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KynningarblaðÍspinnar
FrostpinnarÍs í brauði

Mjólkurhristingur  Heimagerður ís

N

Nýjungar hjá Emmessís
Nú fer sumarið í hönd með hækkandi sól og þá nota mar i

fjölmargar nýjungar sem ættu að f l

Hnetu- og Daim topparnir verða á sínum stað

Djæf-línunni tilheyra átta íspinnar. Meðal nýjunga eru pinnar með karamellufyllingu og toffífyllingu. 

Flestir þekkja Grænan lurk og Tívolílurk. Nú hefur Mixlurkur bæst í hópinn

Epla- Appelsínu og Bláberja-
lurkar eru meðal nýjunga. Þeir eru að hluta gerðir úr hreinum safa og í þeim eru 

aðeins nátt-
úruleg litar- og bragðefni, engin rotvarnarefni og engir þekktir ofnæmisvaldar
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Íspinnar
FrostpinnarÍs í brauðiÍs í brauði

Mjólkurhristingur
Mjólkurhristingur
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Grillþáttur Villa 
Vilhelm Anton Jónsson grillaði á ólíklegustu stöðum í tengslum við þáttinn Út að grilla með Kára og Villa. Hann er mikill grilláhuga-maður og fi nnst best að elda útivið. BLS. 2

Kaldar sósur
Kaldar grillsósur og krydd-
smjör  eru ómissandi með 
grillmatnum. BLS. 4

NN
mmessessessíííi sól og þá nota mar i

nýjungar sem ættu að
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GrillþGrillþGrillþþátturáttur áttur áttur áttur VillaVillaVillaVillaVilla la 
Vilhelm AntoVilhelm Anton Jónsson grillaði á ólíklegustu stöðum í tengslum við þáttinn Út að grilla með Kára og Villa. Hann er mikill grilláhuga-maður og finnst best að elda útivið. fifi BLS. 2

KKalKaldarKaldar ó sósur
Kaldar grillsósur og krydd-
smjör  eru ómissandi með 
grillmatnum. BLS. 4

Umhverfisátak

Í vistvænni landbúnaðarframleiðslu er áhersla 

lögð á gæðastýringu og eftirlitskerfi til að tryggja 

uppruna og eldi búfjár og ræktun nytjajurta þannig að 

afurðirnar uppfylli kröfur sem gerðar eru til vistvænna 

landbúnaðarafurða. Framleiðslan skal samræmast  

markmiðum sjálfbærrar þróunar í landbúnaði. 

Í HR Af fundi Dokk-

unnar, HR og Agile-

netsins um hvort 

hægt sé að auka 

hraða scrum-teymis 

þrefalt.
MYND/GVA

Teg. TOTALLY TAR-

TAN - Í D,DD,E,F,FF,G 

skálum á kr. 9.550,-
Laugavegi 178 - Sími: 551 3366

Þú mætir - við mælum og aðstoðum

www.misty.is

Opið frá 10-18 virka daga.

Laugardaga frá kl. 10-14

SVOO SUMARLEGUR

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012
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Skylmingar í dómsal
Verjendur og saksóknari tókust á um 
marga fleti á sumum stærstu málum 
sem höfðuð hafa verið gegn banka-
mönnum eftir hrun. Sakborningar 
héldu allir fram sakleysi sínu. 16
Þorskroð fyrir heiminn  Fyrirtæki 
á Vestfjörðum auglýsir eftir fólki af 
mismunandi kynþáttum til að taka 
þátt í rannsóknum á þorskroðs-
plástrum. 6
Lágu á netinu  Bræðurnir sem grun-
aðir eru um hryðjuverkin í Boston 
sóttu öfgaskoðanir sínar á netið. 8
Landsbyggðarskattur  Hag-
fræðingur segir flata niðurfellingu 
skulda gagnast höfuðborginni betur 
en landsbyggðinni. 12

SKOÐUN Sérstakur saksóknari dregur 
sjálfur úr trúverðugleika sínum, 
skrifar Þórður Bogason lögmaður. 32

MENNING Konan sem leikverkið 
Tengdó byggist á heldur sína fyrstu 
málverkasýningu. 46

SPORT Ólafur Stefánsson er byrjaður 
að taka til hendinni hjá Valsmönnum, 
sem æfðu hjá honum í gær. 62

FERÐAÞJÓNUSTA Farþegar hvala-
skoðunarfyrirtækja voru 45.000 
fleiri í fyrra en árið 2011. Banda-
rískur sérfræðingur í rekstri 
hvalaskoðunarfyrirtækja telur 
sóknarfæri hvalaskoðunar á 
Íslandi nær takmarkalaus.

Nýjar tölur Samtaka ferða-
þjónustunnar sýna að viðskipta-
vinir hvalaskoðunarfyrirtækja 
árið 2012 voru alls 175 þúsund, 
eða rúmlega 100 þúsund fleiri en 
fyrir áratug.  

Ásbjörn Björgvinsson, rekstrar-
stjóri Sérferða og stjórnarmaður 
í Hvalaskoðunarfélaginu, segir 
með ólíkindum að 35% af öllum 
ferðamönnum sem hingað komi 
velji að fara í hvalaskoðun. Hann 
segir fyrirtækin sem starfa undir 

hatti Hvalaskoðunarfélagsins nú 
átta talsins, staðsett í Reykjavík, 
Húsavík, Dalvík og Vestmanna-
eyjum. „Mér telst til að það verði 
15-16 fyrirtæki að bjóða upp á 
hvalaskoðunarferðir í sumar, og á 
fjölmörgum nýjum stöðum. Til að 
sýna vöxtinn er gott að hafa í huga 
að aukningin á milli ára jafngildir 
öllum farþegafjölda í hvalaskoðun 
árið 2000.“

Carole Carlson, sér fræðingur 
í hvalaskoðun, hefur starfað á 
mörgum sviðum tengdum hvala-
skoðun frá 1979, bæði í heimalandi 
sínu Bandaríkjunum og á alþjóða-
vettvangi. Hún telur að tækifæri 
hvalaskoðunarfyrirtækjanna hér 
á landi liggi í að móta sameigin-
lega ábyrga stefnu með sjálfbærni 

sem leiðarstef. „Fyrirtækin geta 
verið vettvangur til að þjálfa unga 
vísinda menn. Eins að taka ungt 
fólk jafnt sem þá sem hafa lokið 
starfsævi sinni um borð í bátana. 
Ferðamenn vilja tala við heima-

menn og spyrja spurninga um allt 
milli himins og jarðar. Slíkt bætir 
upplifun farþegans gríðarlega 
mikið og snýr ekki aðeins að hvala-
skoðun, heldur stóru sem smáu,“ 
segir Carole. - shá

45.000 fleiri í hvalaskoðun
Fjöldi farþega hjá hvalaskoðunarfyrirtækjum árið 2012 var alls 175.000. Fjölgunin á milli ára var 45.000 
farþegar. Miklir möguleikar felast í uppbyggingu ferðaþjónustu í tengslum við hvalaskoðun, er mat sérfræðings.

Carole Carlson segir að reynsla sín 
frá Cape Cod í Bandaríkjunum sé 
að sterk hvalaskoðunarfyrirtæki 
séu afar mikilvæg, sérstaklega í 
litlu samfélagi. Ekki njóti hvala-
skoðunarfyrirtækin þeirra ávaxta 
eingöngu heldur einnig þeir sem 
bjóði ferðamönnum aðra þjónustu 
og þar sé allt undir. Þegar allt sé 
talið skipti það miklu í efnahags-
legu tilliti fyrir samfélagið.  

REYNSLUBOLTI  Carole Carlson situr í 
undirnefnd Alþjóðahvalveiðiráðsins um 
hvalaskoðun.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FULLSKIPAÐ  Hvalaskoðun á Íslandi er talin töfra til sín 35% allra ferðamanna sem hingað koma. Hér heldur Hafsúlan út úr Reykjavíkurhöfn með fjölda ferðamanna.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GLEÐILEGT
SUMAR!
Opið í dag frá 13–18

Dagskrá
kl. 14:00
Sögustund með  
Góa og Þresti 
kl. 15:00  
Eyþór Ingi og 
Unnur Eggerts

Opið 13-18 

ZENBOOK™

HÖNNUN        

HRAÐI        

FEGURÐ

Bolungarvík -3°  NA 6
Akureyri 0°  N 8
Egilsstaðir 1°  NA 4
Kirkjubæjarkl. 3°  NA 4
Reykjavík 2°  NV 9

Él N-til    en bjart syðst síðdegis.  Víða 
norðan 8-13 m/s, hvassast við SV- og 
SA- ströndina. Hiti að 5 stigum S-til yfir 
daginn en vægt frost N-lands. 4

HEILBRIGÐISMÁL Algengi gáttatifs 
gæti aukist um allt að þriðjung á 
næstu þremur til fjórum áratugum 
vegna öldrunar þjóðarinnar, segir 
Davíð O. Arnar, hjartalæknir á 
Landspítalanum. Um fimm þúsund 
Íslendingar hafa þegar greinst með 
sjúkdóminn, en talið er að um eitt 
prósent heilbrigðisútgjalda Vestur-
landa sé til komið vegna hans.

Gáttatif er takttruflun í hjarta-
gáttum og getur valdið heilaáfalli sé 
það ekki meðhöndlað.

„Ég er búinn að hafa gáttatif síðan 
2005. Þá hafði ég nær aldrei komið 
inn á spítala en það var fljótt að 
breytast,“ segir Þorgeir Guðmunds-
son gáttatifssjúklingur. Hann hefur 
farið 29 sinnum í svokallaða raf-
vendingu, þar sem rafskaut eru 

notuð til að koma taktinum í hjart-
slættinum í lag. Þá hefur hann farið 
tvisvar í brennsluaðgerð auk þess 
að taka lyf. Síðari brennsluaðgerðin 
gekk vel og í kjölfar hennar breytt-
ist allt til batnaðar. „Ég hef á undan-
förnum árum varla þurft lengur í 
rafvendingu. Það er þó aðeins að 
byrja aftur. Ég fór síðast núna á 
föstudaginn,“ segir Þorgeir.

Hann finnur fyrir þreytu og 
mæði seinnipartinn. „Annað 
einkennið er að ég svitna 
mikið á næturnar og 
lendi í að þurfa 
að skipta allt 
að þrisvar um 
bol sömu 
nóttina.“ 
 - mlþ / sjá síðu 4

Sjúklingur með gáttatif hefur þurft rafmeðferð 29 sinnum á átta árum:

Fleiri fá gáttatif er þjóðin eldist

ÞORGEIR 
GUÐMUNDSSON

GETUR VERIÐ BURÐARÁS FERÐAÞJÓNUSTU
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STJÓRNMÁL „Þetta er einhver mis-
skilningur hjá Ármanni bless-
uðum,“ segir Gunnar I. Birgis-
son, bæjarfulltrúi í Kópavogi, um 
bókun Ármanns Kr. Ólafssonar 
bæjarstjóra um að ályktanir Gunn-
ars varðandi gestafjölda í íþrótta-
húsum einkenndust af pólitískum 
ofsóknum.

Gunnar óskaði fyrir nokkru 
eftir upplýsingum um nýtingu á 
íþróttahúsum í Kópavogi. Á bæjar-
stjórnarfundi á þriðjudag lagði 
hann fram bókun um málið ásamt 
samflokksmanni þeirra Ármanns, 
Aðalsteini Jónssyni.

„Eftir að hafa skoðað talningar 
í íþróttahúsum Kópavogs bæjar, er 
ljóst að nýting nokkurra íþrótta-
mannvirkja er ekki ásættan-
leg. Sérstaklega á þetta við um 
knatthúsið og tvöfaldan íþrótta-
sal í Kórnum,“ sagði í bókuninni. 
„Algjörlega óafsakanlegt“ væri að 
nýta ekki íþróttamannvirki bæjar-
ins betur.

„Þær ályktanir sem bæjarfull-
trúarnir Gunnar Ingi Birgisson og 
Aðalsteinn Jónsson draga af taln-
ingum í íþróttahúsum eru bein-
línis rangar og einkennast af póli-
tískum ofsóknum gagnvart einu 
íþróttafélagi,“ bókaði þá Ármann 
bæjarstjóri. Íþróttafélagið sem 
hann vísar til er HK sem hefur 
umsvif í Kórnum.

Spurður um þetta mál segist 
Ármann hafa verið ósáttur við 
framsetningu Gunnars og Aðal-
steins á efni greinargerðar sem 
lögð var fram í mars. Þar hafi 
komið fram að Kórinn sé betur 
nýttur en íþróttahúsið Smárinn.

„Ég skil bara ekkert í þeim að 
setja þetta fram með þessum hætti 
þegar skýrslan sýnir að þetta er 

akkúrat þveröfugt. Ég átta mig 
ekki á af hverju er verið að snúa 
út úr henni,“ segir Ármann.

Gunnar segir bókun Ármanns 
byggða á misskilningi. „Þetta var 
allt vel meint og er bara hvatning 
til íþróttafélaganna að reyna að 
nýta húsin betur. Það kostar nú 
ekkert smávegis eitt svona hús,“ 
bendir Gunnar á.

Ármann hafnar því að þessi 
deila hafi áhrif á samstarfið í 
meirihlutanum. „Þetta er einangr-
að mál,“ undirstrikar bæjar-
stjórinn.

Eins og Ármann hafn-
ar Gunnar því að þess-
ar væringar breyti 
nokkru um samstarf 
meirihlutans sem sjálf-
stæðismenn mynda 
með bæjar fulltrúum Y-
listans og Framsóknar-
flokks. „Þetta er bara 
stormur í vatnsglasi,“ 
útskýrir Gunnar.

  gar@frettabladid.is

Sakar félagana um 
pólitískar ofsóknir
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri í Kópavogi, bókaði í bæjarstjórn að ályktanir 
samflokksmanna hans um talningu gesta í íþróttahúsum einkennist af pólitískum 
ofsóknum. Misskilningur og stormur í vatnsglasi, segir Gunnar I. Birgisson.

ÍÞRÓTTAHÚSIÐ KÓRINN  Sjálfstæðismennn í bæjarstjórn Kópavogs takast á um 
nýtingu Kórsins í Kópavogi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LONDON, AP Metverð fékkst á uppboði hjá Christie‘s í vikunni fyrir 
risavaxið egg sem er að hluta til steingert.

Eggið fannst á eyjunni Madagaskar og er undan útdauðri tegund 
sem kallast fílsfugl. Það seldist á tæpar tólf milljónir íslenskra 
króna, sem er meira en tvöfalt hærra verð en búist var við.

Fílsfuglinn dó út fyrir mörgum öldum og er talið að eggið sé 
frá því fyrir sautjándu öld. Fílsfuglar voru ófleygir og nærðust á 
ávöxtum. Þeir voru ekki ósvipaðir strútum en gátu náð allt að 3,4 
metra hæð. - þj

Merkar fornminjar á uppboði hjá Christie‘s:

Metverð fékkst fyrir risaegg 

HUNDRAÐ SINNUM STÆRRA  Egg fílsfuglsins er um það bil hundrað sinnum 
stærra en hænuegg. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Sigurður, vaða KR-ingar bara 
í villu?
„Þeir missa reyndar stundum 
marks.“
Þjálfari kvennaliðs KR í körfubolta lýsti 
undrun sinni á því að ekki hefði verið dæmd 
villa á Keflvíkinga sem tekið hefðu of hart 
á einum leikmanna KR um liðna helgi. 
Sigurður Ingimundarson, þjálfari Keflavíkur, 
sagði kvartanir KR-inga hlægilegar.

  Ég skil bara ekkert í 
þeim að setja þetta fram 
með þessum hætti þegar 

skýrslan sýnir að þetta er 
akkúrat þveröfugt.

Ármann Kr. 
Ólafsson, 

bæjarstjóri í 
Kópavogi.

GUNNAR I. 
BIRGISSON

ÁRMANN KR. 
ÓLAFSSON

BANGLADESS, AP Eigendur verksmiðjuhúsnæðis í 
nágrenni Dhaka í Bangladess sem hrundi í gær 
eru grunaðir um að hafa virt tilmæli yfirvalda að 
vettugi þegar þeir sendu hundruð manna þar til 
vinnu í gær.

Um hundrað manns voru taldir af í gær og mörg 
hundruð voru sár eftir að húsið hrundi. Talið var 
að um tvö þúsund manns hafi verið þar inni þegar 
ósköpin dundu yfir. Í húsinu voru fjórar verk-
smiðjur sem framleiddu fatnað, meðal annars 
fyrir keðjurnar Benetton og Children‘s Place.

Eftirlitsstofnanir höfðu lokað húsinu vegna þess 
að stórar sprungur höfðu myndast í veggjum þess, 
en yfirmenn í verksmiðjunum sendu fólkið engu 
að síður til vinnu og fullyrtu að engin hætta væri 
á ferðum.

Innanríkisráðherra Bangladess lofaði því, í sam-
tali við fjölmiðla á vettvangi, að sökudólgunum 
yrði refsað. 

Atburðir sem þessir eru nokkuð algengir í 
Bangladess, þar sem mörg hús eru byggð í trássi 
við byggingarreglugerðir og öryggisstaðla. 
Aðstæður í fataverksmiðum landsins komust í 

hámæli fyrir um fimm mánuðum þegar 112 manns 
létust í eldsvoða í verksmiðju í borginni Tazreen.  
 - þj

Eigendur átta hæða fataverksmiðju sem hrundi í Bangladess í gær:

Virtu öryggistilmæli að vettugi

HRUN  Þúsundir manna þustu á vettvang þar sem átta hæða 
hús hrundi. Hátt í hundrað manns höfðu verið úrskurðaðir 
látnir í gær en sú tala gæti hafa hækkað.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL Hæstiréttur ómerkti 
í gær tveggja ára fangelsisdóm 
yfir nuddara sem var sakfelldur 
fyrir nauðgun með því að stinga 
fingri sínum í leggöng konu sem 
hann var að nudda.

Vörn nuddarans í héraðsdómi 
var ekki talin fullnægjandi þar 
sem kröfu um að matsmenn yrðu 
kvaddir fyrir dóminn var hafnað. 
Þess í staði fékk dómsformaður 
sérfræðinga með sér í dóminn en 
Hæstiréttur taldi það ekki jafn-
gilt og ómerkti því dóminn.  - sh

Hæstiréttur ómerkir dóm:

Nuddaradómur 
aftur í hérað

NOREGUR Talið er að 10 til 15 þús-
und eldislaxar hafi sloppið úr 
sjókvíum í Kåfirði við Alta í  Nor-
egi í gær. Alta-áin á Finnmörku, 
sem er ein mesta stórlaxaá verald-
ar, rennur til sjávar örfáum kíló-
metrum frá þeim stað sem laxarn-
ir sluppu út. Norska ríkisútvarpið 
(NRK) greinir frá þessu.

Í gær var hvorki vitað hvað 
olli því að laxarnir sluppu né frá 
hvaða fiskeldisfyrirtæki þeir eru 
en fulltrúar frá Veiðimálastofnun 
Finnmörku fylgjast vel með gangi 

mála. Þess ber að geta að 15 þús-
und eldislaxar eru um fjórum til 
fimm sinnum meira en veiðist í 
Alta-ánni árlega.

Hans Kristian Kjeldsberg, hjá 
Veiðifélagi Alta-árinnar, segir 
í samtali við NRK að þetta sé 
grafalvarlegt mál ekki síst þar 
sem þetta sé að gerast rétt áður 
en villti laxinn gengur upp í ána. 
Algengt er að villti laxinn gangi 
upp í ána upp úr miðjum maí og 
óttast Hans Kristian að eldislaxinn 
kunni að fylgja þeim og blandist 

síðar meir og þar með sé hinn 
heimsfrægi stórlaxastofn Alta-
árinnar í hættu.   - th

Norska stórlaxaáin Alta í hættu vegna eldislaxa sem sluppu úr sjókvíum:

10 til 15 þúsund laxar sluppu

LAXELDI  Óttast er að eldislaxinn bland-
ist hinum heimsfræga stórlaxastofni 
Alta-árinnar. MYND/STÖÐ 2

DÓMSMÁL Hæstiréttur staðfesti í 
gær dóm Héraðsdóms Reykjavík-
ur þess efnis að Valitor þurfi að 
opna greiðslugátt fyrir Datacell 
og Wikileaks. Þá skal fyrirtækið 
greiða 800 þúsund króna dagsekt-
ir þar til gáttin hefur verið opnuð.

Forsaga málsins er sú að korta-
fyrirtækin Visa og Mastercard 
skipuðu þjónustuaðilum sínum 
að loka á fyrirtæki sem taka á 
móti greiðslum fyrir Wikileaks. 
Því lokaði Valitor á Datacell sem 
þjónustar Wikileaks á Íslandi.

Datacell og Wikileaks stefndu 
Valitor vegna þessa og dæmdu 
bæði dómstig þeim í vil.  - mþl

Áfrýjun Valitors mistókst:

Opni greiðslu-
gátt Wikileaks

DÓMSMÁL Davíð Örn Bjarnason, 
sem sat í varðhaldi í tyrknesku 
fangelsi grunaður um smygl á 
fornminjum, reiknar með að 
niðurstaða fáist í mál hans fyrir 
tyrkneskum dómstólum í dag.

Davíð þarf ekki að fara til 
Tyrklands til að fylgjast í réttar-
sal. „Ég fylgist bara með í gegn-
um lögmanninn minn.“ 

Davíð var handtekinn á flug-
vellinum í Antalya í mars þegar 
hann var ásamt sambýliskonu 
sinni á leið frá Tyrklandi. Hann 
var með stein sem síðar kom í 
ljós að var fornmunur í tösku 
sinni.  - bj

Máli Tyrklandsfanga að ljúka:

Ætlar ekki aft-
ur til Tyrklands

SPURNING DAGSINS

FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

Ertu ekki viss um hvað þú ætlar að kjósa? 
Viltu fá svör við ákveðnum spurningum?
Hringdu í Vg númerið 863 7038 og tilgreindu 
það málefni sem brennur á þér.  
Við finnum rétta frambjóðandann til þess að 
hafa samband við þig og svara spurningum þínum.

Við hlökkum til að heyra frá þér!

HVAÐ 
VILTU VITA?



Það er ekkert skemmtilegra en að sjá sólina hækka á 

lofti og eiga sumarið framundan með hjólaferðum, 

útilegum, grillveislum og sundferðum. Með einföldum 

forvörnum og F plús fjölskyldutryggingu skemmtum 

við okkur og njótum lífsins áhyggjulaus í allt sumar. 

VÍS - þar sem tryggingar snúast um fólk.

VÍS   |   ÁRMÚLA 3   |   108 REYKJAVÍK   |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

SKEMMTUM OKKUR ÖRUGG Í ALLT SUMAR
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HEILBRIGÐISMÁL Fimm þúsund 
Íslendingar hafa greinst með 
hjartasjúkdóminn gáttatif og talið 
er að um eitt prósent heilbrigðis-
útgjalda á Vesturlöndum sé komið 
til vegna sjúkdómsins. Gáttatif er 
takttruflun í gáttum hjartans og 
getur valdið segamyndun og jafn-
vel heilaáfalli.

„Sjúkdómurinn getur haft alvar-
legar afleiðingar og er oft á tíðum 
erfiður í meðhöndlun,“ segir Davíð 
O. Arnar, læknir á Landspítalan-
um. Davíð hlaut á dögunum verð-
laun úr Verðlaunasjóði í lækn-
isfræði fyrir framúrskarandi 
árangur á sviði vísindarannsókna 
á gáttatifi. Verðlaunin eru þau 
stærstu sem eru veitt í heilbrigðis-
vísindum hérlendis. Davíð segir 
að sér og samstarfsfólki sínu hafi 
verið sýndur mikill heiður með 
verðlaunaveitingunni.

