn tapaði 2,12 milljörðum dala á síðasta fjórðungi í fyrra og var það fyrsta tap
fjárfestingarbankans frá því hann var skráður á markað 1999.
Bloomberg-fréttaveitan hefur eftir sjóðsstjóra hjá eignastýringarfyrirtækinu Schroder Investment Management í Lundúnum í
Bretlandi, að uppgjörið bendi til að senn sjái
til sólar á fjármálamörkuðum.
Bandaríska dagblaðið Wall Street Journal
segir eftirvæntingar hafa gætt í röðum fjárfesta vestan hafs eftir að bankinn Wells
Fargo gaf út í síðustu viku að væntanlegt
uppgjör bankans yrði betra en gert hafi verið
ráð fyrir. Spár greinenda JP Morgan hafi síst
dregið úr bjartsýninni en þeir þykjast sjá þau
teikn á lofti að fjármuna- og veðlánatekjur
umsvifamestu banka landsins verða betri en
svartsýnisraddir hafi talið. Megi því búast
við betri uppgjörum á línuna.
- jab

Sjá hægfara batamerki í
bandarísku efnahagslífi
Forseti Bandaríkjanna og
seðlabankastjóri landsins
segja vísbendingar um að
að draga sé úr samdrætti
í bandarísku efnahagslífi.
Aðstæður muni verða erfiðar og bati taka tíma.
Barack Obama sagði í ræðu sinni
um efnahagshorfur í Georgetown-háskóla í Washingtonborg í
gær atvinnuleysi vestan hafs eiga
eftir að aukast frekar á næstunni
og verði árið mörgum Bandaríkjamanninum erfitt. Þó væri hann
bjartsýnn á að aðgerðir stjórnvalda muni snúa málum til betri
vegar. Vísaði hann til leiðtogafundar G20-ríkjanna í Lundúnum
í Bretlandi um síðustu mánaðamót.
Línur sem þar hafi verið lagðar
muni virka sem vítamínsprauta
fyrir efnahagslíf þjóðanna.
Seðlabankastjórinn Ben Bernanke vísaði í ræðu sinni í gær,
sem hann hélt í Atlanta í Georgíu-ríki í Bandaríkjunum, til víðtækra aðgerða seðlabankans
gegn kreppunni, svo sem nærri
núllstillingu stýrivaxta, kaupa á
eignum fjármálafyrirtækja og
viðamikillar innspýtingar á fjármagni inn í hagkerfið. Bernanke
sagðist vongóður á að aðgerðirnar hleypi smám saman nýju blóði

Ný vefsíða
sendifulltrúans
Opnaður hefur verið nýr vefur
sendifulltrúa Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) með aðsetur
á Íslandi. Vefurinn er hluti af
alþjóðlegu vefsetri AGS á slóðinni www.imf.org/external/country/isl/rr/index.htm.
Fram kemur á vefnum að þar
verði að finna upplýsingar um
starf sjóðsins hér á landi, þar á
meðal um þau störf sem unnin eru
á skrifstofu sendifulltrúans. Fulltrúi AGS var skipaður í febrúar og
heitir Franek Rozwadowski. Skrifstofa AGS hér var opnuð í mars en
á henni starfa, auk Franeks, Edda
Rós Karlsdóttir hagfræðingur og
Ragnar Hjálmarsson skrifstofustjóri.
- óká

Fóru undir lögbundið lágmark
„Eiginfjárhlutfall Askar Capital er
nú undir lögbundnu átta prósenta
lágmarki og hefur félagið frest
frá Fjármálaeftirlitinu [FME] til
að koma eiginfjárhlutfallinu í lögbundið horf,“ segir í tilkynningu
Aska til Kauphallar í gær.
Fram kemur að unnið sé að lausn
málsins með nýjum eiganda bankans, skilanefnd Glitnis, og öðrum
kröfuhöfum. Hinn 17. mars síðastliðinn gekk skilanefnd Glitnis
að veðum í öllu hlutafé í Moderna
Finance AB, móðurfélagi Askar
Capital. Með því færðust yfirráð
yfir Askar Capital til skilanefndar
Glitnis.
- óká

Sundurliðun
birt að nýju
BARACK OBAMA Forseti Bandaríkjanna og Ben Bernanke seðlabankastjóri segjast

báðir sjá batamerki í bandarísku efnahagslífi. Ekki megi búast við snörpum viðsnúningi til hins betra.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

í lánamarkaðinn en það muni örva
efnahagslífið. Vísaði hann til þess
að einkaneysla og fasteignamarkaður hafi tekið við sér það sem af
væri árs.
„Aðstæður í efnahagslífinu
eru erfiðar í dag en stoðirnar eru
sterkar,“ sagði Bernanke en lagði
áherslu á að engin vandamál verði
leyst nema með þrautseigju og þolinmæði.
Niðurstöður úr smásölugeiranum vestra, sem birtar voru í
gær, studdu hvorki við orð forsetans né bankastjórans. Smásala

dróst saman um 1,1 prósent á milli
mánaða í mars miðað við 0,3 prósenta vöxt í mánuðinum á undan.
Bloomberg bendir á að þótt niðurstaðan í mars hafi verið undir
væntingum hafi febrúar verið einstaklega góður. Fréttastofan vitnar
sömuleiðis til þess að ýmis jákvæð
teikn séu á lofti. Sem dæmi hafi
fasteignamarkaðurinn tekið við
sér í febrúar eftir mikla verðlækkun undanfarið og hafi það leitt til
þess að fleiri nýir íbúðakaupendur
hafi fest kaup á sinni fyrstu íbúð
en áður.
jonab@markadurinn.is

Seðlabankinn birtir héðan í frá að
nýju sundurliðun á eigendum ríkisskuldabréfa í markaðsupplýsingum
sínum, líkt og gert var frá september 2005 til desember 2006. „Upplýsingarnar voru aðallega byggðar
á gögnum frá Verðbréfaskráningu
Íslands. Birtingin lagðist af um
tíma þar sem erfiðlega gekk að
fá umbeðnar upplýsingar,“ segir í
fréttabréfi Lánamála ríkisins.
Fram kemur að í lok febrúar
hafði ríkissjóður lánað út ríkisbréf
til núverandi aðalmiðlara fyrir að
nafnverði 33 milljarða króna gegn
veði í öðrum ríkistryggðum verðbréfum. Þá áttu erlendir aðilar ríkisbréf fyrir samtals 175 milljarða
króna eða sem nemur um 62 prósentum af ríkisbréfum.
- óká

Seldu eignir fyrir 6,3 milljarða króna
Sundföt
Allir BH. 1900 kr.
Nærbuxur 900 kr.
2 x g-strengir 900 kr.
Sundfatnaður frá 500 kr. stk.

Opið 14-18
Virka daga

Marel Food Systems hefur selt
eignir fyrir 37,5 milljónir evra,
eða sem nemur rúmum 6,3 milljörðum króna. Samkvæmt tilkynningu félagsins til Kauphallar í gær
er um að ræða eignir utan kjarnastarfsemi félagsins. Gengi bréfa
félagsins hækkaði um 13 prósent
í gær.
Annars vegar er um að ræða
fasteignir og lóðaréttindi í Amsterdam, sem áður tilheyrðu Food &
Dairy hluta Stork Food Systems,
og hins vegar Scanvaegt Nordic A/S sem starfar utan matvælageirans. Andvirði sölunnar notar

Marel Food Systems til að auka
sjóðsstöðu og greiða niður skammtímaskuldir, en af 37,5 milljóna
söluandvirði eru 35 milljónir
evra (5,9 milljarðar króna) staðgreiddar. „Söluandvirði eignanna
er að fullu í samræmi við upphafleg markmið stjórnenda. Yfir 10
milljóna evru söluhagnaður bókast við söluna sem nánar verður
gerð grein fyrir við birtingu uppgjörs félagsins 6. maí,“ segir í tilkynningunni.
Haft er eftir Theo Hoen, forstjóra Marel Food Systems, að í
kjölfar sameiningar Marel og Stork

THEO HOEN

Food Systems í
fyrra hafi verið
t i l k y n nt u m
aukna áherslu á
að bæta arðsemi
og innri vöxt
í kjarnastarfsemi, en hún sé
í þjónustu og
sölu á hátæknilausnum fyrir
kjúklinga-, kjöt-

og fiskiðnað.
Þá kemur fram að kaupandi
Scanvaegt Nordic rekstrarins sé
Grundtvig fjölskyldan sem stofn-

aði Scanvaegt árið 1932. Marel
Food Systems keypti Scanvaegt í
ágúst 2006 og greiddi stóran hluta
kaupanna með hlutafé. „Meginhluti af starfsemi Scanvaegt er
þjónusta við matvælaiðnaðinn og
hefur sá hluti rekstrarins verið
sameinaður að fullu Marel Food
Systems. Grundtvig-fjölskyldan
er í hópi stærstu hluthafa Marel
Food Systems og hefur stutt félagið til frekari vaxtar. Eignarhlutur
Grundtvig Invest er 10,6 prósent í
Marel Food Systems og situr Lars
Grundtvig í stjórn félagsins“, segir
í tilkynningunni.
- óká

www.lyfja.is

ÍSLENSKA SIA.IS LYF 45828 04/09

– Lifið heil

15% afsláttur

VOLTAREN 11,6 mg/g Gel, 100 g.

15% afsláttur

NICOTINELL tyggjó, Classic og Fruit.

Lægra
verð
í Lyfju
Gildir út apríl 2009
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Alþingi og atvinnulífið:

Jarðsambandið

G

ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

erð hefur verið nokkur athugun á tengslum þingmanna
við fyrirtæki og birt hér í Fréttablaðinu. Í ljós kemur
að innan við helmingur þingmanna hefur einhver fyrirtækjatengsl með setu í stjórn eða varastjórn ellegar
í hlutverki stjórnanda, prókúruhafa eða endurskoð-

anda.
Í andrúmi dagsins kæmi ekki með öllu á óvart að tölfræði af
þessu tagi yrði skipað á bekk með hneykslisfréttum. Hún sýnir
þó fyrst og fremst tvennt: Annað er mikilvægi þess að opinberar
upplýsingar liggi fyrir um slík tengsl. Hitt er hversu fáir forystumenn úr röðum atvinnulífsins og verkalýðshreyfingarinnar hafa
valist þar til setu á seinni árum.
Of margir alþingismenn virðast líta á sig sem opinbera starfsmenn eða fulltrúa ríkiskerfisins gagnvart fólkinu. Fyrir vikið
hefur skilningur á raunverulegri verðmætasköpun farið þverrandi. Hlutabréfaeign kemur ekki í stað reynslu þeirra sem eldurinn
brennur heitast á í atvinnumálum.
Forystumenn í verkalýðshreyfingunni hafa ekki gefið sig að
stjórnmálastörfum í sama mæli og áður var. Eigendur stærstu
fyrirtækja landsins hættu að nenna að sitja í stjórnum samtaka
atvinnufyrirtækja eða atvinnulífsins í heild. Enn síður virtust þeir
taka beinan þátt í stjórnmálastarfi. Lifandi tengsl milli Alþingis
og atvinnulífsins hafa einfaldlega verið ónóg.
Úrræðaleysið sem nú blasir við fólkinu í landinu á vafalítið að
einhverju leyti rætur að rekja til þessarar þróunar. Frumforsenda
þess að atvinnulífið gangi er að það geti notast við samkeppnishæfa
mynt í viðskiptum. Eftir hrun krónunnar getur hvorki ríkisstjórnin
né stjórnarandstaðan lýst hugmyndum um framtíðarskipan peningamála sem vonir má binda við.
Ríkisstjórnin talar um að fjölga megi láglaunastörfum í ferðaþjónustu og við ullarvöruframleiðslu. Hvorki ríkisstjórnin né
stjórnarandstaðan vísa á veg að efnahagsumhverfi þar sem þekkingariðnaður og þjónusta getur blómstrað í alþjóðlegri samkeppni
og boðið sambærileg laun og best þekkist í grannlöndunum.
Haftakrónan er í frjálsu falli. Afkoma heimilanna fer á hvolf á
ný. Ríkisstjórnin segist koma af fjöllum. Hún á engin svör önnur en
að stofna til stjórnlagaþings og fjölga þannig þingmönnum. Stjórnarandstaðan kynnir engin ráð. Samt eru kosningar eftir tíu daga.
Allt ber þetta vitni um lélegt jarðsamband. Ósanngjarnt væri að
skella allri sök á þingmennina. Forystumenn í félagsskap atvinnufyrirtækja og launafólks hafa einnig vanrækt að gæða tengsl
atvinnulífs og Alþingis lífi.
Meðan þingmenn líta á sig sem hluta ríkiskerfisins er hætt við
að skráin yfir atvinnulausa lengist. Seint verður dregið úr gildi
velferðarkerfisins, menntastefnunnar og umhverfisverndarinnar.
Þessi mikilvægu opinberu stoðkerfi lifa hins vegar ekki sjálfstæðu
lífi án verðmætasköpunar í atvinnufyrirtækjum.
Alþingismönnum má auðveldlega fækka niður í fjörutíu og níu.
Ráðherrar þurfa ekki að vera fleiri en sjö. Hitt skiptir máli að fleiri
þingmenn og ráðherrar hafi virk tengsl við atvinnufyrirtækin og
verkalýðshreyfinguna.
Þjóðin þarf að eiga greiðan aðgang að upplýsingum um tengsl
þingmanna við fyrirtæki og félög í samfélaginu. Á hinn bóginn er
lífsnauðsyn að jarðsambandið sé gagnvirkt og líflegt.
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Sama góða CONDIS bragðið ...

Mogginn veltir við steinum

Og steinarnir hrópuðu

Merkileg tilviljun

Ætli það hafi ekki verið prestssonurinn Ólafur Stephensen sem hélt
um penna í leiðara Morgunblaðsins
á laugardag? Að minnsta kosti var
höfundur forystugreinar sem bar yfirskriftina „Steinarnir hrópa“ vel að sér
í Biblíufræðum. Þar var höfundinum
tíðrætt um réttlætið og sannleikann; hversu mikilvægt
væri að sannleikurinn kæmi
fram í dagsljósið og vitnaði
í bók bókanna sér til fulltingis. „Veltum við hverjum
steini – annars munu
steinarnir hrópa,“
bætti hann við undir
lok hugvekju sinnar.

Og sjá! Síðar sama dag barst fjölmiðlum tilkynning frá þeim Þorsteini Jónssyni, fyrrverandi varaformanni stjórnar
FL Group, og Steinþóri Gunnarssyni,
fyrrverandi forstöðumanni verðbréfamiðlunar Landsbankans, þar sem
upplýst var að þeir hefðu aflað hárra
styrkja til Sjálfstæðisflokksins
eftir að Guðlaugur Þór Þórðarson alþingismaður hefði
leitað til þeirra. Steinarnir
hrópuðu eftir allt saman.

Það er óneitanlega merkileg tilviljun
hvernig líkingamál leiðarahöfundar
Morgunblaðsins kallast á við nöfn
þeirra Þorsteins og Steinþórs. Það
mætti jafnvel halda að sá sem skrifaði
leiðarann hafi vitað allt um það hverjir
stóðu á bak við styrkveitingarnar og
vildi með þessu móti gefa til kynna
að ef þeir gæfu sig ekki fram yrði hulunni svipt af þeim. En það getur varla
verið. Á faglegum fjölmiðli myndi sá
sem byggi yfir slíkum upplýsingum
einfaldlega skrifa frétt um málið, í
stað þess að brúka þær undir rós
í leiðaraskrifum um „uppreisn
sannleikans“.
bergsteinn@frettabladid.is

Í pósthúsinu
F

yrir nokkru átti ég leið í pósthús í Latínuhverfinu í París.
Þar sem eitt afgreiðsluborðið var
laust aldrei þessu vant, brá ég
mér beint þangað með mín bréf.
En þá bar svo við að afgreiðslukonan fór að húðskamma mig
fyrir að hafa farið til hennar í
stað þess að nota sjálfsala til að
kaupa frímerkjagildi á bréfin.
Ég reyndi af veikum mætti að
verja mig með því að segja að ég
væri með bréf af ýmsu tagi, sem
mismunandi burðargjald þyrfti
undir, og ég hefði ekki nægilega
mikið af nógu fjölskrúðugri smámynt. En á þetta vildi konan alls
ekki hlusta, og varð því illskeyttari sem hún lengdi ræðu sína
meir. Að lokum sagði hún: „En
þú verður hvort sem er að fara
að venja þig á að nota sjálfsalana, því bráðum verður hér ekki
nema eitt afgreiðsluborð,“ og svo
bætti hún við með manndrápsglampa í augum: „og það verður
einungis fyrir fjármál.“ Mér féllust hendur. Það er ekki ýkja langt
síðan afgreiðsluborðunum í þessu
pósthúsi var fækkað um helming.
Þegar ég var svo á leiðinni út úr
pósthúsinu og gat aftur farið að
hugsa skýrt, flaug mér í hug að
ég hefði átt að gauka því að konunni að ég væri blaðamaður og
ætlaði að skrifa grein um niðurrif opinberrar þjónustu í Frakklandi. Ég nefndi þetta við kunningja minn sem hló: „Þú hefðir
endilega átt að segja þetta.“ En
það var eins gott að ég gerði það
ekki, þegar ég horfði framan í
konuna sá ég þar ekki neitt af
þessum vinalegu andlitum sem
ég var vanur þarna í pósthúsinu
heldur blasti þar við áður óþekkt
harka; í einu orði sagt virtist
konan of nútímavædd til þess
að þorandi væri að hafa einhver
gamanmál frammi við hana.
Í frönskum blöðum hafa menn
getað lesið um nokkurt skeið að

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Meðulin gegn
kreppunni
kreppan sé endanlegt rothögg
fyrir frjálshyggjuna. Það sama
held ég að íslensk blöð hafi sagt
og margir hafa orðið til að taka
undir það, stjórnmálamenn og
aðrir, jafnvel Sarkozy sjálfur,
enda virðist það liggja í augum
uppi eftir allt sem gerst hefur. En
ég held því miður, að það sé samt
fullmikil bjartsýni að halda að
menn séu lausir við hana að fullu
og öllu, mér er nær að halda að
frjálshyggjumennirnir liggi bara
einhvers staðar í leyni, reiðubúnir að skríða út úr holunum
og grípa aftur í stjórnvölinn um
leið og vindáttin kann eitthvað
að breytast, einkum ef það tekst
í millitíðinni að láta almenning
borga brúsann eftir þá. Um þetta
má nú sjá margvísleg merki, og
er póstþjónustan hér eitt dæmi
um það. Þrátt fyrir öll orðin
um nauðsynlega stefnubreytingu er ótrautt haldið áfram að
breyta henni í „fyrirtæki“ til að
búa hana undir þá einkavæðingu
sem fram undan er. Almenningur mótmælir hástöfum, því hann
veit nú af reynslunni hvað hún
muni hafa í för með sér: hækkað
verð, verri þjónustu og alls kyns
brask með fjármunina, en það
kemur fyrir ekki.
En önnur merki eru enn ískyggilegri. Þegar kreppan fór af stað
fyrir alvöru, lýsti Sarkozy forseti
því yfir að baráttan gegn atvinnuleysinu ætti nú að sitja í fyrirrúmi

fyrir öllu öðru. Þá var það rifjað
upp að nýlega var gerð áætlun um
mikinn niðurskurð í skólakerfinu,
ellefu þúsund kennarastöður voru
lagðar niður í byrjun þessa skólaárs, þrettán þúsund á að leggja
niður næsta haust, og þannig
áfram. Þar sem afleiðingarnar
geta ekki orðið aðrar en þær, beint
eða óbeint, að jafnmargir menn
missa vinnuna, spurðu menn því
hvort ekki væri ráðlegt að hefja
baráttuna gegn atvinnuleysinu
með því að falla frá þessari áætlun, sem kennarar hafa mótmælt
upp til hópa. En það vildi Sarkozy
ekki heyra nefnt, „umbæturnar“,
þ.e.a.s. niðurskurðurinn, verður að
halda áfram.
Vegna reiði almennings hafði
Sarkozy hins vegar við orð að
setja lög til að takmarka bónusa,
aukasporslur og slíkt sem yfirmenn banka og stórfyrirtækja
skammta sjálfum sér og Frakkar kenna við „forgylltar fallhlífar“. Formaður samtaka atvinnurekenda fékk hann ofan af því í
nafni „frelsisins“, í staðinn myndu
þau semja einhverjar „siðareglur“. En hafi það verið gert ber
ekki mikið á að eftir þeim sé farið,
samkvæmt nýlegum greinum í
blaðinu „Le Monde“ er ekkert lát á
forstjóragræðginni, enn sem fyrr
svífa þessir herrar um háloftin hangandi neðan í gullroðnum
dúkum.
Kannske er ein undirrótin að
þessu öllu sú, að nú er komin fram
kynslóð hagfræðinga sem hefur
aldrei heyrt eða lært neitt annað
en hugmyndafræði frjálshyggjunnar. Um John Maynard Keynes vita þeir ekki annað en að það
sé ekki við hæfi að lesa hann. Ef
þeim er bent á að gera það, bregðast þeir við eins og stjarneðlisfræðingur sem sagt væri að rannsaka hvaða áhrif Satúrnus muni
hafa nú þegar hann er í ljónsmerkinu.

Hagfræði andskotans
þess að raunverðmætum sé ekki jafnað
til ávísana á verðmæti – að hestum og
kaffi sé ekki jafnað til peninga/ávísana á
hesta og kaffi.
Í markaðshagkerfum eru peningar
skuldaviðurkenning sem atvinnurekerðbólga rýrir raunvirði peninga og
endur láta í hendur þeim sem leggja
því finnst mörgum verðtrygging penfram vinnuafl og önnur aðföng til framingaskulda vera réttlætismál. „Ef maður
leiðslustarfsemi. Stöðugt verðlag trygglánar öðrum manni tíu hesta þá vill hann
ir hinum síðarnefndu jafngildi slíkra
fá tíu hesta til baka, en ekki sjö,“ er haft
aðfanga í mynd framleiddrar vöru og
eftir Guðmundi Ólafssyni hagfræðingi á
vefnum. Hann er sagður vera „harður á
GUNNAR TÓMASSON þjónustu. Við íslenzkar aðstæður, þar
sem nýsköpun peninga utan framleiðsluþví að ef maður fær lánaðan kaffipakka
geirans hefur leitt til umframeftirspurnar á
þá eigi maður að skila kaffipakka til baka. Það sé
framleiðslumarkaði um árabil, rýrir verðbólgan
ekki hægt að koma með pakkann og segja að kíló
eignarhluta þeirra sem lagt hafa fram aðföng til
af kaffi í gær jafngildi pundi af kaffi í dag. Þetta
framleiðslunnar.
er laukrétt,“ bætir sá við sem segir frá.
Það er því hagfræði andskotans, sem svo kallÞetta er rugl – einum hesti verður ekki
ast, að segja það vera réttlætanlegt að láta þá
umbreytt í stóð né kaffipakka í skipsfarm af kaffi
sem sætt hafa upptöku eigna á þennan hátt greiða
með einfaldri tölvufærslu líkt og dugar til að
verðtryggingu á útistandandi skuldum – og bera
margfalda nafnvirði peninga í hagkerfinu. Skipsþannig tvöfaldan skaða meðan lánardrottnar
farmur af framleiðsluvörum getur týnst í hafi en
þeirra bíða einungis einfaldan skaða.
pappírsauður getur horfið eins og dögg fyrir sólu
sbr. hlutafé í íslenzku bönkunum í byrjun október 2008. Vitræn umræða um verðtryggingu krefst
Höfundur er hagfræðingur.

UMRÆÐAN
Gunnar Tómasson skrifar
um verðtryggingu
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EFNI BLAÐSINS
Sjö stórverkefni
Árni Sigfússon
Í Reykjanesbæ eru sjö stórverkefni í atvinnusköpun langt komin,
skrifar Árni Sigfússon, bæjarstjóri
í Reykjanesbæ. Störfin séu ólík
en eiga það öll sameiginlegt að
geta skapað þúsundir vel launaðra
starfa. Verkefni séu fjölbreytt en
byggi samt á sérstöðu svæðisins,
ýmist í auðlindum náttúrunnar,
sem okkur þykir vænt um, aðstöðu
eða menningu fólksins. Þau þurfi
öll stuðning næstu ríkisstjórnar.

Í trúnaði
Svandís Svavarsdóttir
Kjörnum fulltrúum er trúað fyrir
almannahagsmunum og eignum
og er ætlað að fara með þetta af
trúmennsku og heiðarleika, skrifar
Svandís Svavarsdóttir. Stjórnmálaflokkar sem missa sjónar á
grundvallaratriðunum og trúnaðarsambandi við kjósendur þurfa að
endurskoða sitt hlutverk og erindi í
stjórnmálum. Eftir hrunið, á nýjum
byrjunarreit samfélagsins, þarf að
byggja á heilindum.

Á „trúnó“
Einar K. Guðfinnsson
Það hefur verið nokkuð fróðlegt
að fylgjast með því hvernig ástir
Steingríms J. Sigfússonar fjármálaráðherra og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafa þróast, að mati Einars
K. Guðfinnssonar. Hann minnir á
hvernig Steingrímur galt varhug við
AGS og kallaði kjörin sem hann
bauð upp á ógnarskilmála. Nú sé
komið annað hljóð í strokkinn.

Sök bítur sekan
Ellert B. Schram
Það þarf enginn að láta eins og
fréttir af siðlausum og himinháum
styrkveitingum til Sjálfstæðisflokksins komi sér á óvart, skrifar Ellert
B. Scram. Þetta sé afsprengi þess
valds, sem þjóðin hefur fært einum
stórum stjórnmálaflokki og þess
hugsunarháttar að sá sem ræður
komist upp með allt.