„Okkur er sýndur mikill heiður 
með verðlaununum og það eflir 
okkur óneitanlega að fá slíka við-
urkenningu. Þetta gerir okkur 
jafnframt kleift að stunda mikil-
vægar rannsóknir á sjúkdóminum 
áfram,“ segir Davíð.

Sjúkdómurinn er greindur við 
ákveðin einkenni en einnig kemur 

fyrir að hann sé greindur fyrir til-
viljun og þá hjá fólki sem er ein-
kennalaust. „Þetta getur verið mjög 
lúmskt. Við styðjumst við skilmerki 
um áhættuhópa en til þess þurfum 
við líka að vita meira um þá hópa. 
Við þurfum einnig að skilja betur 
forsendur sjúkdómsins til þess að 
þróa megi betri lyf en þau sem í 
boði eru.“ 

Hverjir eru í áhættuhópi? „Þeir 
sem eiga nákominn ættingja sem 
hefur greinst með gáttatif eru til að 
mynda í nær tvöfaldri áhættu á að 
fá sjúkdóminn sjálfir. Ef nákominn 
ættingi hefur greinst með sjúkdóm-
inn fyrir sextugt er áhættan allt 
að fimmfalt hærri,“ segir Davíð. 
Hann segist jafnframt sjá fram á 
að algengi gáttatifs geti aukist um 
allt að þriðjung á næstu þremur til 
fjórum áratugum. „Ástæða þess er 
fyrst og fremst öldrun þjóðarinnar, 
en gáttatif greinist oftast hjá þeim 
sem eldri eru.“ maria@frettabladid.is

Fimm þúsund með gáttatif
Gáttatif er takttruflun í hjartagáttum og getur valdið heilaáfalli sé það ekki meðhöndlað. Davíð O. Arnar, 
sérfræðingur á Landspítalanum, vann nýverið til verðlauna fyrir vísindarannsóknir sínar á sjúkdóminum.

HEFUR RANNSAKAÐ GÁTTATIF  Davíð O. Arnar hjartalæknir segir að gáttatif geti 
aukist um allt að þriðjung á næstum 30 til 40 árum. Ástæðan sé einkum öldrun 
þjóðarinnar. 

„Ég er búinn að hafa gáttatif síðan 
2005. Þá hafði ég nær aldrei komið inn 
á spítala en það var fljótt að breytast. Ég 
var um tíma farinn að þekkja starfsfólk 
með nafni,“ segir Þorgeir Guðmundsson 
gáttatifssjúklingur. Hann hefur frá grein-
ingunni farið alls 29 sinnum í svokallaða 
rafvendingu þar sem rafskaut eru notuð 
við að koma takti hjartans í lag. Þorgeir 
hefur einnig farið tvisvar sinnum í 
brennsluaðgerð auk þess að taka lyf. 

Hann hafði ekki fundið fyrir neinum 
einkennum þegar hjúkrunarkona hjá 
Blóðbankanum benti honum á að hann 

hefði óreglulegan hjartslátt. Í kjölfarið 
fór hann til læknis sem greindi hjá 
honum sjúkdóminn.

„Ég fór fyrst til Danmerkur í brennslu 
en það hafði engin áhrif. Ári seinna tók 
Davíð mig í brennslu hér heima og ég 
held að ég hafi verið með þeim fyrstu. 
Þá breyttist allt til batnaðar og ég hef á 
undanförnum árum varla þurft lengur í 
rafvendingu. Það er þó aðeins að byrja 
aftur. Ég fór síðast núna á föstudaginn,“ 
segir Þorgeir.  

Einkennin eru í tilfelli Þorgeirs fremur 
væg, að hans sögn. Hann segist þó finna 

fyrir svolítilli þreytu og mæði seinnipart-
inn og að hann þurfi því stundum að 
leggjast fyrir.

„Annað einkennið er að ég svitna 
mikið á næturnar og lendi í því að þurfa 
að skipta allt að þrisvar um bol sömu 
nóttina. Þetta háir mér því ekki neitt 
meiriháttar. Ég þarf eðli málsins 
samkvæmt að taka lyf. Annars 
er ég bara mjög bjartsýnn, 
ég hef líka svo miklar 
mætur á honum 
Davíð.“

Hafði aldrei komið á spítala áður

  Sjúkdómurinn getur 
haft alvarlegar afleiðingar 
og er oft á tíðum erfiður í 

meðhöndlun.
Davíð O. Arnar hjartalæknir

SÝRLAND, AP Stríðandi fylkingar í 
Sýrlandi kenna hvor annarri um að 
hafa sprengt og fellt sögufrægan 
bænaturn við Umayyad-moskuna 
í borginni Aleppo í gær.

Bænaturninn er frá tólftu öld 
og er hluti af gömlu borginni í 
Aleppo, sem er á heimsminjaskrá 
UNESCO.

Þetta er í annað skipti á rúmri 
viku sem bænaturn er felld-
ur í Sýrlandi, en áður hafði turn 
Omari-moskunnar í Daraa verið 
felldur. Sá var frá sjöundu öld.  - þj

Uppreisnarmenn og stjórnarherinn í Sýrlandi vísa ábyrgð hvor á annan:

Sprengdu fornan bænaturn

FALLINN  Bænaturninn frá tólftu öld stendur ekki lengur, en stríðandi fylkingar 
kenna hvor annarri um að hafa fellt hann. Moskur voru upphafsstaður uppreisnar-
innar gegn Assad Sýrlandsforseta á sínum tíma.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SAMGÖNGUR Íbúar við Rauðholt á 
Selfossi telja ferðir strætisvagna 
um götuna yfirdrifnar og segjast 
„verulega óánægðir með óhóflega 
umferð vagnanna“, samkvæmt 
hverfisráði Selfoss.

Ráðið minnir á fyrri fyrirspurn 
sína um málið, sem vísað var til 
Samtaka sunnlenskra sveitar-
félaga en að þaðan hafi ekkert 
svar borist. Ráðið spyr hvort 
leiðarkerfið hafi verið sett upp 
án vitneskju ráðamanna sveitar-
félagsins.  - gar

Veruleg óánægja á Selfossi:

Allt of margir 
strætisvagnar

 207,1194
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

116,86 117,42
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LEIÐRÉTT

Röng merking var á kökuriti sem fylgdi 
frétt um niðurstöður skoðanakönnunar 
á fylgi flokkanna í Fréttablaðinu í gær. 
Í mynd sem sýndi fjölda þingsæta átti 
vinstra kökuritið við fjölda þingsæta í 
dag, ekki í könnun 15. og 16. apríl.

Viðsnúningur varð í töflu með frétt 
á síðu 6 á þriðjudag um niðurfærslur 
lána hjá Íslandsbanka frá árinu 2008. 
Hið rétta er að hjá einstaklingum námu 
niðurfærslur vegna skuldaaðlögunar 
81,7 milljörðum (79,2%). 21,5 millj-
arðar (20,8%) voru vegna gjaldþrota.

Rangt var farið með nafn Kristnýjar 
Steingrímsdóttur félagsráðgjafa í frétt 
um skýrslu velferðarráðuneytisins um 
tilkynningar til barnaverndanefndar. 

NOREGUR Sjö stærstu stjórnmála-
flokkarnir í Noregi munu eyða 
tæpum 80 milljónum norskra 

króna, rúmlega 
1,5 milljörðum 
íslenskra, fyrir 
þingkosning-
arnar í haust. 
Þetta kemur 
fram í úttekt 
Dagsavisen.

Verkamanna-
flokkur Stolten-
bergs forsætis-
ráðherra hefur 
úr mestu að 

moða, 25 milljónum, en Hægri 
flokkurinn hefur tuttugu millj-
ónir. Verkamannaflokkurinn er 
einnig eini flokkurinn sem hefur 
meiri fjármuni en í kosningunum 
2009.

Borgaralegu flokkarnir í 
stjórnarandstöðu hafa talsvert 
meira fjármagn en stjórnarflokk-
arnir, 46 milljónir gegn 33 millj-
ónum.  - þj

Norskir stjórnmálaflokkar:

1,5 milljarðar í 
kosningasjóði

JENS 
STOLTENBERG

www.skyr.is

Þú finnur fleiri 
boostuppskriftir á 

BRAGÐ AF SUMRI 
Peru- og ananasboost

1 lítið Peruskyr.is
1 dl  ananassafi
50 g  frosnir blandaðir 
 melónubitar
0,5 dl  kókosmjólk
6-8  ísmolar

www.skyr.is

ÞÞú finnur fleiri
boostuppskriftir áá

Peru- og ananasboost

1 lítið Peruskyr.is
1 dl ananassafi
50 g frosnir blandaðir 

melónubitar
0,5 dl kókosmjólk
6-8 ísmolar

Veðurspá

Laugardagur
Víða 10-15 m/s

ÞAÐ ER KOMIÐ SUMAR  á dagatalinu en vetur í veðrinu enn um sinn. Víða bjart 
á morgun en þykknar upp og hvessir undir kvöld, fyrst V-til.  Úrkoma V- og N-til á 
laugardag og milt veður en kólnar svo aftur í framhaldinu.
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Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður



smaralind.is   Opið: Virka daga 11-19   Fimmtudaga 11-21  Laugardaga 11-18   Sunnudaga 13-18   Finndu okkur á  

Sumardagurinn fyrsti 
Sögustund með Góa og Þresti kl. 14:00

Eyþór Ingi og Unnur Eggerts kl. 15:00

Opið 13-18 

Sumarhátíð
í Skemmtigarðinum

alla helgina
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NÝSKÖPUN Lækningavörufyrir-
tækið Kerecis á Ísafirði hefur 
tryggt fjármögnun til að ljúka 
ofnæmis- og ónæmisprófunum á 
nýjustu vöru fyrirtækisins ásamt 
því að taka fyrstu skref í sölu- 
og markaðsstarfi erlendis. Nýja 
varan, MariGen Wound, er sára-
meðhöndlunarefni unnið úr þorsk-
roði. Fyrirtækið hefur þegar hafið 

sölu í Bretlandi 
og í Mið-Austur-
löndum. Nú er 
stefnt á Banda-
ríkjamarkað en 
fyrst þarf að 
uppfylla kröfur 
þarlendra yfir-
valda, meðal 
a n na rs  með 
prófu num á 

fólki sem endurspegla kynþátta-
samsetningu þar í landi.

Guðmundur F. Sigurjónsson, 
stjórnarformaður Kerecis, segir 
að nýverið hafi verið gengið frá 
um 120 milljón króna hlutafjár-
aukningu frá núverandi og nýjum 
hluthöfum fyrirtækisins. Um 
vöruna sem um ræðir segir Guð-
mundur að varan byggi á Mari-
Gen Omega3 tækni félagsins og sé 
ætluð til meðhöndlunar á þrálátum 
sárum. Varan, sem heitir MariGen 
Wound er unnin úr þorskroði og er 
lögð beint ofan í sár sem síðan er 
búið um með hefðbundnum sára-
umbúðum. Frumur líkamans vaxa 
inn í efnið og breyta því að lokum í 
heilbrigða húð.   

MariGen Wound hefur fengið 
samþykki evrópskra reglugerðar-
yfirvalda og er sala hafin í 
Bretlandi og einnig í Mið-
Austurlöndum. Hins vegar er 
stærsti markaður í heimi fyrir 
lækningavörur sem þessar í 
Bandaríkjunum. 

„Við erum að vinna að því að 
skrá MariGen Wound þar í landi 
en bandaríska lyfjaeftirlitið 
(FDA) vill að við framkvæmum 

Vantar þeldökka til 
að ljúka vöruþróun
Fyrirtæki á Ísafirði hefur tryggt fjármagn til að ljúka prófunum á sáraumbúðum 
úr þorskroði. Prófanir á Íslendingum er lokið en leitað er að fólki af afrískum, 
spænskum og suður-amerískum uppruna vegna krafna Bandaríkjamarkaðar.

➜ Markmið Kerecis er að þróa og markaðssetja lausnir til meðhöndlunar 
á vefjaskaða. MariGen Omega3 eru vörur sem byggjast á fyrstu kynslóð 
tækni Kerecis. Sala hófst nýlega á fyrstu vöru MariGen Wound, sem er 
stoðefni til meðhöndlunar á þrálátum sárum.

➜ Þrálát sár eru verulegt óleyst heilbrigðisvandamál, en árlega eru fram-
kvæmdar yfir 100 þúsund aflimanir í Bandaríkjunum einum vegna sára 
sem ekki gróa, m.a. hjá sykursjúkum. 

➜ Þróunaráætlun Kerecis gerir ráð fyrir að næstu kynslóðar tækni fyrir-
tækisins innihaldi lifandi frumur og er markmiðið að nota þá tækni til 
meðhöndlunar og jafnvel uppbyggingar á sköðuðum líffærum.

➜ Kerecis gekk nýlega frá dreifingarsamningi við alþjóðafyrirtækið Medline 
Industries. Til að byrja með mun Medline selja sáravöru Kerecis í Bretlandi 
og í Mið-Austurlöndum. Medline er leiðandi dreifingaraðili á lækninga-
vörum og þjónustu á heimsvísu. Ársvelta Medline er um fimm milljarðar 
Bandaríkjadala og er fyrirtækið með starfsemi í níutíu löndum og rekur í 
þeim 48 dreifingarstöðvar. 

Þorskroð nýtt til að byggja upp líffæri

ÞORSKROÐIÐ 
PRÓFAÐ  Helstu 
samkeppnisvörur 
Kerecis eru unnar 
úr vef svína og 
einnig úr manns-
húð.  MYND/KERECIS

GUÐMUNDUR F. PRÓF  Um einfalt próf er að ræða sem tekur nokkra daga.  MYND/KERECIS

fleiri prófanir. Þessar rannsókn-
ir hafa farið fram á Ísafirði og í 
Reykjavík og er lokið hvað varðar 
okkur Íslendingana. Okkur vant-
ar almennt útlendinga í prófunina, 
því FDA gerir kröfur um að próf-
in endurspegli kynþáttasamsetn-
ingu þar í landi og okkur vantar 
því um tuttugu þeldökka, spænska 
og suður-ameríska þátttakendur. 
Þess vegna höfum við auglýst eftir 
þátttakendum því það ætti ekki að 
koma neinum á óvart að kynþátta-

samsetningin í Bandaríkjunum 
er mjög ólík því sem gerist hér 
á Íslandi,“ segir Guðmundur, en 
FDA gerir kröfur um ofnæmis-
rannsókn á fimmtíu sjúklingum, 
og ónæmisrannsókn á 76 sjúkling-
um eða 126 einstaklingum alls. 

Markaður fyrir lækningavörur 
fyrirtækisins er gríðarstór; velt-
ir um milljarði Bandaríkjadala á 
ári. Helstu samkeppnisvörurnar 
eru unnar úr vef svína og einnig 
úr mannshúð.  svavar@frettabladid.is

DÓMSMÁL Már Guðmundsson 
seðlabankastjóri fær ekki þá 
launaleiðréttingu sem hann 
krafðist fyrir dómi. Hæstiréttur 

staðfesti niður-
stöðu Héraðs-
dóms Reykja-
víkur þess 
efnis í gær.

Már stefndi 
Seðlabankanum 
eftir að hann 
tók við stöðu 
seðlabanka-
stjóra haustið 
2009, vegna 

þess að í sama mánuði og hann 
tók við var lögum um kjararáð 
breytt. Það leiddi til þess að laun 
hans voru lækkuð svo að hann 
væri ekki með hærri laun en for-
sætisráðherra. Hann taldi þetta 
vera samningsbrot en dómstólar 
eru ósammála.  - sh

Seðlabankastjóri tapar:

Fær launin sín 
ekki leiðrétt

MÁR 
GUÐMUNDSSON

KÍNA, AP Alþjóðaheilbrigðisstofn-
unin segir nýtt afbrigði af fugla-
flensunni, sem kom upp í Kína 
fyrir stuttu og kallast H7N9, virð-
ast eiga greiðara með að smitast 
úr fuglum í fólk en önnur þekkt 
afbrigði, eins og H5N1.

Vísindamenn fylgjast nú grannt 
með veirunni en segja að hingað 
til bendi fátt til þess að veiran 
smitist jafn auðveldlega milli 
fólks.

360 manns hafa látið lífið af 
völdum H5N1 frá árinu 2003, en 
flestir þeirra smituðust af fuglum. 
Tuttugu hafa látist af völdum 
H7N9 til þessa. - þj

Nýtt afbrigði af fuglaflensu:

Greiðara smit 
úr fuglum í fólk

FUGLAVÁ  Svo virðist sem nýtt afbrigði 
af fuglaflensu smitist greiðar á milli 
fugla og fólks en áður hefur þekkst.

STJÓRNMÁL Alls varð 186 millj-
óna króna afgangur af rekstri 
samstæðu Kópavogsbæjar í 
fyrra. Til samanburðar var 751 
milljónar halli á rekstrinum 
2011. Þetta kemur fram í árs-
reikningi Kópavogsbæjar sem 
lagður var fyrir bæjarstjórn á 
þriðjudag.

Ármann Kr. Ólafsson segir 
að ársreikningurinn sýni bætta 
stöðu Kópavogsbæjar og gefi 
góð fyrirheit um framhaldið.

Tekjur Kópavogsbæjar voru 
20,6 milljarðar króna árið 2012 
en rekstrargjöld voru 15,7 
milljarðar. Veltufé frá rekstri 
nam tæpum 2,8 milljörðum. Þá 
kemur fram í ársreikningnum 
að skuldahlutfall Kópavogs var 
206% um áramótin en var 242% 
þegar það fór hæst árið 2010. - mþl

Ársreikningur 2012 birtur:

Rekstrarafgang-
ur hjá Kópavogi

MENNINGARMÁL „Það er ekki 
á hendi Náttúrfræðistofnunar 
hvar beinagrindin verður heldur 
menntamálaráðuneytisins,“ segir 
Katrín Jakobsdóttir, mennta- og 
menningarmálaráðherra, vegna 
umræðunnar um framtíðarstað-
setningu beinagrindar úr steypi-
reyði sem rak á land á Skaga 2010.

Eins og fram kom í Frétta-
blaðinu gær vill bæjarráð Norður-
þings að ráðherrann lýsi því yfir að 
beinagrindin verði á Hvalasafninu 
á Húsavík. Forstjóri Náttúrufræði-

stofnunar sagði grindina hins 
vegar myndu enda á sýningu 
Náttúru minjasafns Íslands í Perl-
unni ef óskað væri eftir því. Ann-
ars væri Húsavík næsti kostur.

Katrín segir að þegar stjórn-
völd hafi ákveðið að setja steypi-
reyðina í það ferli að beinin yrðu 
þurrkuð hafi líka verið samþykkt 
annars vegar framlag og hins 
vegar að mennta- og menningar-
málaráðherra myndi kanna hvort 
gera ætti samkomulag við Hvala-
safnið á Húsavík um uppsetningu 

og varðveislu beinagrindarinnar. 
Þetta ætti ráðherrann að gera í 
samráði við Náttúrufræðistofnun, 
Náttúruminjasafnið og umhverfis-
ráðuneytið. Það hafi ekkert breyst.

„Það verða væntanlega hafnar 
viðræður við Húsvíkinga þegar við 
sjáum fyrir endann á ferlinu með 
þurrkun beinanna. En það ligg-
ur líka fyrir að þeirra hugmynd-
ir um hvernig þeir ætla að byggja 
yfir grindina eru á frumstigi. Það 
þarf líka að skýra fjármögnunina,“ 
segir ráðherrann.  - gar

Mennta- og menningarmálaráðherra hafnar yfirráðum Náttúrufræðistofnunar yfir steypireyði af Skaga:

Húsavík fyrsti kostur fyrir hvalabeinagrind

HVALASAFN Á HÚSAVÍK  Frumhönnum 
dregur upp glæsilega mynd af Hvala-
safninu á Húsavík. MYND/HVALASAFNIÐ HÚSAVÍK

VEISTU SVARIÐ?

1. Hvenær á smíði á nýjum Herjólfi  
að ljúka, gangi allt eftir?
2. Hvað létust margir vegna ölvunar-
aksturs hér á landi í fyrra?
3. Hver leikur Tony Stark í Iron Man-
myndunum?

SVÖR

1. Í lok árs 2015. 2. Enginn. 3. Robert 
Downey Jr.

Frá kr. 99.900
11 nátta ferð - ótrúleg kjör!
Heimsferðir bjóða ótrúlegt tilboð á Aguamarina íbúðarhótelinu þann 9. maí 
í 11 nætur. 
Ath. mjög takmarkaður íbúða í boði - verð getur hækkað án fyrirvara.
Flogið er til Íslands með viðkomu í Kaupmannahöfn.

Costa del Sol
9.  maí í 11 nætur

Aguamarina *** 
Kr. 99.900 
Netverð á mann,  m.v. 2 fullorðna í íbúð með einu svefnherbergi. 

SKÓLAMÁL „Ég ákvað að blása 
þetta bara af þegar krakkarnir 
voru komnir inn í skólann en þá 
var hópur nemenda orðinn áber-
andi ölvaður,“ segir Hjalti Jón 
Sveinsson, skólameistari VMA.

Á annað hundrað nemendur 
dimitteruðu frá skólanum í gær 
en Hjalti Jón segir ekki boðlegt að 
nemendur séu ölvaðir inni í skól-
anum. „Auðvitað eru þeir nemend-
ur sem áttu enga sök að máli mjög 
óánægðir. En það þarf stundum að 
taka óvinsælar ákvarðanir,“ segir 
Hjalti og bætir við að sumir nem-
endur hafi byrjað að neyta áfengis 
klukkan sex að morguni.  - hó

Skólameistari VMA ósáttur:

Ölvun batt enda 
á dimissio



SixSixOne
ur
9

16” HJÓL

29.999

12” HJJÓL

24.9999

Mr. Grill 
H-4000A
vnr. 862128
Ferðagasgrill
• 3,9kWh
• Eldtemjari
• Niðurfellanlegar hliðarhillur
• Elektrónísk kveikja
• Eldunarsvæði: 430x350mm

Mr. Grill 
H-32002BHN
vnr. 862129
• 8,6kWh, 2 brennarar
• Hitaþolið gler í loki
• Hitamælir
• Eldunarsvæði: 540x360mm
• Elektrónískar kveikjur
• Hliðarhillur
• Stærð: 1190x510x1130mm

Mr. Grill 
H-25003BSA
vnr. 862130
• 12,3kWh, 3 brennarar
•  Porselín húðaðar járngrindur 

til eldunar
• Eldunarsvæði: 520x480mm
• Eldtemjarar
• Elektrónískar kveikjur
• Hliðarhillur
• Læsanleg hjól
• Stærð: 1270x670x1150mm

Mr. Grill 
H-4000
vnr. 862127
Ferðagasgrill með vagni
• 3,9kWh
• Eldtemjari
• Niðurfellanlegar hliðarhillur
• Elektrónísk kveikja
•  Stærð: 1050x460x950mm 

(á standi)
• Eldunarsvæði: 430x350mm
• Samfellanlegur vagn

TILBOÐ
34.999
49.999

TILBOÐ
14.999
19.999

• 
• 

TILBOÐ
19.999
24.999

 Stærð: 1270x670x115

TILBOÐ
49.999
69.999

u
99

SixSix
hjálhjálm
6.99

HJÁLMAR
3.999

Gildir til 13. maí á meðan birgðir endast.
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HYUNDAI IX35
Nýskr. 04/12, ekinn 26 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 4.950 þús.
Rnr.151685.

SUBARU FORESTER X
Nýskr. 06/09, ekinn 43 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 2.990 þús.
Rnr.190912,

Frábært úrval af notuðum 
bílum á frábæru verði

Kletthálsi 11 og Breiðhöfða  -110 Reykjavík  
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

LAND ROVER DISCOVERY 4 HSE
Nýskr. 08/11, ekinn 46 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 
Rnr.141533

VW POLO COMFORTLINE
Nýskr. 05/11, ekinn 44 þús km. 
bensín, beinskiptur. 