Eldhúsdagur er nýtt vikulegt fylgirit
Fréttablaðsins sem leggur áherslu
á umræðu og skoðanaskipti um
stjórnmál og þjóðmál. Leitast verður við að birta vandaðar og upplýsandi greinar um ýmis álitamál.
Leitað verður eftir sjónarmiðum
valinkunnra einstaklinga auk þess
sem senda má gagnorðar greinar á
netfangið greinar@frettabladid.is
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Draumalandið, Landsvirkjun og orkuverð
JÓHANNES GEIR
SIGURGEIRSSON
stjórnarformaður
Landsvirkjunar
1997-2007

N

ú stendur yfir kynning á
kvikmyndinni Draumalandinu og fara aðstandendur
hennar mikinn í umfjöllun sinni
um málið. Sjálfsagt er eðlilegt
að aðilar sem hafa lagt mikla
fjármuni undir í framleiðslu á
kvikmynd leggi hart að sér við
að koma henni á framfæri en
menn verða að gæta hófs í málflutningi og fara með rétt mál.
Í nýlegu viðtali við Sigurð Gísla
Pálmason, framleiðanda myndarinnar, kemur ýmislegt fram
sem ástæða er að gera athugasemdir við.

Fjárhagsstaða Landsvirkjunar
Sigurður segir m.a. „… og
Landsvirkjun er tæknilega
gjaldþrota“. Hvað á hann við
með því? Almennt er talað um
gjaldþrot þegar skuldir fyrirtækis eru hærri en eignir og
það getur þar með ekki staðið
við skuldbindingar sínar. Lítum
á nokkrar staðreyndir úr reikningum Landsvirkjunar fyrir síðasta ár. Landsvirkjun gerir upp
í USD (Bandaríkjadollar) og
yfirfærslur í íslenskar krónur í
greininni eru á meðalgengi ársins 2008.
1. Í lok síðasta árs var eigið fé
Landsvirkjunar tæplega 1,4 milljarðar dollara eða um 119 milljarðar í íslenskum krónum sem
gerir 30% af efnahag fyrirtækisins. Eiginfjárstaða fyrirtækisins hefur ekki lækkað við Kárahnjúkavirkjun en það segir mikið
um mat á framkvæmdinni samkvæmt ströngum alþjóðlegum
uppgjörsstuðlum.
2. Skuldir fyrirtækisins höfðu
lækkað á síðasta ári um tæplega 300 milljónir dollara eða
um rúma 26 milljarða íslenskra
króna sem sýnir mikla getu til að
greiða niður skuldir.
3. Fyrirtækið ræður yfir
handbæru fé og eigin aflafé til
að borga af öllum sínum lánum
út árið 2010 og getur því samkvæmt því staðið við allar sínar
skuldbindingar mun lengra fram
í tímann en almennt er um fyrirtæki
4. Skuldir Landsvirkjunar
voru um 3,2 milljarðar dollara í
lok síðasta árs eða 285 milljarðar í íslenskum krónum. Miðað við
það sem við höfum séð af skuldsetningu íslenskra fyrirtækja
að undanförnu (þúsundir milljarða) er þá ekki dálítið mikið í
lagt að segja að þessi skuldsetning hafi „átt stóran þátt í að setja
íslenskt efnahagslíf á hliðina“ eða
„… skuldsetja okkur upp í rjáfur

Í nýlegu viðtali við Sigurð Gísla
Pálmason, framleiðanda myndarinnar, kemur ýmislegt fram
sem ástæða er að gera athugasemdir við.
til að geta þjónað þessum erlendu
fyrirtækjum um rafmagn“ eins
og Sigurður Pálmi segir!
5. Þá verður einnig að taka tillit til getu fyrirtækisins til að
greiða niður skuldir með eigin
aflafé en með því getur efnahagur fyrirtækisins verið í góðu
jafnvægi innan fárra ára og fyrirtækið, í eigu þjóðarinnar, gæti
við þær aðstæður ráðstafað háum
fjárhæðum í þágu eigenda sinna
á hverju ári.
Það er vissulega hægt að
reikna hlutina út frá þeirri stöðu
að aðstæður íslenska ríkisins, og
þar með lánshæfismat, og horfur á alþjóðlegum lánamörkuðum
verði eins á árinu 2011 og þær
eru í dag; en mér sýnist að ályktanir Sigurðar Pálma séu fengnar á þann hátt. Á hitt ber að líta
að við þær aðstæður væri lítið
eftir af íslensku atvinnulífi og
miðað við efnahagslegan styrk og
greiðslugetu þá væri Landsvirkjun eitt það síðasta sem félli. Við
þessi skilyrði væri hvorki verið
að auka við rafmagnsframleiðslu

eða framleiða nýjar kvikmyndir.
Enda er það svo að engir sérfræðingar, innlendir eða erlendir, spá
þessari stöðu í efnahagsmálum.

Gott verð fyrir raforkuna
Sigurður Pálmi segir: „[Þ]að er
verið að selja orkuna á miklu
lægra verði en til dæmis í SuðurAmeríku.“ Hvernig getur hann
komist að þessari niðurstöðu
þegar hann segir í næstu setningu að verðið sé viðskiptaleyndarmál?
1. Það eina sem undirritaður
veit um orkuverð til orkufreks
iðnaðar í Suður-Ameríku er að
forstjóri ALCOA sagði fyrir tveim
árum að fyrirtækið væri að borga
um 25 USD mills/kWst fyrir orku
í Brasilíu.
2. Það þarf ekki mikla sérfræðikunnáttu í íslenskum orkumálum
til þess að nálgast opinberar tölur
m.a. úr ársreikningi og heimasíðu Landsvirkjunar um orkusölu
og verð á innanlandsmarkaði til
að finna út að á árinu 2008 var
orkufreki iðnaðurinn á Íslandi að

borga að meðaltali ekki undir 30
mills/kWst fyrir orkuna.
3. Þetta verð, að frádregnum
flutningi, er sambærilegt eða
hærra en það verð sem íslensk
orkufyrirtæki hafa verið að selja
grunnorku á heildsölustigi á til
almennra nota hér innanlands
(grunnorka er orka sem keypt
er í sama magni allt árið), en það
stefnir í að slík orka verði seld á
sambærilegu verði til orkufreka
iðnaðarins og á almenna innlenda
markaðinn enda á svo að vera.

Um 30 prósenta lækkun á raforkuverði til almennings
Að lokum örfá orð um verð á
raforku til almennra nota á
Íslandi. Það er staðreynd að frá
árinu 1997, eða á sama tíma og
sala á orku til orkufreks iðnaðar hefur aukist mikið, þá hefur
verð á heimilisraforku á föstu
verði lækkað um nálægt 30 prósent að meðaltali hér á landi og
er nú með því lægsta sem gerist
í Evrópu. Fyrir þessu eru margvíslegar ástæður m.a. samnýting á afltoppum fyrir almenna
markaðinn og umframorku sem
er til staðar vegna sölu til orkufreka iðnaðarins, vegna samnýtingar á gufuafli til húshitunar og rafmagnsframleiðslu
og vegna stærðarhagkvæmni
fyrir tilverknað stærra raforkukerfis. Það er efni í nýja grein
að fjalla frekar um þetta málefni og vonandi gefst tækifæri
til þess síðar.

Hreint loft með
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Atvinnuuppbygging

Sjö stórverkefni á Reykjanesi
ÁRNI SIGFÚSSON
bæjarstjóri í
Reykjanesbæ
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Reykjanesbæ eru sjö stórverkefni í atvinnusköpun langt
komin. Þau eru ólík en eiga það
öll sameiginlegt að geta skapað þúsundir vel launaðra starfa.
Störfin eru fjölbreytt, fyrir karla
og konur, óreynda sem reynda og
krefjast mismikillar menntunar.
Ný ríkisstjórn þarf að svara því
hvort hún hyggst leggja stein í
götu þessara verkefna. Það er því
miður hægt. Erlendir fjárfestar
fylgjast með orðum og gjörðum
íslenskra ráðamanna. Neikvæðar raddir sumra þeirra eru þegar
farnar að skapa stórhættu gagnvart nokkrum þessara verkefna.
1900 atvinnulausir Suðurnesjamenn krefjast svara.

1. Íslensk heilsuþjónusta seld til
útlendinga
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Hringdu í síma

Undanfarin tvö ár hefur staðið
yfir undirbúningsvinna íslenskra
og erlendra aðila á sköpun tækifæra úr aðstöðu og þekkingu
Íslendinga á sviði heilbrigðisþjónustu. Tækifærið er fólgið í
að hingað koma útlendingar til að
sækja sérhæfðar læknisaðgerðir. Við nýtum tilbúna en vannýtta
aðstöðu og þekkingu. Undirbúningur sýnir að þúsundir útlendinga munu nýta sér þjónustuna
ef hún býðst. Þetta getur skapað
hundruð íslenskra heilbrigðis- og
þjónustustarfa. Fjögur sveitarfélög leiða stofnun Heilsufélags
Reykjaness. Markmið þess er
að nýta sem best þau tækifæri
sem þarna bjóðast, bæði á sviði
læknisþjónustu, þjálfunar, rannsókna og ferðaþjónustu. Enn bíð
ég eftir að fá viðtal við heilbrigðisráðherra til að ræða þessi stóru
tækifæri. Hann hefur talað fremur neikvætt í fjölmiðla, séð sér
fært að ræða við „bísnessmenn“
um málið en ekki enn séð af
tíma til að ræða við okkur bæjarstjórnarmenn.

2. Ferðaþjónusta – 8 milljarða
fjárfesting á fimm árum
Undanfarin fimm ár hefur verið
fjárfest í ferðaþjónustu á Reykjanesi fyrir á áttunda milljarð
króna. Stærstu verkefnin eru
stækkun Bláa lónsins, stækkun Leifsstöðvar, bygging Víkingaheima, Orkuversins jarðar, Salfiskseturs, byggðasafna,
menningarseturs í Duushúsum
og gerð tónlistar-sögusýningar
í Hljómahöll. Þessu fylgir mikil
fjárfesting í gistirýmum. Verkefnin eru hluti af metnaðarfullri
áætlun til að skapa áhugavert og
fjölbreytt umhverfi fyrir ferðamenn og skapa tugi betur launaðra starfa.

3. Atvinnusköpun í tónlist og
hugverkum

ef blaðið berst ekki

Tónlistarmenntun hefur verið
einn af hornsteinum menntunar í Reykjanesbæ. Þar er rekinn
stærsti einstaki tónlistarskóli
landsins með um 800 nemendur. Með uppbyggingu á aðstöðu
fyrir Tónlistarskóla Reykjanesbæjar í nýju húsnæði, tengdu
hinum sögufræga Stapa, tónlistarsölum, tæknirýmum og tónlistarsögusýningu ætlum við okkur
stærri hluti á þessu sviði. Við
viljum sjá aukin atvinnutækifæri í efldri tónlistarmenntun,
nýtingu íslenskrar tónlistar og
tengingu hennar við aðra þróun
hugbúnaðar, hugmynda og hugverka.

HELGUVÍK Greinarhöfundur segir að vegna álvers og kísilvers í Helguvík munu á

þriðja þúsund störf skapast á byggingartíma.

Markmið þess er að nýta sem
best þau tækifæri sem þarna
bjóðast, bæði á sviði læknisþjónustu, þjálfunar, rannsókna og ferðaþjónustu.
4. Álver í Helguvík – 12 milljarðar þegar komnir í verkið
Vegna álvers og kísilvers munu
á þriðja þúsund störf skapast á
byggingartíma vegna virkjana,
línulagna og álversbygginga,
kísilversbygginga og hafnargerðar.
Nú er komið á fimmta ár síðan
undirbúningur álvers í Helguvík hófst. Álverið leiðir til 400
starfa í álveri og í heild til 1100
starfa. Laun í álveri munu hækka
meðallaun á Suðurnesjum verulega. Þá er þegar farið að skoða
frekari úrvinnslu álsins í Helguvík eða annars staðar í Suðurkjördæmi. Bygging álvers var
komin af stað í fyrra en hefur
hökt í marga mánuði í ríkisstjórn
vegna seinfærrar afgreiðslu
á fjárfestingarsamningi, sem
enginn bjóst við að yrði vandamál. Í tíð lágs álverðs og bankahruns er þetta afleit framkoma
og hættuleg verkefninu. Sambærilegir samningar hafa verið
gerðir fyrir önnur álver hér og
jafnvel álver á Bakka hafði fengið slíkt vilyrði. Við höfum einnig
beðið eftir viðræðum við nýjan
samgönguráðherra í tíu mánuði
vegna hafnarframkvæmda. En
álverið Í Helguvík er látið bíða.
5. Kísilver í Helguvík – fylgst
með samningum um álver
Undanfarin tvö ár hefur staðið
yfir undirbúningsvinna vegna
kísilvers í Helguvík. Verkefnið þarf að vera nærri stórskipahöfn og orku til að framleiða
50 þúsund tonn af kísilsandi úr
innfluttum kvartsefnum. Kísillinn er síðan undirstaða fyrir
frekari vinnslu, sem gæti fært
öðrum landshlutum ærin tækifæri. Jákvætt umhverfismat í
Helguvík og lóðarsamningar
liggja fyrir. Loforð HS orku hf.
um 30 MW af rafmagni til fyrsta
áfanga liggur fyrir og verið er
að semja um verð. Enn er þörf
fyrir kísilefni, m.a. í sólarrafhlöður. Forsvarsmenn Kísilverksmiðjunnar eru enn reiðubúnir
að hefjast handa við byggingu á
þessu ári. En áður þarf fjárfestingarsamning. Um 90 manns
munu starfa við frumframleiðsluna þegar hún hefst. Laun
eru svipuð og í álveri. Við annan
áfanga, gerð kísilefna fyrir sólarrafhlöður, skapast um 300
störf í verksmiðju, sem ekki er

þörf á að staðsetja nærri höfn en
mikilvægara að hafa nærri orkumannvirkjum. Gangur viðræðna
um álver veldur erlendum aðilum áhyggjum.

6. Uppbygging nýrra menntatækifæra
Að Ásbrú, í Reykjanesbæ hefur
verið sköpuð brú milli hugmynda
og verka. Með uppbyggingu Keilis, miðstöðvar vísinda, fræða og
atvinnulífs var byggð brú yfir
til háskólamenntunar fyrir þá
fjölmörgu á Suðurnesjum og
víðar sem helst höfðu úr lestinni
í framhaldsnámi. Hundruð einstaklinga fá ný tækifæri til að
mennta sig og láta drauma rætast. Áhersla á frumkvöðlanám,
tónlist, heilsutengt nám, flugtengt starf og nám, orkutækni
og kerfisfræði er að skapa mikilvæga sérstöðu fyrir það sem
koma skal á Reykjanesi.

7. Rafrænt gagnaver í Ásbrú
Fyrirtækið Verne Holding er
að reisa rafrænt gagnaver að
Ásbrú í Reykjanesbæ. Fyrirtækið keypti stórar skemmur á svæði
varnarliðsins og hefur fest sér
stórt landsvæði þar til viðbótar.
Samningar um frekari úrvinnslu
eru á lokastigi. Breytingar á húsnæðinu eru hafnar og erlendir viðskiptavinir virðast áhugasamir þrátt fyrir kreppu. Þar
þarf líka fjárfestingarsamning
við ríkið. Gagnaverið getur sjálft
skapað tugi starfa. Líklega er þó
stærsta tækifærið að baki því sú
flóra hátæknifyrirtækja sem það
er líklegt til að laða að sér.
Fjölbreytt störf – eða stöðnun?
Hér læt ég lokið upptalningu á
þeim stórverkefnum sem unnið
er að á Reykjanesi. Önnur enn
stærri eru í undirbúningi, s.s.
auðlindagarður (Eco-park) því
við erum hvergi hætt. Þessi verkefni einkennast af fjölbreytni en
þau byggja samt á sérstöðu svæðisins, ýmist í auðlindum náttúrunnar, sem okkur þykir vænt um,
aðstöðu eða menningu fólksins.
Þau þurfa öll stuðning næstu ríkisstjórnar. Við eigum ekki skilið
að stjórnmálamenn tali niður til
okkar og þeirra verkefna sem við
erum að berjast hér fyrir, hvort
sem þau heita álver, heilsuþjónusta eða fræðslustarfsemi. Við
þurfum stuðning ykkar allra.

GÖNGUFERÐ í Póllandi er meðal þess sem verður í boði hjá ÍTferðum í sumar. Ferðin stendur frá 17. til 25. júní og gengið í Babia
Gora-þjóðgarðinum, Tatrafjöllunum, Pieneny-fjöllunum og
farið á hæsta tind Póllands, Rysy, sem er 2.499 metra hár.

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447
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Sesselja, sem er höfundur leiksins, er mikil hjólreiðakona og hefur fengið viðurnefnið hjóladrottningin.

Reykjavíkurvegi 64 - 220 - Hafnarfjörður
Sími 5550944 - Fax 5654055 - Netfang: hlif@hlif.is

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Risaratleikur á hjólum
Sesselja Traustadóttir varði páskunum í að undirbúa umfangsmikinn hjólaratleik sem mun ná frá
Korpúlfsstaðagolfvelli að Ásatorgi í Hafnarfirði. Leikurinn er einn af dagskrárliðum á Ferðafögnuði.

AÐALFUNDUR
Aðalfundur Verkalýðsfélagsins Hlífar verður
haldinn miðvikudaginn 15. apríl 2009
kl: 20:00, í Skútunni, Hólshrauni 3. Hafnarﬁrði.
Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Kosning í kjörstjórn.
3. Önnur mál.
Kafﬁveitingar.
Stjórnin.

Einhver stærsti ratleikur sem
nokkurn tímann hefur farið fram
á Íslandi er á næsta leiti. Hann er
hluti af dagskrá Ferðafagnaðar,
hátíðar ferðaþjónustunnar, sem
fer fram á laugardag. „Ég eyddi
páskafríinu mínu í að búa til eina
34 pósta en þeim verður komið
fyrir við strandlengjuna frá Korpúlfsstaðagolfvelli að Ásatorgi
í Hafnarfirði,“ segir Sesselja
Traustadóttir grunnskólakennari,
varaformaður fjallahjólaklúbbsins og höfundur ratleiksins.
Leikurinn, sem hentar sérstaklega hjólreiðafólki, spannar tæplega 50 kílómetra leið og eru frá
0,6 til 2 kílómetrar á milli pósta.
„Einungis er gert ráð fyrir því að

þátttakendur finni fimm pósta á
innan við tíu kílómetra leið og er
því ekki nauðsynlegt að þeir fari
leikinn endana á milli,“ segir Sesselja og heldur áfram að útskýra
leikreglurnar: „Á hverjum pósti
má finna lýsingu á því hvar þann
næsta er að finna. Þátttakendur
hafa meðferðis þátttökuseðil sem
má finna á slóðinni www.ferdafagnadur.is en á hann þurfa þeir
að safna fimm lykilnúmerum, sem
er að finna á póstunum, og fimm
stimplum frá fyrirtækjum sem
kynna starfsemi sína á Ferðafagnaði. Á hverjum pósti eru upplýsingar um fyrirtæki í grenndinni.
Þátttökuseðlum má síðan skila inn
á alla þá staði sem stimpla í leikn-
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um eða til Höfuðborgarstofu til og
með síðasta vetrardegi en dregið
verður úr innsendum lausnum á
Rás 2 og eru glæsilegir vinningar í boði.“
Sesselja telur það ekki eftir sér
að hafa varið páskafríinu í það að
undirbúa leikinn enda mikil hjólreiðakona. „Ég hef fengið viðurnefnið hjóladrottningin þó ég fari
nú ekki hátt með það,“ segir hún
og hlær. Hún segir leikinn kjörið tækifæri fyrir þá sem vilja
kynna sér ferðamöguleika sem í
boði eru á höfuðborgarsvæðinu
og víðar auk þess sem hann býður
upp á góða útivist, hreyfingu og
spennu.
vera@frettabladid.is
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Bílar til sölu

Sendibílar

Bílaþjónusta

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.

Tilboð 185 þús!

Renault Megan árg ‘97, ek. 140 þús, 4d,
ný skoðaður 2010, nýtt í bremsum og
ný tímareim,góður bíll og lítur vel út.
Skoðaður 2010. S. 841 8955.
Toyota Avensis ‘00 bsk. nýsk. Ný tímareim. V. 430þ. S. 868 4281.

Vantar ódýran bíl, má þarfnast lagfæringar, á ca. 20-80 þús. stgr. S 8966744
Nissan Sunny ‘93 til sölu. Þarfnast
smá lagfæringar. Verðhugmynd 150þ
s:690-4888

Bílapartar ehf S. 587
7659.

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

250-499 þús.
Vörubílar
Nissan Navara 2.5 diesel 2/2008 ekinn
15þús. 33“ breyttur sjálfskiptur verð
4.490.000.-allt að 100% lán

Audi A6 3.2 2007

Ekinn 27 þús. km. Hlaðinn aukahlutum
250 hö. 19 tommu felgur. Ásett verð
6.5 mkr. fæst staðgreitt á 5,5 mkr. Skipti
möguleg. Uppl í síma 665 8052.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

ÓDÝR SPARIBAUKUR!!!

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

Húsbílar

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

Hjólbarðar
1-2 milljónir
Húsbílar til Leigu

www.caravan.is
Sími 566 5030.

BMW 525i 12/ 2003 ekinn 93þús.
einn m/öllu verð 3.490.000.-allt að
100% lán

Fjarstýrðir bensínbílar í miklu úrvali.
Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími
5870600, www.tomstundahusid.is

2 milljónir +

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn

Lexus GS 300 2002 ek. 215þ.km
ný nagladekk leður lúga gott eintak
Tillboðsverð 1250.000. uppl. í s. 848
4490.
Óska eftir Toyotu AYGO eða Toyotu IQ
ekki eldri en 2007. Tilbúin að staðgreiða réttan bíl allt að 1.1 milljón.
upplýsingar í síma 6181897

Volvo V50 1/2005 ekinn 88þús.
5gíra topplúga, leður, og.m.fl verð
2.290.000.- allt að 100% lán

Hreingerningar

caravan@caravan.is

Glæsilegt eintak! Ford Econoline dísel
árg 1990. Nýlega tekinn í gegn utan
og innan. Snyrtilega innréttaður. Tilboð
óskast. Uppl í s 8643000

Mótorhjól

Garðyrkja

SSANGYONG MUSSO Árgerð 1997
Ekinn 146 þ.km. sjálfsk. 4 cyl bensín.
Nýskoðaður, einn eigandi frá upphafi.
Ný dekk. Gott eintak. Verð aðeins 350
þús. s. 848 4490.
Hyundai Santa Fe disel 2005 ek aðeins
59þkm sjálfskiptur með krók. Verð
2480.000,- skoða skipti uppl í síma
848-4490

American Big Dog Pitbull

Ekið 2200 km. 10 ára afmælistípa
- megagræja 1700 cc hardtail. Skipti
möguleg. Uppl í síma 665 8052.

Bílar óskast

TILBOÐ 730.þ stgr

YAMAHA YZF R1, árg 4/2003, ek 19.þ
km, 6 Gíra, 152 hestöfl, 180 kg, Verð
990.þ Arnarbílar, Malarhöfða 2. S:
5672700

Subaru Forester Lux 2005. Ek. aðeins
51þkm. ssk. topplúga, krókur. Verð
2980.000,- ath skipti á ódyrari. Uppl. í
síma 848 4490.
Bílar og farartæki : Mótorhjól Texti
auglýsingar: TILBOÐ 249 ÞÚS MXC 450
ÁRG 03, MEÐ RAFSTARTI, MJÖG GOTT
HJÓL Í SÍMA 899-9968.

Reiðhjól
Nú er tími notaðra bíla

MMC Lancer ‘05 ek. 52 þús. ssk., rafmagn í öllu. Ásett verð. 1.550 þús. selst
á 950 þús. stgr. Möguleiki á 100% láni.
S. 615 0999

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

Toyota Avensis 1.6 árg. ‘99. Nýsk. Ek.
200km. V. 345 þ. S. 862 5727.

Toyota Landcruiser 120. Árg. ‘05-06,
dísel. GX eða VX. Uppl. í s. 665 8128

600 þúsund afsl.

YAMAHA YZF R6TB, árg 2005, ek aðeins
500km, 6 gíra, 120 hestöfl, 183 kg,
Verð 850.þ Arnarbílar, Malarhöfða 2.
S: 5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Toyota Hiace ‘98 Ný dekk, nýleg tímareim. V. 690 þús. Frábær bíll. Skipti á
ódýrari fólksbíl. S. 820 4720.

0-250 þús.

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

Kerrur

Óska eftir bíl.....

fyrir allt að 150þúsund má þarfnast
lagfæringar. Uppl. í s. 843-9018
Óska e. að kaupa til niðurrifs gamla
Toyota Corolla, Hiace og Turbo diesel.
Nán.uppl.í s.661 2222

Jeppar

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

Tjaldvagnar
Camp Let Savanne 500ac tjaldvagn
2008 ónotadur.Fæst á tilboði 630,000kr 8654529

Volkswagon Transporter 1996 árg.
Diesel. Skráður 8 manna. Ekinn 250.
þús Km. Skipti möguleg (t.d á bát).
Gerðu tilboð. Sími: 8916381

RENAULT
MEGANE
BERLINE,
árg.8/2005, ek 65þús.km, beinsk, rafm
rúður og speglar, cd, ofl. Ásett verð
1490 þús.kr, Tilboð 1190 þús.kr!!!

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

Vinnuvélar
Pajero Disel 2800 sjálfskiptur árgerð
1999 verð 550 þúsund staðgreitt uppl.
í síma 8673022
EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.

Fornbílar
Tilboð 60 þús.

Nissan Terrano V6 bensín árg. ‘92 5d.
Sk. ‘09, ssk. og krókur. S. 891 9847.

Til sölu Ferguson árg. ‘56 eða ‘58 með
tækjum. Þarfnast viðhalds. V. 200 þús.
eða tilboð. S. 867 5860.

Heilsársdekk með kvartskornum.
Mun betra grip en hefðbundin dekk.
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið
öryggi í hálku og bleytu. Styttri hemlunarvegalengd. Meira öryggi í beygjum.
Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir
ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555
1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ
S. 565 8600.
4 stk dekk 185/65R15 á flottum álf. á
50þ. 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. 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.
S. 896 8568.
4 stk. hálfslitin 13“sumardekk, 175
70x13. verð 7 þús. Uppl í s. 772 5230

Varahlutir
Skotbómulyftari óskast

Óska eftir skotbómulyftara og einnig
lyftara, er að leita að ódýrum tækjum.
s: 6601648

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

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

Rafvirkjun

Húsaviðhald!

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

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

Er tölvan biluð?

Húsaviðgerðir

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

Skiptum um rennur og bárujárn á
þökum og smávægilegar múrviðgerðir
og fl. Uppl. í s. 659 3598.
Ánægðir viðskiptavinir frá 1988,
Garðar Best s. 698 9334, gardarbest.is

Tölvur

Vélar og verkfæri

Stífluþjónusta

Garðyrkja

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla
Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is
Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

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

Trjáklippingar

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

Fæðubótarefni
Snyrting

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

HÁRSPORT DÍVA

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

Hár - snyrting - neglur - nudd.
Við vinnum fyrir þig og lækkum
verðið um 25% af allri þjónustu.
S. 551 0102. HVerfisgata 125

Bókhald

RAFGÆÐI EHF Tökum að okkur
almennar raflagnir, nýlagnir, endurnýjun eldri raflagn, töfluskipti, dyrasímkerfi
ofl. Löggiltur rafverktaki Sími 8981078
rafgaedi@gmail.com

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

Nudd

Trésmíði

Exclusive tantra massage

Á að breyta eða bæta, inni eða úti ?
Tilboð eða tímavinna. 2 íslenskir faglærðir smiðir. S. 893 2624.

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

Nudd - Japanska baðið

Önnur þjónusta

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

Notuð tæki til sölu

Spádómar

ss. hekkklippur, steinsagir, sláttuvélar
og sláttutraktor. Vélverk JS S. 554 0661
& 699 2502. www.velaverkjs.is

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Skrúbb, heitur pottur, veitingar, detox
og margt fl. (Ekki erótískt nudd). Opið
frá kl. 12.00 og frameftir alla daga
nema sunnud. Opið alla páskana. S.
823 8280.
Vandaðir ferðanuddbekkir (þ.a. 2 ódýrir
35.000kr.) til sölu. Uppl. í S: 891 6447

Til bygginga

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

FRAMTALSÞJÓNUSTA

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

Námskeið

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

Harðviður til húsabygginga.
Sjá nánar á www.vidur.is

Málarar
Til sölu
40 fm frystiklefi til sölu. Verð 2,2 millj.
Uppl. í s. 897 0513.
Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og
10þ. Eldavél á 8þ. Eldhúsháfur á 15þ.
Þvottavél á 15þ. Bílahátalarar á 3 þ. Rúm
á 5 þ. Barnakerra á 1þ. 15“ Tölvuflatskjár
á 10þ. Borðstofuborð á 3þ og 1þ. Bílageislaspilari á 8þ. Svartur leðurstóll á
5þ. Flúorljós á 1þ. stk. Skíðaskór á 1þ.
Samlokurgrill á 2þ. Blöndunartæki á 2þ.
Skrifborðsstóll á 3þ. Bakaraofn á 10þ.
Rafmagnsgrill á 5þ. Rafmagnshella á
5þ. Uppþvottavél á 15þ. S. 896 8568.

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í
símum 660 0230 og 561 1122.
Timbur, dokar, gips, krossviður o.fl.
Upplýs. www.ulfurinn.is og S. 8407273 Halldór.

Verslun

Gefins

Skipstjórnarskólinn býður upp á
smáskipanámskeið í lotufjarnámi og
skemmtibátanámskeið í fjarnámi, nánari upplýsingar www.tskoli.is

Hjónarúm og gömul brún hilla fást
gefins. S. 690 9374.

Ökukennsla

Óskast keypt

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Staðgreiðum gull, demanta og úr.

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

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

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

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og málningarvinnu, stór og smá verk.
Örugg þjónusta, vanir menn
vönduð vinna. Gerum verðtilboð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir s.
661 7000.

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

Dýrahald

Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148.
Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið
Mál ehf. S. 896-5758

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

Húsaviðhald

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

Húsaviðhald
Glerjun/gluggaviðgerðir!
Móðuhreinsun glerja

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.

Hljóðfæri

Tökum að okkur sprungu og
múrviðgerðir, trésmíðavinnu,
málningarvinnu utanhúss og
innan, þakviðgerðir og fleira
tengt almennu húsaviðhaldi.
Gerum föst tilboð að kostnaðarlausu eða tímavinna.
Bjóðum örugga þjónusta og
lærða fagmenn. Uppl. í s. 869
3934.

Fagþjónusta - Allt á
einum stað
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.

www.hundaheimur.is

Gríðalega gott úrval af hvolpa og ferðagrindum, ýmsar tegundir og stærðir.
Frábært verð, gerið verðsamanburð.
Hundaheimur Mosfellsbæ

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Fallegir kettlingar fást gefins. Uppl. í s.
823 8711.

Iðnaður
Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315.
Píparavinna. Öll almenn pípulagnavinna Fagmenntaður pípari. Upplýsingar
í síma 8993464

200 lítra fiskabúr með ljósi. Verð 15
þús. 20 lítra fiskabúr með 20 síkleuseyðum, verð 7 þús. 15 lítra fiskabúr
með 7 gúbbífiskum, verð 5 þús. S.
772 5230.

Dúndurtilboð!

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

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

Gisting
Gisting, tjaldsvæði, salur f. hópa. www.
borgarvirki.com info@borgarvirki.com
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Herb. til leigu í póstnr. 105, miðbæ Rvk.
Uppl. í síma 895 0482.
5.herb. einbýlishús í höfnum við
Reykjanesbæ. Tilvalið fyrir 4.einstaklinga. Er laust. Uppl. í s. 846 5155

Húsnæði í boði

Gista.is / S. 694 4314

Atvinna

2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri.
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

Nýuppgerð 20 fm stúdioíbúð,
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og internet fylgir. Laus. Leiga 59þ. S. 824
6692.

Tapað - Fundið

Útsýnisíbúðir !

Saga film
óskar eftir heimilum, íbúðum
og húsum sem nota má í upptöku fyrir sjónvarpsþáttinn
fangavaktina.
Upplýsingar í síma 822 2504
eða sveinnvidar@hive.is

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

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

Til leigu 1 og 2ja herb. vel staðsettar
íbúðir í Kópavogi. Allar upplýsingar í
s. 616 2677.

Atvinna í boði
Tilkynningar

Eitt stórt herbergi og annað miðlungs
stórt til leigu með öllu og frítt internet í
Garðabæ. S. 615 4775

Málarar Athugið!

Til leigu 50 fm stúdíóíbúð á jarðhæð
við Grettisgötu. Verð 85 - 90 þúsund
pr. mánuð

Óskum eftir málurum eða
vönum mönnum í fullt starf eða
sumarstarf. íslenskukunnátta
nauðsynleg.
Svör sendis FBL á smaar@
frettabladid.is merkt „málari“

Húsnæði óskast
***Fyrirframgr. mögulegar*** Reglusamt
par m. barn á leiðinni vantar 2-3herb.
íbúð m.Húsgögnum í skammtímal.(t.
águ/sep)S:6946454
Maður á 30 -aldri óskar eftir 2 herb.
íbúð. Greiðslug. 60-70þ. Öruggum
greiðslum heitið. S. 868 2466.
I am looking for 100m2 office,garage,store in Rkv Phone 8942145
Óskast til leigu 2-3 herb. íbúð m.
húsgögnum. Algjör reglusemi. Öruggar
greiðslur. S. 845 3289.
2-3 herb. íbúð óskast. Verðh. 80 þús.
Fyrirfram greiðsla möguleg. Áhugasamir
sendið póst á sfx@internet.is
Vinnustofa með íbúð eða stærri íbúð
óskast fyrir myndlistarmann í pnr. 101,
107, 104, 105. Greiðslugeta um 100
þús+. Uppl í síma 8454718, Sigrún.

Íbúð óskast á Akureyri

Fjölskylda með smáhund óskar eftir
5 herb. íbúð eða stærra húsnæði á
Akureyri. Bankaábyrgð ef óskað er.
Reglusemi og skilvísi. Uppl. í s. 894
5100 eða á dettifoss@simnet.is

Atvinnuhúsnæði
Til leigu 150 fm.á Kársnesbraut í Kóp.
Stór hurð,skrifstofu aðstaða gott úti
pláss.Verð 150 þús.uppl.6605600
Til leigu 95fm iðnaðarh. M/innkeyrsludyrum. Við Viðarhöfða 2. Uppl. Rúnar
697 6595.

«SKUM EFTIR VÎNUM ST¹LSMIÈUM TIL AÈ VINNA VANDAÈA
HANDRIÈASMÅÈI MA MEÈ TIGGSUÈU B¾ÈI FYRIR RYÈFRÅTT ST¹L
OG J¹RNSMÅÈI 'ËÈ LAUN Å BOÈI N¾G VERKEFNI FRAMUNDAN
!ÈEINS VANIR MENN KOMA TIL GREINA
5MSËKNIR SKULU SENDAR ¹ BS VORTEXIS

Íslensk fjölskylda búsett í Osló óskar
eftir Au pair í Júní og Júlí. Vinsamlegast
sendið inn umsókn á palmij@gmail.
com
Óska eftir beitningamönnum vestur á
firði. Einnig vantar vanan lyftaramann í
fiskvinnslu. Uppl. í s. 893 0295.

Lagerstarf

Hýsing - vöruhótel, Skútuvogi 9, leitar að rösku og áreiðanlegu fólki til
starfa við vörumerkingar og meðhöndlun á sérvöru. Vinnutími 8-16:30.
Framtíðarstarf. Nánari upplýsingar og
umsóknarblöð á staðnum.
Viltu auðga líf mitt? Ég er 39 ára
kona með hreyfihömlun sem óskar
eftir persónulegri aðstoðarmanneskju
til starfa, helst sem fyrst. Í boði eru ýmis
starfshlutföll og góð laun sem hækka
með reynslu. Um er að ræða kvöld- og
helgarvaktir. Ég þarfnast aðstoðar við
flestar athafnir daglegs lífs, svo sem
við klæðnað, akstur í skóla og vinnu,
tölvuvinnu og ýmis önnur verk.
Markmið aðstoðarmanneskju er að
stuðla að tækifærum mínum til þátttöku í samfélaginu og að viðhalda
og auka lífsgæði mín. Æskilegt er að
hún hafi bílpróf því ég hef eigin bíl
til umráða. Jákvæðni, sveigjanleiki og
virðing er lykillinn að farsæld í okkar
samstarfi. Fyrirspurnir, umsóknir og
ferilskrár ásamt meðmælum berist
á netfangið: asdisjenna hjá simnet.
is Með fyrirfram þökk, Ásdís Jenna
Ástráðsdóttir

Geymsluhúsnæði

4 hjólum var stolið aðfaranótt 9. apríl.
úr Völuteig Mosfellsbæ. Honda: 250cc
svört plöst, brotin vatnskassi. GasGas:
300cc blátt & svart eins og nýtt. TM:
300cc blátt á bláum gjörðum Öhlíns
Kawasaki: 85cc. Funarlaun 100þ. Uppl.
í s. 866 9174.

Fundir
Aðalfundur DC3 Þristavinafélasins verður haldinn Fimmtudaginn 16. apríl n.k.
kl 17:00 í Flugröst við Nauthólsvík.
Venjuleg aðalfundarstörf. Stjórnin

TILKYNNING
frá landskjörstjórn
Landskjörstjórn tekur framboðslista sem bornir
eru fram við alþingiskosningarnar 25. apríl 2009
til meðferðar og afgreiðslu á fundi föstudaginn 17.
apríl næst komandi kl. 15 á 2. hæð í Austurstræti
8-10 í Reykjavík (gengið inn frá Vallarstræti).
Umboðsmenn stjórnmálasamtaka sem bjóða fram
lista eiga rétt á að vera viðstaddir fundinn, sbr. 40.

Einkamál

gr. laga um kosningar til Alþingis, nr. 24/2000.
Símaþjónusta
Spjalldömur

Reykjavík, 8. apríl 2009.
Landskjörstjórn.

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

STYRKUR TIL NÁMS Í FISKIFRÆÐI
OG SKYLDUM GREINUM
Landssamband íslenskra útvegsmanna auglýsir styrk
til framhaldsnáms í ﬁskifræði, sjávarvistfræði eða
sjávarlíffræði. Styrkurinn er ætlaður náttúrufræðingum
sem hafa lokið eða eru að ljúka grunnnámi í háskóla
(B.S. próﬁ) og hyggjast hefja framhaldsnám erlendis á
næsta skólaári.

Stýrimaður

Stýrimann vantar á Mörtu Ágústsdóttir
frá Grindavík til netaveiða strax. Uppl.
í s. 898 2013.

Styrkupphæð er kr. 700.000

Atvinna óskast

Umsóknir skal merkja ,,námsstyrkur” og senda
til Landssambands íslenskra útvegsmanna,
Borgartúni 35, 105 Reykjavík.

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

Ráðgjöf
Útsýnisíbúðir !

Umsóknum fylgi upplýsingar um námsferil,
námsárangurog stutt greinargerð um fyrirhugað nám.

2ja herb. íbúð til leigu í hverfi 110.
Sanngjörn leiga. Reglusemi áskilin. S.
697 4567.

Umsóknarfrestur er til 7. maí 2009.
Nánari upplýsingar veitir dr. Kristján Þórarinsson
hjáLandssambandi íslenskra útvegsmanna
í síma 591 0300.

Til leigu vel staðsett 3ja herb. 99fm
íbúð í Fossvogi. Laus strax. Upplýsingar
í s. 894 6677.

2ja herb. íbúð í 101 Rvk. Laus strax.
Uppl. í s. 865 5390.
4. herb. íbúð á 3 h. í Lindahverfi Kóp.
upplýsingar í síma 8200587 Laus strax.
Rúml. 20fm stúdióíbúð til leigu. Leiguv.
55þ. á mán. S. 699 5552.

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.
Kjallaraherb. í Hraunbæ. Tilvalið fyrir
fluttningabílstjóra. S. 865 9637.
Til leigu rúmgóð 3 herb íbúð
Laugarnesvegi Laus og leiga 110.000
uppl í s 8957272
Til leigu herb. í Álftamýri. Reglusemi
áskilin. S. 865 9637.
2 herb risíbúð til leigu í 105. Verð
85þ án rafm og hita sylvialavoque@
gmail.com
Nýuppgerð 4-5herb., 103fm íbúð í 105
til leigu. 11 tölvutenglar víðsvegar í
íbúð. Tengd ljósleiðara eða adsl. 144þ
+ veitur 696 3692
Snyrtileg og vel skipulögð 2 herb íbúð í
hverfi 104. Uppl. í síma 824 3040.

Fundir

geymslur.com

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

www.geymslaeitt.is

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

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ

www.buslodageymsla.is

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

Tollkvóti fyrir kartöflunasl frá Noregi.
Með vísan til reglugerðar nr. 314/2009, sem birt var í
B-deild Stjórnartíðinda hinn 25. mars 2009, er hér með
auglýst eftir umsóknum um tollkvóta fyrir kartöflunasl í
tollskrár¬númeri 2005.2003, sem upprunnið er í Noregi og er
innflutt þaðan, sbr. bókun 4 við EES-samninginn:

Gisting
3 góðar og nýlegar orlofsíbúðir til leigu
á Akureyri. Gisting f. 6-12 manns. Uppl.
ibudir@visir.is eðs s. 893 7979

www.leiguherbergi.is

Vara

Aðalfundur

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

Kartöflur: 01.05.0915.000
0
0
31.12.09
2005.2003 Nasl svo sem skífur, skrúfur, hringir, keilur, stangir o.þ.h.,
þó ekki úr kartöflumjöli.

Berist umsóknir um meiri innflutning en nemur auglýstum
tollkvóta verður út¬hlutun miðuð við hlutfall innflutnings
hvers umsækjanda miðað við heildar¬inn¬flutning allra
umsækjenda á kartöflunasli í tollskrárnúmeri 2005.2003 á
tíma¬bilinu 1. janúar 2008 til 31. desember 2008. Úthlutun er
ekki framseljanleg.
Skriflegar umsóknir skulu berast til fjármálaráðuneytisins,
tekju- og lagaskrifstofu, Arnarhvoli, 150 Reykjavík, fyrir kl.
15:00 föstudaginn 24. apríl n.k.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
Önnur mál
n

Vörumagn Verðtollur Magntollur
kg.
%
kr./kg

Tollskrárnúmer:

Sjálfsbjörg félag fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu heldur aðalfund
laugardaginn 18. apríl 2009 kl 14:00
í félagsheimilinu, Hátúni 12

Til sölu

Tímabil

Þeir einir hafa kosningarrétt sem hafa greitt
félagsgjaldið fyrir árið 2008. Félagsmenn eru
hvattir til að mæta á fundinn
Stjórnin

Fjármálaráðuneytinu, 14. apríl 2009.
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Stjórnmál

Í trúnaði
SVANDÍS
SVAVARSDÓTTIR
skipar fyrsta sæti á
lista VG í Reykjavíkurkjördæmi suður

K

jörnir fulltrúar hafa mikilvægt hlutverk með höndum.
Þeim er trúað fyrir almannahagsmunum og eignum og er ætlað að
fara með þetta af trúmennsku og
heiðarleika. Á þessa staðreynd eru
þeir minntir reglulega og þurfa að
endurnýja umboð sitt í kosningum.

Framsóknarﬂokkurinn

Ný forusta
í Reykjavík
INGVAR GÍSLASON
fyrrverandi ráðherra

R

eykjavík er nú skipt í tvö
kjördæmi, Reykjavík
norður og Reykjavík suður.
Framsóknarflokkurinn býður
fram ungt og kraftmikið fólk
í báðum kjördæmum höfuðborgarinnar.
Sigmundur Daðvíð Gunnlaugsson umhverfishagfræðingur, nýkjörinn formaður
Framsóknarflokksins, er í
efsta sæti listans í norðurkjördæmi Reykjavíkur. Vigdís Hauksdóttir lögfræðingur skipar efsta sæti flokksins
í suðurkjördæmi borgarinnar.
Ekki verður því leynt að
Framsóknarflokkurinn hefur
átt við mótbyr að stríða í
Reykjavík undanfarin ár.
En nú hefur orðið alger uppstokkun á forustu flokksins.
Hann gengur endurnýjaður
til kosninga. Framsóknarflokkurinn er gróið stjórnmálaafl. Hann er elsti starfandi flokkur landsins og
hefur verið mótandi kraftur
íslensks þjóðfélags í meira en
90 ár og á sér farsæla sögu,
þrátt fyrir mótbyr síðustu
ára. Þess er að minnast að
Framsóknarflokkurinn átti
um áratugaskeið tvo þingmenn í Reykjavík og þrjá
borgarfulltrúa. Flokkurinn
ætti að geta hresst upp á bakland sitt í borginni og endurheimt kjörfylgið. Sigmundur
Davíð og Vigdís Hauksdóttir eru glæsilegir fulltrúar
framsækins fólks í Reykjavík og ágætlega búin undir
að takast á við vanda líðandi stundar og sókn til farsællar framtíðar. Þau hafa
m.a. aflað sér góðrar menntunar, sem nýtist þeim vel og
styrkir áhuga þeirra og vilja
til þess að verða landi og lýð
til heilla.
Ég, sem þessar línur rita,
hef verið gagnrýninn á þjóðfélagsþróunina á undanförnum árum. Ég hef ekki legið
á því að Framsóknarflokkinn bar af leið í löngu og einhliða samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn. Forusta flokksins
missteig sig í mörgu og vann
í mótsögn við þau gildi
félagshyggjunnar, sem eru
og áttu að vera leiðarljós forustumanna flokksins þá og
ævinlega. Ég trúi því að ný
flokksforusta bæti úr því sem
aflaga fór. Umskiptin í forustunni lofa góðu um framhaldið.

Þeir taka við valdi frá almenningi
sem á þessar eignir, þessa hagsmuni og þetta samfélag.
Fyrir kemur að kjörnir fulltrúar,
þingmenn og sveitarstjórnarfólk
missi sjónar af þessu trúnaðarsambandi við sína kjósendur. Slíkt
er ekki bara vaktað af almenningi
sjálfum, heldur ekki síður af pólitískum keppinautum og svo auðvitaf fjölmiðlum sem hafa gríðarlega
mikilvægu hlutverki að gegna í því
að halda þessari ábyrgð til haga.
Þegar flokkur hefur ríkt lengi
er hætt við því að hann hreiðri um

sig í valdakerfinu öllu, knýi undir
sig framkvæmdarvaldið og jafnvel dómsvaldið, fyrirtækin og viðskiptalífið. Hann missir tengslin
við sína kjósendur og skilninginn
á framsali valdsins, fyllist valdhroka og yfirgangi, og skilningurinn á réttu og röngu verður óljós.
Gagnrýnisröddum er vísað á bug,
vissan um eigið ágæti og réttinn til
að setja siðferðisleg viðmið verður algjör. Umboðið frá almenningi
verður aukaatriði og stjórnmálamennirnir sjálfir láta eins og valdið sé þeirra eigið, hagsmunirnir

þeirra og eignir almennings leikmunir í pólitísku sjónarspili.
Þegar rétt og rangt er orðið
heimasmíðað og siðferðið á floti er
auðvelt að kaupa og selja ákvarðanir áform og vilja. Peningar skipta
um hendur og liðkað er til fyrir
niðurstöðum, kaupréttir verða til,
vinabönd myndast milli þeirra
sem með völdin fara í viðskiptum
og stjórnmálum, gjaldmiðillinn er
eignir almennings.
Stjórnmálaflokkar sem missa
sjónar á grundvallaratriðunum,
trúmennsku, og trúnaðarsambandi

við kjósendur þurfa að endurskoða
sitt hlutverk og erindi í stjórnmálum. Eftir hrunið, á nýjum byrjunarreit samfélagins, þarf að byggja
á heilindum.
Við vinstri græn viljum varðveita samfélagið í samstarfi við
allan almenning, gæta eigna og
hagsmuna hans og taka ákvarðanir
í þágu aukins jöfnuðar, félagslegs
réttlætis og gagnsæis. Þessi sjónarmið eiga ríkt erindi við Ísland á
þessum örlagatímum við endurmótun og uppbyggingu samfélagsins. Í þágu almennings.
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Vinnubrögð á Alþingi

Sök bítur sekan
ELLERT B. SCHRAM
alþingismaður

Í

því málþófi sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur haldið uppi
síðustu dagana, vegna laga um
breytingar á stjórnarskrá, flutti
undirritaður hugleiðingar um það
hvers vegna nauðsyn væri á að
auðvelda almenningi aðkomu að
ákvarðanatöku á æðstu stöðum,
eins og frumvarpið gerir ráð fyrir.
Rök mín voru meðal annars þessi:
Yfirlæti, kæruleysi og valdahroki flokks og fólks, sem hefur

Ríkisstjórnin og AGS

Á „trúnó“
EINAR K.
GUÐFINNSSON
alþingismaður

Þ

að hefur verið fróðlegt að
fylgjast með því hvernig ástir
Steingríms J. Sigfússonar fjármálaráðherra og AGS hafa þróast. Allt byrjað þetta með miklum
látum; jafnvel offorsi. Steingrímur hreytti ónotum í AGS þegar
ákveðið var að leita eftir lánafyrirgreiðslu frá sjóðnum. Hann
sagði í nefndaráliti þegar lánið
var afgreitt: „Skilmálarnir sem
hengdir eru í lánið eru jafnvel
enn verri og meira eyðileggjandi fyrir íslenskt velferðarsamfélag til framtíðar. Það hefur
margsannað sig víða erlendis að
skilmálar sem þeir sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn boðar nú á
Íslandi hafa dýpkað fjármálakreppur og gert þær verri í stað
þess að leysa úr þeim.“ Og síðar
segir hann: „Með samkomulagi
þessu er skrifað undir þá staðreynd að það sé í raun Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem stjórni
efnahagsáherslum Íslendinga á
komandi árum.“ Það er því ekki
að furða að hann hafi kallað þetta
ógnarskilmála.
Smám saman upphófst nýr
kapítuli í ástarsögunni. Í árdaga
fjármálaráðherratíðar Steingríms greindi hann frá því að
starfsmenn sjóðsins væru viðræðuhæfir og jafnvel bæði gott,
gagnlegt og ánægjulegt við þá
að tala. Og þetta samband hefur
þróast. Steingrímur lætur nú
senda margvíslegar upplýsingar um stöðu íslenska þjóðarbúsins og áform stjórnvalda vestur
um haf og beint til stofnunar sem
hann forðum sagði að gerði aðallega illt verra.
Þar vestra í sitja embættismenn og lesa sér til um hugrenningar Steingríms J. og Jóhönnu
um hvernig málum skuli skipað í efnahagsmálum hér á landi.
Hversu háa skatta almenningur skuli borga, hve mikið skuli
skorið niður í velferðarmálum og
vegamálum og öllum þeim málaflokkum sem fyrir niðurskurðarhnífnum verða. Alþingi, sem að
lokum samþykkir fjárlög næsta
árs, fær fátt að vita. Meðvitað er
þess gætt að íslenskur almenningur frétti ekkert. Allt er unnið
í reykfylltum bakherbergjum
þar sem viðstaddir eru útvaldir
ráðherrar og fulltrúar þeirrar
stofnunar sem forðum var sagt
að setti okkur ógnarskilmála.
Steingrímur J. Sigfússon og
Jóhanna Sigurðardóttir kunna
þessu verklagi vel. Þau eru í svo
miklu trúnaðarsambandi við
AGS. Þau eru sem sé komin á
trúnó !