VERÐ kr. 2.080 þús.
Rnr.170330. 

SUBARU LEGACY WAGON S
Nýskr. 01/12, ekinn 25 þús km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 4.480 þús.
Rnr.200914. 

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 05/11, ekinn 60 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 6.790 þús.
Rnr.270247. 

HYUNDAI i30 CLASSIC
Nýskr. 11/07, ekinn 73 þús. km.
bensín, beinskiptur. 

VERÐ kr. 1.490 þús.
Rnr.120172. 

Glæsibifreið kr.

12.900 þús.

Tökum notaðan uppí notaðan! Erum í samningsstuði!

Smellugas

Vinur við veginn

11 kg
2 kg

5 kg
10 kg

Grillum í allt sumar 
með gasi frá Olís
Smellugas fyrir grillið, útileguna og heimilið!

BANDARÍKIN, AP Bræðurnir sem 
grunaðir eru um sprengjutilræðið 
í Boston í síðustu viku snerust til 
öfgafullrar íslamstrúar í Banda-
ríkjunum en ekki í Tsjetsjeníu. 
Þetta er mat ættingja bræðranna 
og nefndarmanna í nefnd Banda-
ríkjaþings sem hefur eftirlit með 
eftirlitsstofnunum.

Ættingjar Dzhokhars og Tamerl-
ans Tsarnaev segja þá hafa snúist 
til öfgafullrar íslamstrúar í sam-
skiptum við mann sem kallaður er 
Misha. Þeir segjast ekki vita frek-
ari deili á manninum.

Richard R. Burr öldungadeildar-
þingmaður, sem á sæti í eftirlits-
nefnd með eftirlits- og njósna-
stofnunum, segir ekkert benda til 
þess að bræðurnir hafi snúist til 
öfgatrúar í föðurlandinu. Þvert 
á móti virðist sem þeir hafi sótt í 
öfgafullt efni á netinu.

Heimildarmenn AP-frétta-
stofunnar fullyrða að eldri bróðir-
inn, Tamerlan Tsarnaev, hafi meðal 
annars fylgst með bresku nettíma-
riti öfgamanna sem meðal ann-
ars hvetur einstaklinga til að gera 
hryðjuverkaárásir. Allt bendi til 
þess að bræðurnir hafi lagt á ráðin 
um árásina á eigin spýtur.

Engu að síður eru fulltrúar frá 
bandarísku alríkislögreglunni, 
FBI, farnir til Rússlands til að tala 
við fjölskyldumeðlimi bræðranna. 
Tilgangur ferðarinnar er að varpa 
nánara ljósi á hvernig þeir snerust 
til öfgafullrar íslamstrúar.

Fulltrúar bandarísku alríkis-
lögreglunnar,  heimavarna-
ráðuneytisins og fleiri eftirlits-
stofnana komu fyrir eftirlitsnefnd 
Bandaríkjaþings á þriðjudag. 
Eftir fundahöldin sagði Saxby 
Chambliss, varaformaður nefndar-
innar, ekkert benda til þess að 
eftirlits stofnanirnar hefðu gert 
alvarleg mistök í aðdraganda 
sprengju tilræðisins í Boston.

Annar fulltrúi í nefndinni taldi 
þó rétt að fara enn og aftur yfir 
hvernig hinar ýmsu eftirlits-
stofnanir deildu upplýsingum. 
Þannig var upplýst á fundi nefndar-
innar að bandaríska alríkis-
lögreglan, FBI, vissi ekki af ferð 

Tamerlans Tsarnaev til Tsjetsjeníu 
í fyrra þó að heimavarna ráðuneytið 
fullyrði að það hafi haft þær upp-
lýsingar.

Bandaríska alríkislögreglan 
hefur verið gagnrýnd fyrir að 
fylgja ekki eftir ábendingum frá 
rússneskum stjórnvöldum sem 
lögðu að alríkislögreglunni að rann-
saka Tamerlan Tsarnaev við heim-
komu hans frá Tsjetsjeníu í fyrra.

Ættingjar bræðranna segja að 
eftir að Tamerlan kynntist Misha 
hafi hann hætt að stunda hnefa-
leika og tónlistarnám. Hann hafi 
talað gegn stríðsrekstri Bandaríkj-
anna í Írak og Afganistan. 

Tamerlan féll í átökum við lög-
reglu á föstudag. Bróðir hans, 
Dzhokhar Tsarnaev, liggur illa 
særður á spítala en líðan hans er 
sögð fara batnandi. 
 brjann@frettabladid.is

Snerust til öfgatrúar 
í Bandaríkjunum
Ekkert bendir til þess að bræðurnir, sem grunaðir eru um sprengjutilræðið í 
Boston, hafi snúist til öfgatrúar í Tsjetsjeníu. Þeir sóttu í öfgafullt efni á netinu og 
eru sagðir hafa átt í samskiptum við dularfullan mann sem kallaður er Misha.

BRÆÐURNIR  Bræðurnir  Tamerlan 
Tsarnaev, 26 ára (til vinstri), og 
Dzhokhar Tsarnaev, 19 ára, eru grunaðir 
um að hafa staðið fyrir sprengjutilræð-
inu í Boston í síðustu viku. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

OPNA AFTUR  Boylston-stræti, gatan þar sem sprengjurnar tvær sprungu í síðustu 
viku, var opnuð í gær í fyrsta skipti eftir árásirnar. Starfsmenn Starbucks-kaffihúss 
gengu fylktu liði á vinnustað sinn. FRÉTTABLAÐIÐ/AP



Freyja 
Haraldsdóttir
framkvæmdastýra 
NPA miðstöðvarinnar
2. sæti Suðvestur

Freyja

Við ætlum 
að breyta 
stjórnmálunum! 

 KYNNTU ÞÉR STEFNUNA! 
Kynntu þér kosningaáherslur 
Bjartrar framtíðar á www.bjortframtid.is

 

yj
HaraldsdóttirHaraldsdóttir
framkvæmdastýra
NPA miðstöðvarinnar
2. sæti Suðvestur

xA 12 frábærar konur eiga möguleika á kjöri 
til þings ef þú kýst Bjarta framtíð

Sigrún
Gunnarsdóttir
Lektor við 
hjúkrunarfræðideild HÍ
4. sæti Reykjavík suður

Brynhildur 
Pétursdóttir 
Ritstjóri,
1. sæti Norðaustur

Guðfinna
Gunnarsdóttir 
framhaldsskólakennari
4. sæti Suður

Brynhildur S.
Björnsdóttir
framkvæmdastjóri
3. sæti 
Reykjavík suður

Heiða Kristín 
Helgadóttir
Stjórnarformaður og 
framkvæmdastjóri
2. sæti Reykjavík norður

Erla 
Karlsdóttir 
Varabæjarfulltrúi og 
doktorsnemi í heimspeki
4. sæti Suðvestur

Solveig 
Thorlacius 
Tilraunabóndi
3. sæti Norðvestur

Björt 
Ólafsdóttir
BA í sálfræði og M.Sc. 
í mannauðsstjórnun
1. sæti Reykjavík norður

Guðlaug Elísabet 
Finnsdóttir 
kennari
2. sæti Suður

Guðlaug 
Kristjánsdóttir 
Sjúkraþjálfari og 
formaður BHM
3. sæti Suðvestur

Hanna Sigrún 
Helgadóttir
framhaldsskólakennari
4. sæti Norðaustur

1. sæti Reykjavík norður
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Fastir 
vextir

Óverðtryggðir 
innlánsvextir m.v. 

�� mánaða bindingu

Fastir 
vextir

Verðtryggðir 
innlánsvextir m.v. 

�� mánaða bindingu

Við bjóðum �ölbreytt úrval innláns-
reikninga með föstum vöxtum. 
Hafðu samband og kynntu þér málið.

Ármúli 13a / Borgartún 26 / 540 3200 / www.mp.is

Óverðtryggðir innlánsreikningar með föstum vöxtum.

Verðtryggðir innlánsreikningar með föstum vöxtum.

3 mánuðir 4,8%
6 mánuðir 5,0%
12 mánuðir 5,2%

24 mánuðir 5,4%
36 mánuðir 6,3%
60 mánuðir 6,4%

36 mánuðir 2,5% 60 mánuðir 2,75%

Miðað við útgefna vaxtatöflu MP banka 11. apríl 2013.

Norskar konur gegni líka herskyldu

1NOREGUR Konur munu einnig falla undir herskyldu í Noregi ef nýtt 
frumvarp nær fram að ganga. Það nýtur stuðnings meirihluta þingsins og 

er vísað til jafnréttissjónarmiða í því tilliti. Lögin munu taka gildi árið 2015. 
Hingað til hefur skyldan aðeins náð til karla á aldrinum nítján til 44 ára en 
konur geta skráð sig ef þær óska þess. Af þeim 60.000 norsku ungmennum 
sem komast á herskyldualdur árlega taka um 10.000 þátt í eins árs her-
þjónustu, og eru um tíu prósent þeirra konur. Norski herinn hefur það að 
markmiði að fimmtungur hermanna sé konur. 

Þrettán skæruliðar felldir í Afganistan

2 AFGANISTAN 
Liðsmenn 

NATO og afganskar 
öryggissveitir felldu 
þrettán skæruliða í 
austurhluta lands-
ins á þriðjudag og 
miðvikudag. Annars 
vegar voru sex 
vegnir í sameigin-
legri aðgerð NATO 
og öryggissveita 
og hins vegar voru 
sjö felldir þar sem 
Afganar sáu einir um 
aðgerð. Mikil átök 
hafa verið í landinu 
síðustu vikur, en það 
er árlegur viðburður 
á vorin þegar hópar skæruliða laumast inn í landið frá bækistöðvum sínum í 
fjallahéruðum Pakistan. 

Taldir tilheyra neti Al-kaída

3 SPÁNN Tveir menn sem grunaðir eru um að tilheyra hryðjuverkanetinu 
Al-kaída voru handteknir á Spáni á þriðjudag. Annar mannanna hafði lýst 

ánægju sinni með sprengjuárásina í Boston í síðustu viku. Annar mannanna 
er frá Marokkó, en hinn frá Alsír. Engin tengsl eru talin vera á milli þeirra. 
Spænsk lögregluyfirvöld höfðu engan grun um að mennirnir væru að undir-
búa hryðjuverk, né fundust sprengiefni í fórum þeirra. Þrátt fyrir það þótti rétt 
að handtaka þá til að tryggja öryggi borgaranna, sagði Jorge Fernandez Diaz, 
innanríkisráðherra Spánar. 

Kætast meðan kostur erHEIMURINN

1

23

KNÁRRA MEYJA FLOKKUR  Nemendur í 6. bekk í Menntaskólanum í Reykjavík gerðu stutt hlé á prófl estri í gær til að lyft a sér 
upp á dimissio. Þessar stúlkur í 6.-T klæddu sig upp í tilefni dagsins eins og gestir á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum en aðrir nem-
endur árgangsins klæddu sig meðal annars upp eins og eldri borgarar, kardinálar og dátar í Rauða hernum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL



ER ÞETTA EITTHVAÐ
SEM GÆTI GAGNAST ÞÉR?

VIÐ BJÓÐUM ÞÉR Á FYRIRLESTUR
HJÁ HÖFUNDI BUSINESS MODEL CANVAS

Skráning á fyrirlestur Alexander Osterwalder fór 
fram úr björtustu vonum, svo við ákváðum að flytja 
hann í Silfurberg í Hörpu svo fleiri komist að.
Takk fyrir frábærar viðtökur.

Alexander Osterwalder, höfundur Business Model Canvas
og metsölubókarinnar  Business Model Generation,
heldur fyrirlestur um aðferð sína í Silfurbergi, Hörpu,
30. apríl klukkan 09.00–10.30.

Við hvetjum þig til að nýta þér þetta frábæra tækifæri.
Aðgangur ókeypis. Skráning á arionbanki.is.

Takmarkað sætaframboð.

Metsölubókin Business Model Generationlubókin Business Model Generation

Vegna frábærra viðbragða flytjum
við fyrirlesturinn í Silfurberg, Hörpu
til að fleiri komist að!
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Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

2013

Heildarskuldir landsmanna námu 
1.878.044 milljónum króna árið 
2011. Þar af voru skuldir vegna 
íbúðakaupa 1.151.616 krónur. Þetta 
kemur fram í gögnum sem Frétta-
blaðið fékk í hendur hjá Íbúðalána-
sjóði, en þau hafa verið unnin upp 
úr skattframtölum ársins 2011.

Eins og eðlilegt er eru hæstu 
skuldirnar þar sem flestir íbúarn-
ir eru, í skattumdæmi Reykjavíkur 
og Reykjaness, en því síðarnefnda 
tilheyra meðal annars fjölmenn 
sveitarfélög eins og Hafnar fjörður, 
Kópavogur og Garðabær.

Tölurnar sýna hins vegar að 
skipting fasteignaskulda dreifist 
ekki jafnt yfir landið eftir fjölda 
íbúa. Það skýrist væntanlega af 
mismiklu verðmæti fasteigna eftir 
því hvar þær eru staðsettar.

Jón Steinsson, hagfræðingur 
við Columbia-háskóla, segir þess-
ar tölur sýna að landsbyggðin 
kæmi illa út úr flatri niðurfellingu 
skulda, eins og þeirri sem Fram-
sóknarflokkurinn og fleiri flokkar 
hafa boðað. Sé reiknað með tutt-
ugu prósenta niðurfellingu, eins 
og Framsókn gerir, þýði það tutt-
ugu milljörðum hagstæðari útkomu 
fyrir suðvesturhornið, sé miðað við 
mannfjölda.

„Húsnæðisbólan var stærri á 
höfuð borgarsvæðinu en annars 
staðar á landinu. Fólk á landsbyggð-
inni skuldar því ekki jafn mikið og 
fólk á höfuðborgarsvæðinu,“ segir 
Jón. „Ef farið væri í tuttugu pró-
senta flata niðurfellingu þá sýnist 
mér að landsbyggðin myndi fá um 
tuttugu milljörðum króna minna í 
sinn hlut en ef sömu upphæð væri 
deilt út eftir fólksfjölda. Það má því 
segja að tuttugu prósenta niðurfell-
ing sé landsbyggðarskattur upp á 
um tuttugu milljarða króna.“

Þeir hæst launuðu græða
Jón segir annan ókost við flata 
niður fellingu vera þann að stór 
hluti hennar rynni til hátekju- og 
stóreignafólks, sem ekki þurfi á 
ölmusu frá ríkinu að halda.

„Seðlabankinn hefur reiknað 

20 milljarða „landsbyggðarskattur“
Húsnæðisskuldir eru hærri á höfuðborgarsvæðinu en landsbyggðinni. Hagfræðingur segir 20 prósenta flata niðurfellingu jafngilda 20 
milljarða skatti á landsbyggðina. Stórkostlegir fjármagnsflutningar frá landsbyggðinni til suðvesturhornsins, segir stjórnmálafræðingur.

að um áttatíu milljarðar króna 
myndu renna til þess fimmtungs 
fólks sem er með hæstu tekjurnar 
og um 75 prósent af skuldaniður-
fellingunni myndu renna til fólks 
sem ekki er í fjárhagsvanda.“

Jón segir því spurningu hvort 
ekki sé skynsamlegra að greiða 
niður himinháar skuldir ríkis-
ins en að ráðast í flata skulda-
niðurfellingu.

„Ríkið hefur varla borð fyrir 
báru í ríkisfjármálum í dag vegna 
þess hvað skuldir þess eru háar 
og hefur því lítil sem engin tök á 
því að takast á við áföll sem gætu 
dunið yfir á næstu árum. Það er 
mikil áhætta tekin að ráðast í dýra 
skuldaniðurfellingu til fólks sem 
ekki þarf á slíku að halda á meðan 
ríkið er jafn skuldsett og það er í 
dag,“ segir Jón Steinsson.

Fé flutt til suðvesturhorns
Grétar Þór Eysteinsson, stjórnmála-
fræðingur við Háskólann á Akur-
eyri, segir þessa niðurstöðu sýna að 
flatur niðurskurður húsnæðislána 
þýði fjármagnstilfærslu frá lands-
byggðinni til suðvesturhornsins.

„Maður veltir því fyrir sér hvort 
menn hafi hugsað þetta allt saman 
til enda út frá öllum hliðum. Þetta 
er náttúrlega hvort heldur sem er 
fé skattborgaranna, jafnvel þó að 
ríkið geti sótt þessa peninga til svo-
kallaðra hrægammasjóða, þá væri 
hægt að nota þessa peninga í að 
greiða niður skuldir ríkisins. Þetta 
eru í raun og veru peningar okkar 
allra. Þessi niðurstaða sýnir að 
þetta eru stórkostlegir fjármagns-
tilflutningar.“

Grétar segir að líklega komi 
nokkur svæði á landsbyggðinni 
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■ Verðmæti fasteigna
■ Skuldir vegna íbúðarkaupa 
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20% NIÐURFELLING 
SKULDA MUNDI KOSTA*:

Reykjavík Reykjanes Vesturland Vestfi rðir Norðurland 
vestra

Norðurland 
eystra Austurland Suðurland Vestmanna-

eyjar Landið allt

88,2 92,3 9,201 2,6 3,5 14,4 6,1 11,8 2,3 230,3

Athugið að tölurnar eru unnar úr skattagögnum fyrir árið 
2011. Það á þó ekki að breyta menginu miðað við núverandi 
stöðu. Fréttablaðið fékk gögnin frá Íbúðalánasjóði.* í milljörðum króna

Í milljónum króna

Fjöldi 
framtala

www.volkswagen.is

Fágaður
ferðafélagi

Volkswagen Tiguan

Tiguan Sport & Style kostar aðeins frá

6.180.000 kr.

Volkswagen Tiguan sportjeppi eyðir
aðeins 5,8 l á hverja 100 km.

Fullkomið leiðsögukerfi
fyrir Ísland

Komdu og reynsluaktu Volkswagen Tiguan

„Hvers vegna ættum við að skoða það?“ spyr Frosti 
Sigurjónsson, frambjóðandi Framsóknarflokksins, á móti 
þegar Fréttablaðið spyr hvort flokkurinn hafi reiknað út 
hvernig flöt niðurfelling skulda skiptist eftir búsetu. „Það 
sem við þurfum að leiðrétta er forsendubresturinn sem 
fólk varð fyrir sem skuldar þessi verðtryggðu lán. Við 
eigum ekki að spyrja hvar fólk á heima, heldur hversu 
mikill forsendubresturinn varð og leiðrétta hann.“ Frosti 
segir flokkinn líta svo á að peningarnir tilheyri skuldugum 
heimilum þar sem þeir komi þaðan og þangað eigi að 
dreifa þeim aftur. „Þó að við gerum þessar leiðrétting-
ar verður nóg eftir til að lækka skuldir ríkissjóðs.“

HAFA EKKI SKOÐAÐ DREIFINGUNA

betur út en önnur, Akureyri, þétt-
býlisstaðir á Mið-Austurlandi og 
Selfoss, svo dæmi séu tekin. Heilt 
yfir þýði þetta að verið sé að flytja 
„svakalegar summur til suðvestur-
hornsins úr ríkissjóði“.

Séu tuttugu milljarðar settir í 
samhengi skipti þeir lands byggðina 

miklu máli. „Ef við erum að tala 
um tuttugu milljarða þá erum við 
að tala um tvenn jarðgöng, ef við 
getum notað þann gjaldmiðil. Það 
eru nú margir búnir að standa 
lengi í pontu á Alþingi og tala sig 
hása gegn tíu milljarða króna jarð-
göngum.“
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Stærsti
skemmtistaður

í heimi!

Símnotkun fylgir með 0 kr. Nova í Nova og Eitt verð í alla, áskrift og frelsi. Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 325 kr./mán. greiðslugjald. Það er ódýrara að staðgreiða og þá þarf ekki kreditkort.

iPhone 5 16 GB

119.990 kr.
7.290 kr. / 18 mán.

iPhone 4 8 GB

69.990 kr.
4.190 kr. / 18 mán.

2.000 kr.
á mán. í 12 mán.
fylgir iPhone 5!

1.000 kr.
á mán. í 12 mán.
fylgir iPhone 4!

Gleðilegan
sumardaginn
frysta!
Lækkum verðið í takt við hitastigið.



Gleðileg
 iPad mini 

16GB Wi-Fi 
Verð: 59.990.-*

Macally BSTAND taska 
fylgir með að verðmæti:

7.990.-
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gt  sumar
MacBook Pro 13”

iPhone 5 iPad 3 

Verð frá: 199.990.-
Verð áður frá: 219.990.-

Verð frá: 249.990.-
Verð áður frá: 269.990.-

Verð frá: 119.990.-
Verð áður frá: 124.990.-

V ð f á 249 990

iMac

Opið 13-18 í Smáralind í dag

64GB  Wi-Fi - hvítur
Verð:  99.990.-

2.000 kr. 
símnotkun á mánuði í 
12 mánuði hjá NOVA 

fylgir iPhone 5, 
keyptum hjá epli.is
Gildir í áskrift og frelsi.
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VIÐ  VEITUM  ÍSLENSKU  AFREKSFÓLKI  VILJASTYRK

JÓN MARGEIR SVERRISSON
SUND

Saksóknarinn Björn Þorvaldsson fór fram á það í 
gærmorgun að Gesti Jónssyni yrði meinað að verja 
Sigurð Einarsson, þegar ákæra á hendur níu fyrr-
verandi starfsmönnum Kaupþings fyrir allsherjar-
markaðsmisnotkun var þingfest í Héraðsdómi 

Reykjavíkur. 
„Að Gestur skuli vera mættur 

hér er óskiljanlegt,“ sagði Björn, 
sem gerði kröfuna „í ljósi hegðun-
ar hans í svokölluðu Al Thani-máli“.

Gestur sagði sig nýverið frá 
verjendastörfum í Al Thani-mál-
inu gegn vilja dómarans, með 
þeim rökum að sannfæring hans 
byði honum ekki að taka þátt í 
réttarhöldum þar sem brotið væri 
svo gróflega gegn réttindum skjól-
stæðings hans og hann teldi vera 
gert í því máli. Það hefur nú leitt 
til þess að meðferð málsins frest-
ast fram í febrúar á næsta ári, 
þar sem gefa þarf nýjum verjanda 
kost á að setja sig inn í málið. 
Þessi atburðarás var án fordæma 
í íslenskri réttarsögu.

Björn sagði að flest atrið-
in sem Gestur og kollegi hans 
Ragnar Hall tiltóku sem ástæður 
í afsagnar bréfi sínu til dómarans 
í Al Thani-málinu ættu líka við í 
stóra Kaupþingsmálinu sem þing-
fest var í gær. Því væri Gestur í 
raun „tifandi tímaprengja“ í mál-
inu, enda þyrfti lítið að gerast til 
að hann segði sig frá verjenda-
starfanum með sömu rökum og í 
hinu málinu.

Gestur mótmælti kröfu Björns 
og sagði að öll lagaskilyrði fyrir skipun hans sem 
verjanda væru fyrir hendi. Hann sagði að með 
þessu héldi saksóknari uppteknum þeim hætti að 
ráðast á einstaklinga í stað þess að horfa til efnis-
atriða mála.

Dómarinn Arngrímur Ísberg tók sér fimmtán 
mínútna hlé til að íhuga málið og kvað að því loknu 
upp þann úrskurð að kröfunni væri hafnað; Gestur 
skyldi verja Sigurð.

Björn lýsti því strax yfir að úrskurðurinn yrði 
kærður til Hæstaréttar. Ekki liggur fyrir hvenær 
Hæstiréttur kveður upp dóm í málinu, en það gæti 
þó orðið á föstudag.
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ÁKÆRUR Í STÆRSTU MÁLUM SÉRSTAKS SAKSÓKNARA ÞINGFESTAR Í HÉRAÐSDÓMI

BANKASTJÓRAR MÆTTUST  Sigurjón Þ. Árnason, til hægri, mætti Hreiðari Má 
Sigurðs syni og Sigurði Einarssyni þegar hann gekk inn í verjendaherbergið í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gærmorgun. Ekki var annað að sjá en að vel færi á með þeim.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Líkti Gesti 
við tíma-
sprengju
Óskiljanlegt er að Gestur Jónsson hafi 
mætt með Sigurði Einarssyni í dóm í 
gær að mati saksóknara, sem krefst þess 
að Gesti verði meinað að verja Sigurð.