tögl og hagldir í ríkisstjórn, forystu
atvinnulífs, stjórnsýslu, bönkum,
fjölmiðlum, dómstólum og þingi,
til margra ára, í krafti atkvæða
og annarra hagsmuna, áttu þátt í
því að aðhald dvínaði. Í skjóli mikils valds ríkir hollusta, þjónkun og
meðvirkni. Andóf er kæft í fæðingu, bitlingum er úthlutað, sérhagsmunir varðir, kunningjakapítalismi stundaður fyrir opnum
tjöldum. Valdhafarnir geta stjórnað af geðþótta og vanrækt að setja
sér skýrar reglur
Ég minnti á að þegar fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokks-

ins kastaði smjörklípum í allt og
alla á landsfundi flokksins, klappaði þingheimur og hló. Sá hlátur
var bergmál hugsunarháttar, sem
því miður hefur ríkt, að allir hinir
sem ekki standa í þessari sömu
halarófu séu annaðhvort með
Alzheimer eða álfar út úr hól.
Raunar tók ég fram að í Sjálfstæðisflokknum væri ekki verra
fólk en hjá okkur hinum. Valdið
eitt og sér og langvarandi völd eru
orsök þessarar ógæfu. Ég tók líka
fram að aðrir flokkar, Alþýðuflokkurinn gamli, Framsókn og nú síðast Samfylkingin, hefðu tekið þátt

í þessari hraðlest og mátt sín lítils gagnvart valdastéttinni. Menn
yrðu hins vegar að horfast í augu
við þann veruleika að valdið leiðir til þess hugsunarháttar að „ég
komist upp með þetta, af því að ég
ræð“. Þessu vildi ég koma í Þingtíðindi áður en ég læt af störfum.
Fyrir þessa ræðu mína fékk ég
fjögur andsvör frá reiðum þingmönnum Sjálfstæðisflokksins.
Skilaboðin voru þau að ég ætti að
skammast mín fyrir slíkan málflutning.
Nú, þegar upplýsingar leka út
um siðlausar og himinháar styrk-

veitingar til Sjálfstæðisflokksins,
leyfi ég mér að benda á, að það
þarf enginn að láta eins og þetta
komi á óvart. Þetta er afsprengi
þess valds, sem þjóðin hefur fært
einum stórum stjórnmálaflokki og
þess hugsunarháttar „að ég kemst
upp með þetta af því ég ræð“.
Og þetta er barasta pínulítið
dæmi um allt það sem afleiðingar valds og hroka hafa í för með
sér. Ekki vegna þess að menn séu
óheiðarlegir, heldur af hinu að þeir
sofna á verðinum, af því þeir þurfa
ekki að verjast neinu nema sjálfum sér.
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VIGDÍS FINNBOGADÓTTIR
ER 79 ÁRA Í DAG

„Ég vil að þegar menn
hugsi til þessa lands þá
sjái þeir fyrir sér hreint
land og óspillt, hreint loft,
heilnæman mat, mannlíf sem stendur á gömlum merg og veit um leið
öll þau tíðindi sem skipta
máli á hverjum tíma.“
Vigdís Finnbogadóttir var kjörinn forseti Íslands árið
1980 og gegndi því embætti til ársins 1996. Hún var
fyrsta konan í heiminum sem kosin var þjóðhöfðingi í
lýðræðislegum kosningum.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 15. APRÍL ÁRIÐ 1912

MERKISATBURÐIR:

Farþegaskipið Titanic sekkur

1683 Kristján V. konungur Dan-

Breska farþegaskipið Titanic var stærsta farþegaskip í heimi en í heildina átti skipið að geta tekið
3.547 farþega. Skipið var byggt samkvæmt nýjustu tækni á sínum tíma
og var jafnvel talið að
ekki væri hægt að sökkva
því. Þægindin um borð
voru öll hin glæsilegustu en meðal annars var
sundlaug, æfingasalur og
tyrkneskt bað í boði fyrir
farþega fyrsta farrýmis og
bókasafn og veggtennisvöllur voru einnig um
borð. Svítur fyrsta farrýmis voru klæddar í hólf og gólf með útskornum
viðarpanel og húsgögn og borðbúnaður af fínustu sort. Meðal farþega í þessari einu ferð voru
margir af þekktum milljónamæringum þessa

1687

tíma eins og eigandi verslunarkeðjunnar Macy’s,
Isidor Straus og kona hans Ida.
Í jómfrúrferð Titanic frá Southampton í Bretlandi
til New York, aðfaranótt
15. apríl fyrir 97 árum,
rakst skipið á borgarísjaka
og sökk. Stefnu skipsins
hafði verið breytt örlítið til suðurs vegna viðvarana um hafís á siglingaleiðinni undanfarna daga.
Ekki komust þó allar viðvaranirnar til skila þann
14. apríl. Rétt fyrir miðnætti sást ísjaki beint
fram undan og rakst skipið utan í hann og sökk
á nokkrum klukkustundum. Alls fórust 1.517
manns þessa nótt en einungis voru til reiðu
björgunarbátar fyrir 1.178 farþega.

1785

1803
1892
1955

1960
1967

1977

merkur, skrifar undir
Dönsku lögbókina.
Norsku lög Kristjáns V.
lögtekin.
Skálholtsskóli lagður
niður og biskupsstóll fluttur til Reykjavíkur.
Reykjavík verður sérstakt
lögsagnarumdæmi.
Fyrirtækið General Electric
stofnað í Bandaríkjunum.
Fyrsti McDonalds-veitingastaðurinn opnar í Bandaríkjunum.
Heildverslunin ÍslenskAmeríska er stofnuð.
Um 250 þúsund Bandaríkjamenn mótmæla Víetnamstríðinu í New York.
Jón L. Árnason verður Íslandsmeistari í skák.

Ástkær eiginkona mín og móðir,

Björg Ólöf Bjarnadóttir
Hafnargötu 28, Vogum, Vatnsleysuströnd,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 8. apríl sl.
Útförin verður auglýst síðar.
Í SKÓGINUM Við húsið í Björnslundi er góður

yfirbyggður pallur þar sem hægt er að leita
skjóls.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ragnar Óskarsson
Þormar Elí Ragnarsson
Hafsteinn Veigar Ragnarsson
Ragna Sól Ragnarsdóttir
Bjarni Birgir Fáfnisson

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

HALARÓFA Börnin á Rauðhól eru full tilhlökk-

unar þegar þau rölta yfir í Björnslund frá
leikskólanum sínum.

EINS OG TARSAN Í TRJÁNUM Börnin fá góða útrás fyrir hreyfiþörfina í skóginum.

BJÖRNSLUNDUR: FYRSTA ÚTIDEILD LEIKSKÓLA Á ÍSLANDI

SKÓGURINN PASSAR BÖRNIN
Fyrsta útideild leikskóla á Íslandi
verður opnuð formlega í skógarrjóðri í útjaðri Norðlingaholts í dag. Í
Björnslundi leynist sannkallaður ævintýraheimur með skemmtilegum leiktækjum sem allir mega hafa afnot af.
„Björnslundur var fyrst opnaður
í nóvember árið 2006 og þá sem útikennslustofa Norðlingaskóla. Síðan
eignuðumst við lundinn með þeim þá
um vorið,“ segir Guðrún Sólveig, leikskólastjóri Rauðhóls í Norðlingaholti,
en nýverið var opnuð ný deild leikskólans í lundinum sem er fyrsta útideildin á Íslandi.
Leikskólinn Rauðhóll varð fljótt of
lítill og þar sem ekki var á dagskrá að
byggja nýjan leikskóla í hverfinu í nánustu framtíð varð að finna aðra lausn.
„Við sáum að við urðum að bæta við
einni deild,“ segir Guðrún.
Á svipuðum tíma fór leikskólasvið
borgarinnar í ferð til Danmerkur og
skoðaði þar leikskóla. Þar vakti athygli þeirra útideildir sem eru vinsælar á Norðurlöndunum. Þegar heim
var komið vöktu þau máls á þessu við

Guðrúnu leikskólastjóra sem mögulega
lausn á vanda Rauðhóls. „Við fórum
strax á flug og hófum leit að hentugu
svæði. Um haustið 2007 var ég að ræða
þetta við Sif skólastjóra Norðlingaskóla sem kom með þá hugmynd að við
myndum byggja útideild í Björnslundi
og það varð úr,“ segir Guðrún og útskýrir hvernig slík útideild virkar.
„Börnin eru í viku í senn úti og
næstu þrjár í leikskólanum. Meðan
þau eru í útideildinni verja þau mestum tíma í skóginum við listsköpun og
annað skemmtilegt en fá að fara inn í
heitt kakó og mat,“ útskýrir hún en í
hinu nýja húsi í Björnslundi eru ekki
jafn strangar reglur og í venjulegum
leikskóla um að börnin verði að klæða
sig úr. „Þar verður smá svæði þar sem
þau geta komið inn í útifötunum auk
þess sem við nýtum vel yfirbyggðan
pall við húsið.“
Alls staðar í skóginum eru handgerð leiktæki úr reipi og spýtum sem
öllum er frjálst að nota, ekki bara
leikskólabörnunum. „Til að hjálpa
okkur við uppbyggingu leiktækjanna

hafa komið hingað nemar frá Bergen
sem eru í mastersnámi í útikennslu,“
segir Guðrún en síðan hafa kennarar í Norðlingaskóla og á Rauðhól lært
að hnýta og búa til leiktæki auk þess
sem eldri börnin í Norðlingaskóla hafa
hjálpað til. „Svo ætlum við að fá foreldrana í lið með okkur til að bæta aðstöðuna,“ segir Guðrún.
Engin girðing umlykur útideildina
en þar verða börn allt niður í þriggja
ára aldur. „Skógurinn passar börnin,“
segir Guðrún glaðlega og bætir við að
náttúran hafi jákvæð áhrif á hegðunina. „Börn sem eiga erfitt með samskipti og þurfa á mikilli sérkennslu
að halda eru allt önnur í útideildinni.
Lífið er mun auðveldara í skóginum,“
segir Guðrún og telur að slík útideild
hafi ekki síður góð áhrif á starfsfólkið.
„Starfsmennirnir í Danmörku sögðu
að það væri eins og að fara í sumarfrí að fá að vera viku með börnunum í
skóginum,“ segir Guðrún og bætir við
að skógurinn sé perla sem allir í Norðlingaholti nýti og því fleiri sem komi í
skóginn því betra.
solveig@frettabladid.is

Elskuleg sambýliskona mín,
móðir, og systir,

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,

Anna Bryndís Árnadóttir

Dvalarheimilinu Grund,
áður Álfheimum 3,

Urðargili 9, Akureyri,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri 12. apríl.
Jón Árni Elísson
Guðmundur Árni Þorvaldsson
Gunnar Árnason
Guðlaug Árnadóttir
Jakob Árnason
Edda Árnadóttir
og fjölskyldur.

Jórunn Normann
Frímannsdóttir
Fossvegi 20, Siglufirði,

lést þann 11. apríl sl. á Heilbrigðisstofnun Siglufjarðar.
Útför hennar fer fram frá Siglufjarðarkirkju laugardaginn 18. apríl kl. 14.00. Blóm og kransar afþakkaðir en
þeim sem vilja minnast hennar er bent á Kvenfélagið
Von, Siglufirði.
Guðni Leifur Gústafsson
Guðmundsdóttir
Pálína Gústafsdóttir
Frímann Jósef Gústafsson
Ragnarsdóttir
Kjartan Gústafsson
E. Ásgerður Gústafsdóttir
Guðbrandur Sveinn Gústafsson
Marín Gústafsdóttir

Jensína Ingibjörg
Sigtryggur Kristjánsson
Halldóra Guðlaug

Ólöf Þorvaldsdóttir
Númi Jóhannsson
Gunnjóna Jónsdóttir
Leonardo C. Passaro
Ívar Árnason
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Jóna Margrét Sigurðardóttir
Brekkulandi 6, (Gili) Mosfellsbæ,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir, fimmtudaginn 9. apríl.
Útförin auglýst síðar.
Sigurdór Rafn Andrésson
Sigurður Gunnar Andrésson Guðný Arnardóttir
Andrés Guðni Andrésson
Jenný Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ingibjörg Jónsdóttir,
lést að morgni 5. apríl. Útför hennar fer fram frá
Langholtskirkju föstudaginn 17. apríl klukkan 15.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Guðmann Sigurbjörnsson
Rósa Jónsdóttir
Hólmfríður Jónsdóttir

Eiginmaður minn, faðir og afi,

Friðrik Ferdinant Jakobsson
Hinnerup, Danmörk, áður Brekkugötu 13, Akureyri,

lést þriðjudaginn 7. apríl. Útför hans fór fram í
Danmörku laugardaginn 11. apríl.
Kristín Aradóttir
Sigursveinn Sigurðsson
Guðjón Rögnvaldsson

Lilli Jakobsson
Ingibjörg Friðriksdóttir
Mikael Friðrik Húnfjörð
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DALAI LAMA

Væntanlegur
til landsins í
byrjun júní.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

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

Guðrún Helga Högnadóttir,

Erlingur Ottósson
(Albrektsen)

fædd 18.03 1931, Grænuhlíð 18, Reykjavík,

lést á Elliheimilinu Grund fimmtudaginn 9. apríl.
Jarðsett verður frá Fossvogskirkju föstudaginn 17. apríl
klukkan 13.00.

Fyrirlestur um
Dalai Lama
Njörður P. Njarðvík, prófessor emeritus í íslenskum
bókmenntum við Háskóla
Íslands, flytur fyrirlestur
um Dalai Lama, andlegan
og veraldlegan leiðtoga Tíbeta og friðarverðlaunahafa
Nóbels, í tilefni af heimsókn
hans til Íslands í byrjun
júní. Fyrirlesturinn verður
á Háskólatorgi í stofu 102
í dag klukkan 15 en hann
er haldinn á vegum trúarbragðafræðistofu hugvísindasviðs Háskóla Íslands.
Búddamunkurinn Tenzin Gyatso er fjórtándi Dalai

Lama í Tíbet. Hann fjallar í
bókum sínum og fyrirlestrum um andlegan þroska og
lífsgildi á breiðum grundvelli og á fjölmarga aðdáendur í hinum vestræna
heimi. Hann flúði undan
kínverskum stjórnvöldum
fyrir hálfri öld. Hann hefur
verið frelsistákn og talsmaður þjóðar sinnar og hvergi
hvikað frá stefnu sinni um
friðsamlega lausn í málefnum Tíbets.
Njörður P. Njarðvík hefur
kynnt sér líf, störf og hugsjónir Dalai Lama.

Fyrir hönd aðstandenda
Högni Valsson
Magnús Valsson
Einar Valsson
og ömmubörn.

Lilja Ástvaldsdóttir
Ingileif Gunnarsdóttir
Olga Gylfadóttir

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur hluttekningu og hlýhug við andlát
og útför bróður okkar og frænda,

Þorvaldar Péturssonar

Lækjarsmára 58, Kópavogi,

lést á Landspítalanum við Hringbraut laugardaginn
11. apríl. Útför hans fer fram frá Digraneskirkju föstudaginn 17. apríl kl. 11.00.
Vilma Mar
Jette Frydendahl
Erik Frydendahl
Jörgen Erlingsson
Hallfríður Arnarsdóttir
Irena Erlingsdóttir
John Mar Erlingsson
Hildur Björk Betúelsdóttir
Inger María Erlingsdóttir
Árni Eðvaldsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli,
andlát og jarðarfarir í smáletursdálkinn hér að
ofan má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.

Stórholti 4, Akureyri,
Fyrir hönd aðstandenda,
María Pétursdóttir
Guðmundur Pétursson

Vilborg Ingvarsdóttir
Vilborg
Ingvarsdóttir
fæddist a Skipum
vi Stokkseyri
18.06.1918.
Hún lést á Landspítala Landakoti
06.04.2009.
Foreldrar
Vilborgar voru
Ingvar Hannesson (f. 10.02.1878
d. 16.05.1962)
og Gufinna
Gumundsdóttir
(f. 22.08.1887 d. 16.05.1974)
bændur á Skipum vi
Stokkseyri. Fyrri kona Ingvars var Vilborg Jónsdóttir (f.
02.04.1878 d.03.08.1916). Me
henni átti Ingvar fimm börn,
au Sigurbjörgu (f. 19.01.1910),
Margréti (f. 23.05.1911 d.
18.08.2003), Jón (f. 28.08.1912 d.
08.05.2008), Gísla (f. 03.12.1913
d. 28.02.1941) og Bjarna (f.
02.12.1915 d. 20.05.1999)
ættleiddur til Konrás Konrássonar læknis. Alsystkin
Vilborgar eru sjö: Gumundur
(f. 1920 dó í æsku), Hannes
(f. 31.03.1922 d. 22.02.2008),
Sigtryggur (f. 26.09.1923),
Gumunda (f. 30.05.1925
d. 09.12.2004), Sigríur (f.
12.10.1928), Pétur Óskar (f.
03.12.1930 d. 09.02.2007) og
Ásdís (f.10.01.1933). Vilborg
vann vi bú foreldra sinna til
tvítugs, egar hún hóf vinnu
vi saumaskap á vetrum en
vann vi búi öll sumur. Síar
vann Vilborg til margra ára vi
saumaskap.

Vilborg byrjai
búskap 1950 me
manni sínum
Jóni Ragnari
órarsyni (f.
09.06.1921 d.
22.01.1970) og
eignaist me
honum tvo syni.
1) Gunnar jóbjörn Jónsson
(f. 01.05.1950)
og 2) Gumund
Jónsson. Barnabörnin voru sjö
og barnabarnabörnin átta. 1)
Kona Gunnars er Ólöf Sigríur
Gumundsdóttir og eignuust
au fjögur börn og sjö barnabörn. A) Jón Ragnar giftur
Huldu S. Jóhannsdóttur og
eiga au rjú börn: Vilborgu
Lóu, Jóhann Val og Arnald
Gunnar. B) Sandra Borg gift
Borgari H. Árnasyni og börn
eirra orsteinn Már, Anton
Ingi, Alma Maggey og Stefán
Logi. C) Lítill drengur dó
í fæingu og D) Berglind í
sambú me Ólafi Snæbjörnssyni og saman eiga au lítinn
dreng, óskran. 2) Kona
Gumundar er Björk Kolbrún
Gunnarsdóttir og eignuust
au rjú börn. A) Jón Gunnar
sem dó ungur. B) Evu Dögg gift
orbirni Ingasyni. Saman eiga
au Tómas Fririk og C) Embla
r gift Daníel Frey Atlasyni.

Látin er í Reykjavík föursystir
mín Vilborg Ingvarsdóttir. Hún
ólst upp á Skipum í Stokkseyrarhreppi í hópi systkina sinna vi
ástríki foreldra sinna. Afi minn
missti fyrri eiginkonu sína 1916
frá 5 börnum og eitt eirra barna var fair minn, sem ólst upp
annars staar, en vissi alltaf hvar
uppruninn var og kunningskapur
var alla tí vi Skipaheimili.
Seinni eiginkona afa var Gufinna
Gumundsdóttir og Vilborg var
elst eirra barna sem uru 8. rjár
af systrum pabba bjuggu um tíma
í ingholtsstræti í herbergi sem
var uppi á lofti og brá ég mér oft
anga til ess a hitta ær Borgu,

Mundu og Stellu. ær voru mér
alltaf afskaplega góar. ær voru
allar brá myndarlega bæi til
munns og handa.
Borga átti heima um tíma á
Lokastíg eftir a hún giftist manni
sínum og eignaist tvo myndarlega drengi. Oftlega var ég send
til Borgu í msum erindagerum,
sem ég man nú ekki gjörla, en hef
grun um a a hafi eitthva tengst
saumskap. Hún var meistari í
kjólasaum og vann vi sauma.
Eftir a pabbi missti mömmu átti
hann stundum erindi vi Borgu
og hafa au sennilega mörg veri
í sambandi vi vigerir á fatnai.
Allt etta leysti hún ljúflega

Vilborg verur jarsungin frá
Fossvogskirkju í dag 15. apríl
og hefst athöfnin kl 13.00.

af hendi.
Borga var ákaflega
orvör og vöndu kona. Í áratugi
studdi hún bróur sinn Pétur
sem gekk ekki heill til skógar og
á hún miklar akkir skyldar fyrir
elskusemi og olinmæi í hans
gar. S.l. sumar var haldi upp á
90 ára afmæli hennar í sumarhúsi Gumundar sonar hennar a
Skipum. Veur var bjart og fallegt
ann dag og ég var svo heppin a
vera einn af afmælisgestunum.
ar voru afkomendur hennar
allir mættir og búnir a koma fyrir
vilegubúnai af msu tagi, sem
ég kann ekki a nefna. Eftirlifandi systkini voru einnig arna og
nokkir afkomendur eirra. a
var notalegt a eiga essa samverustund me essu fólki öllu
saman. a var grilla og fari
í leiki úti. Börnin nutu sín og
allir voru glair og sáttir ekki
síst afmælisbarni, sem gat noti
samvistanna vi afkomendur og
skyldmenni. Ég votta Gunnari,
Gumundi og örum astandendum
mína innilegustu samú. Blessu
sé minning hennar.
Sigríur Bjarnadóttir.
Okkur langar til a minnast
ömmu okkar og langömmu í örfáum orum.
ær eru ófáar stundirnar sem vi
áttum í æsku á Nblaveginum og
lékum okkur me dóti hennar ömmu
sem var í kökuboxinu, tölur, skeljar, fiskar, tvinnakefli og mislegt
anna sem okkur ótti hinn mesti
fjársjóur, dót sem börnunum
okkar ykir alveg jafn merkilegt.
Gistinætur hjá ömmu voru alltaf
notalegar iulega útbjó hún brau
í ofni me ananas og osti, etta
ótti okkur hi mesta lostæti.
Ekki má gleyma ferum í Brekkuval ar sem fjárfest var í smá gotteríi og gosi til a eiga huggulega
stund yfir kvölddagskrá RÚV. egar
a kom a ví a fara í háttinn máttum vi systur alltaf velja úr náttkjólunum hennar ömmu, ykkir og
góir bómullarnáttkjólar, a ótti
okkur einkar skemmtilegt. „Diskólampinn”, me lituu perunum,
var líka ótrúlega flottur og vinsæll.
Kökurnar hennar ömmu lía seint
úr minni og hafa margir reynt a
leika eftir hnouu lagkökunni en
fáum tekist. a var alveg sama
hvenær maur kom til hennar á
var hún alltaf búin a reia fram
drindis bakkelsi innan örfárra
mínútna. Amma nam saum vi
Inskólann og vann vi a til fjöl-

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í
síma 550 5000.

da ára og höfum vi öll fengi a
njóta afrakstursins, bútasaumsteppi, sloppar, dúkkuföt, pels,
dragt og svo mætti lengi telja. ar
var mikil natni lög í verki og
ekkert gert í hálfkáki. Hún amma
var me eindæmum vandvirk
og eru flíkur sem hún saumai á
sjálfa sig fyrir 40 árum sían enn
í góu gildi og hin mesta gersemi
fyrir okkur uppkomin barnabörn
hennar. Amma var afskaplega
ntin, hógvær og hagsn, hún
eyddi sáralitlu í sjálfa sig en var
mjög örlát í gar annarra, hún
gaf veglegar gjafir og m.a. bau
hún sonum sínum og fjölskyldum
eirra til Portúgal í ógleymanlega
skemmtifer. Ömmu ótti alltaf
gaman a vera innan um fjölskyldumelimina og ekki hva síst
á yngstu. a var sérstaklega
gaman a fagna níræisafmæli
hennar síastlii sumar ásamt
allri fjölskyldunni, systkinum
hennar,
frændfólki,
börnum,
barnabörnum og barnabarnabörnum. Veisluhöldin stóu yfir heila
helgi í yndislegu veri á æskuslóum hennar a Skipum. ar
var miki hlegi og haft gaman.
etta sama sumar fórum vi systur me ömmu í kvennahlaupi,
í grenjandi rigningu, ar sem
hún fékk viurkenningu fyrir a
vera elsti átttakandi í kvennahlaupinu í Garabæ etta ári.
Amma var ekki ekki á ví a
láta rigninguna stoppa sig og tók
stolt vi viurkenningunni í fylgd
barnabarnabarnanna sinna sem
voru afar stolt af langömmu sinni.
Amma var sjálfstæ, aldrei upp á
ara komin og afar fjölhæf, hún
var bakari, hönnuur og mikil
handverkskona. Hún var sönn og
reyndist okkur alltaf vel. Hún var
elsku og dá, hennar verur sárt
sakna.
Ég veit ú ert ar sem ekkert er húm
en allt eins og barni ú sefur.
Vi leggjum ig út af í uppbúi rúm
ví unni til hvíldar ú hefur.
Oss finnst eins og dimmi sem nálgist nótt
sem nánast ú hefur í minni.
Sofu í frii, sofu nú róttí
síustu hvílunni inni

(Ólöf Sigurardóttir frá Hlöum)
Hvíl í frii elsku amma okkar.