Krefst þess 
að Lárent-
sínus víki
Fyrrverandi formaður skilanefndar 
Landsbankans er verjandi fyrrverandi 
stjórnanda hjá bankanum. Saksóknari 
vill að hann víki en hann er ósammála.

Stígur 
Helgason
stigur@frettabladid.is

GESTUR JÓNSSON

BJÖRN 
ÞORVALDSSON

Lárentsínus Kristjánsson telur 
það ekki munu valda hagsmuna-
árekstrum að hann sinni verjenda-
störfum fyrir Steinþór Gunnars-
son, fyrrverandi forstöðumann 
verðbréfamiðlunar Landsbankans, 
þótt hann hafi einnig verið for-
maður skilanefndar Landsbankans 
þar til fyrir hálfu öðru ári.

Arnþrúður Þórarinsdóttir sak-
sóknari fór fram á það við þing-
festingu málsins í gærmorgun 
að Lárentsínus fengi ekki að verja Steinþór vegna 
þessa. Dómarinn, Ragnheiður Harðardóttir, boðaði 
til sérstaks þinghalds um þá kröfu í næstu viku.

Lárentsínus segir kröfuna hafa komið á óvart. 
„Hún á sér engin rök, að mínu mati,“ segir hann. 
„Eini tilgangurinn sýnist mér vera að svipta minn 
skjólstæðing þeim rétti að geta valið sér verjanda 
sjálfur í málinu.“

Að Gestur 
skuli vera 

mættur hér er 
óskiljanlegt. 
Björn Þorvaldsson 

saksóknari

Ákærurnar snúa að 
stórfelldum kaupum 
eigin viðskipta 
bankanna á bréfum 
í bönkunum og 
lánveitingum til val-
inna félaga til kaupa 
á þeim, allt í þeim 
tilgangi að halda uppi 
verði bréfanna og gefa 
virði þeirra falskt til 
kynna. Þetta fólk er 
ákært í málunum:

Þessi eru ákærð„Ég lýsi yfir sakleysi mínu af öllu 
nema því að vera seinn í réttinn. Ég 
biðst afsökunar á því,“ sagði Magnús 

Guðmundsson, fyrr-
verandi forstjóri 
Kaupþings í Lúxem-
borg, inntur eftir 
afstöðu sinni til 
sakar efnisins í gær.

Magnús var ekki 
sá eini sem lýsti sig 
saklausan. Það gerðu 
líka allir hinir sak-
borningarnir fjórtán 
í málunum tveimur.

KAUPÞINGSFÓLK  Ingólfur Helgason, Björk Þórarinsdóttir og Bjarki 
Diego ásamt verjendum í sal 101 í Héraðsdómi í gærmorgun.

MAGNÚS 
GUÐMUNDSSON

LANDSBANKAFÓLK  Elín Sigfúsdóttir, fyrrverandi bankastjóri Lands-
bankans, sést hér með hluta af verjendateymi Landsbankafólksins.

LÁRENTSÍNUS 
KRISTJÁNSSON

Magnús Guðmundsson sagðist saklaus af öðru en að hafa mætt of seint í réttinn:

Allir fimmtán lýstu yfir sakleysi sínu
Úr Kaupþingi:
■ Hreiðar Már Sigurðsson
■ Sigurður Einarsson
■ Ingólfur Helgason
■ Magnús Guðmundsson
■ Björk Þórarinsdóttir
■ Bjarki H. Diego
■ Einar Pálmi Sigmundsson
■ Birnir Sær Björnsson
■ Pétur Kristinn Guðmarsson

Úr Landsbankanum:
■ Sigurjón Þ. Árnason
■ Elín Sigfúsdóttir
■ Steinþór Gunnarsson
■ Ívar Guðjónsson
■ Júlíus Steinar Heiðarsson
■ Sindri Sveinsson



dagar í Hagkaup
20% AFSLÁTTUR  

og fallegir kaupaukar* með hverjum 
keyptum ilmi frá NINA RICCI  
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ÍTALÍA, AP „Þetta er eini möguleik-
inn!“ sagði Giorgio Napolitano, for-
seti Ítalíu, þegar hann færði Enrico 
Letta umboð til þess að mynda rík-
isstjórn og binda þannig enda á 
tveggja mánaða stjórnar kreppu 
og hefja vinnu við að koma Ítalíu 
á rétta leið. Letta er varaformaður 
Lýðræðisflokksins, sem er vinstra 
megin við miðju á hinu pólitíska lit-
rófi, en í umboði Napolitanos felst 
að Letta myndi samsteypustjórn 
með hægriflokki Silvios Berlus-
coni, fyrrverandi forsætisráðherra. 
Vinstri menn hafa meirihluta í 
neðri deild þingsins, en hægri 
menn í öldungadeildinni. Forset-
inn hafði áður fengið vilyrði stóru 
flokkanna fyrir því að þeir styddu 
stjórn undir forustu Letta.

Forsætisráðherrann verðandi 
sagði að hann áttaði sig á þeirri 
ábyrgð sem honum væri falin. For-
gangsverkefnið sé að takast á við 
hina „gríðarlegu og óviðunandi“ 
erfiðleika sem Ítalía, sem er þriðja 
stærsta efnahagsveldi Evrópu-
sambandsins, hefur glímt við síð-
ustu misseri.

„Staðan er mjög erfið og for-
dæmislaus þar sem getur brugð-
ið til beggja vona,“ sagði Letta 
og bætti við að næsta verkefni á 
forgangsröðinni væru pólitísk-
ar umbætur þar sem stjórnmála-
stéttin hefði glatað allri tiltrú 
almennings. Meðal annars hygg-
ur hann á fækkun þingmanna og 
breytingar á kosningalöggjöfinni.

Ítalíu hefur verið stýrt af teknó-
kratastjórn Marios Monti frá 
haustinu 2011 þegar Berlusconi 
hrökklaðist frá völdum. Monti inn-
leiddi margar nauðsynlegar en 
afar óvinsælar aðgerðir þar sem 
skorið var niður í útgjöldum hins 
opinbera og skattar og gjöld hækk-
uð. Hann hlaut ekki brautargengi 
í kosningunum, þar sem andúð 
almennings á stjórnmála stéttinni 
kom berlega í ljós og framboð 
grínistans Beppes Grillo hlaut um 
fimmtung atkvæða.

Grillo lýsti yfir mikilli óánægju 
með útnefningu Letta, sem 
hann sagði skýrt dæmi um sam-
tryggingu gömlu flokkanna. 

 thorgils@frettabladid.is 

Stóru hægri og vinstri flokk-
arnir á Ítalíu saman í stjórn
Enrico Letta fékk í gær umboð til að mynda samsteypustjórn á Ítalíu og binda enda á tveggja mánaða stjórnar-
kreppu. Efnahagsmál eru stærsta viðfangsefni stjórnarinnar sem tekur við af teknókratastjórn Marios Monti.

Enrico Letta er 46 ára gamall þingmaður fyrir Lýðræðisflokkinn. Hann 
var valinn til að mynda stjórn fram yfir hinn 74 ára gamla Giuliano 
Amato, sem hefur verið forsætisráðherra í tvígang. Letta þykir vera 
fulltrúi nýrrar kynslóðar stjórnmálamanna en hann hefur þó verið lengi í 
stjórnmálum. Árið 1998 varð hann yngsti ráðherra Ítalíu frá upphafi, 32ja 
ára gamall, þegar hann var gerður að Evrópumálaráðherra. Hann gegndi 
síðar öðrum ráðherraembættum en settist á þing fyrir Lýðræðisflokkinn 
árið 2008. Hann er bróðursonur Giannis Letta, sem hefur verið starfs-
mannastjóri Berlusconis í áratug.

➜ Hver er Enrico Letta?   Staðan er 
mjög erfið og 
fordæmislaus 
þar sem getur 

brugðið til 
beggja vona.

Enrico Letta, verðandi 
forsætisráðherra Ítalíu

EINI MÖGULEIKINN  Enrico Letta hefur verið 
falið að mynda samsteypustjórn stóru flokk-
anna á Ítalíu. Þar hefur stjórnarkreppa ríkt í 
um tvo mánuði.

NOREGUR Hægt hefði verið að 
koma í veg fyrir þrettán dauðs-
föll og röð læknamistaka á 
norska hátæknisjúkrahúsinu  
Ahus, undir stjórn Huldu 
Gunnars dóttur, síðustu tvö ár. 

Hulda greinir frá sögu sinni 
í Nýju lífi þar sem segir að hún 
hafi beðið aðstandendur þeirra 
sem létust afsökunar. 

Undanfarin tvö ár hafa fréttir 
af ástandi spítalans tröllriðið 
norskum fjölmiðlum, en málið 
hefur meðal annars orðið til þess 
að norski heilbrigðisráðherrann 
sagði af sér, auk tveggja stjórn-
enda spítalans.

Ahus var gert að þjóna 160.000 
íbúum til viðbótar við rúmlega 
320.000 sem hann þjónaði þegar.

  - sv

Iðrast vegna dauðsfalla:

Hulda gengst 
við mistökum

MIKIL GAGNRÝNI Á HULDU
 Álagið á Ahus hefur sætt mikilli gagn-
rýni í Noregi undanfarin tvö ár og hefur 
ráðherra sagt af sér vegna málsins. 
 FRÉTTABLAÐIÐI/ANTON
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DÖNSK
ÁÐUR 998 KR. ÁÐUR 998 KR

Kræsingar & kostakjör

KJÚKLINKAPOPPKORN
DANPO
VERÐ ÁÐUR  1.998 KR/KGVERÐ ÁÐUR 1 998 KR/KG

KR
PK

NAUTALUNDIR
DANSKAR
VERÐ ÁÐUR  4.498 KR/KGVERÐ ÁÐUR 4 498 KR/KG

KR
KG

SVÍNALUNDIR
FROSNAR DANSKAR
VERÐ ÁÐUR  1.998 KR/KGVERÐ ÁÐUR 1 998 KR/KG

KR
KG

30% AFSLÁTTUR

www.netto.is |  Mjódd · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss  | 
Tilboðin gilda meðan birgðir endast.  

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

OPIÐ 

í öllum Nettó-

verslunum á 

sumardaginn fyrsta!



SPY OK CRI
ÖFLUFLÖGURKARTÖ
KA/BACON/PEPPERPAPRIK

75 G

KR
STK

PERUR

KR
KG

KJÚKLINGABRINGUR
900 GR
VERÐ ÁÐURVERÐ ÁÐUR
1.698 KR/PK1 698 KR/PK

KR
PK

KJÚKLING
700 GR
VERÐ ÁÐURVERÐ ÁÐUR
1.598 KR/PK1 598 KR/PK

40% AFSLÁTTUR

GALUNDIR

R R
KK

KR
PK

KAFFI 
LÍFRÆNT
400 G
VERÐ ÁÐUR 899 KR/PKVERÐ ÁÐUR 899 KR/PK

KR
PK

KAFFI
RAUÐUR
500 G
VERÐ ÁÐUR 799 KR/PKVERÐ ÁÐUR 799 KR/PK

KR
PK

KAFFI
GRÁR
400 G
VERÐ ÁÐUR 599 KR/PKVERÐ ÁÐUR 599 KR/PK

KR
PK

25% AFSLÁTTUR

30% AFSLÁTTUR

TILBOÐIN GILDA 18. - 28. APRÍL

SVÍNARIFJABITAR BBQ
VERÐ ÁÐUR VERÐ ÁÐUR
598 KR/KG598 KR/KG

KR
KG 25% AFSLÁTTUR

50% AFSLÁTTUR

25% AFSLÁTTUR

R. CULTURA DRYKKKJARJÓGURT
JARÐABER/BLÁBER/HHINDBER
500 ML

Ó
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Afnám stimpilgjalda af 
neytendalánum
■ Lækkar kostnað við lántöku og 
eykur hreyfanleika milli banka og 
þar með aukinni samkeppni á fjár-
málamarkaði.

Bann við innheimtu lántöku-
gjalda umfram vexti af neyt-
endalánum 
■ Með lántökukostnaði er átt við 
þóknun og önnur gjöld sem neyt-
andi þarf að greiða lánveitanda í 
tengslum við lánasamninginn.

Uppgreiðslugjöld verði tak-
mörkuð 
■ Svo þau miði sannanlega við 
endurfjármögnunaráhættu
lánveitanda.

Vefsíða um fjármálamarkaðinn
■ Stofnuð verði vefsíða þar sem 
allar upplýsingar um fjármála-
þjónustu eru veittar á skýran og 
aðgengilegan hátt. 

Fleiri tegundir húsnæðislána
■ Boðið verði upp á lán sem hækka 
ekki umfram umsamin mörk og 
áhætta dreifist milli lántaka og 
lánveitanda.

Viðurlög við broti á neytenda-
lögum verði hert
■ Stjórnvaldssektir skulu taka mið 
af veltu síðasta rekstrarárs líkt og í 
samkeppnis lögum. 

Sektir vegna neytendalagabrota hækki
Meðal fl eiri tillagna nefndarinnar eru:

Samkeppniseftirlitið og nýtt emb-
ætti umboðsmanns neytenda á að 
taka starfsemi bankanna á hús-
næðismarkaði til ítarlegrar skoð-
unar. Samkeppni á bankamarkaði 
er ábótavant, sér í lagi á húsnæðis-
markaðnum, og því skulu stjórn-
völd beita sér fyrir rannsókninni. 

Þetta er hluti af tillögum nefndar 
á vegum forsætisráðuneytisins um 
bætta neytendavernd. 

Tillögurnar eru margar og 

róttækar. Ein þeirra er að búa 
til nýtt embætti Umboðsmanns 
neytenda með sameiningu Neyt-
endastofu og talsmanns neytenda, 
sem verði þá lögð niður í núver-
andi mynd. Nýtt embætti taki 
við skyldum þeirra og bæti við 
sig verkefnum sem nú er sinnt af 
Fjármálaeftirlitinu og snúa að neyt-
endamálum. Umboðsmaðurinn ætti 
þá að hafa svipuð völd eins og tíðk-
ast á Norður löndunum. - sv

Vilja styrkja málefni neytenda með nýju embætti:

Leggja til allsherjar-
rannsókn á bönkum

SAMKEPPNI SEM SKAL SKOÐA   Nefnd um neytendavernd vill allsherjarrannsókn 
innan bankanna á starfsemi húsnæðismarkaðarins.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þær verslanir sem banna stofn-
unum á borð við ASÍ að gera 
verðkannanir í búðum sínum hafa 
eitthvað að fela. Þetta er skoðun 
Neytendasamtakanna sem birt-
ist á heimasíðu þeirra í gær. Þar 
undirstrika Neytendasamtökin 
mikilvægi verðkannana og hvetja 
hlutaðeigandi aðila til að ná sátt 
um þær en leggja áherslu á að 
þær séu gerðar á forsendum neyt-
enda enda gerðar í þeirra þágu.

„Í fyrsta lagi veita verðkann-
anir neytendum upplýsingar um 
verð í verslunum, verðþróun 
hjá hverri fyrir sig og verðmun 
milli þeirra. Í öðru lagi veita þær 
verslunum aðhald við verðlagn-
ingu. Það er því afar mikilvægt 
að slíkar kannanir séu gerðar og 
nái til allra verslana,“ segja sam-
tökin. 

Verslarnir banna eftirlit:

Hafa allar eitt-
hvað að fela

BANNAÐI VERÐKÖNNUN  Jón Gerald 
Sullenberger, eigandi Kosts, kallaði lög-
reglu til þegar ASÍ hugðist kanna verð. 

Kostnaður tuga ef ekki hundraða 
þúsunda Íslendinga vegna lyfja-
kaupa mun taka breytingum hinn 
4. maí næstkomandi þegar nýtt 
greiðsluþátttökukerfi Sjúkra-
trygginga Íslands (SÍ) tekur gildi.

Í stuttu máli má segja að breyting-
arnar valdi því að kostnaður þeirra 
sem kaupa hlutfallslega mikið af 
lyfjum lækkar en kostnaður þeirra 
sem kaupa hlutfallslega lítið af lyfj-
um hækkar. Þá hættir SÍ að greiða 
að fullu niður svokölluð stjörnu-
merkt lyf, en þeirra á meðal eru 
glákulyf, sykursýkislyf og krabba-
meinslyf.

Nýja kerfið byggir á lögum sem 
Alþingi samþykkti í fyrra. Mark-
mið þeirra var að auka jafnræði 
milli lyfjakaupenda og tryggja að 
lyfjakostnaður lækkaði hjá þeim 
sem nota mest af lyfjum. Kostnað-
ur SÍ vegna greiðsluþátttöku í lyfja-
kaupum breytist lítið sem ekkert við 
breytingarnar en kostnaður ýmissa 
hópa lyfjakaupenda breytist.

Nýja kerfið byggir á þrepaskiptri 
greiðsluþátttöku SÍ þar sem lyfja-
kaupandi greiðir hlutfallslega minna 
eftir því sem lyfjakostnaður hans 
eykst á hverju tólf mánaða tímabili. 
Í fyrsta þrepi greiðir hann lyf að 
fullu, í öðru þrepi greiðir hann 15% 
af verði lyfja og í þriðja þrepi greið-
ir hann 7,5%. Þá er sett þak á lyfja-
kostnað einstaklinga á tímabilinu 

Lyfjakostnaður flestra breytist
Sjúkratryggingar Íslands taka í byrjun maí í notkun nýtt greiðsluþátttökukerfi vegna lyfjakaupa. Kostnaður 
flestra Íslendinga vegna lyfjakaupa tekur breytingum í kjölfarið. Sumir greiða minna en áður en aðrir meira.

Einstaklingur 
með fulla niður-

greiðslu í gamla 
kerfinu sem 
mun taka þátt í 

kostnaði við 
lyf í því nýja, 
í þessu tilfelli 

sykursýkislyf

Málþing Samtaka um söguferðaþjónustu (SSF) í samvinnu við 
Íslandsstofu. Að þessu sinni fjalla Söguslóðir um leikræna túlkun 
sögunnar í ferðaþjónustu bæði í London og hér heima á Íslandi.

Málþingsstjóri er Sigríður Margrét Guðmundsdóttir
 
Þinggjald  2.000 kr    
Fyrir nemendur og félaga í SSF 1.000 kr.

skráning á info@sagatrail.is
www.sagatrail.is

13.00 Ávarp
 Rögnvaldur Guðmundsson, formaður SSF.
  
13.10 Samstarf Íslandsstofu og Samtaka um söguferðaþjónustu 
 Kristjana Rós Guðjohnsen, verkefnisstjóri hjá Íslandsstofu.

13.25 Tales from my life of adventure
 Sögur af mínu ævintýralega lífi 
 Sir Otto de Grandson, riddari í hirð Edwards I Englandskonungs 
 árið 1285.

13.40 „Líf í tuskunum“ - leikræn leiðsögn á Árbæjarsafni
 Guðbrandur Benediktsson og Helga Maureen Gylfadóttir, sagnfræðingar. 

14.00 Sprelllifandi miðaldir
 Skúli Gautason, umsjónarmaður Miðaldadaga á Gásum við Eyjafjörð. 

14.20  Kaffi og með því

15.00 „Að virkja fortíðina, .. skiptir það máli?“
 Vala Garðarsdóttir, fornleifafræðingur og handritshöfundur.

15.20 Emotional Engagement with the Past: exploring the story of 
 how monarchs and people shaped society at the Tower of 
 London and Hampton Court Palace.
 Hrífandi stefnumót við fortíðina: könnun á sögu konunga og 
 fólks er mótuðu samfélagið í Lundúnaturni og Hampton höll.
 Christopher Gidlow, framkvæmdatjóri leikrænnar túlkunar við 
 Historic Royal Palace í London. 
               
15.50  „Að leika sitt eigið þjóðlíf“    
 Elfar Logi Hannesson, Kómedíuleikhúsinu.

16.20 Samantekt
 Skúli Björn Gunnarsson, Skriðuklaustri. 

LEIKRÆN TÚLKUN SÖGUNNAR

DAGSKRÁ:

Rögnvaldur 
Guðmundsson

Kristjana Rós 
Guðjohnsen

Sir Otto 
de Grandson

Guðbrandur 
Benediktsson

Helga Maureen 
Gylfadóttir

Skúli Gautason 

Vala 
Garðarsdóttir

Christopher 
Gidlow

Elfar Logi 
Hannesson

Skúli Björn 
Gunnarsson

Sigríður 
Margrét 
Guðmundsdóttir
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Þjóðmenningarhúsinu, 26. apríl kl. 13:00-16:30

sem hefst við fyrstu lyfjakaup eftir 
að kerfið tekur gildi.

Fyrir vikið munu þeir sem greiða 
mikið fyrir lyf njóta góðs af breyt-
ingunum. Margir munu þó þurfa að 
greiða meira en áður og þar af sér-
staklega tveir hópar. 

Annars vegar þeir sem greiða lítið 
fyrir lyf á ári. Þeir sem verja undir 
24.074 krónum í lyf á ári fá þannig 
enga niðurgreiðslu en upphæðin er 
að vísu lægri fyrir börn, unglinga og 
lífeyrisþega.

Hins vegar mun nokkur hluti 
þeirra ríflega 30 þúsund lyfjakaup-
enda sem notað hafa stjörnumerkt 
lyf en slík lyf hafa verið að fullu 
niðurgreidd af SÍ. Framvegis þurfa 
notendur þessara lyfja að taka þátt 
í kostnaði þeirra og mun kostnaður 
þessara einstaklinga því í mörgum 
tilfellum aukast.

Nálgast má upplýsingar um 
hvernig lyfjakostnaður hvers og 
eins breytist á vefsíðu SÍ.

 magnusl@frettabladid.is

Númer lyfjakaupa á tímabili Kostnaður í gamla kerfinu Kostnaður í nýja kerfinu
Nr. 1 22.413 kr. 26.583 kr.
Nr. 2 22.413 kr. 6.119 kr.
Nr. 3 22.413 kr. 4.163 kr.
Nr. 4 22.413 kr. 3.060 kr.
Samtals 89.652 kr. 39.925 kr.

Númer lyfjakaupa á tímabili Kostnaður í gamla kerfinu Kostnaður í nýja kerfinu
Nr. 1 4.600 kr. 22.316 kr.
Nr. 2 4.600 kr. 4.843 kr.
Nr. 3 4.600 kr. 3.347 kr.
Nr. 4 4.600 kr. 3.347 kr.
Samtals 18.400 kr. 33.853 kr.

Númer lyfjakaupa á tímabili Kostnaður í gamla kerfinu Kostnaður í nýja kerfinu
Nr. 1 0 kr. 31.171 kr.
Nr. 2 0 kr. 7.223 kr.
Nr. 3 0 kr. 5.354 kr.
Nr. 4 0 kr. 5.354 kr.
Samtals 0 kr. 49.102 kr.

Dæmi um áhrif breytinganna

LYF  Markmið breytinganna er að létta 
byrðar þeirra sem greiða mikið fyrir lyf 
og auka jafnræði milli lyfjanotenda.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Einstaklingur sem 
greiðir mikið fyrir lyf, 
í þessu tilfelli fyrir 

sykursýkislyf, blóð-
þrýstingslyf og 
astmalyf

Einstaklingur sem 
greiðir lítið fyrir lyf, 
í þessu tilfelli fyrir 

blóðþrýstingslyf
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Vnr.  49620200
28” götureiðhjól karla. 6 gíra, 
meðð brettum og bögglabera.29.990kr.