Sandra Borg Gunnarsdóttir.
Berglind Gunnarsdóttir.
Jón Ragnar Gunnarsson.
Makar og börn.

Elsku amma.
ú varst fyrirmynd okkar systranna
á svo margan hátt.
Afi féll frá ungur og allar götur
sían sást ú ein um uppeldi sona
inna, sinntir starfi og heimili af
einstakri snilld. ú varst glæsileikinn uppmálaur - varst eins
og Hollywoodstjarna á myndunum
frá ví í hússtjórnarskólanum
og heimili itt var alltaf til
fyrirmyndar. a var gott a koma
í heimsókn á Nblaveginn. Fá
sér nbakaar kökur me kaffinu
og spjalla um daginn og veginn.
ú vannst vi saumaskap alla tí
og saumair jóla-, fermingar- og
dúkkukjóla fyrir okkur systurnar –
allt í stíl. Pelsinn sem ú saumair
á mömmu var og er enn njasta
tíska. Vi notum enn stoltar sín
hvora lohúfuna úr inni smiju.
ú varst sjálfstæ og ótrúlega
sterk kona. Sinntir heimilinu ein
rátt fyrir háan aldur og verrandi heilsu. ó a sjónin gæfi sig
á síustu árum og hjarta væri
ori reytt léstu a ekki stoppa
ig. Vi gleymum ekki sumrunum
sem vi unnum saman a ví a
reisa sumó á Skipum. ú bruddir
bara sprengitöflurnar og hélst
ótrau áfram án ess a segja or.
Líkaminn gaf sig ó a lokum en
hugurinn aldrei.
ú getur veri viss um a minning ín lifir me okkur fjölskyldunni. Vi höfum öll bundist
Skipum tryggarböndum og heyrt
skemmtilegar sögur af sundkennslu í lónunum og leikuppfærslum í sveitinni.
Vi eigum alltaf eftir a kíkja í
gluggann á Nblaveginum egar
vi förum ar hjá og minnast ess
me bros á vör egar vi komum
a sækja ig. ú sast ALLTAF
tilbúin – fullklædd vi gluggann
til a láta ekki bía eftir ér.
Eitthva sem vi systurnar yrftum
a læra af ér.
Elsku amma. Nú leggst ú til
hinstu hvílu. Vi vonum a heitt
og innilega a ú vitir hug okkar,
ástina og hljuna sem vi berum í
inn gar.
Góa nótt
Gu geymi ig
Dreymdu fallega
Sofu vel
Vi elskum ig
Eva og Embla.
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Okkar ástkæri eiginmaður, faðir, tengdafaðir og afi,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Sigurður Ríkharð
Stefánsson,

Jóhanna Geirlaug Pálsdóttir
(Gilla),

frá Siglufirði,

lést á Landspítalanum sunnudaginn 5. apríl.
Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju í dag þann
15. apríl kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent
á Björgunarsveitina Stráka, Siglufirði. Reikn.nr.: 110215-100072, kt. 551079-1209.
Ólöf Áslaug Kristjánsdóttir
Hákon Heimir Sigurðsson
Alda Pétursdóttir
Birgir Agnar Sigurðsson
Rakel Rós, Brynjar Karl og Kristófer Ingi.

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

Sævar Frímannson
fyrrverandi formaður Verkalýðsfélagsins
Einingar á Akureyri, til heimilis að
Frostafold 187, Reykjavík,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Eir, miðvikudaginn
8. apríl. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju mánudaginn 20. apríl klukkan 13.00. Blóm og kransar eru
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hans er bent á Félag áhugafólks og aðstandenda
Alzheimerssjúklinga.

lést á Dvalarheimilinu Garðvangi, Garði, föstudaginn
3. apríl. Hún verður jarðsungin frá Keflavíkurkirkju
fimmtudaginn 16. apríl kl. 14.00. Blóm eru vinsamlega
afþökkuð en þeir, sem vilja minnast hennar, eru beðnir
um að styrkja líknarstofnanir fyrir hennar hönd.
Jóna Burgess Hammer
Carl I. Hammer
Sveinbjörn Bjarnason
Bjarni Geir Bjarnason
Ásta J. Grétarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Faðir okkar og tengdafaðir,

Ingólfur Guðbrandsson,
verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju föstudaginn
17. apríl kl. 15.00. Þeim sem vildu minnast hans er
bent á Tónlistarsafn Íslands.
Þorgerður Ingólfsdóttir
Rut Ingólfsdóttir
Vilborg Ingólfsdóttir
Unnur María Ingólfsdóttir
Inga Rós Ingólfsdóttir
Eva Mjöll Ingólfsdóttir
Andri Már Ingólfsson
Árni Heimir Ingólfsson

Knut Ødegård
Björn Bjarnason
Leifur Bárðarson
Thomas Stankiewicz
Hörður Áskelsson
Kristinn Sv. Helgason
Valgerður Franklínsdóttir

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

Ævar Rögnvaldsson
Mýrarbraut 3, Blönduósi,

sem lést föstudaginn 10. apríl á líknardeild
Landspítalans í Kópavogi, verður jarðsunginn frá
Háteigskirkju föstudaginn 17. apríl klukkan 13.00.
Elín Sólveig Grímsdóttir
Svavar Geir Ævarsson Sigríður Inga Elíasdóttir
Jóhann Þór Ævarsson Guðrún Dagbjört Guðmundsdóttir
Helga Sigríður Ævarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Ólafur Jens Pétursson
Álfhólsvegi 68, Kópavogi,

verður jarðsunginn frá Digraneskirkju miðvikudaginn
15. apríl kl. 13.00.
Áslaug Gunnsteinsdóttir
Gunnsteinn Ólafsson
Pétur Már Ólafsson
og barnabörn.

Eygló Ingadóttir
Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir

Hildur Björk Sigurgeirsdóttir
Jóhann Gunnar Sævarsson
Sólveig Guðmundsdóttir
Gerður Guðrún Sævarsdóttir
Edda Björk Sævarsdóttir
Indriði Björnsson
barnabörn og barnabarnabarn.

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

Eggert Þór Steinþórsson
húsasmíðameistari, Fífuseli 22, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Seljakirkju föstudaginn 17.
apríl kl. 13.00.

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

Pálína Guðrún Gísladóttir
Skálafelli, Suðursveit,

lést föstudaginn 10. apríl á Heilbrigðisstofnun
Suðausturlands. Jarðsungið verður frá
Kálfafellsstaðarkirkju í Suðursveit laugardaginn
18. apríl kl. 14.00.

Hannesína Rut Guðbjarnadóttir
Steinþór Viggó Þorvarðarson
Halldóra Jónsdóttir
Guðný Eggertsdóttir
Hilmar Sigurjónsson
Aníta Rut, Andri Snær, Aron Orri
Steinþór Viggó Eggertsson
Karen Rósa, Eggert Þór, Arnar Daði
Guðbjarni Eggertsson
Sigrún Rós Elmers
Kjartan, Baltasar Logi, óskírður Guðbjarnason

Ingunn Jónsdóttir
Eggert Bergsson
Róshildur Jónsdóttir
Eyþór Ingólfsson
Þorvaldur Þ. Jónsson
Stella Kristinsdóttir
Sigurgeir Jónsson
Elísabet Jensdóttir
Þóra V. Jónsdóttir
Þorsteinn Sigfússon
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubarn.

Okkar kæri eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Kjartan Lorange
Bergstaðastræti 43,

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Sigríður Ágústsdóttir
frá Geiteyjarströnd, Mývatnssveit,

verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju föstudaginn
17. apríl kl. 13.30. Blóm og kransar afþakkaðir, en
þeim sem vilja minnast hennar er vinsamlegast bent á
Hjartavernd.
Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund sunnudaginn 12. apríl. Útförin fer fram frá Laugarneskirkju
þriðjudaginn 21. apríl kl. 13.00. Blóm og kransar eru
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vildu minnast
hans er bent á líknar- og hjálparstofnanir.
Elsa Sig. Lorange
Magnús Jón Sigurðsson
Sigríður Edda Ólafsdóttir
Alda Björk Sigurðardóttir
Hans Pétur Jónsson
Ásta Kristín Lorange
Pétur Jónsson
Linda Guðrún Lorange
Sigurður B. Baldvinsson
Kjartan Ingi Lorange
Ingibjörg Svansdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Margrét Oddsdóttir
Ásvegi 31, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar 11. apríl.
Jón E. Aspar
Sigríður Oddný Jónsdóttir
Halldór Jónsson
Margrét Skúladóttir
Magnús Ágúst Skúlason
Emelía Valey Magnúsdóttir

Skúli Magnússon
Bragi Thoroddsen

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

Ingibergur V. Jensen
bifvélavirkjameistari, Hraunbæ 88,
Reykjavík,

lést á líknardeild Landakotsspítala þann 12. apríl.
Alda Jónsdóttir
Marteinn Jensen
Petrica Ardalic
Steinar Á. Jensen
Hólmfríður Geirsdóttir
Unnur Inga Jensen
Alfred George Wilmot
Valgerður Hafdís Jensen
Hákon V. Uzureau
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Ólafur Helgi Kristjánsson
fyrrverandi skólastjóri Reykjaskóla í
Hrútafirði,

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Innilegar þakkir fyrir hlýhug
og samúð vegna andláts

Snorra Jónssonar.
Þórunn Snorradóttir
Snorri Jónsson
Unnur Agnes Jónsdóttir
Svanhildur Þóra Jónsdóttir
og barnabarnabörn.

Steingrímur Arnar Finnsson

Sigríður Símonardóttir
Hrafnistu, Reykjavík,

andaðist að kvöldi 11. apríl.
Valgerður Kr. Gunnarsdóttir
Guðmundur S. Sveinsson
Símon Á. Gunnarsson
Guðrún M. Benediktsdóttir
Kristján Gunnarsson
Sjöfn Sigþórsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

sem andaðist á Vífilsstöðum sunnudaginn 5. apríl
sl. verður jarðsunginn frá Digraneskirkju í Kópavogi
föstudaginn 17. apríl nk. kl. 15.00. Blóm og kransar
eru vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vildu minnast
hans er bent á Blindrafélagið.
Kristján Ólafsson
Helga Snorradóttir
Páll Ólafsson
Guðjóna Benediktsdóttir
Þórður Ólafsson
Lára Alexandersdóttir
Ástmar Einar Ólafsson
Helen Anne Ólafsson
Hulda Friðþjófsdóttir
Gunnar Friðriksson
barnabörn og barnabarnabörn.
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UMHVERFISVÆN EFNI
FYRIR SUMARBÚSTA‹I
Í bústa›num skiptir miklu máli hverskonar vörur eru
nota›ar vi› ﬂrifin. Röng efnanotkun getur au›veldlega
heft ni›urbrot í rotﬂróm og valdi› stíflum. Umhverfisvæn
hreinsiefni eru ﬂví bæ›i betri og öruggari kostur.
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Foreldrarnir eða föðurlandið?

H

NOKKUR ORÐ
Alma
Guðmundsdóttir

in þrettán ára Noriko Calderon
stóð frammi fyrir vægast sagt erfiðu vali er hún ákvað að segja skilið
við foreldra sína sem vísað var úr landi í
Japan í gær. Á fréttavef BBC má lesa um
aðdraganda málsins, en foreldrar Noriko flúðu fátækt á Filippseyjum og komust
inn í Japan með fölsuð vegabréf um 1990.
Noriko fæddist og ólst upp í Japan, en árið
2006 komust yfirvöld á snoðir um ólöglega búsetu fjölskyldunnar í landinu og
síðan þá hafa þau barist fyrir því að fá
að búa áfram saman. Þrátt fyrir þau
rök að Arlan, faðir Noriko, hefði verið
í fastri vinnu um árabil og Noriko tali
einungis japönsku tapaði Calderonfjölskyldan málinu og Noriko þurfti
að velja milli þess að flytja með foreldrum sínum aftur í fátækt landbúnaðarhérað á Filippseyjum eða búa áfram í
Japan með aðsetur hjá frænku sinni.

Aðspurð hvers vegna hún valdi að vera
áfram í Japan sagði Noriko að Japan væri
sitt föðurland – hún þekki ekkert annað.
Foreldrar hennar voru jafnframt þeirrar
skoðunar að Noriko væri betur sett í Japan
þótt þau syrgi það vissulega að vera ekki
til staðar fyrir hana á þessum mikilvægu
árum í lífi hennar, en samkvæmt japönskum lögum verður þeim meinaður aðgangur
inn í landið næstu fimm árin.
Það er ómögulegt að gera sér í hugarlund hvernig það hefði verið að þurfa að
segja skilið við foreldra sína aðeins þrettán ára og manni finnst ekkert réttlæti í
því að barn þurfi að standa frammi fyrir
ákvörðun sem þessari. Margir telja að
ströng innflytjendalög í Japan stangist á
við mannréttindalög og miðað við þennan
dóm myndi maður ætla að svo sé. Er mannúð ekki sterkari en rökin fyrir því að fjölskyldu er splundrað með þessum hætti?

Økoren WC-hreinsir
Seigfljótandi WC-hreinsir sem fjarlægir
fljótt og vel kalk, ry› og óhreinindi ásamt
ﬂví a› koma í veg fyrir ólykt.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Já! Þetta er flott
Kamilla! Ýttu!

Alveg að koma,
alveg að koma!

Jááá! Hér
kemur það...

Til hamingju!
Þið hafið eignast gullfalleg...

Økoren uppﬂvottalögur
Økoren uppﬂvottalögur er hlutlaust
hreinsiefni til handuppﬂvotta og
hreinsunar á öllum ﬂvottheldum flötum.

■ Gelgjan
Á!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvað?

Ég er með vörtu á
puttanum sem ég
næ ekki af.

Ég er búinn að bíta af
henni í nokkra daga,
en (puff!) hún vill
ekki
fara!

Hvað?
Fær maður
ekki koss?

Ojoj!

Spartan umhverfisvænn
ba›herbergishreinsir

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Umhverfisvænn ba›herbergishreinsir
votta›ur af Green Seal í Bandaríkjunum.
Er me› náttúrulegum s‡rum, sítrónus‡ru (8%)
og ﬂrífur vel sápuskánir, ﬂurrkbletti og
ry›smit af flísum, salernisskálum og vöskum.

Örk

Økoren Universal
alhli›a hreinsiefni

Sko, enginn vill vera
nálægt skunkunum,
birnina grunar býflugurnar
um að vera með hunang,
kameldýrin hætta ekki
að hrækja, krókódílarnir
eru með tannpínu,
kanínurnar vilja fá
að vera í friði...

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Alhli›a basískt hreinsiefni til daglegra
nota á öllum ﬂvottheldum flötum. Einnig
kjöri› til ﬂrifa á sápubornum og bónu›um
gólfum.

■ Barnalán
En hvernig
á ég...

- hrein fagmennska!

Grundargötu 61 • Grundarfir›i
Sími: 430 0000

Brekkustíg 39 • Njar›vík
Sími: 420 0000

Mi›ási 7 • Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Ármúla 23 • Reykjavík
Sími: 510 0000

Það stendur allt
í umslaginu.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
En hvað
með...

Tvíburarnir fá
pela núna svo
það er ekkert
vandamál.

En
hvað
ef...

Sjúkrasamlagsskírteinin,
símanúmerin okkar og
peningar eru í umslaginu ef
eitthvað skyldi koma upp á.
Bæ!

Mamma ykkar má
eiga það að hún gerir
óþægindin eins þægilegt og hægt er.
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Procol Harum sívinsælir í Bretlandi
Breskir fjölmiðlar eru mikið
fyrir að taka saman lista yfir
allt og ekkert. Nú greinir The
Guardian frá því að lag Procol Harum, A Whiter Shade of
Pale, sé mest spilaða lagið á
opinberum stöðum síðustu 75
árin þar í landi. Þetta er niðurstaða lista sem BBC Radio
2 tók saman. Lagið sat í sex
vikur samfleytt í efsta sæti
breska vinsældalistans þegar
það kom út árið 1967 og hefur
síðan þá verið vinsælt til
flutnings í bæði brúðkaupum
og jarðarförum.
Í öðru sæti á þessum forvitnilega lista er Bohemian Rhapsody með Queen, lag
sem margir hefðu kannski

Kl. 21.00
Hljómsveitin Króna kemur fram
á öðrum tónleikum sínum. Sveitin leikur með Leaves á Sódómu
Reykjavík. Króna er skipuð þeim
Bigga úr Maus, Hjalta Jóni Sverrissyni og Jón Vali Guðmundssyni.
Hún spilaði í fyrsta sinn á Nokia
on Ice-hátíðinni á dögunum og
þótti gefa góð fyrirheit.

menning@frettabladid.is

skotið á að tæki toppsætið. Auk þess vekur talsverða
athygli að ekkert Bítlalag
kemst inn á topp tíu. Þess
í stað eiga Wet Wet Wet og
Bryan Adams lög á topp tíu.
„Þetta er nú ekki það sem
ég hefði getað gert mér í hugarlund þegar ég samdi lagið
og tók svo upp þessa frægu
útgáfu með Procol Harum
fyrir öllum þessum árum,“
sagði söngvarinn Gary Brooker í samtali við BBC.
ENN AÐ Procol Harum hefur notið

mikilla vinsælda í fjóra áratugi. Hér
sjást söngvarinn Gary Brooker og
Geoff Whitehorn á tónleikum árið
2006.
NORDICPHOTOS/GETTY

MEST SPILUÐU LÖGIN
Á OPINBERUM VETTVANGI Í BRETLANDI
1. Procol Harum – A Whiter Shade
of Pale
2. Queen – Bohemian Rhapsody
3. Everly Brothers – All I Have to
Do Is Dream
4. Wet Wet Wet – Love is All
Around
5. Bryan Adams – (Everything I
Do) I Do It for You
6. Robbie Williams – Angels
7. Elvis Presley – All Shook Up
8. Abba – Dancing Queen
9. Perry Como – Magic Moments
10. Harry Lillis Crosby – White
Christmas

Miðasala í síma 555 2222 og á


Fréttablaðið

16.04 kl.21 Fimmtudagur
17.04 kl.21 Föstudagur
01.05 kl.21 Föstudagur
03.05 kl.21 Sunnudagur
(takmarkaður sýningafjöldi)
Á FERÐ OG FLUGI Bubbi heimsækir tíu staði á Norður- og Austurlandi fram í maí, en tónleikaferðalagi hans um landið lýkur í

haust.

MYND/UNNUR

BUBBI Á FERÐ UM LANDIÐ
Sýnt í Hafnarfjarðarleikhúsinu
Miðasala í síma 555 2222 og á midi.is
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Bubbi Morthens leggur af
stað í tónleikaferð um landið á morgun. Hann leikur
á tíu stöðum á Norður- og
Austurlandi á næstu vikum
og í sumar fer hann á Vestfirðina.
„Það er gríðarlega gaman að ferðast um landið og koma í þorpin,
kirkjurnar og leikhúsin,“ segir
Bubbi Morthens um tónleikaferðalag sitt um landsbyggðina
sem hefst í Dalvíkurkirkju annað
kvöld, en hann heimsækir tíu staði
á Norður- og Austurlandi fram til
3. maí. „Þegar líður á sumarið fer
ég á Vestfirðina og á alla staðina
í kringum Stór-Reykjavíkursvæðið svo sem Hellu, Hvolsvöll, Mýrdalinn, Suðurnesin og fer þá mjög
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➜ Fyrirlestrar
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15.00 Njörður P. Njarðvík flytur fyrirlestur um Dalai Lama á Háskólatorgi
við Sæmundargötu 4, í stofu 102. Allir
velkomnir.
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Sex listamenn hafa opnað sýningar í
START ART listamannahúsi við Laugaveg
12b; Lena Boel, Dagrún Matthíasdóttir, Sigurlín M. Grétarsdóttir, Joseph
Henry Ritter, Ragnheiður Ragnarsdóttir og Margrét Jónsdóttir.
Opið þri.-lau. kl. 13-17.
Þrándur Þórarinsson hefur
opnað sýningu við Laugaveg
51, þar sem hann sýnir olíumálverk. Viðfangsefnin eru
sótt í þjóðsögur og Íslendingasögur. Sýningin stendur
í apríl og er opin daglega
frá 13 til 17.

líklega aftur norður og austur,“
útskýrir Bubbi sem hefur í um
þrjátíu ár heimsótt fólkið á landsbyggðinni með kassagítarinn að
vopni.
Spurður hvort einhver staður sé í sérstöku uppáhaldi segist
Bubbi halda mikið upp á Húsavíkurkirkju. „Það er gríðarlega spes
að spila í Húsavíkurkirkju, en allir
staðirnir eiga sinn sjarma og sína
fegurð. Þetta er eitt það skemmtilegasta sem ég geri og þarna er
ég að sinna landsbyggðinni, því
þetta er landið mitt og fólkið sem
hefur keypt tónlistina mína. Það er
kannski ekki mikið upp úr þessu
að hafa en þetta snýst ekki um það,
heldur að vera í sambandi við fólkið sitt,“ bætir hann við.
Aðspurður segir hann andrúmsloftið vera öðruvísi nú í breyttu
þjóðfélagsástandi. „Ég held að

landsbyggðin hafi átt við erfiðleika
að stríða frá því löngu fyrir hrun,
jafnvel meiri erfiðleika en margir
gera sér grein fyrir, svo sem fólksog fyrirtækjaflótta og kvóta. Hins
vegar erum við núna að glíma við
ástand í þjóðfélaginu sem mun líka
hafa áhrif á landsbyggðina svo
ég býst við að það verði einhvers
konar stemning þarna hvernig svo
sem hún verður, en ég býst við að
hún verði jákvæð. Ég hef ekki hugmynd um aðsókn og renni blint í
sjóinn með að fara einn að spila
með kassagítar, en ég ætla allavega að gera mitt besta og vonast
auðvitað til þess að fólk komi og
njóti góðra tónleika og kvöldstundar,“ segir Bubbi. Nánari dagskrá
má sjá á bubbi.is en miðasala fer
fram við innganginn á hverjum
tónleikastað og á midi.is.
alma@frettabladid.is

➜ Sýningar

➜ Tónleikar

Sýningin „Ísland: Kvikmyndir“
stendur yfir í þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu 15. Á
sýningunni er dregin upp mynd
af þróun kvikmyndagerðar á
Íslandi á árabilinu 1904-2008.
Einnig stendur þar yfir sýningin
„Að spyrja náttúruna - saga
Náttúrugripasafnsins“.

20.00 Tónleikar verða í Gamla bóka-

➜ Ljósmyndasýningar
Opnuð hefur verið sýning á ljósmyndum Keiko Kurita í Skotinu á Ljósmyndasafni Reykjavíkur við Tryggvagötu 15.
Opið virka daga kl. 12-19 og um helgar
13-17. Aðgangur ókeypis.
í Þjóðminjasafninu við Suðurgötu
hefur verið opnuð sýning á ljósmyndum
sem sýna börn við vinnu á sjó og á
landi á árunum 1920-1950. Opið þri.sun. kl. 11-17.
Í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi
við Gerðuberg 3-5, hefur verið opnuð
sýning á ljósmyndum Cynziu D‘Ambrosi sem heitir „Myrkur sannleikur:
Kolanámumenn í Kína“. Sýningin
er opin virka daga kl. 11-17 og um
helgar kl. 13-16.

safninu, kaffi- og menningarhúss ungs
fólks, við Mjósund 10 í Hafnarfirði. Fram
kemur bandaríska hljómsveitin Animal
Hospital ásamt My Summer as a Salvation Soldier og Pascal Pinon. Allir 16
ára og eldri velkomnir.
20.30 Léttsveitir Tónlistarskóla
Seltjarnarness verða með tónleika á
Kaffi Rosenberg við Klapparstíg. Á efnisskránni verður dillandi djass-músík. Allir
velkomnir.

21.00 Hljómsveitin Leaves leikur
nýtt efni í bland við eldra á Sódómu
Reykjavík við Tryggvagötu. Einnig mun
koma fram hljómsveitin Króna.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is
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Rándýr skilnaður hjá Mel Gibson

> SYNGUR UM SVIKIN
Amy Winehouse hefur samið lag
sem kallast The Ultimate Betrayal.
Fjallar það um fregnir þess efnis að
eiginmaður hennar eigi von á barni
með annarri konu. „Amy hélt að þau
myndu ná saman aftur en þessar fregnir fóru alveg með hana,“ sagði
heimildarmaður The Sun.

Robyn Gibson, eiginkona Mel Gibson,
hefur sótt um skilnað við hann eftir 28
ára hjónaband. Gibson-hjónin hafa ekki
búið saman í þrjú ár eða frá því leikarinn og leikstjórinn var handtekinn
fyrir ölvunarakstur í Malibu. Í skjölum sem Robyn lagði fyrir dómara
kemur fram að ástæðan sé óleysanlegur ágreiningur. Skilnaðurinn
gæti hugsanlega orðið sá dýrasti
í sögu Hollywood enda Gibson einn valdamesti maður
kvikmyndaborgarinnar og
hefur aflað ófárra milljóna
með myndum sínum.
Gibson var myndaður með
ónafngreindri konu á Kostaríka
fyrir nokkru og fjölmiðlar í Bandaríkjunum gera því skóna að beiðni eiginkonunnar sé því engin tilviljun. Þau

folk@frettabladid.is

hjónin sendu frá sér yfirlýsingu vegna
skilnaðarins þar sem fram kom að þau
hefðu ætíð reynt að halda einkalífi sínu
utan kastljóss fjölmiðlanna og að þau
vonuðust til að þau gætu það áfram.
Ekki er víst að Robyn og Mel verði að
ósk sinni enda er um gríðarleg auðæfi
að ræða. Mel á húseignir um allan heim
og þénaði yfir 270 milljónir punda, 47
milljarða, á kvikmynd sinni, The Passion of Christ, en hún kostaði einungis
fjóra milljarða í framleiðslu. Robyn og
Mel eiga fimm uppkomin börn og níu ára
strák sem þau hyggjast sækja um sameiginlegt forræði yfir.
- fgg
SKILINN Mel Gibson sækir ef til Ísland aftur
heim til að jafna sig á skilnaði við eiginkonu
sína, Robyn Gibson.
NORDICPHOTOS/GETTY

PHIL SPECTOR SEKUR

Lohan fékk
sér Monroe

Bandaríska goðsögnin Phil
Spector var fundinn sekur
um morð á leikkonunni og
fyrirsætunni Lönu Clarkson. Hann á yfir höfði sér
lífstíðarfangelsi.

SAMHENT Pussycat Dolls-stjarnan og

Formúlu eitt-ökuþórinn eru samhent og
eiga kannski eftir að syngja saman.
NORDICPHOTOS/GETTY

Langar að
syngja dúett
Pussycat Dolls-stjörnuna Nicole
Scherzinger langar að syngja
dúett með kærastanum sínum,
ökuþórnum Lewis Hamilton.
Nicole lýsti því nýverið yfir við
fjölmiðla að Formúlu eitt-stjarnan væri einn mesti aðdáandi
sveitarinnar þótt víða væri leitað.
Þau hafa verið par síðan 2007 og
Nicole horfði meðal annars á unnustann vinna Formúluna í fyrra.
Og til að bæta við rómantíkina þá langar Nicole að taka upp
lag með Hamilton þótt hún viðurkenni að hann þyrfti kannski
aðeins að laga hjá sér sönginn.
„Hann heldur að hann geti sungið og það er mín sök. Við endum
örugglega saman í hljóðveri og
það væri bara frábært,“ segir
Nicole en skötuhjúin þurfa að
vera fjarri hvort öðru svo dögum
og mánuðum skiptir vegna vinnunnar. „Honum finnst gaman
að koma mér á óvart og kemur
stundum óvænt á tónleika. Hann
kann textann við Don‘t Cha og ef
við myndum syngja saman yrði
það alveg ótrúlega skemmtilegt.“

Fjölmiðlar hafa mikið velt því
fyrir sér hvers konar húðflúr
Lindsay Lohan hafi fengið sér
eftir að upp úr slitnaði milli
hennar og Samönthu Ronson. Nú
hafa bandarískir fjölmiðlar upplýst, öllum til mikillar gleði, að
Lindsay lét húðflúra á sig fræga
setningu sem höfð
var eftir Marilyn
Monroe. Setningin er á þessa leið:
„Allir eru stjörnur
og eiga rétt á því
að skína.“
Lindsay hefur
lengi verið aðdáandi Monroe
og var meðal
annars mynduð í hlutverki
hennar fyrir
New York Magazine á síðasta
ári. Nú er hins
vegar að vona
að örlög Lindsay verði ekki
jafn sorgleg.

Kviðdómendur komust að samdóma áliti á mánudagskvöldið en
þetta er í annað sinn sem Spector fer fyrir rétt vegna málsins.
Kviðdómur komst ekki að niðurstöðu í málinu árið 2007. Spector
lýsti yfir sakleysi sínu en kviðdómur var á einu máli; Spector
hefði átt sök á andláti Clarkson.
Phil verður látinn sitja í varðhaldi til 29. maí.
Phil Spector var brautryðjandi
í upptökustjórnun og þekktastur
fyrir Wall of Sound-hljóðtækni
sína. Hún kom honum þó ekki til
bjargar að þessu sinni. Lögfræðingur Spector‘s, Doron Weinberg,
útilokaði ekki að þeir myndu
áfrýja dómnum til hæstaréttar.
„Okkur finnst ekki að réttlætið hafi sigrað í dag,“ sagði Weinberg í samtali við fjölmiðla eftir
að dómurinn hafði fallið. Hann
hrósaði þó kviðdómi fyrir störf

HORFIR TIL MARILYN Lindsay Lohan

lét húðflúra á sig
fræga setningu
sem höfð var eftir
Marilyn Monroe.

Engin skinn
FUNDINN SEKUR UM MORÐ Wall of Sound-snillingurinn Phil Spector hefur verið
fundinn sekur um morðið á Lönu Clarkson. Hann á yfir höfði sér lífstíðarfangelsi.
NORDICPHOTOS/GETTY

MUN LÍKLEGA ÁFRÝJA Phil Spector mun
að líkindum áfrýja lífstíðarfangelsisdómi
sínum.

Laugardaginn 18.apríl

sín og sagði þá hafa sinnt sínu
starfi af heiðarleika. „Þeir voru
hins vegar mengaðir af óviðurkvæmilegum og fordómafullum sönnunargögnum sem litaði
þeirra niðurstöðu,“ bætti Weinberg við.
Lana og Phil hittust 3. febrúar árið 2003 á skemmtistaðnum
Hollywood House of Blues þar
sem Lana vann sem veislustjóri.

Phil bauð Lönu upp á drykk heima
hjá sér sem Lana þáði með þökkum. Að morgni 4. febrúar var
lögreglan kölluð til og þar fannst
Lana látin, með skotsár á höfði.
Spector hefur ætíð haldið því
fram að Lana hafi verið að leika
sér með byssuna, hún hafi verið
að „kyssa“ skotvopnið þegar banvænt skot hljóp af fyrir slysni.
freyrgigja@frettabladid.is
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Dýraverndunarsamtök á borð við
PETA eru ákaflega valdamikil í
heimi hinna frægu og ríku. Svo
valdamikil reyndar að stjörnurnar keppast við að lýsa því yfir að
þær noti ekki dýraskinn í klæðnaði sínum. Angelina Jolie sendi
til að mynda frá sér yfirlýsingu
nýverið þar sem hún tók skýrt
fram að rússneska loðhúfan sem
hún var með í kvikmyndinni Salt
væri úr gerviefni. PETA-samtökin fögnuðu yfirlýsingunni
og Jolie er nú í náðinni á þeim
bænum.

69.999
Acer Extensa 5230
•
•
•
•
•
•
•

2.0Ghz Intel Celeron M 575 Centrino með 1MB flýtiminni
1GB DDR2 667MHz 200pin
160GB SATA hljóðlátur 5400RPM
8xDVD±RW Dual Layer skrifari sem einnig skrifar CD-RW
Innbyggt þráðlaust 802.11bgn netkort með loftneti í skjá
15.4” WideScreen WXGA CrystalBrite með 1280x800
Windows Vista Home Basic

Toshiba L350

29.999

109.999

• 2.0GHz Intel Core Duo T3200 Centrino Duo með 1MB flýtiminni
• 3GB DDR2 800MHz 200pin. Stækkanlegt í 4GB
• 320GB SATA hljóðlátur harðdiskur 5400RPM
• 8xDVD±RW Dual Layer skrifari sem einnig skrifar CD-RW
• Innbyggt þráðlaust 54Mbps 802.11b/g netkort með loftneti í skjá
• 17" WideScreen WXGA með 1440x900 og 16,7 milljón liti
• Windows Vista Home Premium

Traxdata margmiðlunarspilari
• 500GB SATA, USB2 margmiðlunarspilari, 720p upscaling,
SCART, HDTV, Coaxial ofl.

17.999
Logitech Pure-Fi Express
Plus
• Frábær hljómur
• Virkar með öllum ipodum sem styðja
tengikví.
• Hægt að tengja aðrar gerðir MP3 spilara
við með snúru
• Innbyggð vekjaraklukka
• Þráðlaus fjarstýring

Smáralind
Skírdagur

13-18 Smáralind
13-18 Akureyri

Akureyri

Sími 550 4444

Föstudagurinn
n langi

Lokað

Bestu myndir BT
fást einnig í
Húsasmiðjunni
um land allt.

www.bt.is
Laugardagur

...ekkert mál

11-18 Smáralind
11-17 Akureyri

Páskadagur
adagur
Annar í páskum

Lokað Smáralind
Lokað Akureyri

NÝTT Í BÍÓ!
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Einhver áhrifamesta og
mikilvægasta mynd síðustu ára!
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DiCaprio varar Efron við

Byggð á bók eftir
Andra Snæ Magnason

Leonardo DiCaprio gaf unglingastjörnunni Zac Efron nokkur heilræði yfir kvöldverði fyrir nokkru.
DiCaprio og Efron hittust fyrst á
leik með Los Angeles Lakers og
DiCaprio hyggst koma í veg fyrir
að Efron verði frægðinni að bráð.
Efron sagði í samtali við GQtímaritið að fundurinn með Leonardo hefði verið nokkuð góður. „Ég
hélt að ég ætti eftir að spyrja hann
spurninga en svo var það bara
hann sem spurði,“ segir Efron en
DiCaprio ku hafa sagt að besta leiðin til eyðileggja feril sinn væri að
nota heróín. „Þú getur náð tökum á
tilverunni aftur eftir að hafa notuð
önnur efni en heróín eyðileggur
allt,“ á DiCaprio að hafa sagt.

Og Efron virðist sannfærður um
að láta einkalíf sitt ekki eyðileggja
fyrir sér ferilinn. Því hann segist
ekki ætla að drekka á almannafæri líkt og margir jafnaldrar
hans gera í bransanum. „Ef ég fæ
mér í glas verður það fyrir luktum
dyrum. Ef ég ætla að rústa mannorðinu þá fer ég bara á Chateau
Marmont, helli mig blindfullan og
næ mér í einhverja fræga píu. En
þá verður það ég sem verð frægur
en ekki verk mín.“

RÁÐAGÓÐUR DiCaprio ráðlagði unglingastjörnunni Zac Efron að halda sig frá heróíni,
það myndi eyðileggja feril hans.

MYND/BJÖRN ÓFEIGSSON

SÍMI 564 0000

I LOVE YOU MAN
I LOVE YOU MAN LÚXUS
DRAUMALANDIÐ
FRANKLÍN & FJARSJÓÐURINN
FAST AND FURIOUS
MONSTERS VS ALIENS 3D
MONSTERS VS ALIENS
MALL COP

5%

SÍMI 551 9000

12
12
L
L
12
L
L
L

kl. 5.40 - 8 - 10.10
kl. 5.40 - 8 - 10.10
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 3.50
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 3.40 ísl. tal
kl. 3.40 ísl. tal
kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10

L
7
L
16
12

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

SÍMI 530 1919

L
SÍMI 462 3500
7
14 FRANKLÍN & FJARSJÓÐURINN kl. 5.50
12 FAST AND FURIOUS
kl. 8 - 10
L I LOVE YOU MAN
kl. 5.50 - 8 - 10
14

DRAUMALANDIÐ
DRAGONBALL
CHOKE

kl. 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10
kl. 8 - 10 (Ekkert hlé)
THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS kl. 5.50
FAST AND FURIOUS
kl. 5.45 - 8 - 10.15
THE READER
kl. 5.40

5%
50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

12
L

MIKIÐ TÆKNIBRELLUATRIÐI

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Stórhríð var gerð af tæknibrellumeisturum á Kjalarnesi þar sem
Mamma Gógó, sem leikin er af
Kristbjörgu Kjeld, strýkur af dvalarheimili fyrir Alzheimer-sjúklinga.
Eins og sjá má er Gunnari Eyjólfssyni augljóslega kalt eftir tökurnar.

Sími: 553 2075
SÝND Í

3D

- bara lúxus
MIÐVIKUDAGUR

ER TILBOÐSDAGUR

500 KR

500 kr.

Á ALLAR
MYNDIR

500 kr.

NEMA ÍSLENSKAR OG 3D MYNDIR

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

I LOVE YOU MAN
FRANKLÍN - Ísl. tal

kl. 5.50, 8 og 10.15 12
L
kl. 6

FAST & FURIOUS

12

kl. 8 og 10.15
MONSTERS VS. ALIENS 3D kl. 6 Ísl tal
VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 8 og 10.15

.
500 kr

L
12

500 kr.

Frá Leikstjóranum sem færði okkur
Lucky Number Slevin

PÁSKAMYNDIN í ár!

Stórhríð á Kjalarnesi
Tökum á Mömmu Gógó,
mynd Friðriks Þórs Friðrikssonar, er lokið í bili.
Síðustu tökurnar fyrir sumarið fóru fram á Kjalarnesi
á miðvikudag og í þeim var
ekkert sem minnti á vorboðann ljúfa.

Kvikmyndalistinni eru hins
vegar engin takmörk sett og bylurinn var gerður með aðstoð tæknibrellumeistara. Atriðið sýnir hvar
Mamma Gógó flýr af Víðinesi,
dvalarheimili fyrir Alzheimersjúklinga, en lendir í óveðri á öskuhaugunum á Kjalarnesi á leið sinni
til Reykjavíkur. „Þetta gekk allt
mjög vel og atriðið kom mjög vel
út,“ segir Guðrún Edda Þórhannesdóttir, annar af framleiðendum myndarinnar. Kalt var í veðri
þegar tökurnar fóru fram og því
reyndu aðstæðurnar mikið á leikara jafnt sem tökulið.
Friðrik Þór Friðriksson, leik-

stjóri myndarinnar, segir það óneitanlega hafa verið sérstakt að búa
til stórhríð í annars ágætu páskaveðri. „Maður verður bara að vera
eins og guð og hafa stjórn á veðurfarinu,“ segir Friðrik. Tökur á
myndinni hafa gengið ákaflega vel.
„Við eigum bara viku eftir í tökum
og þær fara fram í Skagafirði
þegar farið verður að grænka.“
Með aðalhlutverkið í Mömmu
Gógó fer Kristbjörg Kjeld en meðal
annarra leikara eru þeir Gunnar
Eyjólfsson og Hilmir Snær Guðnason. Stefnt er að því að frumsýna
myndina í september.

Amman ekki hrifin
af Ronnie Wood

Gerir mynd
um Pearl Jam

Þrátt fyrir að blíðviðri hefði leikið
um höfuðborgarbúa um páskana þá
var það ekki beint það sem tökulið kvikmyndarinnar þurfti á að
halda. Umrætt atriði gerist nefnilega í stórhríð á öskuhaugum.

freyrgigja@frettabladid.is

킬킬킬킬
- Þ.Þ., DV

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

I LOVE YOU MAN

kl. 6 - 8 - 10:20

12

DUPLICITY

kl. 8 - 10:20

12

I LOVE YOU MAN

kl. 3:40 - 8 - 10:20

VIP

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali
VALKYRIE

kl. 8
kl. 10:20

L
16

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

12

PUSH
MONSTERS VS ALIENS ísl tal

kl. 8 - 10
kl. 8

12

L

FAST & FURIOUS

kl. 5:40 - 8 - 10:20

12

KNOWING

kl. 10

12

KNOWING

kl. 8 - 10:30

12

WITCH MOUNTAIN

kl. 3:40

L

MALL COP

kl. 8 - 10

L

DUPLICITY

kl. 3:40

12

KILLSHOT

kl. 10

16

WATCHMEN

kl. 10:20

16

LAST CHANCE HARVEY

kl. 8

L

GRAN TORINO

kl.5:50

VIP

CHIHUAHUA m/ísl. tali

kl. 3:40

L

PUSH

kl. 8:10 - 10:30

12

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

ísl.tali

L
L

L

m/ísl. tali

L

MONSTERS VS ALIENS kl. 8(3D) (ótextuð) m/ensku tali
KNOWING
kl. 10:10D

L

BAADER MEINHOF COMPLEX
X kl. 6 - 9

16

CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC kl. 3:50

L

12

L

Amma rússnesku fyrirsætunnar Ekaterinu Ivanovu spáir því að
samband barnabarnsins og rokkarans Ronnies Wood eigi ekki eftir
að endast lengi vegna aldursmunarins en 40 ár eru á milli þeirra.
Samband Ivanovu og Woods vakti
mikla athygli á sínum tíma enda
hafði Wood haldið sig frá áfengi
og öðrum vímuefnum í ansi langan tíma og verið giftur Jo Wood í
tæpan aldafjórðung. Eftir að hann
kynntist rússnesku fegurðardísinni fór hins vegar allt á versta veg
á nýjan leik og Wood endurnýjaði
kynnin við Bakkus frænda.
Ömmunni virðist hins vegar
alveg sama um drykkjuvandamál
þessa liðsmanns Rolling Stones en
hefur meiri áhyggjur af aldursbilinu. „Ef eitthvað kemur fyrir
Ronnie þá á Ekaterina eftir að
finna sér annan mann og yngri, ef

AMMAN HEFUR ENGA TRÚ Amma rúss-

nesku fyrirsætunnar Ivanovu hefur sínar
efasemdir um kærastann Ronnie Wood.

þau eru hamingjusöm þá mun ég
blessa sambandið en ég hef mínar
efasemdir, mér finnst vera of mörg
ár á milli þeirra,“ sagði amman við
rússneska fjölmiðla um helgina.

Bandaríski leikstjórinn Cameron
Crowe hefur náð samningum við
Pearl Jam um að gera mynd um líf
og starf hljómsveitarinnar.
Pearl Jam á um
þessar mundir
20 ára starfsafmæli og ætla
félagarnir að
halda upp á það
með pomp og
prakt. Crowe
hefur áður gert CAMERON CROWE
kvikmyndir um
tónlist enda starfaði hann á sínum
yngri árum sem gagnrýnandi
og blaðamaður á Rolling Stone.
Þeirra frægust er Almost Famous.
Crowe fær aðgang að áður
óséðu efni sem hljómsveitarmeðlimirnir hafa tekið upp á æfingum og baksviðs á tónleikum og því
ætti myndin að reynast forvitnileg.

FRÁ 17. APRÍL Í HÁSKÓLABÍÓI

Bigger Faster Stronger

Opnunarmyndin - Me and Bobby Fischer

Garbage Warrior

Boy A

Gomorrah

Cocaine Cowboys 2

Hunger

Flash of Genius

Man on Wire

Frozen River

Not Quite Hollywood

Græna ljósið
er á
Ef þú gerist „fan“ áður
en hátíðin hefst áttu
von á góðu!

Slacker Uprising

Hvenær

Frá 17. apríl

Sunshine Cleaning

Hvar:

Háskólabíó

Two Lovers

Wordplay

Die Welle

Young at Heart

Ekkert hlé á góðum myndum!
Skráning á póstlistann margborgar sig - www.graenaljosid.is
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SIGURÐUR RAGNAR EYJÓLFSSON: SÁ FIMM ÍSLENDINGA Í EINUM LEIK Í SVÍÞJÓÐ

> Rakel hætt hjá Bröndby
Rakel Hönnudóttir hefur ákveðið að hætta fyrr en áætlað
var hjá danska liðinu Bröndby þar sem
hún var í láni nú í vetur. Rakel átti að
vera með liðinu fram í byrjun maí. Hún
hins vegar meiddist á hné og vildi komast
undir íslenskar læknishendur. „Ég veit ekki
hvað er nákvæmlega að í hnénu. Ég var
oft sprautuð til að geta spilað en mun á
morgun hitta lækni landsliðsins sem telur
meiðslin þó ekki of alvarleg,“ sagði hún
á heimasíðu Þórs í gær. Rakel mun leika
með Þór/KA í efstu deild kvenna í sumar
eins og undanfarin ár.

sport@frettabladid.is

Bestu lið síðasta árs myndu spjara sig í Svíþjóð
Sigurður Ragnar Eyjólfsson, þjálfari íslenska
knattspyrnulandsliðsins, var um helgina í
Svíþjóð og sá leik Kristianstad og Djurgården, í þarlendu úrvalsdeildinni, sem
síðarnefnda liðið vann, 3-2. Í þessum leik
voru fimm Íslendingar í byrjunarliðum
liðanna. Þær Erla Steina Arnardóttir, Hólmfríður Magnúsdóttir og Guðný Björk
Óðinsdóttir hjá Kristianstad og þær
Guðbjörg Gunnarsdóttir markvörður
og Guðrún Sóley Gunnarsdóttir hjá
Djurgården.
Erla Steina skoraði fyrra mark
Kristianstad í leiknum eftir
sendingu Hólmfríðar.
Elísabet Gunnarsdóttir
er þjálfari Kristianstad.
„Þetta var hörku-

leikur tveggja hörkuliða,“ sagði Sigurður
Ragnar. „Ég átti svo fund með leikmönnunum og Elísabetu eftir leik sem var mjög
jákvætt. Þetta var góð ferð fyrir mig.“
Hann segir að það sé nokkur munur
á íslensku deildinni og þeirri sænsku,
sérstaklega eftir að fjöldi íslenskra landsliðskvenna fór til Svíþjóðar að loknu
síðasta tímabili.
„En ef við miðum við bestu lið
Landsbankadeildarinnar á síðasta
tímabili þá held ég að þau lið gætu
spjarað sig vel í þeirri sænsku í dag,“
sagði Sigurður Ragnar. „En stærsti
munurinn er að í Svíþjóð virðast
öll lið geta unnið hvert annað
– deildin er mjög jöfn og margir
góðir leikmenn í henni. Það
var líka áberandi hve góð liðin

eru að halda boltanum innan liðsins. Það er
eitthvað sem íslensku liðin þurfa að bæta.“
Kristianstad hefur nú tapað öllum þremur
leikjum sínum til þessa í deildinni en Sigurður Ragnar hefur trú á að Elísabet og hennar
leikmenn nái að rífa sig upp.
„Þær eru með betra lið en ég bjóst við og
sköpuðu sér mikið af færum í leiknum. Það
er þeim líka til vorkunnar að liðið missti út
alla varnarlínuna frá síðasta tímabili og er
með 5-6 nýja leikmenn í liðinu. Í vörninni
nú er til að mynda leikmaður sem aldrei
áður hefur spilað vörn. En í þessum leik voru
þær að spila gegn sterkum andstæðingi og
spjöruðu sig ágætlega.“
Hann segir að Elísabet þurfi einfaldlega
tíma til að fínpússa liðið. „Það eru margir
virkilega góðir leikmenn í liðinu. Ég tel að
liðið fari fljótlega að hala inn stig.“

Átta marka klassík á Brúnni í gær
Chelsea og Barcelona tryggðu sér sæti í undanúrslitum Meistaradeildarinnar í gær. Sæti Barcelona var
aldrei í hættu. Hetjuleg barátta Liverpool kom heimamönnum í Chelsea í opna skjöldu en dugði ekki til.
FÓTBOLTI Einn besti leikur í MeistGUÐJÓN VALUR FAGNAR Rhein-Neckar

Löwen vann mikilvægan sigur í gær.
NORDICPHOTOS/GETTY

Þýski handboltinn í gær:

Guðjón Valur
með átta mörk
HANDBOLTI Rhein-Neckar Löwen

vann mikilvægan 34-33 sigur á
HSV Hamburg í baráttunni um
silfrið í þýsku úrvalsdeildinni í
handbolta í gær.
Eftir leikinn munar aðeins einu
stigi á liðunum en Kiel er í sérflokki í deildinni og á meistaratitilinn vísan. HSV Hamburg er í
2. sætinu með 41 stig en RheinNeckar Löwen komst upp fyrir
Lemgo í 3. sætið.
Guðjón Valur Sigurðsson spilar mjög vel þessa dagana og
hann var markahæsti leikmaður Rhein-Neckar Löwen ásamt
Mariusz Jurasik en þeir skoruðu
báðir átta mörk í leiknum.
Jackson Richardson lék sinn
fyrsta leik með Rhein-Neckar Löwen í þessum leik en hann
leysir af Pólverjann Grzegorz
Tkaczyk sem meiddist illa á dögunum.
- óój

aradeildinni frá upphafi fór fram
á Brúnni í gær þegar Chelsea og
Liverpool gerðu 4-4 jafntefli í
seinni leik liðanna í átta liða úrslitum. Chelsea náði að vinna upp
tveggja marka forustu Liverpool
og tryggja sér sæti í undanúrslitum á móti Barcelona.
Þetta var kannski ekki besti leikurinn þegar kemur að fagurfræði
fótboltans en hvað varðar mörk,
marktækifæri og mistök þá bauð
þessi leikur nánast upp á allt.
Liverpool átti nánast ómögulegt verkefni fyrir höndum fyrir
leikinn en eftir að Liverpool-menn
komust í 2-0 í fyrri hálfleik var
allt í einu allt galopið. Fabio Aurelio skoraði þá lúmskt mark beint
úr aukaspyrnu og Xabi Alonso
kom Liverpool í 2-0 með marki úr
vítaspyrnu eftir tæpan hálftíma
leik.
Guus Hiddink, stjóri Chelsea,
ákvað að breyta liði Chelsea strax
og bæta við sóknina. Hiddink tók
Salomon Kalou útaf eftir 35 mínútur og setti inn Nicolas Anelka.
Þessi breyting átti eftir að borga
sig því Anelka og Didier Drogba
áttu eftir að stríða Liverpool-vörninni það sem eftir var leiks.
Didier Drogba minnkaði muninn
í upphafi seinni hálfleiks áður en

Aðalfundur

Knattspyrnudeildar Fylkis 2008
Aðalfundur Knattspyrnudeildar Fylkis verður haldinn
í Fylkishöll ﬁmmtudaginn 19. mars 2009 kl. 20.30.
Dagskrá;
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Önnur mál
Stjórn Íþróttafélagsins Fylkis.