VVnr. 49620201
26” götureiðhjól kvenna. 
6 gíra, með brettum, 
böögglabera og körfu.

29.990kr.

24.990kr. 24.990kr. 25.990kr.

29.990kr. 38.990kr. 45.990kr.

4.990kr.

19.990kr.

Vnr. 49602022
Pro Thunder
16” barnareiðhjól.

Vnr. 49620050
Tiger 
barnareiðhjól.

Vnr. 49620051
Tiger 
barnareiðhjól.

Vnr. 49620052
Tiger
barnareiðhjól.

Vnr. 49620053-4
Excel reiðhjól.

Vnr. 49620055
Luxus reiðhjól.

Vnr. 49620106
Hlaupahjól, mini.

Vnr. 49602021
Pro Thunder
barnareiðhjól.

27.99077 kr.

Vnr. 49603301
Pro Thunder
barnareiðhjól.

3 LITIR

MEÐ HJÁLPARDEKKJUM MEÐ HJÁLPARDEKKJUMMEÐ HJÁLPARDEKKJUM

12”

20”

12”16”

20”

Vnr. 924420201-3
Reiðhjóllahjálmur,
stærðir SS-M-L. Vnr. 92420127-33

Reiðhjólahjálmur.

Vnr. 92420110
Barnahjálmur.

MIKIÐ ÚRVAL REIÐHJÓLA HJÁLMA

KLÚBB verð

Almennt verð 2.490 kr.
1.790kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 3.990 kr.
2.790kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 6.990 kr.
4.990kr.

MEÐ HJÁLPARDEKKJUM

16”

3 LITIR

26”

21 GÍR

RAUTT OG SVART EÐA BLÁTT OG SVART

21 GÍR

24”

Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

LÁGT VERÐ
– ALLA DAGA

MEÐ HJÁLPARDEKKJUM MEÐ HJÁLPA
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Önnur áætlun liggur fyrir gangi ekki 
að taka hér upp evru. Þetta kom fram 
í máli Árna Páls Árnasonar, formanns 
Samfylkingarinnar, með formönnum 
stærstu flokka á fundi VÍB og Kaup-
hallarinnar í Hörpu á þriðjudag.

„Við verðum þá að leggja enn meiri 
áherslu á afgang af ríkisútgjöldum, vera 
með enn lægra raungengi til að hafa 
raunverulegan afgang á utanríkisvið-
skiptum til að greiða niður skuldir og 
þar af leiðandi lakari lífskjör og minni 
afgang til velferðarmála,“ sagði hann. 
„Hægt er að reka Ísland til langframa 
með krónu, en því fylgir kostnaður sem 
ekki er hægt að horfa fram hjá.“  - óká

Segir aðra áætlun liggja fyrir verði hér ekki tekin upp evra:

Krónunni fylgir kostnaðarauki

Á FUNDI  Árni Páll segir Fram-
sóknar- og Sjálfstæðisflokk skorta 
framtíðarsýn í peningamálum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hagnaður Össurar á fyrsta ársfjórð-
ungi dregst saman um rúmlega 41 
prósent miðað við sama ársfjórðung 
í fyrra. Í nýbirtu uppgjöri kemur 
fram að hagnaður fjórðungsins í ár 
sé tæplega 5,8 milljónir Bandaríkja-
dala. Á sama tíma í fyrra nam hagn-
aðurinn 9,8 milljónum dala.

Heildarsala fyrirtækisins nam 
97,1 milljón dala samanborið við 
99,8 milljónir á fyrsta fjórðungi 
2012. Samdráttur milli ára nemur 
þremur prósentum. 

„Fyrsti ársfjórðungur hefur verið 

erfiður,“ segir Jón Sigurðsson, for-
stjóri Össurar, í tilkynningu félags-
ins. „Breytingar á endurgreiðslu-
kerfinu í Bandaríkjunum hafa haft 
meiri áhrif en við gerðum ráð fyrir 

og mun áhrifanna gæta út þetta ár. 
Við höfum gert viðeigandi ráðstaf-
anir en það mun taka nokkurn tíma 
að aðlagast breyttum aðstæðum.“ 

 - óká

Fyrsti fjórðungur ársins hefur verið stoðtækjafyrirtækinu Össuri erfiður:

Hagnaður dregst mikið saman
Liður  F1 2013  F1 2012  Breyting
Heildarsala 97,1  99,8  - 2,7%
Framlegð  60,0  62,0 -3,2%
EBITDA 13,5  17,8 -24,2%
Hagnaður  5,8  9,8 -41,1%
 *Allar tölur eru í milljónum Bandaríkjadala. Heimild: Árshlutauppgjör Össurar

UPPGJÖR 1. ÁRSFJÓRÐUNGS HJÁ ÖSSURI*

Miðaverð er 3.900 kr. Miðasala fer fram á Miði.is, Harpa.is, í miðasölu Hörpu og í síma 528-5050.

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX Í DAG!

#laddilengirlifid

„Laddi er engum líkur

...Hann er þjóðargersemi.“

Pressan.is

„Stórkostleg sýning!“

- Heimir Karlsson, Bylgjan

„Sprenghlægileg sýning

fyrir allan aldur!“

- Sirrý, Rás 2

EINLEIKIN GAMANSEMI Í HÖRPU
EFTIR KARL ÁGÚST, LADDA OG SIGGA SIGURJÓNS

Opnunarverð hlutabréfa Vátrygg-
ingafélags Íslands (VÍS), þegar 
þau voru tekin til viðskipta í Nas-
daq OMX Kauphöll Íslands í gær-
morgun, var 9,15 krónur á hlut, 15,1 
prósenti yfir 7,95 króna útboðs-
gengi félagsins. Við lokun markað-
ar í gær hafði gengi bréfa félagsins 
svo hækkað enn, í 9,22 krónur á hlut, 
eða um 16 prósent frá útboði.

Heildarupphæð viðskipta með 
bréf VÍS á fyrsta degi í Kauphöll-
inni var 1.465 milljónir króna, en 
alls skiptu rúmlega 166 milljónir 
hluta um hendur í 194 viðskiptum.

Páll Harðarson, forstjóri Kaup-
hallarinnar, sagði fyrir opnun mark-
aðar í gær að fagnaðarefni væri að 
fá jafnglæsilegt félag á markað. 
Hann sagði skráningarferli félags-
ins allt hafa gengið afskaplega vel 
og kvað um leið ýmislegt markvert 
við skráningu VÍS í Kauphöllina.

„Það fyrsta sem ástæða er til að 
benda á er sá mikli fjöldi sem þátt 
tók í útboði félagsins og ber vott um 
mikinn áhuga á því,“ sagði Páll og 
benti á að núna væri ekkert annað 
félag sem skráð er í kauphöll með 
jafnmarga hluthafa og VÍS. 

Þá benti Páll á að útboð VÍS til 
skráningar í Kauphöllina væri með 
þeim stærstu sem fram hafi farið 
frá aldamótum. „Í samhengi hlut-
anna var þetta mjög stórt útboð og 

gekk afskaplega vel,“ sagði hann.
Um leið vakti Páll athygli á 

þeim tímamótum sem í því fælust 
að Sigrún Ragna Ólafsdóttir, for-
stjóri VÍS, væri nú í fyrsta konan 
um langt árabil sem stýrir skráðu 
félagi hér á landi. „Og ég er ein-
dregið þeirrar skoðunar að meira 
jafnvægi í kynjahlutföllum stuðli 
að aukinni fagmennsku í íslensku 
atvinnulífi.“

Sigrún Ragna sagði skráninguna 
mikil tímamót fyrir félag eins og 
VÍS. „Útboðið gekk vel og við erum 
gríðarlega stolt af þessum mikla 
áhuga sem kom fram í útboðinu og 
því mikla trausti og trú sem fjár-
festar hafa á framtíðahorfum og 
stöðu VÍS. Við gerum það sem í 
okkar valdi stendur til að standa 
undir því trausti,“ sagði hún eftir 
að bréf félagsins voru tekin til við-
skipta í gær.

Arion banki hafði umsjón með 
skráningu VÍS í Kauphöllina og 
rekur viðskiptavakt með bréf 
félagsins, ásamt Landsbankanum.

Tvær tilkynningar um eignar-
hlut bárust Kauphöllinni í gær. 
Önnur var vegna eignarhlutar 
Hagamels ehf., félags Hallbjörns 
Karlssonar og Árna Haukssonar, 
upp á 9,9 prósent. Hin var vegna 
rúmlega 6,6 prósenta eignarhlutar 
Arion banka.  olikr@frettabladid.is

VÍS er með 
flesta hluthafa
Verð hlutabréfa VÍS hækkaði um 16 prósent frá útboðs-
gengi á fyrsta degi viðskipta í gær. Markverð skráning 
fyrir margra hluta sakir, segir forstjóri Kauphallar-
innar. Félagið er með flesta hluthafa skráðra félaga.

VIÐ OPNUN MARKAÐAR  Sigrún Ragna Ólafsdóttir, forstjóri VÍS, hringir kauphallar-
bjöllunni við upphaf viðskipta klukkan hálftíu í gærmorgun. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Vátryggingafélags Íslands hf. (VÍS), 
sem tekið var í gær til viðskipta á 
aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland 
kauphallarinnar, tilheyrir fjármála-
geiranum og flokkast sem lítið 
félag (e. small cap). VÍS er annað fé-
lagið sem skráð er á NASDAQ OMX 
Nordic markaðinn á árinu og það 
fyrsta í Kauphöllina íslensku. „Það 
er einnig fyrsta tryggingafélagið á 
íslenska markaðnum. Viðskipti með 
VÍS verða undir auðkenninu VIS,“ 
segir í tilkynningu Kauphallarinnar. 

VÍS er leiðandi á sviði vátrygginga á Íslandi og var stofnað í febrúar 1989 
við samruna Samvinnutrygginga og Brunabótafélags Íslands. 

Fyrsta tryggingafélagið á markað

BOÐIN VELKOMIN  Páll Harðarson 
og Sigrún Ragna Ólafsdóttir handsala 
skráningu VÍS á markað.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Framsóknarflokkurinn vill nú allt í einu 
slá byggingu nýs Landspítala á frest í 4-6 
ár. Þess í stað ætla framsóknarmenn að 
setja 12-13 milljarða í Landspítalann „og 
umhverfi hans“, gera við gamlar byggingar 
á lóðinni og „byggja undir ný tæki“, hvað 
sem það nú þýðir. Hér vitna ég í Vigdísi 
Hauksdóttur á fundi með tannlæknum sl. 
miðvikudag.

Hvað þýðir það að „gera ekki neitt“ í 
byggingarmálum spítalans í 4-6 ár? Rekst-
ur LSH á 17 stöðum í borginni kostar auka-
lega 3 milljarða króna á ári. Frestun Fram-
sóknar mun þannig kosta ríkissjóð 12-18 
milljarða króna í óþarfa rekstrarkostnað 
á þessum tíma – frestunin þýðir í reynd að 
henda þeim peningum út um gluggann!

Í áætlunum um byggingu nýs Landspít-
ala er reiknað með viðhaldi, niðurrifi og 
endurnýjun eldri bygginga við Hringbraut 
upp á 11-14 milljarða. Þær áætlanir byggja 
á því að nýr spítali taki við sjúklingum og 
starfsemi þannig að hægt sé að rýma þau 
eldri og endurnýja þau. Framsókn vill setja 
12-13 milljarða í umhverfi og viðgerðir á 
eldri byggingum án þess að til staðar sé ný 
bygging til að taka á móti sjúklingunum á 
meðan. Það er ljóst að gömlu byggingarnar 
við Hringbraut þjóna ekki lengur hlutverki 
sínu. Ef hætt verður við nýbygginguna og 
eins ef henni verður slegið á frest í 4-6 ár 
eins og Framsókn vill, þá þarf einfaldlega 

að rýma þær til að endurbyggja þær. Svo 
einfalt er málið. Og hvert eiga sjúklingarn-
ir að fara á meðan?

Bygging nýs Landspítala er þjóðhagslega 
hagkvæm framkvæmd. Hún mun borga 
sig upp á 25-30 árum með hreinum sparn-
aði í rekstri. En fjárhagslegur ávinningur 
er ekki aðalatriðið hér heldur betri þjón-
usta við sjúklinga og aðstandendur, meira 
öryggi vegna minni sýkingarhættu, betri 
vinnuaðstaða og aðbúnaður fyrir starfsfólk 
og nema á heilbrigðissviði og loks meiri 
árangur í rannsóknum á sviði heilbrigðis-
vísinda. Þetta hafa allir flokkar skilið og 
stutt til þessa – þar til núverandi forysta 
Framsóknar skarst úr leik á síðustu dögum 
þingsins í vor.

Sem heilbrigðisráðherra beitti ég mér 
fyrir og studdi dyggilega við ný byggingu 
Landspítalans. Það gerðu líka fyrri ráð-
herrar Framsóknarflokksins. Núverandi 
forystu þess flokks er hins vegar ekki 
treystandi í þessum efnum. Á hverju ári 
koma 100 þúsund sjúklingar alls staðar að 
af landinu á Landspítalann. Sá hlekkur í 
heilbrigðisþjónustu okkar má ekki bresta. 

VG vill forgangsraða í þágu velferðar 
á næsta kjörtímabili. Við höfum skapað 
svigrúm í heilbrigðis- og menntamálum. 
Í því felst m.a. að reisa nýjan Landspítala 
og gera betur við starfsfólk í aðbúnaði og 
launum.  

Framsókn og Landspítalinn
HEILBRIGÐIS-
MÁL

Álfheiður 
Ingadóttir 
þingmaður VG

F
ram til þessa hefur kosningabaráttan snúist um niður-
fellingu á skuldum heimilanna. Reyndar bara þeirra 
heimila sem skulda húsnæðislán. Nokkrir flokkar tala um 
leiðréttingu og réttlætismál. Peningarnir eiga að koma úr 
samningaviðræðum við erlenda aðila sem hafa fjárfest hér 

á landi og sitja fastir með peningana sína á Íslandi vegna gjaldeyris-
hafta. 

Samningaviðræður við þessa svokölluðu erlendu kröfuhafa – sem 
stundum eru kallaðir vogunarsjóðir og jafnvel hrægammasjóðir – 
eru viðkvæmar. Óábyrg umræða nú getur skaðað viðræður um að 
losa hér gjaldeyrishöft og hleypa þessum sjóðum úr landi. Svo ekki 

sé talað um hversu glórulaust það 
er að vilja hirða af þessu fólki 
peningana þess. Að verulegum 
hluta eru þetta jú peningar fólks 
sem fjárfesti í sjóðum sem síðan 
tóku áhættu og fjárfestu hér á 
Íslandi í góðri trú.

Í framtíðinni má gera ráð fyrir 
að við Íslendingar viljum laða til okkar erlent fjármagn. Til þess 
þurfum við að bjóða upp á góð fjárfestingartækifæri og traust. 
Vissulega skaðaðist orðstír okkar mikið þegar allt bankakerfið 
hrundi og það mun taka tíma að bæta hann. Allur málflutningur um 
að hirða hundruð milljarða af umræddum sjóðum eykur ekki traust 
erlendra fjármagnseigenda á okkar litla landi.

Umræðan er til komin vegna þeirrar einföldu staðreyndar að 
kosningabaráttan snýst um hag heimilanna í landinu. Í fljótu bragði 
er erfitt að sjá hvort mjög skuldsett heimili séu miklu bættari með 
tuttugu prósenta niðurfellingu skulda. Miklu nær væri að bjóða 
þeim fjölskyldum sem verst eru staddar að fara lyklaleiðina svoköll-
uðu. Þá kæmist fólk úr skuldafangelsi og gæti byrjað upp á nýtt.

Ef það verður svo niðurstaða viðræðna við erlendu fjármagns-
eigendurna að þeir geti farið með fé sitt frá Íslandi og gjaldeyris-
höftin verði afnumin væri miklu nær að ríkið greiddi niður erlendar 
skuldir með hugsanlegum afgangi. Nú þegar greiðum við 90 millj-
arða í vexti af þessum skuldum árlega og þær fara ekki minnkandi. 
Ein mesta kjarabót allra Íslendinga felst í að geta minnkað þessar 
skuldir verulega. Á einu kjörtímabili er hægt að gera mikið fyrir 90 
milljarða á ári.

Fasteignakaup á Íslandi hafa lengi verið einhvers konar lotterí. 
Þannig var hægt að kaupa íbúð á tíunda áratugnum og horfa á verð 
hennar margfaldast á örfáum árum. Allir virtust græða og lítil 
krafa var um að fólk deildi þeim hagnaði með þjóðinni allri. Enda er 
það oft þannig að þegar einhver græðir vill viðkomandi ekki deila 
en sé tap er þörfin mikil fyrir að aðrir taki þátt í að borga það tap 
niður.

Ekkert bendir til þess að húsnæðiskaup almennings hætti að vera 
áhættusöm. Hins vegar hefur verið bent á ýmsar áhugaverðar leiðir 
í þessari kosningabaráttu. ASÍ átti gott útspil með dönsku leiðinni 
svokölluðu og hér í Reykjavík eru hafnar miklar framkvæmdir við 
byggingu leiguhúsnæðis. Aftur koma þessar nýju lausnir ekki þeim 
skuldugustu að neinu gagni. Ekki frekar en það myndi hjálpa þeim 
að lækka skuldirnar um fimmtung. Fólk þarf tækifæri til að byrja 
upp á nýtt í stað þess að lengt sé í hengingarólinni. 

Kosið um niðurfellingu húsnæðisskulda:

Lengt í 
hengingarólinni

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Firrrði HHaffnnnarrfirrðði SSímmii 55555 6666555 - 666662 55555222 • kkookkuuliist@@@@kookkulissstt..is

Hreinskilinn frambjóðandi
Um Brynjar Níelsson má margt 
segja. Eitt af því er þó ekki að hann 
liggi á skoðunum sínum, en hann 
er óhræddur við að láta þær í ljós, 
hversu vinsælar sem þær eru. Þannig 
hikaði hann ekki við að segja á 
kosningafundi að lítið yrði að marka 
stjórnarsáttmála Sjálfstæðis- og 
Framsóknarflokks, vegna tillagna 
síðarnefnda flokksins. Hann 
talaði býsna skýrt í grein á 
heimasíðu sinni á Pressunni 
þar sem hann ræddi tillögur 
Framsóknar í skuldamálum 
heimilanna. Hann mun 
ekki leggja nafn sitt við þær 
og eigi að verða samstarf 
flokkanna tveggja þarf 
Framsókn að leggja 
þær til hliðar.

Tengslin ræktuð
Fáir munu vera jafn skorinorðir 
og Brynjar í aðdraganda kosninga. 
Það er gömul saga og ný að þegar 
að stjórnarmyndun kemur verður 
tryggðin við kosningaloforðin minni 
en þegar sannfæra á kjósendur. 
Það er hins vegar ljóst að margir 
flokksmenn Sjálfstæðis- og Fram-
sóknarflokks eru farnir að rækta 
tengslin sín á milli–  þó að formlegar 

viðræður séu ekki hafnar.

Hvar er Björt?
Björt Ólafsdóttir er oddviti 
Bjartrar framtíðar í Reykja-
víkurkjördæmi norður. Það eru 

kannski nokkur tíðindi 
fyrir lesendur, þar 

sem varla hefur 
til hennar 

spurst frá því tilkynnt var að hún 
mundi taka að sér að leiða listann. 
Hún hefur ekki mætt í sjónvarpsvið-
ræður fyrir hönd flokksins, nokkuð 
sem aðrir oddvitar hans hafa hins 
vegar gert. Kannski telur Björt 
framtíð hina oddvitana betur til þess 
fallna, en erfitt er að sjá hver eigi 
betur heima í umræðum oddvita 

allra flokka úr Reykjavík 
norður, en oddvitinn í 
Reykjavík norður. Björt 
mætti þó ekki í þann 
þátt, heldur Heiða 
Kristín Helgadóttir.
 kolbeinn@frettabladid.is
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Kjördagur býður upp á nýtt upphaf. 
Sumir segja þetta ofmetna fullyrðingu. 
Aðrir telja að Alþingi og stjórnmálamenn 
séu alveg búnir að týna jarðtengingunni. 
Samt upplifa flestir að atkvæði þeirra 
skipti miklu máli og að við kosningar lok-
ist kaflar og ný tækifæri bjóðist.

Íslendingar, eins og flestar þjóðir, eru 
hugsi yfir því hvernig ákvarðanir stjórn-
mála og stjórnvalda geti endurspeglað 
hag almennings betur. Lýðræðið gegnir 
lykilhlutverki og flestir vilja sjá fjöl-
breyttari leiðir með þátttöku almennings 
við ákvarðanatöku, t.d. með aukinni upp-
lýsingatækni. Hvernig aukin lýðræðis-
leg þátttaka er útfærð, er í höndum 
stjórnmála manna. Traust til stjórnmála-
manna hefur þó aldrei mælst lægra á 
Íslandi. Þessi mótsögn er eitt mikilvæg-
asta verkefni næsta þings. Stjórnmála-
menn þurfa ekki einungis að endurvinna 
eigið traust heldur verða þingmenn og 
sveitarstjórnarmenn að sýna í verki að 
þeir kunni að hlusta. Þeir þurfa að sýna 
að þeir taki ábendingar og gagnrýni til 
greina við ákvarðanatöku og lagagerð.

Aukið samráð flokka
Aukið traust á verkum stjórnmálamanna 
felst þó ekki einungis í að þátttaka 
almennings við ákvarðanatöku verði 
aukin. Íbúar þessa lands vilja nefnilega 
líka trúa því að fulltrúalýðræði á þingi 
geti skilað því að flokkar nái að semja sín 
á milli um mikilvægustu málefnin. Að 
minnsta kosti eins langt og það nær. Að 
samtal, samræður og samningar séu eðli-
legur hluti af þingstörfum, miklu frekar 
en uppsetning á hálfgerðum leikritum 

og töf mála sem landsmenn eru orðnir 
dauðleiðir á. Traust á þinginu eykst þegar 
þingmenn sýna í verki að ríkisstjórnir og 
stjórnmálaflokkar geti horft lengra fram 
í tímann og unnið með stefnumarkandi 
ákvarðanir sem taka á mikilvægustu 
verkefnunum. Vantraustið endurspeglast 
þannig í því að Alþingi nær ekki sátt um 
stórar, stefnumarkandi ákvarðanir.

Eins og tekið er skýrt fram í skýrslu 
McKinsey um framtíð Íslands verður 
framtíðaruppbygging efnahagskerfis 
ómarkviss með öllu nema þing flokkar 
geti sameinast um viss grundvallar-
sjónarmið. Þetta á ekki bara við um 
Ísland heldur hvaða land sem er. Það 
er okkur sem þjóð bráðnauðsynlegt að 
þingið læri af nágrönnum okkar í þessum 
efnum. Danskir stjórnmálaflokkar hafa 
t.a.m. í yfir tuttugu ár samið um stefnu-
mótandi ákvarðanir áður en ný laga-
frumvörp eru lögð fram. Þannig eru 
langtíma ákvarðanir best teknar.

Áskorun til formanna
Hvernig sem atkvæði falla á laugardag-
inn er ljóst að ný kynslóð formanna tekur 
við stjórn landsins. Kjósendur krefjast 
þess nú þegar algjör endurnýjun hefur 
átt sér stað í forystu flokka að þeir taki 
upp ný vinnubrögð sem endurspegla 
meiri sátt og meiri langtímasýn fyrir 
Ísland. Það er mikil áskorun til þing-
manna að sýna fram á að kynslóða skiptin 
sjáist í verki. Kjósendur líta margir á 
þetta fólk sem mikilvægustu forsendu 
þess að hægt verði að endurreisa traust á 
Alþingi.

Næstu ríkisstjórnarflokkar verða að 
vinna markvisst með þeim flokkum sem 
ekki taka við lyklum ráðuneyta og sýna 
þannig kjósendum að starfað verði náið 
með minnihluta Alþingis að hagsmuna-
málum þjóðarinnar og framtíðarsýn 
landsins. Allir kjörnir þingmenn sitja 
á þingi með það sameiginlega markmið 
að standa vörð um hag þjóðarinnar og 

byggja upp betri framtíð fyrir okkar auð-
uga land.

Að sjálfsögðu hafa stjórnmála flokkar 
ólíkar áherslur á sama hátt og lands-
menn hafa mismunandi skoðanir á hlut-
unum. Alþingi er hins vegar rúið trausti 
einmitt af því að ekki eru gerðar neinar 
alvöru tilraunir til þess að ná sátt í 
stórum málum. Vinnubrögðin felast, ólíkt 
því sem þekkist í Danmörku, fremur í 
að nokkuð ítarlega unnin frumvörp eru 
lögð fram sem skapa strax ágreining um 
heildarmyndina. Þegar markmiðin eru 
sambærileg hjá flokkum á þingi, eins og 
t.d. að hjálpa verði heimilum í miklum 
skuldavanda, þá á klárlega að vera ger-
legt að ræða hugmyndir allra stjórnmála-
afla og vinna sameiginlega að settu 
marki. Slík vinnubrögð myndu örugglega 
skila okkur mun betri stefnumörkun og 
ákvörðunum til lengri tíma.

Meira traust
Fyrir fjórum árum varð búsáhalda-
bylting á Íslandi. Fólkið í landinu kallaði 
á breytt vinnubrögð. Við síðustu kosn-
ingar varð töluverð endurnýjun í hópi 
þingmanna en vinnubrögðin breyttust 
lítið og margir myndu segja að þau hafi 
hreinlega versnað. Enn standa stór mál 
eftir óleyst og þingmenn virðast ekki 
hafa skynjað að kallað var eftir breyttum 
vinnubrögðum sem fela í sér að átök 
verði lögð til hliðar. Það væri skilvirkasta 
leiðin til að byggja upp traust á Alþingi 
að nýju en á laugardaginn gefst tilvalið 
tækifæri fyrir nýkjörna þingmenn að 
hefja þá vegferð.

Ný kynslóð
Þó óljóst sé hvernig atkvæði 
falla á kjördag er ljóst að ný 

kynslóð formanna tekur við stjórn 
landsins.

Í DAG 
Þorbjörg Helga
Vigfúsdóttir
borgarfulltrúi

FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

GLEÐILEGT SUMAR

Árni Þór Sigurðsson flytur ávarp.

Jonas Sjöstedt, formaður Vänsterpartiet í Svíþjóð, flytur ávarp.

Félagar úr Lúðrasveit Verkalýðsins blása 
í lúðra og fagna sumri með okkur.

Ukulele band VG flytur frumsamin lög.

Djasskvartettinn Ferlíki og Jón Svavar.

DAGSKRÁ FRÁ KL. 14-16

FAGNAÐU SUMRI MEÐ VG

GÓMSÆTAR 
VEITINGAR

HOPPUKASTALI, 
ANDLITSMÁLUN, 
BLÖÐRUFÖNDUR 
OG CANDY FLOSS

Komdu fagnandi í kosningamiðstöðina okkar að Borgartúni 16

HLÖKKUM TIL 
AÐ SJÁ ÞIG!

ALLIR

VELKOMNIR

Lýðskrum
Þegar allt kemur til alls, og efnahags-
tillögur Framsóknar og Sjálfstæðisflokks-
ins eru skoðaðar er ekki hægt að komast 
að annarri niðurstöðu en þessari: Þetta er 
lýðskrum. Á þeim grunni verður ný helm-
ingaskiptastjórn mynduð næstu helgi, 
rétt örfáum árum eftir hrun. Eða eins og 
maðurinn sagði, Guð blessi Ísland.
http://www. http://blog.pressan.is/gauti/
Gauti B. Eggertsson

Sniðgöngum Kaffi   París
Kaffihús sem vill ekki AA-fólk inn á gafl 
hjá sér getur farið þangað sem sólin skín 
ekki. Ég hef oft komið inn á Kaffi París en 
ég mun ekki stíga fæti þangað inn framar 
og hvet ég alla, AA-fólk sem aðra kaffi-
þyrsta að fara eitthvað annað. Til dæmis 
eru kaffihús í nágrenninu sem taka á 
móti AA-fólki sem og virkum alkóhól-
istum, hommum, lesbíum, feitum, litlum, 
stórum, rauðhærðum, dökkhærðum og 
börnum í fylgd með fullorðnum.
http://www.pressan.is/pressupennar/

BubbiMorthens
Bubbi Morthens

Ófærð á Íslandi?
Okkur er tamt að hlæja að Bretum, 
Frökkum og öðrum þjóðum í Evrópu, 
þegar þeir segja fréttir og sýna myndir 
af því, sem við myndum kalla snjóföl og 
tala um gríðarlegar samgöngutruflanir 
og ófærð.  Því er fyndið að sjá talað um 
það í innanlandsfréttum í morgun og 
í dag að snjó hafi „kyngt niður“, þótt 
nokkurra sentemetra þykkt snjólag settist 
á götur og gangstéttir á höfuðborgar-
svæðinu í rúma klukkustund í morgun og 
heyra síðan stanslausar fréttir fram eftir 
morgni um hina miklu „ófærð“ sem hefði 
skapast svo að helstu leiðir væru torfærar 
eða lokaðar vegna snjóþyngsla.
http://omarragnarsson.blog.is/blog/
Ómar Ragnarsson

AF NETINU
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  Uppsögn á vinnusamningi hefur 
í för með sér margvísleg óþæg-
indi fyrir þann sem fyrir verður. 
Fyrirvara laus uppsögn getur vald-
ið mikilli röskun í lífi launamanns, 
hjá konum sem körlum, svo að ekki 
sé talað um þá móðgun, sem felst 
í henni.  

Í núgildandi lögum er kveðið á 
um lengd uppsagnarfrests og að 
uppsagnir skuli vera skriflegar. 
Aðrar kröfur eru ekki gerðar til 
atvinnurekenda.  Geðþótti getur 
ráðið för við uppsögn ef frá eru 
taldar undantekningar í sérlögum 
og örfáum kjarasamningum.  

Rökstuddar skriflegar uppsagnir
Almennt er ekki lögð sú skylda á 
atvinnurekendur að tilgreina skrif-
lega ástæður uppsagnar. Einber 
skrifleg tilkynning um uppsögn 
nægir og atvinnurekandi getur 
leyst starfsmann þegar í stað undan 
starfsskyldum en ber eðlilega að 
greiða laun á uppsagnarfresti. Bak 
við órökstuddar uppsagnir búa oft 
ástæður sem fela í sér mismun-
un samkvæmt jafnræðisreglu 65. 
gr. stjórnarskrárinnar. Alkunna 
er sú mismunun sem konur sæta 
í íslensku þjóðfélagi. Þær sæta 
órökstuddum uppsögnum vegna 
kynferðis síns auk þess að vera 
mismunað við ráðningar. Önnur 
staðreynd blasir einnig við. Hún 
er sú að það gerist æ algengara að 
miðaldra og eldra fólki með langan 
starfsaldur sé sagt upp og yngra 
starfsfólk ráðið í staðinn eða það 
heldur fremur störfum sínum. En 
leyndin, sú staðreynd að ekki þurfi 
að rökstyðja uppsagnir skriflega, 
útilokar einatt alla sönnun þess að 
þeim sem sagt er upp hafi verið 
mismunað. Engum er ofraun að 
haga uppsögn með málefnalegum 

og rökstuddum hætti, skriflega, og 
beita á viðurlögum ef það er van-
rækt. Fyrir því berst Regnboginn, 
sbr. frumvarp Atla Gíslasonar á 
141. löggjafarþingi, mál 327, þing-
skjal 374.

Lagabreytinga er þörf
Í samþykkt Alþjóðavinnumála-
stofnunarinnar, ILO-158 frá 1982, 
um uppsögn og ráðningarsamninga 
er kveðið á um það að sú megin-
regla gildi að atvinnurekandi megi 
ekki segja starfsmanni upp, nema 
ákvörðunin sé byggð á atvikum 
er varða hæfni og háttsemi hans 
eða ástæðum sem varða atvinnu-
reksturinn. Gerð er krafa um gild-
ar ástæður, „valid reasons“. Í lög-
gjöf flestra Evrópuríkja, meðal 
annars Norðurlanda, hafa verið sett 
lög sem takmarka uppsagnarrétt 
atvinnurekanda. Þau hafa lögleitt 
skilyrði um það að gildar og mál-
efnalegar ástæður verði að liggja 
til grundvallar ákvörðun um upp-
sögn. Þessi skilyrði hafa ekki rask-
að starfsskilyrðum og samkeppnis-
stöðu fyrirtækja. Verður ekki 
annað ætlað en að íslensk fyrirtæki 
geti starfað, vaxið og dafnað við 
sömu skilyrði. Það er aðeins verið 
að fara fram á að uppsögn byggist á 
upplýstum, skriflegum og málefna-
lega gildum rökum. 

  Dómstólar hafa verið tregir til 
að dæma launamönnum, sem mis-
gert hefur verið við með ólögmæt-
um uppsögnum, miskabætur, jafn-
vel ekki í þeim tilvikum þar sem 
unnt hefur verið að sýna fram á 
dómgreindarleysi, hörku og óbil-
girni atvinnurekanda. Hafa dóm-
stólar vísað til þess að lagaheimild 
skorti. Er full ástæða til að lög-
leiða ótvíræða heimild til að greiða  
launamönnum miskabætur vegna 
ólögmætra og órökstuddar upp-
sagna. 

  Regnboginn mun berjast gegn 
ábyrgðarlausu frelsi til uppsagna 
og kappkosta að efla kjör launa-
manna og starfsöryggi þeirra.

Regnboginn mun 
efl a starfsöryggi

Ein aðalástæðan fyrir 
harkalegum átökum um 
stjórnarskrármálið er 
ákvæðið sem stjórnlaga-
ráð lagði til að yrði sett í 
stjórnarskrána um auð-
lindir í þjóðareigu. Allir 
flokkar hafa lýst því yfir 
að ákvæði um þjóðareign 
á auðlindum skuli setja í 
stjórnarskrá. Hvers vegna 
er þá ekki pólitísk sam-
staða um að gera það?

Umbúðir og innihald
Ástæða átakanna um málið er að 
grundvallarmunur er á því hvert 
skuli vera innihald ákvæðisins. 
Sitt hvað eru umbúðir og innihald. 
Afstaða Framsóknarflokksins og 
Sjálfstæðisflokksins reyndar líka 
til þess hvert innihald ákvæðis-
ins skuli vera kom skýrt fram 
árið 2006 þegar formenn þessara 
flokka lögðu fram tillögu um auð-
lindaákvæði í stjórnarskrána. Í því 
ákvæði var einungis gert ráð fyrir 
endurgjaldi fyrir nýtingu sem væri 
ætlað að greiða kostnað af rann-
sóknum, viðhaldi og verndun auð-
lindanna. Ekkert endurgjald skyldi 
vera fyrir verðmæti nýtingarinnar 
annað en það óverulega veiðigjald 
sem þá var í gildi. Framsóknar-
flokkurinn hefur ítrekað flutt frum-
varp með nákvæmlega sama inni-
haldi og boðað var árið 2006 og í 
greinargerð með því stendur: „Rétt 
er að leggja áherslu á það, til þess 
að fyrir byggja misskilning, að með 
samþykkt þessa frumvarps yrði 

ekki hróflað við stjórnar-
skrárvörðum eignar rétti 
eða atvinnu réttindum 
þeirra sem öðlast hafa slík 
réttindi nú þegar á grund-
velli 1. mgr. 72. gr. og 1. 
mgr. 75. gr. stjórnarskrár-
innar. Þvert á móti yrði 
því slegið föstu, svo sem 
fram kemur í 3. málsl. 2. 
mgr. 1. gr. frumvarpsins, 
að þegar fengin heimild 
til afnota eða nýtingar á 

náttúru auðlindum og landsréttind-
um í þjóðareign teldist til óbeinna 
eignarréttinda sem njóta verndar 1. 
mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar eins 
og hver önnur eignarréttindi.“    

Í vetur dró Framsóknar-
flokkurinn upp þetta sama ákvæði 
án þess að boða breytingar á því 
hvert flokkurinn teldi vera innihald 
þess. Ekkert bendir til að grund-
vallar afstaða Framsóknarflokks-
ins eða Sjálfstæðisflokksins hafi 
breyst til þess hvert skuli vera inni-
hald ákvæðis í stjórnarskrá. Hand-
hafar kvótans, en ekki almenning-
ur, skulu vera hinir raunverulegu 
eigendur og hirða arðinn. Þjóðar-
eignarákvæðinu er fyrst og fremst 
ætlað að vernda forréttindi hinna 
útvöldu fyrir ásælni útlendinga.

Afstaða Samfylkingar
Samfylkingin hefur mótað stefnu 
sem byggir á alvöru þjóðareign og 
lagt til að útgerðin fái rýmilegan 
tíma til að aðlagast aðgangi að kvót-
anum á markaði þar sem hinn raun-
verulegi eigandi, þjóðin, tæki fullan 

þátt sem eigandi. Þá grundvallar-
afstöðu að þjóðin skuli eiga auð-
lindina í raun má sjá í stefnu flestra 
framboða og flokka sem bjóða fram 
til Alþingis annarra en Framsóknar 
og Sjálfstæðisflokks. 

Tillaga stjórnlagaráðs
Í stjórnlagaráði gerðu menn sér 
fulla grein fyrir mismunandi 
afstöðu til þessa ákvæðis og að 
mikil gjá er milli þings og þjóðar 
um hvernig nýtingarrétti á kvót-
anum skuli vera fyrir komið. 
Eftir mikla yfirvegun var inni-
hald orðanna jafnræði og fullt verð 
notað til að girða fyrir allan „mis-
skilning“ sem gæti vaknað um hvað 
ákvæðið fæli í sér. Tillaga stjórn-
lagaráðs varð því eftirfarandi: 
„Stjórnvöld geta á grundvelli laga 
veitt leyfi til afnota eða hagnýting-
ar auðlinda eða annarra takmark-
aðra almannagæða gegn fullu gjaldi 
og til tiltekins hóflegs tíma í senn. 
Slík leyfi skal veita á jafnræðis-
grundvelli og þau leiða aldrei til 
eignarréttar eða óafturkallanlegs 
forræðis yfir auðlindunum.“ 

Nú stefnir í að þeir tveir flokkar 
sem vilja að núverandi hand hafar 
kvótans hafi ígildi eignarhalds á 
nýtingu verðmætustu auðlindar 
þjóðarinnar fái aftur meirihluta á 
Alþingi. Vilt þú það?

Auðlindaákvæði Framsóknar
Meðan öskuský frá Eyja-
fjallajökli breiddist yfir 
meginland Evrópu 2010 
og lamaði nánast allt flug í 
álfunni blakaði lóan vængj-
um sínum og barðist gegn 
vindum og veðrum, ösku 
og eimyrju til þess eins að 
komast til Íslands. Í ár kom 
lóan mun fyrr til landsins 
en oft áður.

Upp er runninn sumar-
dagurinn fyrsti. Stundum 
snjóar þennan dag – en 
sumarið kemur hvernig 
sem viðrar. Það kemur í hjörtu 
okkar og trúin horfir á verðandina. 
Gleðilegt sumar!

Lóan hefur trú á landinu. Hún 
hefur árlega flogið í hópum til 
landsins í gegnum móðu og mistur 
af því að hún hefur óbilandi trú á 
landinu – og framtíðinni.

Sumardagurinn fyrsti á Íslandi 
er ekki trúarlegur dagur sem slík-
ur en hann er samt eitt mesta trúar-
tákn ársins.

Í hinni miklu trúarbók, Biblíunni, 
er trúin aðeins skilgreind á einum 
stað með örfáum orðum. Þar segir:

„Trúin er fullvissa um það sem 
menn vona, sannfæring um þá hluti 
sem eigi er auðið að sjá.“ (Heb 11.1)

Inntak sumardagsins fyrsta fell-
ur fullkomlega að þessari trúar-
skilgreiningu. Trúin er innri vissa 
um að eitthvað tiltekið verði í fyll-
ingu tímans.

Senn verður kosið til Alþingis 
Íslendinga. Mun fólk kjósa flokka 
sem ætla má að skapi meiri trú á 

landið eða þá sem eiga sér 
langa sögu mistaka sem 
leitt hafa mismunun yfir 

landsmenn, hrun, vonleysi og land-
flótta?

Nýleg kvikmynd ber heitið Ófeig-
ur snýr aftur og er mynd um draug. 
Mun það gerast í íslenskir pólitík að 
tveir afturgengnir flokkar, tákn-
myndir óréttar og sérhagsmuna 
muni ráða för að kosningum lokn-
um? Ég vona ekki!

Lóan boðar komu sumarsins 
með vængjaþyt og söng. Brátt mun 
hlýna með hækkandi sól og allt 
verður fegurra. En mun sumarið 
koma í hinu pólitíska umhverfi eða 
verður áfram þrasgjarnt og þreyt-
andi fólk á Alþingi eða fólk með 
nýjar lausnir, friðsamari vinnu-
brögð, meiri virðingu og sátt í garð 
hvers annars? 

Við ráðum því ekki hvernig sum-
arið verður en við getum valið 
vetur eða sumar í umhverfi stjórn-
málanna.

Kjósum sumarið og trúum á land-
ið eins og lóan.

Gleðilegt sumar!

Hún sem trúir á landið

Okkur langar að vekja athygli 
á þeirri staðreynd sem tjáð er í 
nýlegri skýrslu á vegum Rauða 
krossins í Reykjavík og Hjálpar-
starfs kirkjunnar að þverfaglegt 
og þverpólitískt samkomulag virð-
ist vera orðið um málefni fátækra í 
samfélagi okkar. Skýrslan ber heit-
ið Farsæld og á ótal fundum sem 
haldnir hafa verið til kynningar á 
efni hennar hafa allir tekið undir þá 
meginstaðhæfingu að langvarandi 
fátækt sé mannskemmandi og að 
hún birtist í skertri heilsu, félags-
legri einangrun og vonleysi sem 
ræni fólk reisn sinni og hamingju.

Skýrsluhöfundar benda á fjögur 
hugmyndafræðileg atriði og þrjá 
aðgerðarþætti sem nokkur ein hugur 
virðist um að sjá sem leiðir að því 
markmiði að útrýma lang varandi 
fátækt í landi okkar.

Fyrsta hugmyndafræðilega atrið-
ið er það að við þurfum að kannast 
við sameiginlega ábyrgð okkar á 
fátæktarvandanum í stað þess að 
burtskýra fátækt ýmist sem aum-
ingjaskap hinna fátæku eða sem 
afleiðingu af götóttu velferðarkerfi. 

Fátækt er ekki annaðhvort 
eymd eða kerfisgalli. Hún á rætur 
í menningu okkar og engar kerfis-
breytingar vega þyngra en menn-
ingin í landinu. 

Annað hugmyndafræðilega atrið-
ið er tillaga um að í stað þess við-
tekna viðhorfs að fátækt sé eins 
konar náttúrulögmál og alltaf sé til 
fátækt fólk skyldum við opna augun 
fyrir þeirri staðreynd að hver pers-
óna er uppspretta gæða og allt fólk 
á erindi við umhverfi sitt. Fátækt er 
ekki náttúru lögmál heldur skortur 
á flæði. Því leggjum við til að við 
iðkum mannréttindi í stað þeirrar 
nauðhyggju að fátækt sé náttúru-
lögmál. 

Þriðja hugmyndafræðilega atriðið 
varðar upphrópanamennskuna 
og þá misskildu aumingjagæsku 
sem umvafið hefur málaflokkinn 
of lengi. Forsenda viðunandi vel-
ferðar er forræði á eigin tilveru og 
vitneskjan um það að hafa um líf sitt 
að segja. Í stað þess að aumka hina 
fátæku þarf samfélagið að efla þá að 
völdum í eigin lífi. 

Viðunandi velferð
Í vinnu okkar höfum við stuðst við 
þekkta og býsna notadrjúga skil-
greiningu á viðunandi velferð sem 
er svona: „Viðunandi velferð er 

að hafa tök á því að eiga líf sem 
maður sér ástæðu til að meta gott.“ 
Um þessa skilgreiningu má margt 
segja. Hún felur m.a. í sér þá nálg-
un að virða forræði persónunnar 
og umboð hennar fyrir eigin lífi. 
Við tökum undir það og vísum til 
þekktra hugmynda um valdeflingu 
í því sambandi. Valdefling birtist í 
því að fólk hafi sjálft um líf sitt að 
segja og séu virkir gerendur í eigin 
lífi. Líka fátækt fólk.

Fjórða hugmyndafræðilega 
atriðið felur í sér hin þrjú. Þar er 
gengið út frá hinni deildu ábyrgð, 
mannréttindi eru viðurkennd og 
vald eflandi nálgun viðhöfð um leið 
og við segjum: Veðjum á félagsauð 
og þátttökumenningu í stað ölm-
usumenningar. Stundum þarf að 
efna til safnana eða ganga í sjóði og 
gefa fólki einfaldlega það sem það 
skortir. Langvarandi og skemm-
andi fátækt verður þó ekki leyst 
með þeim hætti því að fátæktin á 
rætur í menningu okkar fremur en 
fjárskorti. Ölmusugjafir einar leysa 
ekki fátæktarvandann. Raunveru-
legir möguleikar fólks til þess að 
eiga líf sem það sjálft telur sig hafa 
ástæðu til að meta gott ráðast af 
mörgum þáttum. Þar skiptir kaup-
máttur miklu en ekki síður félags-
leg tækifæri s.s. menntun, félags-
staða, atvinnuþátttaka og aðgengi að 
kerfum samfélagsins. Félags auður 
er líka stór áhrifaþáttur í allri vel-
ferð og er forsenda þess að fólk hafi 
áhuga á samfélags þátttöku.

Fyrsti aðgerðarþátturinn af 
þremur sem hópurinn leggur til í 
skýrslunni lýtur að nauðsyn þess 
að þróa þátttökumenningu í land-
inu. Við þurfum að finna leiðir til 
að virkja félagsauðinn og þróa þátt-
tökumenningu með mun markviss-
ari hætti en hingað til hefur verið. 
Það mætti m.a. gera með því að 
meta færni í stað örorku og gera 
samkomulag um skilgreind grunn-
framfærsluviðmið sem kallist á við 
skilgreind þátttökuviðmið í sam-
félaginu. Fleiri tillögur í þessum 
efnum má sjá í skýrslunni. 

Fátækt skemmir
Annar aðgerðarþátturinn að því 
marki að útrýma langvarandi 
fátækt í samfélagi okkar varðar 
flækjustig velferðarkerfisins sem 
veldur því að kerfið vinnur gegn 
markmiðum sínum og notendur 
fara á mis við gæði þess. M.a. hefur 

verið vel tekið í hugmyndir um svo-
nefndan velferðarreikni og tillög-
ur um samræmingu á þeim mörgu 
kerfum sem skapa velferðarkerfi 
landsins en hafa tilhneigingu til 
þess að skarast. 

Þriðji og síðasti aðgerðar-
þátturinn varðar þær fátæktar-
gildrur sem við blasa og þá stað-
reynd að sitthvað má gera strax. 
Enginn hefur andmælt staðhæfingu 
hópsins sem hljóðar svo: Þekkt-
ar fátæktargildrur megi aftengja. 
Er þar af mörgu að taka en hópur-
inn bendir einkum á heilbrigðis-
mál barna, málefni ungmenna sem 
lifa við óvirkni og stöðu barna af 
erlendum uppruna.