Ný sumardekk
Dekkjaskipti

Sparaðu, láttu

skipta um dekk hjá Max1
Umfelgun og ný dekk á góðu verði
Umfelgun og jafnvægisstilling á 4 fólksbíladekkjum á 12–16 tommu
stálfelgum 6.458 kr. Kauptu sumardekkin hjá Max1 á góðu verði.
Spyrðu okkur hvað við getum gert meira fyrir þig.
Við erum góðir í að gera hlutina fljótt og vel og ódýrt – skoðaðu: www.max1.is
Reykjavík, sími 515 7190: Bíldshöfða 5a,
Bíldshöfða 8, Jafnaseli 6, Knarrarvogi 2.
Akureyri, sími 462 2700: Tryggvabraut 5.
Skoðaðu www.max1.is

MIKILVÆG MÖRK Frank Lampard gerði út um vonir Liverpool með tveimur mörkum í

lok leiksins.

Alex jafnaði í 2-2 með stórkostlegu
marki beint úr aukaspyrnu. Frank
Lampard kom síðan Chelsea í 3-2
eftir undirbúning Drogba og aftur
var eins og vonir Liverpool væru
að engu orðnar.
Liverpool gafst hins vegar ekki
upp og komst yfir með mörkum
frá Lucas Leiva og Dirk Kuyt með
mínútu millibili. Þá þurfti Liverpool bara eitt mark til viðbótar en

NORDICPHOTOS/AFP

það var hins vegar Frank Lampard
sem skaut sínum mönnum í undanúrslitin með því að jafna metin í 44 mínútu fyrir leikslok.
„Þetta var frábær fótboltaleikur. Við gerðum okkur erfitt fyrir
í fyrri hálfleik með því að spila
mjög illa. Við sýndum okkar sterka
karakter með því að snúa þessu
við og ná að jafna leikinn,“ sagði
Frank Lampard sem bar fyrirliða-

band Chelsea þar sem John Terry
var í leikbanni.
„Við erum vonsviknir með að
fjögur mörk á útivelli hafa ekki
dugað til að vinna leikinn,“ sagði
Rafael Benitez, stjóri Liverpool,
eftir leikinn.
Barcelona hafði fjögur mörk
í veganesti frá því í fyrri leiknum á móti Bayern á Nou Camp
og því var sætið í undanúrslitunum ekki í mikilli hættu. Frank
Ribery kom þó Bayern yfir sem
sýndi allt annan og betri leik en
á Spáni. Barcelona-menn tryggði
sér síðan jafntefli með sannkallaðari meistarasókn sem endaði
með að Xavi gaf á Seydou Keita
sem skoraði. Eiður Smári Guðjohnsen sat á bekknum allan tímann og hefur ekki komið við sögu
í Meistaradeildinni á þessu ári.
Ashley Cole, vinstri bakvörður Chelsea, fékk gula spjaldið í
leiknum og verður því í banni í
fyrri leiknum sem eru ekki góðar
fréttir fyrir Guus Hiddink enda
þarf hann að finna nýjan vinstri
bakvörð sem fær það erfiða verkefni að eiga við Lionel Messi hjá
Barcelona og það á hinum risastóra Nou Camp. Fyrsti leikur
Barcelona og Chelsea fer fram
28. apríl.
ooj@frettabladid.is

Íslandsmeistaralið körfunnar skipta um þjálfara:

Yngvi er hættur
með Haukaliðið
KÖRFUBOLTI Það er útlit fyrir því

að bæði Íslandsmeistaraliðin í
körfunni skipti um þjálfara fyrir
næsta tímabil.
Benedikt Guðmundsson, þjálfari karlaliðs KR, telur það sjálfur best fyrir KR að hann stígi til
hliðar eins og kemur fram í viðtali við hann í næstu opnu og þá
var það ákveðið í gær að Yngvi
Gunnlaugsson yrði ekki áfram
með kvennalið Hauka.
„Ég er búinn að vera lengi
hjá Haukunum og það var kominn ágætis tímapunktur núna
að reyna fyrir sér á öðrum vígstöðvum. Það er léttara að fara
frá Haukum í þessari stöðu
þegar maður er búinn að vinna
síðasta leikinn hjá félaginu og
tryggja því Íslandsmeistaratitilinn,“ sagði Yngvi. Hann er búinn
að þjálfa hjá Haukum í átta ár
og hefur á þeim tíma unnið níu
Íslandsmeistaratitla og fimm bikarmeistaratitla með félaginu.
Yngvi Gunnlaugsson tók við
meistaraflokki kvenna hjá Haukum af Ágústi Björgvinssyni eftir
að liðið hafði orðið Íslandsmeistari tvö ár í röð en síðan misst
marga lykilmenn. Undir hans
stjórn varð liðið deildarmeistari og tryggði sér síðan Íslandsmeistaratitilinn með sigri á KR
í oddaleik.

ÓVÆNT Didier Drogba sést hér skora

markið sitt og minnka muninn í 2-1.
NORDICPHOTOS/AFP

ÚRSLIT
Meistaradeild Evrópu
Chelsea - Liverpool

SÍÐASTI LEIKURINN Yngvi Gunnlaugsson gerði Hauka að Íslandsmeisturum
í sínum síðasta leik. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Ég er opinn fyrir öllu. Það
væri gaman að fara í karlaboltann en ég ætla að skoða það
sem er í boði hvort sem það er
yngri flokkur eða meistaraflokkur. Maður er bara 31 árs og er
ekki að fara á eftirlaun. Ég er
rólegur yfir þessu en ef eitthvað
spennandi kemur upp þá að sjálfsögðu skoða ég það,“ sagði Yngvi
að lokum.
Haukarnir hafa ekki fundið eftirmann Yngva en von er á
yfirlýsingu frá Haukum á næstu
dögum um hver muni taka við liðinu.
- óój

4-4 (7-5 samal.)

0-1 Fabio Aurelio (19.), 0-2 Xabi Alonso, víti (28.),
1-2 Didier Drogba (51.), 2-2 Alex (57.), 3-2 Frank
Lampard (76.), 3-3 Lucas (81.), 3-4 Dirk Kuyt
(82.), 4-4 Frank Lampard (89.).

Bayern München - Barcelona

1-1 (1-5)

1-0 Frank Ribery (47.), 1-1 Seydou Keita (73.).
Fyrsti leikur Barcelona og Chelsea fer fram á Nou
Camp í Barcelona 28. apríl næstkomandi.

Danska úrvalsdeildin
Esbjerg - Nordsjælland

1-2

Gunnar Heiðar Þorvaldsson kom inn á sem
varamaður á 75. mínútu. Kári Árnason er frá
vegna meiðsla.

Norska úrvalsdeildin
Fredrikstad - Stabæk

0-1

Garðar Jóhannsson sat allan tímann á bekknum
- Pálmi Rafn Pálmason lék allan leikinn í framlínu
Stabæk.
Þetta var fyrstu sigur Stabæk í deildinni en liðið
hafði gert jafntefli í fyrstu þremur leikjum sínum
á tímabilinu.
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Ég tel þetta vera best fyrir KR-liðið
Benedikt Guðmundsson, þjálfari Íslandsmeistara KR, er ekki búinn að taka endanlega ákvörðun um að hætta með liðið en KR-ingar
vilja örugglega halda þjálfaranum sem varð í fyrrakvöld sá fyrsti í rúm fjörutíu ár til að gera KR-liðið tvisvar að Íslandsmeisturum.
KÖRFUBOLTI KR-ingar urðu Íslands-

ekki áfram með liðið.
„Ég var búinn að tilkynna leikmönnum og nánustu aðilum þetta
fyrir úrslitakeppnina að ég fyndi
það að þeir þyrftu að fá eitthvað
nýtt og ferskt,“ segir Benedikt en
flestir KR-ingar eru ekki á sama
máli.

meistarar annan í páskum eftir
84-83 sigur á Grindavík í oddaleik fyrir troðfullu húsi. Það hefur
gengið á ýmsu í vetur og það var
allt annað en auðvelt fyrir Benedikt Guðmundsson að þjálfa liðið
sem flestir spáðu að myndi vinna
alla titla í boði og jafnvel alla leikina. Honum tókst hins vegar að
vinna sinn annan Íslandsmeistaratitil á tveimur árum og varð fyrsti
KR-þjálfarinn til þess að gera það
síðan KR vann undir stjórn Gordons Godfrey 1967 og 1968.
„Það var svakaleg pressa á liðinu og mikið látið með liðið. Maður
barðist við það allan veturinn að
passa að þetta næði ekki inn til
hópsins en svo náði þetta inn í hópinn á endanum,“ sagði Benedikt.

Orðnir skíthræddir við að tapa
KR lenti í því að tapa afar óvænt
fyrir Stjörnunni í bikarúrslitaleiknum og sá leikur sat í mönnum.
„Maður sá þetta gerast í bikarúrslitaleiknum þegar menn töldu sig
eiga eitthvað í hendi. Þegar fór á
líða á leikinn þá voru menn orðnir skíthræddir um að tapa. Maður
var farin að sjá það sama gerast í
úrslitaseríunni á móti Grindavík.
Þá sá maður það svart á hvítu að
þetta var orðið andlegt vandamál
sem þurfti að leysa,“ sagði Benedikt.
Jón Arnór Stefánsson talaði um
það að Benedikt hefði sýnt á sér
nýjar hliðar þegar KR liðið var
komið 1-2 undir í úrslitaeinvíginu
og næsti leikur átti að fara fram
í eina húsinu sem liðið hafði ekki
unnið leik í í vetur. En hvað gerði
hann?

ÞRJÚ TÍMABIL MEÐ KR Benedikt Guðmundsson hefur stjórnað KR í 91 leik á Íslands-

móti undanfarin þrjú tímabil og liðið hefur unnið 72 þeirra.

„Ég held að það sé algjör óþarfi
að opinbera það því það á heima
innan liðsins. Sem betur fer tókst
það mjög vel. Maður þurfti að fara
ótroðnar slóðir og maður var bara
meira eða minna í KR-heimilinu
eftir leik þrjú. Maður var að funda
með mönnum og fara yfir hluti. Ég
get ekki sagt að ég hafi eytt páskadegi mikið með fjölskyldunni,“
segir Benedikt.
„Ég var aldrei hræddur um að
við gætum ekki snúið þessu við.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Við fórum bara að eyða minni
tíma inn í sal en þess í stað talaði
ég meira og ræddi meira málin
við leikmennina,“ sagði Benedikt
en hann fékk líka góða hjálp frá
góðum KR-ingi sem hann vill þó
ekki nefna á nafn. „Strax eftir leik
þrjú þá settumst við Ingi Þór niður
með góðum KR-ingi og ræddum
málin. Ég held að hann vilji vera
huldumaður áfram.“
Það mátti heyra á Benedikt eftir
að titillinn væri í höfn yrði hann

Beðinn um að halda áfram
„Það hafa margir beðið mann um
að endurskoða þetta. Ég er enn þá
á þeirri skoðun að bæði leikmenn
og klúbburinn þurfi eitthvað nýtt
og ferskt. Ég tel þetta vera best
fyrir KR,“ segir Benedikt. Hann
á samt enn eitt ár eftir af samningi sínum.
„Ég er ekki að biðja um að menn
séu að eltast við mig eða að ég finni
að menn vilji hafa mig. Ef þessi
sería hefði tapast þá væri öllum
sama í dag en fyrst hún vannst þá
vilja einhverji halda manni,“ segir
Benedikt.
Honum finnst enn mjög gaman
að þjálfa liðið. „Ég hef haft mikla
ánægju af því að þjálfa KR og vissi
alveg að hverju ég gekk þegar ég
kom aftur. Ég hef gaman af að vera
með lið sem allir hafa skoðanir á.
Eftir að KRTV byrjaði þá er fólk
í Papey og fleiri stöðum farið að
hafa skoðanir á KR,“ segir Benedikt í léttum dúr.
Verður erfitt að toppa þetta
Benedikt gerir sér grein fyrir því
að þetta tímabil verði í minnum
haft um ókomin ár.
„Það verður erfitt að toppa
þetta. Menn voru að tala um að við
gætum hugsanlega farið taplausir
í gegnum þetta en mér fannst fráleitt að tala um það. Mér fannst

mikið breytast þegar Nick Bradford kom til Grindavíkur. Þá fannst
mér vera komin tvö yfirburðalið
í staðinn fyrir eitt sem var sérflokki. Hann breytti gríðarlega
miklu fyrir Grindavík og kom með
svo flott hugarfar inn í Grindavíkurliðið,“ segir Benedikt.
Benedikt var að vinna með
stráka í liðinu, sem hann hafði,
suma hverja, þjálfað fyrir meira
en áratug. „Maður getur sagt
að maður hafi byrjað að leggja
í púkkið fyrir þessum titli fyrir
langa, langa löngu. Það er þvílíkt
ánægjulegt að taka stærsta titilinn
hér á landi með þessum guttum,“
segir Benedikt.

Fleiri spurningarmerki
„Það er alltaf verið að skjóta á
okkur að við höfum keypt Jón og
Jakob heim og sumir voga sér að
halda því fram að við höfum verið
að kaupa titil. Þetta á að opna
augun hjá mönnum fyrir unglingastarfinu hjá sínum félögum. Menn
njóta þess kannski ekki alveg
strax en örugglega eftir einhver
ár,“ segir Benedikt.
„Það eru fleiri spurningarmerki
en með mig. Það eina sem er pottþétt er að Jón verður hjá einhverju
stórliði í Evrópu eða kemur sér inn
í NBA aftur,“ segir Benedikt.
„Það besta við að vinna þetta
núna er að gera það með alla þessa
KR-inga. Það gerir þetta einstakt
fyrir okkur. Það skipti líka máli
að vera með Inga Þór með mér en
hann er búinn að leggja þvílíkt í
þennan klúbb bæði sem þjálfari og
í öllu öðru. Þetta verður því ekkert
sætara,“ sagði Benedikt að lokum.
ooj@frettabladid.is

Á ÆFINGU Federico Macheda og John O‘Shea á æfingu í Portúgal í gær.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Fjórðungsúrslit Meistaradeildarinnar klárast í kvöld:

Prófraun í Portúgal
FÓTBOLTI Fjórðungsúrslitum Meist-

aradeildar Evrópu lýkur í kvöld
með tveimur leikjum. Manchester
United mætir í heimsókn til Porto
í Portúgal og þá tekur Arsenal á
móti Villarreal á heimavelli.
United á ærið verkefni fyrir
höndum eftir að fyrri leik liðanna
á Old Trafford lauk með jafntefli,
2-2. Það er þó bót í máli að Alex
Ferguson, stjóri United, getur
notað Rio Ferdinand í leiknum í
kvöld en hann missti af þeim fyrri
vegna meiðsla.
„Rio er klár og byrjar á morgun,“ sagði Ferguson á blaðamannafundi í gær. „Það skiptir ávallt
miklu máli að hafa hann í byrjunarliðinu,“ bætti hann við.
Darren Fletcher verður hins
vegar ekki í hópnum hjá United vegna meiðsla sem hann varð
fyrir í fyrri leik liðanna í síðustu
viku.
Ferguson sagði að hann nyti sín
vel í stórum leikjum eins og þessum þar sem mikið er undir.
„Það er frábært að fá að taka
þátt í leikjum eins og þessum,“
sagði Ferguson. „Porto hefur yfirhöndina í einvíginu en við getum
vel snúið þessu okkur í hag.“

Jesualdo Ferreira, þjálfari
Porto, verður í banni í leiknum í
kvöld vegna framkomu sinnar í
fyrri leik liðanna.
Arsenal er í ágætri stöðu eftir 11 jafntefli í fyrri leik liðanna sem
fór fram á Spáni. Arsene Wenger,
stjóri liðsins, telur að leikmenn
séu tilbúnir til að sýna hvað í þeim
býr.
„Liðið hefur sýnt mikinn andlegan styrk í gegnum allt tímabilið og leikmenn fá nú tækifæri til
að sýna fram á þann styrk,“ sagði
Wenger.
„Ég tel að leikmenn búi yfir
þeirri ákveðni og hungri sem til
þarf og það dylst engum að hæfileikarnir eru til staðar. Hver einasti leikur er eins og prófraun
fyrir liðið.“
„Það sem hefur aukið mitt
sjálfstraust fyrir þennan leik er
að í hvert sinn sem líkurnar hafa
ekki verið okkur í hag hefur leikmönnum tekist að sýna góð og
sterk viðbrögð.“
Arsenal verður þó án þeirra
Johans Djourou og Gaels Clichy
í leiknum en þeir eiga báðir við
meiðsli að stríða.
- esá

Vertu á tánum,fáðu þér notaðan sparneytinn Mazda

Mazda endist og endist
Kauptu notaðan eða nýjan Mazda í dag. Mazda er þekktur fyrir
firnagóða aksturseiginleika, viðbragðsgóðar og sparneytnar
vélar og stílfágað sportlegt útlit. Komdu í Brimborg í dag og
fáðu þér sparneytinn bíl sem endist og endist. Vertu Mazda.

Mazda2 Advance (OUV66).
1,3 bensín beinskiptur 5 dyra.
Skrd. 07/2008. Ek. 780 km.
Skráður sýningarbíll.
Kostar nýr 2.790.000 kr.
Afsláttur/afföll 500.000 kr.
Tilboðsverð 2.290.000 kr.
18% afsláttur/afföll.

Komduí Brimborg Bíldshöfða 8
Fjöldi annarra Mazda bíla í boði. Hringdu núna í síma 515 7000.

Mazda3 Touring (JF068).
1,6 bensín beinskiptur 5 dyra.
Skrd. 01/2006. Ek. 39.000 km.
Ásett verð 1.890.000 kr.
Afsláttur 210.000 kr.
Tilboðsverð 1.680.000 kr.
11% afsláttur.

Mazda3 Sport (YN344).
2,0 bensín beinskiptur 5 dyra.
Skrd. 03/2007.
Ek. 35.000 km.
Ásett verð 2.590.000 kr.

Mazda6 Touring (VU576).
2,0 bensín sjálfskiptur station.
Skrd. 10/2006. Ek. 72.000 km.
Ásett verð 2.290.000 kr.
Afsláttur 500.000 kr.
Tilboðsverð 1.790.000 kr.
22% afsláttur.

Sýningarbíll
Mazda MX-5
Sport (VK835).
2,0 bensín
beinskiptur.
hardtop/blæja.
Skrd. 03/2007.
Ek. 30.000 km.
Ásett verð
3.490.000 kr.

Mazda5 Touring (AK663).
2,0 bensín beinskiptur
7 manna.
Skrd. 08/2007.
Ek. 27.000 km.
Ásett verð 2.640.000 kr.

Öryggier allra best
Mazda5 Touring (LY737).
2,0 bensín beinskiptur 7 manna.
Skrd. 12/2005. Ek. 47.000 km.
Ásett verð 2.290.000 kr.
Afsláttur 230.000 kr.
Tilboðsverð 2.060.000 kr.
10% afsláttur.

Við erum á tánum
fyrir þig í dag

Cohn & Wolfe Public Relations Íslandi

Stöndum
saman!

Veldu nýjan eða notaðan bíl
með fullkomnu öryggiskerfi:

Mazda6 Sport (TN458).
2,3 bensín beinskiptur 5 dyra.
Skrd. 10/2005. Ek. 75.000 km.
Ásett verð 2.590.000 kr.
Afsláttur 300.000 kr.
Tilboðsverð 2.290.000 kr.
12% afsláttur.

Veldu nýjan eða notaðan bíl
með meiri þægindum:
•Hiti í framsætum
•Hæðarstillanlegt stýri
•Hæðarstilling á ökumannssæti
•Fjarstýring í stýri fyrir hljómtæki
•Geislaspilari
•Loftkæling
•Fjarstýrð samlæsing

Sýningarbíll

•Stöðugleikastýrikerfi DSC
•ABS hemlakerfi
•EBD hemlajöfnun
•Öryggispúði í mælaborði
•Öryggispúði í stýri
•Öryggispúðatjöld í hliðum
•Hliðarpúðar í framsætum
•Öryggisbeltaaðvaranir
•Öryggisbeltastrekkjarar

Mazda6 Advance (RHJ17).
2,0
, bensín sjálfskiptur
j
p
station.
Óskráður sýningarbíll.
Kostar nýr 4.590.000 kr.
Afsláttur 550.000 kr.
Tilboðsverð 4.040.000 kr.
12% afsláttur.

Smelltu á notadir.brimborg.is og veldu notaðan bíl fyrir
þig – farðu síðan á bgs.is og sannreyndu tilboð dagsins.
Komdu í Brimborg í dag.

Brimborg
Reykjavík:8,Bíldshöfða
8, sími| 515
7000 Akureyri:
| Brimborg
Akureyri: Tryggvabraut
5, sími| 462
2700 | notadir.brimborg.is
| www.mazda.is
Brimborg Reykjavík:
Bíldshöfða
sími 515 7000
Brimborg
Tryggvabraut
5, sími 462 2700
notadir.brimborg.is
| www.mazda.is

Aflaðu þér a
frekari upplýsing
rg.is
notadir.brimbo
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> Erykah Badu

VIÐ TÆKIÐ JAKOB BJARNAR SKRIFAR UM LOGA OG SPURNINGAKEPPNI

„Mitt eina erindi í þennan
heim er að vera manneskja
og listamaður.“
Tónlistarkonan Erykah
Badu fer með hlutverk í
myndinni House of D
sem Stöð 2 bíó sýnir.

Bylgjan rassskellir Ríkisútvarpið
Logi Bergmann er fæddur til að stjórna spurningakeppni. Spurningakeppni fjölmiðlanna þessa páska var einkar vel heppnuð. Að semja
góðar spurningar er meira en að segja það – þær mega ekki vera
of léttar og ekki sterílar eins og: Hvað er póstnúmerið á Vopnafirði?
Helst þurfa þær að eiga sér einhverjar skírskotanir í samtímann
og flest var þetta eins og best verður á kosið hjá Loga. Enda tókst
honum að finna besta liðið sem vann maklega.
Spurningakeppnir í fjölmiðlum eru að virka. Einhverra hluta
vegna ákvað Sigrún Stefánsdóttir, dagskrárstjóri Rásar 2, að slá
þessa keppni af en á Rás 2 hafði keppnin verið undanfarin tuttugu
ár. Hallærislegur ráðleysisbragur er svo á því að reyna að klóra
í bakkann með því að boða til sömu keppni um hvítasunnuna.
Eiginlega verið að bíta hausinn af skömminni. Bylgjan gerði vel í
að bjarga keppninni og snjallræði að fá Loga til að stjórna henni.
Spurningar hans voru talsvert skemmtilegri en þær sem Ævar Örn
Jósepsson hefur keyrt á undanfarin ár. Tæknitröll Bylgjunnar, Þráinn
Steinsson, reyndist vandanum vaxinn og þær spurningar sem
hvíldu á hljóðdæmum voru ágætlega útfærðar. En Bylgjumenn

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Könnuðurinn

07.00 Meistaradeild Evrópu - Meist-

fundur í Reykjavík - norður. (e)

Dóra, Stóra teiknimyndastundin og Bratz.

aramörk

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Púkka (5:26)
17.55 Gurra grís (84:104)
18.00 Disneystundin Alvöru dreki, Sígild-

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella (292:300)
10.15 Sisters (27:28)
11.05 Burn Notice (8:13)
11.50 60 mínútur
12.35 Nágrannar
13.00 Hollyoaks (168:260)
13.25 Newlywed, Nearly Dead (2:13)
13.55 E.R. (8:22)
14.50 The O.C. (18:27)
15.40 BeyBlade
16.03 Íkornastrákurinn
16.28 Leðurblökumaðurinn
16.53 Litla risaeðlan
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 Friends (21:24) Monica setur nafn

07.20 Meistaradeild Evrópu - Meist-

rísk þáttaröð sem gerist á bráðamóttöku
sjúkrahúss í stórborg.

20.00

STÖÐ 2

Gossip Girl

▼

21.00 Svipmyndir af myndlistarmönnum - Fie Norsker (Portraits of Carnegie
Art Award 2008)
21.10 Kiljan Bókmenntaþáttur í umsjón Egils Helgasonar. Kolbrún Bergþórsdóttir og Páll Baldvin Baldvinsson eru álitsgjafar þáttarins.
22.00 Tíufréttir
22.20 Á tali (Clement interviewer:
Joseph Stiglitz) Dönsk þáttaröð. Clement Behrendt Kjersgaard ræðir Joseph Stiglitz sem hlaut Nóbelsverðlaunin í hagfræði
2001.

22.50 Krybba á botni fjarðar - El

21.00

America’s Next Top

SKJÁREINN

Model

Grillo Heimildamynd um orsök og afleiðngar þess þegar olíuskipið El Grillo sökk á
botn Seyðisfjarðar eftir árás þýskra flugvéla. (e)

23.20 Kastljós (e)
00.00 Dagskrárlok

sitt á tveggja ára biðlista eftir veislusal fyrir
brúðkaup og Chandler þykist verða brjálaður til að hylma yfir að hann ætli að biðja
hennar.

18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.35 The Simpsons (15:20)
20.00 Gossip Girl (11:25) Þættir byggð-

ir á samnefndum metsölubókum sem fjalla
um líf ungra, fordekraðra krakka sem búa á
Manhattan í New York.

20.45 The Closer (1:15) Fjórða sería
þessara hörkuspennandi lögregluþátta.

21.10

The Sopranos

STÖÐ 2 EXTRA

08.00 Can‘t Buy Me Love
10.00 Draumalandið
12.00 House of D
14.00 A Little Thing Called Murder
16.00 Can‘t Buy Me Love
18.00 Draumalandið
20.00 House of D Áhrifamikil og vönduð
mynd með David Duchovny, Robin Williams,
Téa Leoni og Erykah Badu í aðalhlutverkum.