Við vitum öll að langvarandi 
fátækt skemmir fólk og það er aug-
ljóst þjóðþrifamál að útrýma henni. 
Skýrslan er niðurstaða af löngu, 
skipulögðu og lýðræðislegu samtali 
þar sem ótal raddir hafa heyrst, líka 
raddir fátækra. Við vörpum fram 
þeirri áskorun til landsmanna að 
skoða skýrsluna þar sem hún ligg-
ur á heimasíðum Rauða krossins í 
Reykjavík og Hjálparstarfs kirkj-
unnar. Eins má nálgast hana beint á 
skrifstofum samtakanna. Hið mikil-
vægasta er þó það að við séum virk 
í umræðu í okkar eigin umhverfi og 
nýtum tækifærin til þess í aðdrag-
anda kosninganna. Fátækt er ekki 
einkamál. 

Samstarfshópur 
um enn betra samfélag:
Birna Sigurðardóttir 
félagsráðgjafi, Velferðarsviði 
Reykjavíkurborgar
Bjarni Karlsson 
sóknarprestur í Laugarneskirkju
Halldór S. Guðmundsson 
lektor í félagsráðgjafardeild HÍ
Hrafnhildur Gísladóttir 
verkefnisstjóri í 
Rauða krossinum í Reykjavík
Katla Þorsteinsdóttir 
framkvæmdastjóri 
Rauða krossins í Reykjavík
Vilborg Oddsdóttir 
félagsráðgjafi í 
Hjálparstarfi kirkjunnar

Samræmt sjónarhorn á fátækt

➜ Lóan hefur trú á 
landinu. Hún hefur 
árlega fl ogið í hópum 
til landsins í gegnum 
móðu og mistur af 
því að hún hefur 
óbilandi trú á landinu 
– og framtíðinni.

STJÓRNMÁL

Örn Bárður 
Jónsson
2. sæti á lista 
Lýðræðisvaktar í 
Reykjavík suður

STJÓRNMÁL

Harpa Njálsdóttir og Atli Gíslason
1. og 2. sæti Regnbogans í Reykjavík 
norður

➜ Bak við órökstuddar upp-
sagnir búa oft ástæður sem 
fela í sér mismunun sam-
kvæmt jafnræðisreglu 65. gr. 
stjórnarskrárinnar.

STJÓRNMÁL

Jóhann 
Ársælsson
fv. alþingismaður

➜ Handhafar kvótans, en 
ekki almenningur, skulu 
vera hinir raunverulegu 
eigendur og hirða arðinn. 

➜ Fátækt er ekki annað-
hvort eymd eða kerfi sgalli. 
Hún á rætur í menningu 
okkar og engar kerfi sbreyt-
ingar vega þyngra en menn-
ingin í landinu.
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Í Fréttablaðinu, 23. 
apríl sl., kýs innanríkis-
ráðherra, Ögmundur 
Jónas son, að vega að lög-
mönnum vegna verjend-
astarfa við rannsókn 
sakamála sem tengjast 
hruninu. Minnir hann 
á að Eva Joly, sérstak-
ur ráðgjafi stjórnvalda, 
hafi varað við tilraunum 
til að gera rannsakend-
ur tortryggilega, aðferðir 
þeirra og framgangsmáta. 
Eva Joly var óspör á yfir-
lýsingar, líkt og aðrir stjórnmála-
menn, sem rímuðu ekki allar við 
íslenskt réttarfar.

Rétt er að rifja upp að sam-
kvæmt mannréttindasáttmála 
Evrópu er meginkjarni réttlátrar 
málsmeðferðar fyrir dómi þessi: 
Þegar kveða skal á um réttindi og 
skyldur manns að einkamálarétti 
eða um sök, sem hann er borinn 
um refsivert brot, skal hann eiga 
rétt til réttlátrar og opinberrar 
málsmeðferðar innan hæfilegs 
tíma fyrir sjálfstæðum og óvil-
höllum dómstóli. Hver sá sem bor-
inn er sökum um refsiverða hátt-
semi skal talinn saklaus uns sekt 
hans er sönnuð að lögum og skal 
án tafar fá vitneskju í smáatriðum 
um eðli og orsök þeirrar ákæru 
sem hann sætir. Hann fái nægan 
tíma og aðstöðu til að undirbúa 
vörn sína. Hann fái að halda uppi 
vörnum sjálfur eða með aðstoð 
verjanda að eigin vali. 

Unnt er að leita eftir áliti Mann-
réttindadómstóls Evrópu á máls-
meðferð íslenskra dómstóla. Dóm-
stóllinn úrskurðaði á síðasta ári 
tveimur blaðamönnum bætur úr 
hendi íslenska ríkisins vegna dóma 
Hæstaréttar Íslands í tveimur 
meiðyrðamálum. Lögmenn stóðu 
þannig vörð um réttarríkið, sem 
hluti dómskerfisins, en ekki ríkis-
valdið. Innanríkisráðherra er því 
á hálum ís þegar hann gerir lítið 
úr störfum verjenda í sakamálum, 
sama af hvaða toga þau eru. 

Undirritaður er verjandi annars 

sakborninga í svokölluðu 
Vafningsmáli en héraðs-
dómur gekk í því máli 
hinn 28. desember 2012 og 
fól í sér sakfellingu. Mál-
inu hefur verið áfrýjað. 
Rétt er að staldra við og 
nefna dæmi um þau atriði 
sem undirritaður hefur 
gagnrýnt varðandi máls-
meðferð sérstaks sak-
sóknara í Vafningsmálinu.
■ Undir rekstri málsins 
komu upp alvarlegir gall-
ar á rannsókn þess. Tveir 

aðalrannsakendur málsins, sem 
báru fyrir rétti að þeir hefðu 
unnið náið með saksóknara máls-
ins á rannsóknarstigi, unnu sam-
hliða fyrir þrotabú Milestone ehf. 
að greinargerð sem byggði á sekt 
þeirra einstaklinga sem þeim 
hafði verið falið að rannsaka 
sem opinberir starfsmenn. Rann-
sakendurnir þáðu umtalsverðar 
greiðslur fyrir þau störf. Sérstak-
ur sak sóknari kærði umrædda 
starfsmenn sína til ríkissak-
sóknara en taldi um leið ekkert 
athugavert við rannsóknina sem 
þeir unnu og byggði þar á rann-
sókn sem embættið framkvæmdi 
sjálft. Rannsókn á meintu broti 
tvímenninganna hefur verið 
felld niður af ríkissaksóknara en 
mörgum spurningum er ósvarað 
um það mál. Enginn getur þjónað 
tveimur herrum samtímis og erf-
itt er fyrir sakborninga að taka 
orð sérstaks saksóknara trúanleg 
þess efnis að fyllstu hlutlægni 
hafi verið gætt. 

■ Embætti sérstaks saksóknara 
notar sérstakt tölvukerfi til að 
meta hvort tölvupóstar og önnur 
slík gögn hafi þýðingu við rann-
sókn máls. Við skoðun verjenda 
á gögnum í vörslu sérstaks sak-
sóknara, skömmu fyrir aðal-
meðferð Vafningsmálsins, kom 
í ljós að embættinu höfðu yfir-
sést mikilvæg skjöl og gögn 
sem vörpuðu nýrri mynd á þá 
atburði sem leiddu til ákæru. 
Sú mynd var ekki í samræmi 

við málsatvika lýsingu ákæru. 
Í stað þess að staldra við, láta 
taka lögregluskýrslur og upplýsa 
málið fyrir aðalmeðferð, tók sér-
stakur saksóknari ákvörðun um 
að kalla tíu ný vitni fyrir dóm 
án þess að vita, fremur en verj-
endur, hvað þau kæmu til með 
að segja fyrir dómi. Með öðrum 
orðum var rannsókninni ekki 
lokið þegar aðalmeðferðin hófst. 
Líta verður á þetta sem augljóst 
brot á þeirri skyldu ákæruvalds-
ins að gefa ekki út ákæru fyrr 
en að lokinni rannsókn. Sú rann-
sókn skal snúa bæði að atriðum 
sem kunna að leiða til sektar eða 
sýknu. Ákæru skal ekki gefa út 
nema meiri líkur en minni séu 
á sekt. Í þessu máli liggur því 
fyrir Hæstarétti að taka afstöðu 
til þess hvort sakborningum hafi 
verið gert að sanna sakleysi sitt 
vegna þessarar málsmeðferðar. 
Reglan er jú sú að ákæruvald-
inu beri að sanna sekt. Engan 
afslátt má veita á þeirri grunn-
reglu sama hvaða skoðun Eva 
Joly kann að hafa haft á því.
Innanríkisráðherra segir í grein 

sinni að farið sé að gæta tilhneig-
ingar til að grafa undan trúverðug-
leika embættis sérstaks saksókn-
ara. Eins og framangreind dæmi 
sýna hefur embættið sjálft graf-
ið undan trúverðugleika sínum. 
Lögmaður sem setur fram gagn-
rýni á þessa þætti er einfaldlega 
að sinna starfi sínu og getur ekki 
vikið sér undan því að setja hana 
fram. Það er mjög skaðlegt fyrir 
íslenskt samfélag til framtíðar 
ef Mannréttindadómstóll Evrópu 
kemst að þeirri niðurstöðu í fyll-
ingu tímans að þeir einstaklingar 
sem íslenska ríkið kaus að sækja 
til refsiábyrgðar vegna efnahags-
hrunsins hafi ekki hlotið réttláta 
málsmeðferð fyrir dómi.

Gagnrýni lögmanna 
á málsmeðferð saksóknara

➜ Lögmaður sem setur 
fram gagnrýni á þessa þætti 
er einfaldlega að sinna starfi  
sínu.

DÓMSMÁL 

Þórður Bogason
hæstaréttar-
lögmaður, 
Lögmönnum 
Höfðabakka

Eitt helsta kosn-
ingamál Sam-
fylkingar innar 
er að bæta stöðu 
leigjenda. Við 
viljum tryggja 
2.000 nýjar leigu-
íbúðir á næsta 
kjörtímabili, að 
húsnæðis bætur 
tryggi jafn góðan 
stuðning fyrir 
þá sem leigja og 
þá sem kaupa og 
að útleiga á einni 
íbúð verði undanþegin fjármagns-
tekjuskatti og skerði ekki tekjur líf-
eyrisþega. 

Um 25% húsnæðis eru leiguhús-
næði. Greiðslubyrði leigjenda er 
almennt mun meiri en greiðslu-
byrði þeirra sem eru í eigin hús-
næði. Ástæðan er sú að vaxta bætur 
ná til stórs hluta íbúðareigenda og 
vaxtabætur ná að greiða allt upp í 
50% af vaxtakostnaði af húsnæðis-
lánum þeirra sem eru í lægstu 
tekju hópunum. Það skýtur því 
skökku við að fjölmiðlar og flest-
ir stjórnmála flokkar haldi þeirri 
mynd á lofti að þeir einir séu 
umfjöllunar innar virði sem „eiga“ 
eða öllu heldur skulda sitt íbúðar-
húsnæði.

Hærri bætur til fleiri
Húsaleigubætur hafa hingað til 
náð einungis til þeirra allra tekju-
lægstu. Það breyttist þó talsvert um 
síðustu áramót. Tekju skerðingar 
vegna húsaleigubóta eru nú mun 
minni en áður og sambærilegar 
við útreikning vaxtabóta. Því eiga 
fleiri nú rétt á húsaleigubótum en 
áður. Húsaleigubæturnar munu 
hækka tvisvar á þessu ári.  

Þetta er sá árangur sem Sam-
fylkingin hefur náð á þessu kjör-
tímabili. En af hverju var þetta 
kjörtímabil ekki notað til að klára 
dæmið og koma á fullu jafnrétti 
milli leigjenda og eigenda?

Það er nú það. Húsnæðisstefnu 
og húsnæðismarkaði er ekki hægt 
að breyta skyndilega. Það er flókið 

verkefni og verður aldrei leyst 
nema í sæmilegri sátt allra flokka 
og ekki síður í góðri sátt við aðila 
vinnumarkaðarins og hagsmuna-
hópa þeirra sem verst eru settir á 
húsnæðismarkaði.

Ekki má fórna eignum fólks, og 
skyndilegt og stóraukið fjármagn 
til leigumarkaðar yrði, án undir-
búnings, væntanlega til að sprengja 
upp leiguverð og eyðileggja mögu-
leika á traustum almennum leigu-
markaði. 

Kjörtímabilið nýtti Samfylk-
ingin í að ná þverpólitískri sátt 
um húsnæðisstefnu til framtíðar. 
Sam fylkingin trúir nefnilega ekki 
á töfralausnir sem skapa óstöðug-
lega og kollsteypur fyrir fólk sem 
á betra skilið.

Stefnumótunin tókst vel og 
hún liggur nú fyrir. Loforð 
Samfylkingar innar um 2.000 nýjar 
leigu íbúðir og sömu húsnæðis-
bætur fyrir leigjendur og kaup-
endur byggja meðal annars á 
henni. Sex starfshópar hafa skil-
að niður stöðum um nauðsyn legar 
breytingar á lögum, skattaum-
hverfi og bótakerfi. Húsnæðis-
áætlanir, breyting á þjóðskrá og 
fleiri nauðsynlegar að gerðir hafa 
einnig verið undir búnar. Hægt er 
að kynna sér þessi og önnur atriði 
stefnumótunarinnar á vef velferð-
arráðuneytisins.

Samfylkingin hefur nýtt kjör-
tímabilið til að leggja grunninn að 
breytingum og varanlegum um-
bótum á leigumarkaði. Þeim verð-
ur hægt að hrinda í framkvæmd á 
næstu árum.  

Það skiptir þess vegna miklu 
máli fyrir þau 25% þjóðarinnar 
sem búa í leiguhúsnæði að Sam-
fylkingin fái stuðninginn sem hún 
þarf til að halda áfram að bæta 
stöðu leigjenda og jafna rétt kaup-
enda og leigjenda á næstu árum.

Jöfnum stöðu leigj-
enda og kaupenda

Contraband, Farmers 
Market, Of Monsters and 
Men, Eve Online,  Íslands-
klukkan, Aurum og Malt-
auglýsingin eru allt dæmi 
um afurðir skapandi greina 
á Íslandi. Þar er í öndvegi 
hugvitið sem er ein af 
stærstu auðlindum þjóð-
arinnar. Skapandi grein-
ar hafa vaxið gríðarlega á 
undan förnum árum og er 
velta þeirra tæplega 200 
milljarðar á ári og fjöldi 
starfa er um 10.000.

Bresk stjórnvöld hafa 
lengi vel sinnt þessum hluta hag-
kerfisins vel.  Talið er að skapandi 
greinar telji um 10% af útflutn-
ingstekjum þeirra og þar í landi 
eru stjórnvöld sannfærð um að 
þetta sé bara byrjunin – tækifærin 
eru mikil. Þar er talið að þrennt 
skipti þessar greinar mestu máli: 
Skattalegir hvatar fyrir fjárfesta, 
kynning bæði á heimamarkaði og 
erlendis og síðast en ekki síst ein-
falt skatta- og regluumhverfi. 

Nýtum tækifærið
Á sama tíma og fjármagni er lofað 
í verkefnasjóði skapandi greina 
hefur fráfarandi ríkisstjórn skap-
andi skatta innleitt 200 skatta-
breytingar og flækt starfs umhverfi 
fyrir tækja verulega. Einnig hefur 
pólitískum og efnahagslegum stöð-
ugleika verið ábótavant og því er 
lítið sem ekkert um innlendar og 
erlendar fjárfestingar. Þetta bitn-
ar illa á þeim litlu og meðalstóru 
fyrir tækjum sem nú starfa í grein-
unum og vinnur á móti því fjár-

magni sem verið er að setja 
stoðkerfi greinarinnar.

Stjórnvöld verða að 
fylgja þessum greinum 
vel úr hlaði og til þess að 
svo megi verða þarf að 
bæta starfsumhverfi fyrir-
tækjanna og stuðla að fjár-

festingu í skapandi greinum. Stoð-
kerfið þarf að vera einfalt, skilvirkt 
og á forsendum fyrirtækjanna en 
ekki stjórnvalda – þannig skilar 
fjármagnið sér best til verkefn-
anna sjálfra en ekki í yfirbyggingu 
og stofnanir.  

Við skulum nýta það tækifæri 
sem felst í þessum greinum og 
þeim verðmætum sem hægt er að 
skapa. Þá má líta til Bretlands og 
annarra landa sem hafa stuðlað 
að auknum vexti og fjölgun starfa 
vegna sinnar stefnumótunar gagn-
vart skapandi greinum. Á Norður-
löndunum er staðreyndin til að 
mynda sú að á meðan hagvöxtur 
hefur dregist saman þar eins og 
annars staðar í efnahagslægð síð-
ustu ára hefur þó aukist þar hag-
vöxtur í skapandi greinum. 

Það er ljóst að til þess að auðlind-
in sem hugvitið er vaxi og búi til 
fjölda fjölbreyttra starfa þarf að 
hverfa frá þeirri stefnu skapandi 
skatta sem hér hefur ríkt og horfa 
til uppbyggingar skapandi greina. 

Skapandi greinar 
eða skapandi skattar

Þetta er spurning sem 
við heyrum nokkuð oft. 
Hún byggist, að ég tel, 
á tvíþættum misskiln-
ingi. Annars vegar er það 
ranghugmynd um Pírata: 
Að við séum upp til hópa 
latte-lepjandi hippar úr 
miðbæ Reykjavíkur sem 
enga reynslu hafa af því 
hvernig það er að búa 
úti á landi. Hins vegar 
er það ranghugmynd um 
þann vanda sem steðjar 
að íslensku samfélagi: Að 
landsbyggðin þurfi á sérstakri 
aðstoð og sértækum aðgerðum að 
halda, svo hinar „dreifðu byggðir“ 
geti áfram haldist í byggð.

Þetta er hvort tveggja rangt. 
Ég hef til dæmis enn ekki lært 
þá kúnst að lepja latte – eða kaffi 
yfirhöfuð. Ég er líka Ís firðingur, 
fæddur og uppalinn í faðmi fjalla 
blárra. Ég er aðskotahlutur í 
Reykjavík, og nota hvert einasta 
tækifæri sem býðst til að koma 
aftur heim. Ég er ekki einn á 
meðal Pírata. Jafnvel í hópnum 
sem kom starfinu af stað á höfuð-
borgarsvæðinu eru ófáir sem hafa 
reynslu af því að búa úti á landi.

Sjálfsákvörðunarréttur
Þetta er samt ekki lykil-
atriðið. Lykilatriðið er að ein 
af  grundva l lar  forsendum 
stefnu Pírata er hugmyndin um 
sjálfsákvörðunar rétt:

Þeir sem verða fyrir áhrifum af 
ákvörðun þurfa að hafa rétt til að 
hafa áhrif á ákvörðunina. Píratar 

vilja af þessum sökum 
draga úr miðstýringu og 
auka upplýsingagjöf til 
almennings. Jafnvel þó 
við værum eintómir latte-
lepjandi hippar sem aldrei 
yfirgæfu 101 Reykjavík, 
þá ætti stefna Pírata að 
falla vel að þörfum lands-
byggðarinnar.

Leggja áherslu á nær-
þjónustu
Tilfellið er nefnilega það 
að landsbyggðin þarf ekki 

á því að halda að ríkið ráðist í að 
dæla peningum frá Reykjavík til 
að niðurgreiða lands byggðina. 
Hún þarf á því að halda að ríkið 
hætti að „spara“ með því að 
byggja stórar þjónustu miðstöðvar 
í Reykjavík og leggja niður aðra 
þjónustu af sama tagi. Íbúar 
Reykjavíkur þurfa á því sama að 
halda.

Hvaða vit er í því að byggja 
hátæknisjúkrahús þegar heilsu-
gæslan er að því komin að hrynja 
niður? Er ekki eðlilegt að leggja 
áherslu á nærþjónustu og eiga sér-
hæfðari stofnanirnar sem bak-
stopp í alvarlegri tilvikum? Hvers 
vegna er Háskóli Íslands allur á 
einum stað? Mætti ekki fara að 
fordæmi Kaliforníuháskóla, sem 
rekur kennslustöðvar á nokkr-
um stöðum í fylkinu? Vissulega 
fylgir þessu kostnaður á þeim 
stöðum þar sem nærþjónustan er 
veitt, en það er ekki þar með sagt 
að það feli í sér niðurgreiðslu frá 
Reykjavík. Hvernig væri t.d. að 

miða við að útgjöld ríkissjóðs í 
hverju sveitarfélagi séu svipaðar 
tekjum hans í því sveitarfélagi?

Gerum hlutina sjálf
Píratar vilja ekki lofa því að eitt-
hvað sé gert fyrir fólk; við viljum 
gera fólki kleift að gera hlutina 
sjálft. Þetta er hægt með ýmsum 
hætti:

Píratar vilja auka aðkomu 
almennings að ákvarðanatöku, á 
öllum stigum og í öllum kerfum. 
Beint lýðræði, ekki aðeins þegar 
kemur að löggjöf heldur einnig 
í fjárlagagerð, framkvæmdum, 
og innan reksturs. Vald dreifing, 
tilfærsla ákvörðunarréttar til 
þeirra sem verða fyrir beinum 
áhrifum, þýðir að hagsmunir 
utanaðkomandi aðila hafa minni 
áhrif á ákvörðunina sem tekin 
er. Það ætla Píratar að gera fyrir 
landsbyggðina – og höfuðborgar-
svæðið líka.

„Hvað ætla Píratar að gera 
fyrir landsbyggðina?“

STJÓRNMÁL

Björk Vilhelms-
dóttir
í 3. sæti Sam-
fylkingarinnar í 
Reykjavík suður

➜ Eitt helsta kosningamál 
Samfylkingarinnar er að 
bæta stöðu leigjenda. 

➜ Hvaða vit er í því að 
byggja hátæknisjúkrahús 
þegar heilsugæslan er að 
því komin að hrynja niður? 
Er ekki eðlilegt að leggja 
áherslu á nærþjónustu og 
eiga sérhæfðari stofnanirnar 
sem bakstopp í alvarlegri 
tilvikum? 

➜ Við skulum nýta 
það tækifæri sem 
felst í þessum grein-
um.