21.10

Kiljan

SJÓNVARPIÐ

22.00 Bachelor Party
00.00 Blast!
02.00 Gacy
04.00 Bachelor Party
06.00 Accepted

aramörk

08.00 Meistaradeild Evrópu - Meistaramörk

08.20 Meistaradeild Evrópu - Meistaramörk

14.05 PGA Tour 2009 - Hápunktar
15.00 Gillette World Sport
15.30 NBA tilþrif
16.00 Meistaradeild Evrópu - Meistaradeildin

17.40 Meistaradeild Evrópu - Meistaramörk

18.00 Meistaradeild Evrópu - Upphitun

18.30 Porto - Man. Utd. Bein útsending frá leik í Meistaradeild Evrópu. Sport 3.
Arsenal - Villarreal

▼

STÖÐ 2 SPORT

18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.15 Bráðavaktin (ER) (19:19) Banda-

aramörk

07.40 Meistaradeild Evrópu - Meist-

20.40 Meistaradeild Evrópu - Meistaramörk

21.00 Arsenal - Villarreal Útsending frá
leik í Meistaradeild Evrópu.

22.50 Atvinnumennirnir okkar Ólafur Stefánsson

23.25 Porto - Man. Utd. Útsending frá
leik í Meistaradeild Evrópu.

01.05 Meistaradeild Evrópu - Meistaramörk

21.30 Oprah Skemmtilegur þáttur með
vinsælustu spjallþáttadrottningu heims.

22.15 Weeds (14:15) Ekkjan úrræðagóða, Nancy Bowden, ákvað að hasla sér völl
sem eiturlyfjasali eftir að hún missti eiginmann sinn og fyrirvinnu. Þegar hún fellur fyrir
lögreglumanni í fíkniefnadeildinni flækist líf
hennar verulega.

22.40 Sex and the City (3:18)
23.05 The Mentalist (9:23)
23.50 E.R. (8:22)
00.35 Oldboy
04.05 The Closer (1:15)
04.50 The Simpsons (15:20)
05.15 Fréttir og Ísland í dag

06.00 Óstöðvandi tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Óstöðvandi tónlist
18.05 Rachael Ray
18.50 The Game (13:22) Bandarísk gamanþáttaröð um kærustur og eiginkonur
hörkutólanna í ameríska fótboltanum.

19.15 Ljósmyndaleikur Iceland Express (2:5) (e)
19.20 Nýtt útlit (5:10) Hárgreiðslu- og
förðunarmeistarinn Karl Berndsen veitir venjulegu fólki nýtt útlit, allt frá förðun til
fata. (e)
20.10 Top Chef (6:13) Bandarísk raunveruleikasería þar sem efnilegir kokkar þurfa
að sanna hæfni sína og getu í eldshúsinu.

21.00 America’s Next Top Model
(4:13) Bandarísk raunveruleikasería þar
sem Tyra Banks leitar að næstu ofurfyrirsætu. Miss J mætir aftur og kennir stelpunum hvernig þær eiga að ganga á tískusýningum og tvær stúlkur sem hafa tekið þátt í
Top Model áður mæta óvænt á staðinn til
að gefa þeim góð ráð.

21.50 90210 (15:24) Það koma hnökrar í
samband Annie og Ethans þegar hann byrjar að eyða löngum stundum með Rhondu
(Aimee Teegarden úr Friday Night Lights).
Adrianna þarf að segja mömmu sinni frá
óléttunni og Naomi hjálpar henni að leggja
á ráðin um bestu leiðina.
22.40 Jay Leno Spjallþáttur á léttum
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til
sín góða gesti og slær á létta strengi.
23.30 Law & Order. Criminal Intent

▼

Porto - Man. Utd., beint

SKJÁREINN

15.00 Alþingiskosningar - Borgara-

ar teiknimyndir og Nýi skóli keisarans.

18.30

STÖÐ 2

16.50 Portsmouth - WBA Útsending frá

(3:22) Bandarísk sakamálasería þar sem
fylgst er með stórmálasveit lögreglunnar í
New York fást við klóka krimma. (e)

leik í ensku úrvalsdeildinni

00.20 Óstöðvandi tónlist

18.30 Premier League World Enska úrvalsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

19.00 Coca Cola mörkin Allir leikirnir,
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í
þessum magnaða markaþætti.
19.30 Ensku mörkin Allir leikir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir.
20.25 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úrvalsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræðingum.

21.35 Chelsea - Bolton Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

23.15 Liverpool - Blackburn Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.00 Lífsblómið Í umsjón Steinunnar Önnu Gunnlaugsdóttur. Rætt er um guðspeki.
21.00 HH Þáttur um ungt fólk í umsjá
Eddu Sigfúsdóttur og Sindra Rafns Þrastarssonar frá Hinu húsinu.
21.30 Grasrótin Guðfríður Lilja Grétarsdóttir viðrar skoðanir Vinstri grænna.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

116 / HÖFÐABAKKI

410 4000 | landsbankinn.is
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MIÐVIKUDAGUR

mættu reyndar taka til í sínum ranni hér og þar þó í þessu hafi þeir
skorað feitt. Þannig var einhver útvarpsmaður með þátt á föstudeginum langa áður en keppnin hófst. Dagskrárgerðin hvíldi að mestu
á því að tala um að senn færi spurningakeppni fjölmiðlanna að
hefjast og liðin væru að koma sér fyrir í stúdíóinu. Nú veit líklega helmingur þeirra sem voru
að hlusta að keppnin er að sjálfsögðu tekin
upp fyrirfram – og nákvæmlega ekkert að
því. Þannig að þessi klifun og lygi í útvarpskjánanum var í besta falli þreytandi. Hafi svo
einhverjir athugulir verið að hlusta á Bylgjuna
þennan daginn og keypt ruglið um að keppnin
væri í beinni hljóta þeir hinir sömu að hafa
orðið eitt spurningarmerki í framan þegar eitthvert rugl varð í útsendingu þáttanna og fimmta
viðureign var send út þegar sú þriðja átti að
vera – einu tæknimistök manna Þráins
en neyðarlega afhjúpandi.
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▼

VIÐ MÆLUM MEÐ
Top Chef
Skjáreinn kl. 20.10

Í KVÖLD

Bandarísk raunveruleikasería þar sem
efnilegir kokkar þurfa að sanna hæfni
sína og getu í eldhúsinu. Í þættinum
í kvöld þurfa kokkarnir að búa til
gómsætan rétt úr dósamat. Að því
loknu útbúa þeir svo ómótstæðilega
þakkargjörðarmáltíð.

STÖÐ 2 KL. 20.45
The Closer
Fjórða sería þessara
hörkuspennandi lögregluþátta um Brendu
Leigh Johnson sem stýrir
sérstakri morðrannsóknadeild hjá hinni harðsvíruðu lögreglu í Los Angeles. Á milli þess að leysa
flókin sakamál og sinna
viðkvæmu einkalífi sínu,
þarf hún stöðugt að glíma
við íhaldssemi og ofríki
karlanna í lögreglunni.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.38 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.10 Morgunvaktin heldur áfram
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Tríó
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt

14.03 Á tónsviðinu
15.03 Útvarpssagan: Blátt og rautt
15.30 Seiður og hélog
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Pipar og salt
21.10 Út um græna grundu
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Bak við stjörnurnar
23.10 Krossgötur
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 (167:260)
16.30 Hollyoaks (168:260)
17.00 Seinfeld (5:22)
17.25 X-Files (7:24)
18.10 The Sopranos
19.00 Hollyoaks (167:260)
19.30 Hollyoaks (168:260)
20.00 Seinfeld (5:22) Jerry Seinfeld er

– fyrir alla sem elda –

uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti
við annað fólk. Hann er nefnilega óendanlega smámunasamur og sérvitur. Sem betur
fer á hann góða vini sem eru álíka duttlungafullir og hann sjálfur.

▼

20.25 X-Files (7:24) Fox Mulder trúir á
meðan Dana Scully efast er þau rannsaka yfirnáttúruleg mál innan FBI. Leynileg öfl reyna
að hindra leit þeirra að sannleikanum.
21.10 The Sopranos Þrátt fyrir að fjölskyldumaðurinn og mafíuforinginn Tony Soprano hafi átt mikillar velgengni að fagna er
hann þjáður á sálinni og á í stöðugum vandræðum með að finna jafnvægi milli vinnu
og einkalífs.
22.00 Little Britain USA (6:6) Fyndnasta tvíeyki Bretlands, Matt Lucas og David
Walliams, er mætt aftur og að þessu sinni
ætla þeir að grínast í Bandaríkjunum. Þeir félagar gera óspart grín að öllu því sem okkur
Evrópubúum þykir hvað hallærislegast í fari
Kanans.

22.30 Bones (6:26) Dr. Temperance
„Bones“ Brennan réttarmeinafræðingur er
kölluð til ráðgjafar í allra flóknustu morðmálum.

23.15 Ashes to Ashes (5:8)
00.10 Sjáðu
00.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Kontant
10.35 Aftenshowet 11.05 Aftenshowet med Vejret
11.30 Ønskehaven 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 Pigerne
Mod Drengene 14.30 Monster allergi 14.55
Svampebob Firkant 15.15 Isa‘s Stepz 15.30 Skæg
med tal 15.55 Gurli Gris 16.00 Aftenshowet 16.30
TV Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet med
Vejret 17.30 Hvad er det værd? 18.00 Diagnose
søges 18.30 Sager der nager 19.00 TV Avisen
19.25 Penge 19.50 SportNyt 21.40 Onsdags Lotto
21.45 100 års tavshed 22.25 Boogie Mix

10.00 NRK nyheter 10.10 Huset i hagen 11.00
NRK nyheter 11.05 Berlin, Berlin 11.30 Slipp
naboene løs 12.00 NRK nyheter 12.05 Norge
rundt 12.30 I sørhellinga 13.00 NRK nyheter 13.05
Par i hjerter 14.00 NRK nyheter 14.10 Dynastiet
15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat - nyheter
på samisk 15.25 Dyrisk 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 Lille Prinsesse 16.10 Ugler i mosen
16.30 Miniplanetene 16.40 Distriktsnyheter 17.00
Dagsrevyen 17.30 Forbrukerinspektørene 17.55
330 skvadronen 18.25 Redaksjon EN 18.55
Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.40
Vikinglotto 19.45 Sporløst forsvunnet 20.30
Migrapolis 21.00 Kveldsnytt 21.15 Lydverket 21.45
Lov og orden. New York 22.30 The Wire

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Mäklarna 10.35
Fotbollsakademin 11.05 En ljusglimt i mörkret
11.35 Oraklen 12.40 Panik på hotellet 14.00
Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55 Plus
15.25 Tonårsliv 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
Uppdrag Granskning 19.00 Sommer 20.00
Entourage 20.25 The Sarah Silverman Program
20.50 Kulturnyheterna 21.05 Familjen Babajou

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 0 9 - 0 1 9 2

10.00 The Inspector Lynley Mysteries 10.50 The
Inspector Lynley Mysteries 11.40 My Hero 12.10
The Weakest Link 12.55 EastEnders 13.25 My
Hero 13.55 After You‘ve Gone 14.25 The Weakest
Link 15.10 The Inspector Lynley Mysteries 16.00
The Inspector Lynley Mysteries 16.50 EastEnders
17.20 The Weakest Link 18.05 My Hero 18.35 The
Black Adder 19.10 State of Play 20.00 The Chase
20.50 My Hero 21.20 After You‘ve Gone 21.50
The Chase 22.40 The Inspector Lynley Mysteries

undirstaðan
í matargerð þjóðarinnar

hvern
eldar þig
ú?

www.ms.is

/gottimat

inn
taktu pe
rs
leikapró ónufið

tímaritið gott í matinn
Ekki láta tímaritið Gott í matinn, sem dreift er á öll heimili,
fram hjá þér fara. Tímaritið er sneisafullt af girnilegum og
gómsætum réttum sem allir geta eldað.

Ég elda, þess vegna er ég

nýr
ý vefur
ur
Finndu uppskriftir að gómsætum réttum með
Gott í matinn vörunum á www.ms.is/gottimatinn.

www.ms.is/gottimatinn
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Stöðvarnar með ólíkar kosningavökur

„Ég hlusta mikið á nýju Morrissey-plötuna, Years of Refusal,
þessa dagana og ef ég kveiki á
útvarpinu dettur mér ekki í hug
að hlusta á aðra en Harmageddon-bræðurna á Xinu.“
Atli Fannar Bjarkason, ritstjóri Mónitors.
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RÚV og Stöð 2 verða með ólíkar
kosningavökur þegar kosið verður
til Alþingis laugardaginn 25. apríl.
Kosningasjónvarp RÚV verður með hefðbundnu sniði en öll
skemmtiatriði hafa verið afþökkuð. Kosningavaka Stöðvar 2 verður
hins vegar langur skemmtiþáttur.
„Þórhallur Gunnarsson og Margrét Marteinsdóttir verða stjórnendur kosningasjónvarpsins,“
segir Ingólfur Bjarni Sigfússon
sem verður maðurinn á bak við
tjöldin í kosningasjónvarpi RÚV
þetta árið. „Bogi Ágústsson mun
síðan rýna í tölurnar en hann er
orðinn nokkuð vanur því að standa
inni í grænu herbergi sem lítur
út fyrir að vera fullt af alls kyns
tækjum og tólum.“ Ingólfur telur

að kosningasjónvarp RÚV verði
svolítið 2007, ekki þá í þeirri
merkingu að það verði íburðarmikið og fullt af glamúr heldur verði litlu bætt við þá tækni
sem notast var við í kosningunum 2007. Sú nýbreytni verður
þó höfð að Egill Helgason tekur á
móti spekingum í sjónvarpssal og
fer yfir gang mála.
Stöð 2 hyggst ekki bjóða
upp á hefðbundna kosningavöku heldur mun
Logi
Bergmann
Eiðsson taka á móti
góðum gestum í sjónvarpssal. „Tölurnar
renna síðan bara yfir
skjáinn og fólk ætti
því ekki að missa af

neinu.“ Logi nýtur aðstoðar þeirra
Sveppa og Audda sem ætla að
þeysast um bæinn og taka hús á
fólki allt kvöldið en þjóðþekktir skemmtikraftar munu halda
uppi fjörinu og jafnvel bregða sér
í hlutverk stjórnmálaspekúlanta
þegar líður á nóttina.
- fgg
ÓLÍK HLUTVERK Ingólfur Bjarni verður

maðurinn á bak við tjöldin í
kosningasjónvarpi RÚV en þar
verða engin skemmtiatriði.
Logi Bergmann tekur
hins vegar á móti
skemmtikröftum
á kosningavöku
Stöðvar 2.
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LÁRÉTT
2. nautasteik, 6. tveir eins, 8. duft, 9.
bein, 11. gelt, 12. þyrping, 14. urga,
16. tveir eins, 17. ennþá, 18. eyrir, 20.
tveir eins, 21. traðkaði.
LÓÐRÉTT
1. iðja, 3. kringum, 4. græðgi, 5. hamfletta, 7. endalaus, 10. viðmót, 13.
atvikast, 15. sál, 16. flík, 19. kyrrð.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. verk, 3. um, 4. fégirnd,
5. flá, 7. eilífur, 10. fas, 13. ske, 15.
anda, 16. fat, 19. ró.
LÁRÉTT: 2. buff, 6. ee, 8. mél, 9. rif,
11. gá, 12. klasi, 14. ískra, 16. ff, 17.
enn, 18. aur, 20. dd, 21. tróð.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1 Benedikt Guðmundsson.
2 Bo.
3 Steinþór Gunnarsson og

w
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ww
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.is /kros
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ur

Þorsteinn Metúsalem Jónsson.
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JO NESBÖ Trónir á toppi metsölulista Eymundsson og er væntanlegur til Íslands í lok maí.

NORDICPHOTOS/GETTY

KRISTJÁN KRISTJÁNSSON: NORRÆNIR KRIMMAR NJÓTA VINSÆLDA

Norskur metsöluhöfundur
mætir á glæpasagnaþing
„Já, Jo Nesbö og einnig Sara Blædel eru væntanleg til landsins í lok
maí í boði Uppheima. En þá stendur
til að halda hér á landi mikið glæpasagnaþing,“ segir Kristján Kristjánsson, útgefandi hjá Uppheimum.
Norski glæpasagnahöfundurinn
Jo Nesbö trónir nú á toppi metsölulista Eymundsson með bók sína
Rauðbrystingur – sem er athyglisvert í ljósi þess að höfundurinn
var nánast óþekktur. En það virðist skipta máli að bókin hlaut afar
lofsamleg ummæli þeirra Kolbrúnar Bergþórsdóttur og Páls Baldvins Baldvinssonar í bókmenntaþætti Egils Helgasonar, Kiljunni.
Velgengni Rauðbrystingsins þarf
hins vegar ekki að koma á óvart
því að Nesbö er hinn íslenski Arnaldur Indriðason. Hann hefur gefið
út einar átta bækur og var í fyrra
og hittifyrra með söluhæstu bækur
Noregs, Snjókarlinn og Hausaveið-
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KRISTJÁN KRISTJÁNSSON Undirheimar,
hliðarverkefni Uppheima sem snýst
um útgáfu glæpasagna, gengur vonum
framar.

arann. Nesbö hefur meðal annars
afrekað það að eiga fimm af þeim
tuttugu bókum sem oftast eru lánaðar út í norskum bókasöfnum.

Þessi maður er væntanlegur til
landsins og Kristján er að vonum
ánægður með það. En Uppheimar
eru á góðri siglingu að sögn forleggjarans.
„Já, Nesbö skaust beint í toppsætið og er það eina sem kom í veg fyrir
að Lisa Marklund, sem við gefum
einnig út, væri þar,“ segir Kristján – ánægjuleg tíðindi fyrir hið tiltölulega litla forlag sem á varnarþing á Akranesi. Uppheimar eiga
nú þrjár bækur á topp tíu-listanum
sem aldrei hefur gerst áður í sögu
forlagsins. „Þetta er hluti af þeirri
starfsemi sem við köllum Undirheima sem eru glæpasagnahluti
Uppheima. Við einbeitum okkur að
því að gefa út skandinavíska glæpasagnahöfunda. Já, já, Uppheimar
eru á fínni siglingu sem telst gott
mál og afrek út af fyrir sig að vera
ekki farinn á hausinn.“

Bíóhúsin, SAM-bíó og Sena, mætast í knattspyrnuleik í Sporthúsinu
á föstudaginn. Sagan segir að
Senumenn, með þá glaðbeittu Jón
Gunnar Geirdal og Guðmund
Breiðfjörð í broddi fylkingar, hafi
gert samkeppnisaðilanum djarft
tilboð á þá leið að sigurvegarinn
fengi sýningarréttinn
á nýjustu Harry
Potter-myndinni
sem væntanleg er
í sumar. SAMbíóin féllust ekki á
það enda sýningarrétturinn þeirra og
niðurstaðan sú að
sigurlaun eru
frír borgari á
Players.
Þó víða sé lágt á mönnum risið
á það ekki við um innlenda
kvikmyndagerð. Einkum er völlur
á Baltasar Kormáki sem er með í
það minnsta tvö risavaxin verkefni
í deiglunni: Grafarþögn og Víkinga.
Hafa menn í hinum til þess að gera
litla geira vart séð annað eins og
er sú staða upp komin að Baltasar
er kominn í samkeppni við sjálfan
sig um fagfólk í geiranum. Hvort
þetta hefur svo áhrif á Sumarland
Gríms Hákonarsonar,
sem einmitt Baltasar
Kormákur framleiðir,
er óvíst en Grímur
stefnir loks á tökur
í sumar en mynd
hans hefur verið
árum saman á
teikniborðinu.
Mikael Torfason rithöfundur skrifar sem mest hann má næstu bók
sína sem heitir Vormenn Íslands.
Mikael hefur sent frá sér fjórar
bækur og flestar hefur
JPV gefið út. Mikael
hefur nú söðlað
um og er kominn á
mála hjá spútnikkinum Tómasi
Hermannssyni hjá
Sögum.
- jbg

jakob@frettabladid.is

Fimm þúsund sáu Draumalandið
Tæplega fimm þúsund manns sáu
Draumalandið, heimildarmynd
Andra Snæs Magnasonar og Þorfinns Guðnasonar, um páskahelgina. Þetta þýðir að með sömu
aðsókn gæti Draumalandið skákað
Sólskinsdreng Friðriks Þórs Friðrikssonar en tæplega fjögur þúsund manns sáu hana fyrstu sýningarhelgina. Alls sáu yfir tólf þúsund
manns myndina um Kela og varð
hún aðsóknarmesta heimildarmyndin í sögu Íslands en Draumalandið gæti hæglega skákað henni
ef fram heldur sem horfir.
Andri Snær Magnason var að
vonum kampakátur yfir þessum tölum en sagði þá félaga setja
markið hátt. „Við ætlum okkur
auðvitað að skáka Stuðmannamyndinni Með allt á hreinu,“ segir
Andri Snær en sú ágæta klassík er
talin vera aðsóknarmesta myndin í hinni ungu kvikmyndasögu
Íslands. Bókin um Draumalandið
seldist ákaflega vel á sínum tíma,
í um tuttugu þúsund eintökum,

ÁNÆGÐUR MEÐ VIÐTÖKURNAR Andri Snær Magnason er ánægður með þá aðsókn
sem Draumalandið fékk fyrstu sýningarhelgina. Hann segir aðstandendur myndarinnar setja markið hátt.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

en hún var svo sannarlega ekki
allra, var harðlega gagnrýnd af
virkjanasinnum. Andri Snær vonast auðvitað til þess að þeir setji

ágreining sinn til hliðar og kynni
sér hina hliðina á málinu í gegnum
myndina. „Nú er tími gagnrýninnar hugsunar.“
- fgg
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BAKÞANKAR
Jóns Sigurðar
Eyjólfssonar

Draumalandið

É

g fór að sjá Draumalandið í
fyrrakvöld og eins og við var
að búast kom það á nokkru hugarróti. Við eigum nefnilega öll
okkar draumaland og ég fór að
pæla í mínu en langt er síðan ég
hef hróflað við því. Ég er nefnilega eins og fleiri mun uppteknari af því að hlýða á aðra lofa mér
sínu draumalandi frekar en að
spyrja sjálfan mig, líkt og Stefán Hilmarsson forðum, hvar er
draumurinn?

NÚ er stutt í kosningar og stjórnmálamenn reyna eftir fremsta
megni að selja okkur sína sýn af
draumalandi. Meira að segja nú
þegar bráður vandi er á höndum
og kosningabaráttan ætti að snúast um bráðaaðgerðir þá standast
stjórnmálamennirnir ekki freistinguna og reyna að selja okkur
aðgang að draumalandinu sínu
og bjóðast til að tryggja okkur
gegn því að við lendum í tortímingarlandi andstæðinganna. Allt
þetta fyrir eitt atkvæði sem virðast reyfarakaup.

2A0FS-L3ÁT0TU%R!

TILBOÐ!
COMODO
Svefnsófi

Áður 398.950 kr.

NÚ 279.263 kr.

EN

EFTIR

að ég kom út úr kvikmyndahúsinu í Smáralind í
fyrrakvöld fékk ég mér kaffi
með Sigurði Maríasi sem er indíánafræðingur mikill. Sagði hann
svipaða sögu af indíána sem taldi
það ekki tiltökumál að hinn hvíti
maður hefði tekið landið af honum
í Ameríkunni því land indíánanna
væri ekki af þessum heimi. Þegar
ég hélt svo heim á leið stöðvaði
mig ungur maður, nokkuð illa
á sig kominn eftir vergang og
ólyfjan. Hann bað mig vinsamlegast að gera sér þann greiða
að kaupa fyrir sig sprittflösku
í apótekinu þar sem hann fengi
ekki afgreiðslu lengur. Peningana hafði hann tilbúna.

MÉR fannst ég vera kominn
býsna langt frá draumalandinu
mínu. En ég held ég hafi gert það
eina rétta og mun ég vonandi hafa
þann háttinn á næst þegar ég þarf
að taka ákvörðun. Ég spurði mig:
Hvað yrði gert í þessari stöðu í
draumalandinu mínu?

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF SVEFNSÓFUM
TILBOÐ!
T140

$5*+

ekki eru öll draumalönd
innan seilingar í þessu lífi. Ég
man þegar ég spurði einn trúfastan kunningja í mosku einni hvort
ekki væri erfitt að neita sér um öll
lífsins þægindi fyrir trúna. Hann
þverneitaði því og sagði þetta líf
vera stutt og ekki jafn mikilsvert
og það sem biði handan móðunnar miklu. Standi hann sína plikt
á þessari stuttu vakt muni hann
njóta allra hugsanlegra þæginda
á löngu vaktinni hinum megin.

Án efa einn stærsti og glæsilegasti svefnsófasýningarsalur landsins.
Tilboð á svefnsófum af öllum stærðum og gerðum. Margir litir í boði.

Svefnsófi

Áður 229.700 kr.

TILBOÐ!
SOPHIA

NÚ 183.760 kr.

Svefnsó

Áður 87.33 fi
0 kr.

NÚ 69.864

kr.

TILBOÐ!
OZI
ge

TILBOÐ!
COUPsLófiE
Svefn

kr.
Áður 109.750

NÚ 87.800 kr.

starúm

Áður 64.900

1
2

kr.

NÚ 51.920 kr.

3

GÓÐAN DAG!
Í dag er miðvikudagurinn 15.
apríl, 105. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

5.56
5.33

Hádegi

Sólarlag

13.28
13.12

21.02
20.54

Heimild: Almanak Háskólans

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