STJÓRNMÁL

Herbert Snorra-
son
í 2. sæti á fram-
boðslista Pírata í 
norðvesturkjördæmi

STJÓRNMÁL

Þórey 
Vilhjálmsdóttir
Í 7. sæti Sjálf-
stæðisfl okksins 
í Reykjavíkur-
kjördæmi suður



Aðalsteinn Árni Baldursson 
formaður Framsýnar stéttarfélags

Alda Sigurðardóttir 
frumkvöðull, Selfossi

Aldís Aðalbjarnardóttir 
kennari og leiðsögumaður

Andrea Sigríður Jónsdóttir 
dagskrárgerðarkona

Andri Snær Magnason
rithöfundur

Anna Hildur Hildibrandsdóttir 
framkvæmdastjóri NOMEX

Ari Matthíasson 
framkvæmdastjóri Þjóðleikhússins 

Árni Bergmann 
rithöfundur

Árni Finnsson

Árni Stefán Jónsson 
formaður SFR

Arnþrúður Ingólfsdóttir 
tónlistarkona og kynjafræðingur

Ásdís Benediktsdóttir 
bóksali  

Ásbjörn Björgvinsson
ferðamálafrömuður

Áskell Másson 
tónskáld 

Auður Jónsdóttir 
rithöfundur

Bára Hólmgeirsdóttir 
hönnuður Aftur

Bergsteinn Björgúlfsson 
kvikmyndatökustjóri

Bergsveinn Jónsson
verkefnastjóri

Bjarni Þorsteinsson 
útgáfustjóri Veröld 

Bragi Kristjónsson 
antiquar

Brynhildur Björnsdóttir 
dagskrárgerðar - og blaðakona

Dagur Kári Pétursson 
kvikmyndaleikstjóri 

Drífa Snædal 
framkvæmdastjóri 
Starfsgreinasambands Íslands

Einar Laxness 
sagnfræðingur

Einar Már Guðmundsson 
rithöfundur

Erpur Eyvindarson 
tónlistarmaður

Finnur Dellsén
doktorsnemi í heimspeki

Friðbjörg Ingimarsdóttir 
framkvæmdastýra

Gaukur Úlfarsson 
afruglari

Gerður Kristný
rithöfundur 

Gísli B. Björnsson 
teiknari FÍT

Guðrún Agnarsdóttir 
læknir

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir 
bæjarstjóri, Hafnarfirði 

Guðrún Ágústsdóttir 
fv. forseti borgarstjórnar

Guðrún Hálfdánardóttir 
bóndi á Söndum í Miðfirði

Guðrún Hallgrímsdóttir 
matvælaverkfræðingur

Guðrún Sesselía Arnardóttir 
hæstaréttarlögmaður

Gunnhildur Hauksdóttir 
myndlistarmaður

Halla Steinólfsdóttir  
lífrænn bóndi, Ytri - Fagradal

Halldóra Björt Ewen 
framhaldsskólakennari

Hallgrímur Helgason 
rithöfundur og myndlistarmaður

Hallveig Rúnarsdóttir 
söngkona

Hildur Lillendal Viggósdóttir 
verkefnastjóri og femínisti

Hlynur Hallsson 
myndlistarmaður Akureyri

Högni Egilsson 
tónlistarmaður

Hrönn Kristinsdóttir 
kvikmyndaframleiðandi

Iðunn Garðarsdóttir 
háskólanemi og fulltrúi í Stúdentaráði

Ilmur Kristjánsdóttir 
leikkona

Ingibjörg Kristleifsdóttir 
formaður félags stjórnenda leikskóla

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 
prófessor

Jenný Anna Baldursdóttir 
bloggari

Jóhannes Sigfússon 
bóndi á Gunnarsstöðum

Jón Kalman Stefánsson 
rithöfundur

Jóna Benediktsdóttir 
aðstoðarskólastjóri 
Grunnskólans á Ísafirði

Kristín Eiríksdóttir 
rithöfundur

Kristín Gestsdóttir 
kennari, Höfn í Hornafirði 

Kristín Jóhannesdóttir 
leikstjóri 

Kristín Ómarsdóttir 
rithöfundur

Kristjana Stefánsdóttir 
tónlistarmaður

Laufey Einarsdóttir 
íslenskufræðingur

Lena Margrét Rist 
námsráðgjafi

Lísa Kristjánsdóttir 
verkefnastjóri 

Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir 
Lay Low 
tónlistarkona

Margrét Guðnadóttir 
fv. prófessor 

María Garðarsdóttir 
aðjúnkt við íslensku-og 
menningardeild HÍ

María Lilja Magnúsdóttir 
líffræðingur, Vestmannaeyjum

Maríanna Clara Lúthersdóttir 
leikkona

Maríanna Traustadóttir 
jafnréttisfulltrúi ASÍ

Marín Guðrún Hrafnsdóttir 
menningarfulltrúi, Hafnarfirði

Ólafur Gunnarsson 
rithöfundur

Olga Guðrún Árnadóttir 
rithöfundur 

Örn Friðriksson 
járnsmiður

Páll Bergþórsson 
veðurfræðingur

Páll Valsson 
rithöfundur

Pétur Gunnarsson 
rithöfundur

Ragnar Bragason 
kvikmyndaleikstjóri 

Ragnar Óskarsson 
framhaldsskólakennari, 
Vestmannaeyjum

Ragnheiður Tryggvadóttir 
framkvæmdastjóri 
Rithöfundasambands Íslands

Salka Guðmundsdóttir 
leikskáld og þýðandi

Selma Björnsdóttir
söngkona og leikstjóri

Sigfús Ólafsson 
markaðsstjóri Loftleiða Icelandic

Sigríður Kristinsdóttir 
sjúkraliði 

Sigríður Thorlacius 
söngkona 

Sigríður Þóra Árdal 
vöruhönnuður

Sigtryggur Baldursson 
framkvæmdastjóri ÚTÓN

Sigþrúður Gunnarsdóttir 
ritstjóri

Silja Bára Ómarsdóttir 
alþjóðastjórnmálafræðingur

Sjöfn Ingólfsdóttir 
fv. formaður 
Starfsm.félags Reykjavíkurborgar

Stefán Jónsson 
leikstjóri

Steinunn Rögnvaldsdóttir 
mannauðsráðgjafi 
hjá Reykjavíkurborg

Steinunn Stefánsdóttir 
blaðamaður

Sumarliði Ísleifsson 
sagnfræðingur

Svanhildur Jónsdóttir 
bóndi, Flatey á Breiðafirði

Svavar Gestsson 
fv. menntamálaráðherra

Svavar Hrafn Svavarsson 
prófessor í heimspeki

Theodór Júlíusson 
leikari 

Tryggvi Ólafsson 
listmálari 

Unnsteinn Manuel Stefánsson 
tónlistarmaður 

Valgerður H. Bjarnadóttir 
ráðgjafi

Þóra Sigurðardóttir 
myndlistarmaður

Þórarinn Leifsson 
rithöfundur og myndskreytir

Þorgrímur Guðbjartsson 
bóndi, Erpsstöðum

Þórunn Erlu- Valdimarsdóttir 
rithöfundur 

Þórunn Magnea Magnúsdóttir 
verkefnastjóri

Þórunn Sigurðardóttir 
leikstjóri 

Þorvarður Árnason 
forstöðumaður 
háskólaseturs á Höfn

Þröstur Brynjarsson 
kennari og starfsm. KÍ

Þröstur Leó Gunnarsson
leikari

Katrín 
Jakobsdóttir
hefur sýnt að hún er öflugur 
stjórnmálaleiðtogi
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Verðtryggða húsnæðis-
lánið mitt hefur hækkað 
um 350.000 krónur á 28 
dögum. Takk fyrir mig. 
Staðan er svipuð og jafn-
vel mun verri hjá þús-
undum annarra heimila. 
Mánaðamótin eru orðin 
tími skelfingar hjá íbúðar-
eigendum, enda stjórnar 
vísitala neysluverðs lífi 
þeirra. Þetta er eins og að 
vera sífellt í rússneskri 
rúllettu. Allt að helm-
ingur íslenskra heimila 
er tæknilega gjaldþrota. 
Við erum að tala um tugþúsundir 
heimila. Þeim fjölgar sífellt, mið-
stéttin er að hverfa og þúsund-
ir Íslendinga sjá fram á skulda-
ánauð í framtíðinni. Takk fyrir 
skjaldborgina, kæru stjórnvöld. 
Takk, þið fastapennar blaðanna og 
netmiðla sem sjáið Ísland breyt-
ast í eyðimörk nema verðtrygg-
ing húsnæðislána fái að haldast. 
Takk fyrir hina farsælu efnahags-
stjórn sem hefur leitt til stöðug-
leika í efnahagsmálum, eða hitt þó 
heldur. Og svo þarf alveg sérstak-
lega að þakka þeim sem sjá enga 
aðra lausn en að afsala Evrópu-
sambandinu fullveldi þjóðarinn-
ar – enda erum við auðvitað full-
komlega ófær um að sjá um okkur 
sjálf. Svo er þetta allt krónunni að 
kenna, enda er hún ekkert annað 
en verkfæri djöfulsins. Lifir sjálf-
stæðu lífi og hefur það eina mark-
mið að ganga frá heimilum lands-
ins og skapa verðbólgu. Auðvitað 
er það henni að kenna að verð-
tryggð lán heimila landsins hafa 
hækkað um 23 milljarða króna á 

einum mánuði. Það hefur 
ekkert að gera með skelfi-
lega hagstjórn. Eða hvað?

Stjórnarflokkarn-
ir þegja þunnu hljóði, 
enda fullkomið ráðaleysi 
þegar kemur að skuldum 
heimilanna. Minni spá-
menn þessara flokka tala 
áfram um nauðsyn þess 
að viðhalda verðtrygg-
ingu, enda megi annars 
fastlega búast við ragna-
rökum. Sjálfstæðismenn 
hvetja til minna vægis 
verðtryggingar. Á manna-

máli þýðir það að flokkurinn ætlar 
ekki að hrófla við henni. 

Hagnaður bankanna 
Á sama tíma birtast fréttir af 
góðum hagnaði bankanna, sem er 
fenginn með peningaprentun sem 
á sér enga stoð í veruleikanum. 
Peningaprentun sem leiðir ein-
ungis til meiri þenslu og verð-
bólgu. Laun bankastjóranna hafa 
tekið stökk á undanförnum tveim-
ur árum og að óbreyttu verður 
stemningin í bankakerfinu fljót-
lega orðin meiri en nokkru sinni 
fyrr – bíðum bara í tvö til þrjú ár. 
Stjórnvöld hafa horft opinmynnt 
á, án þess að aðhafast nokkuð. 
Reyndar er það ekki alveg rétt – 
forsætisráðherra hefur þó sagt að 
hún skilji ekkert í launum skila-
nefnda. 

Það er ekki bara almennt verð-
lag sem er stjórnlaust. Þannig 
hafa stjórnvöld staðið fyrir gegnd-
arlausum gjaldskrár- og skatta-
hækkunum allt kjörtímabilið, 
sem hafa farið beint út í verðlag-

ið og kynt undir verðbólgu og þar 
með hækkun skulda heimilanna. 
Bankarnir hafa skálað, lífeyris-
sjóðirnir líka. Núna um mánaða-
mótin bættist síðan það nýjasta 
við, sykurskatturinn. Stjórnvöld-
um er ekkert óviðkomandi. Þau 
vilja hafa puttana í því hvað við 
borðum og drekkum. Þessi for-
sjárhyggja þýðir að verðtryggð 
húsnæðislán hækka um 1 milljarð 
króna, enda fer hækkunin beint í 
neysluvísitöluna. Takk fyrir mig. 

Sú fylgisaukning sem Fram-
sóknarflokkurinn hefur séð í 
skoðanakönnunum að undan-
förnu er ekki tilviljun. Hann er 
eini flokkurinn sem er með klára 
stefnu í verðtryggingamálum 
– hún skal í burtu. Afnám verð-
tryggingar dugar hins vegar ekki 
eitt og sér – jafnframt þarf að 
grípa til annarra aðgerða til að 
tryggja stöðugleika í efnahags-
lífi og stöðugra gengi. Það verð-
ur gert. 

Það er með hreinum ólíkindum 
að nokkur stjórnmálaflokkur skuli 
geta mælt með því óréttlæti sem 
viðgengst í þessu landi. Það er með 
ólíkindum að nokkur maður skuli 
geta stungið niður penna og mælt 
með þeirri gegndarlausu eigna-
upptöku sem á sér stað um hver 
mánaðamót með verðtrygging-
unni. Val kjósenda er því einfalt í 
komandi kosningum – X-B.

Undanfarin ár hafa lands-
menn búið við niðurskurð 
og auknar álögur til að 
greiða kostnað hruns-
ins. Sameiginlegur sjóður 
landsmanna var rekinn 
með 216 milljarða halla en 
er nú kominn í jafnvægi 
þrátt fyrir 90 milljarða 
vaxtagreiðslur. Á grunni 
þessarar vinnu birtast nú 
himinháir kosningavíxlar. 

Hvað á að gera?
Sumir vilja lækka skatta á þá rík-
ustu. Hækka skatta á tekjulága og 
lækka skatta á tekjuháa í gegnum 
afnám þrepaskiptingu tekjuskatts. 
Aðrir vilja lækka skuldir allra um 
20%. Það yrði vissulega gaman í 
smá stund en svo ekki meir. Þrem-
ur til fjórum árum síðar yrðum við 
á sama stað með skuldir heimilanna 
enda myndi verðbólgan æða áfram. 
En ríkissjóður yrði 300 milljörðum 

fátækari. Við jafnaðarmenn 
teljum skynsamlegra að 
greiða niður skuldir, lækka 
90 milljarða reikninginn 
og forgangsraða í þágu 
velferðar. En best væri að 
breyta kerfinu. 

Hvernig á að gera það?
Við jafnaðarmenn teljum 
að besta leiðin til að bæta 
lífskjörin sé að taka upp 
nýja gjaldgenga mynt. 

Mynt sem heldur verðgildi sínu. 
Núna greiða heimilin, fyrirtækin 
og hið opinbera 150 milljarða á ári 
fyrir að hafa krónuna. Verðbólga á 
Íslandi er þrisvar sinnum hærri en 
innan evrulanda. Vextir á Íslandi 
eru ríflega tvisvar sinnum hærri 
en í Evrópu. Ný mynt á Íslandi 
myndi gera verðtryggingu óþarfa 
og lækka matarverð. Um leið yrði 
auðveldara fyrir fyrirtækin að ráð-
ast í fjárfestingar og fjölga störf-

um. Þannig gætu hið opinbera, 
heimilin og fyrirtækin notað 150 
milljarða krónuskatt í annað.

Og hvenær á að gera það?
Stöðugleikinn er ekki fjarlæg 
draumsýn. Ný ríkisstjórn gæti 
lokið viðræðum og efnt til þjóðar-
atkvæðagreiðslu á næsta kjörtíma-
bili. Segi þjóðin já, væri nokkrum 
mánuðum síðar hægt að tengja 
krónu við evru með svipuðum hætti 
og Danir gera. Það er því raunsætt 
að komast í gjaldmiðlasamstarf 
eftir tvö ár, einhendi flokkarnir 
sér að ljúka viðræðum. Þá leið vilja 
jafnaðarmenn fara til að bæta lífs-
kjör á Íslandi.

Eigum við að bæta lífskjör?

Takk fyrir mig!

Ætli fólk geri sér almennilega grein 
fyrir því hversu mikið er í húfi í 
kosningum á laugardag? Saman 
verðum við að standa vörð hvert um 
annað, réttlætið og lýðræðið.

Við kjósum ekki „af því bara“. 
Við kjósum vegna þess að okkur 
hefur verið gefið vald. Við verðum 
að nota það vald. Í lýðræðissam-
félagi berum við öll ábyrgð. Tæki-
færið til breytinga er núna. Við 
verðum að velja okkur fólk á þing 
til að verja grunnstoðir samfélags-
ins og tryggja afkomu þeirra sem 
hafa orðið undir á síðustu árum. 
Við viljum flest öll hér á Íslandi búa 

land svipað hinum Norðurlöndunum 
– stefnum þangað saman. Bætum 
kjör almennings saman, leiðrétt-
um lán heimilanna saman, tökum 
heildarendurskoðun á lífeyriskerf-
inu saman, fáum nýja stjórnarskrá 
saman, verjum velferðarkerfið 
saman, tryggjum auðlindir í þjóðar-
eigu saman – tökum höndum saman 
um breytingar til hins betra. Það er 
ekki gott að þurfa að sitja með sárt 
ennið að ári og þurfa að hugsa með 
sér „maybe I should have“. Við verð-
um að þora!

Sigurvegari kosninganna
Mörg okkar í Dögun hafa bar-
ist fyrir heimilin í mörg ár, m.a. 
á vettvangi Hagsmunasamtaka 
heimilanna. Við hljótum því að 
vera glöð yfir að áherslur okkar 
eru að vinna þessar kosningar. 

Nú eru allflestir hagfræðingar 
farnir að viðurkenna að þær leið-
ir sem við leggjum til séu raun-
hæfar og jafnvel mjög æskileg-
ar. Sumir töluðu um barbabrellur 
og reyndu að gera lítið úr órétt-
lætinu – en hafa nú þurft að éta 

það ofan í sig. Við í Dögun höfum 
bent á margar mismunandi leið-
ir að sama marki – en við þurfum 
að standa með sjálfum okkur og 
heimilunum til þess að leiðrétt-
ingar lána og afnám verðtrygg-
ingar nái fram að ganga og þær 
þurfa að lenda á fjármálakerf-
inu, því það ber ábyrgðina á tjón-
inu. Dögun er með best útfærðu 
stefnuna þegar kemur að því hvað 
tekur síðan við. 

Dögun eina nýja aflið á uppleið
Á síðustu dögum hefur komið í 
ljós að Dögun er eina nýja aflið 
sem er að auka við sig fylgi. Við 
hvetjum því alla til að kynna sér 
málefnin á XT.is og sameinast 
um eitt nýtt afl sem setur heimil-
in í 1. sæti og er hvað líklegast til 
að brjóta 5% múrinn. Tryggjum 
talsmenn heimilanna, réttlætis og 
lýðræðis inn á þing!

„Maybe I should have“

➜Stöðugleikinn er ekki fjar-
læg draumsýn. Ný ríkisstjórn 
gæti lokið viðræðum og efnt 
til þjóðaratkvæðagreiðslu á 
næsta kjörtímabili

➜ Tryggjum talsmenn 
heimilanna, réttlætis og 
lýðræðis inn á þing! 

➜ Hann er eini fl okkurinn 
sem er með klára stefnu í 
verðtryggingamálum - hún 
skal í burtu. 

STJÓRNMÁL

Magnús Orri 
Schram
alþingismaður

FJÁRMÁL

Karl Garðarsson
skiptar 2. sæti 
á lista Framsóknar-
fl okksins í 
Reykjavíkurkjör-
dæmi suður

STJÓRNMÁL

Andrea Ólafsdóttir og 
Þorvaldur Geirsson
1. og 2. sæti Dögunar í Suðurkjördæmi

Opið frá kl. 9–20 alla daga
Engihjalla og Granda

999kr. pk

4 x 115g hamborgarar og brauð4 stórir 115 g

hamborgarar með 

fjórum stórum

brauðum

1.099kr. kg

Svínahnakki, kryddaður

verð áður 1.399 kr. kg

O ið f á kl

999kr. kg

Svínakótilettur, kryddaðar

verð áður 1.158 kr. kg

GOTT Á GRILLI[
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Opinn dagur
Opinn dagur á Ásbrú er haldinn ár hvert á sumardaginn fyrsta. Landsmenn allir eru hvattir til að koma og kynna sér starf- 

semina á svæðinu. Að deginum standa Kadeco, Keilir og Háskólavellir með aðstoð bandaríska sendiráðsins á Íslandi.

KARNIVAL
Á tímum Varnarliðsins héldu íbúar árlegt KARNIVAL í fjáröflunarskyni. Íslendingar voru þá boðnir 

velkomnir í fjörið og gátu keypt amerískar vörur og tekið þátt í skemmtilegum karnivalleikjum. 
Nú höldum við KARNIVAL með svipuðu sniði á Ásbrú og bjóðum alla velkomna að skemmta sér og sínum. 

Ásbrú í Reykjanesbæ er suðupottur tækifæra. Þar hefur á skömmum tíma 

byggst upp litríkt samfélag, þar sem saman fer öflug menntastofnun, fjöldi 

spennandi fyrirtækja og blómstrandi mannlíf.

Nánari upplýsingar á www.asbru.is.

g þ
gum karnivalleikjum. 

ð k t é íð
e
é í

velkomnir í fjörið o
Nú höldum við KARNIV

og gátu keypt amerískar vörur og tekið þátt í
AL með svipuðu sniði á Ásbrú og bjóðum alla

ð o
VA

keyp
svipuðu sniði á Ásb a velkomna a skemmta sað ske ínum. sér og sínum. óðum alla emmta ssér og sínum

K  RNIVAL
Í DAG, KL. 13.00–16.00

OPINN DAGUR Á ÁSBRÚ 

Hinn árlegi Opni dagur á Ásbrú í Reykjanesbæ er í dag.
Verið velkomin að fagna sumrinu með okkur.

Spennandi leikja- og sölubásar, candyfloss, Bjarni Töframaður, þyrluflug, 
Ingó Veðurguð, flughermir, Pie&Chili-keppni, risa slökkviliðsbíll 

og margt fleira skemmtilegt. Skelltu þér í kúrekagallann og komdu á 
alvöru amerískt karnival.
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Senn líður að kosningum og 
síðustu vikurnar hafa kosn-
ingaloforðin dunið á kjós-
endum. Þau snúast aðalleg 
um að bæta hag heimil-
anna, leysa skuldavandann, 
lækka skatta, auka ráðstöf-
unartekjur og koma hjólum 
atvinnulífsins aftur af stað. 
Allt mikilvæg málefni sem 
brýnt er að taka á. En gæti 
verið að undir niðri séum 
við að vonast til að halda 
áfram sama leiknum og við 
lékum fyrir hrun? Og til 
hvers var þá öll sú sjálfskoðun sem 
við fórum í gegnum þegar við gerð-
um grín að 2007. Hefur orðið einhver 
raunveruleg hugarfarsbreyting? 
Hefur orðið til nýtt verðmætamat?             
Hver erum við og hvers konar fram-
tíð viljum við byggja börnunum 
okkar? Erum við þjóð sem gengur 
á auðlindir, deyðir fljót og fjötrar 
fossa eða þjóð sem skapar sér mann-
sæmandi líf á öðrum forsendum? 

Öflugur atvinnuvegur                                                                                                  
Skapandi greinar eru öflugur 
atvinnuvegur. Hagræn áhrif menn-
ingartengdrar starfsemi eru mæl-
anleg og  hlutfallslegt framlag 
til landsframleiðslunnar raunar 
meira en það sem íslenskur land-
búnaður leggur til. Menningin 
skapar ekki  bara verðmæti heldur 
mótar hún líka sjálfsmynd þjóðar-
innar. Hún speglar og sýnir okkur 
hver við erum, hvaðan við komum 
og á hvaða leið við erum. 19. febrú-
ar – 17. mars síðastliðinn var hald-
in menningarhátíð í Kennedy Cen-

ter í Washington sem að 
þessu sinni bar yfirskrift-
ina „Nordic Cool“. Þessi 
árlega hátíð hefur það að 
markmiði að kynna Was-
hingtonbúum  menningu 
ólíkra heimsálfa. Í ár var 
horft til Norðurlandanna. 
Dagskrá hátíðarinnar var 
ætlað að endurspegla mat 
listrænna stjórnenda henn-
ar á því hvað það væri að 
vera norrænn? Þeirra nið-
urstaða var að einkenni 
okkar menningarsvæð-

is væru náttúran, stöðugleikinn, 
frumkvöðlasýnin, hönnunin- og 
tæknin, velferð barnanna, jafnrétti 
kynjanna og fjölbreytileikinn. 

Landsliðið á „Nordic cool“                                                                                            
Það vakti verðskuldaða athygli hve 
stór hlutur Íslands var á hátíðinni 
í samanburði við hin þátttökulönd-
in. Á „Nordic cool“ komu m.a. fram 
Sinfóníuhljómsveit Íslands, Max-
ímús Músíkus, Vesturport, Íslenski 
dansflokkurinn, Tríó Sunnu Gunn-
laugs, Duo Harpverk og Víking-
ur Ólafsson, auk þess sem FM 
Belfast, Retro Stefson og Sóley 
voru fulltrúar Iceland Airwaves. 
Að ógleymdu fossaverki Rúríar.                                                                              
Íslenska þjóðin getur svo sann-
arlega verið stolt af þessu lands-
liði og þeirri mynd sem framlag 
þess gaf af þjóðinni. Að 330.000 
manna þjóð skuli búa yfir svo kraft-
miklu listalífi og eiga jafn fram-
úrskarandi listamenn og þá sem 
komu fram á Nordic Cool hátíð-
inni er auðvitað mjög merkilegt.                                                              

Við erum menningarþjóð. Við 
byggjum menningu okkar á göml-
um merg, tölum gamalt tungu-
mál og þó síungt, og eigum forn-
an heimsbókmenntaarf. Við höfum 
átt framsýnt fólk sem hefur plægt 
þá akra sem við erum enn að sá í 
og uppskera úr. Þannig hafa fram-
sækin lög verið sett á Alþingi sem 
breytt hafa landslaginu og skapað 
framtíð sem er okkar nútíð. 

Með lögum skal land byggja                                                                                            
Í dag byggir íslenskt tónlistarlíf á 50 
ára gömlum lögum sem sett voru um 
tónlistarskóla árið 1963. Með lög-
unum var skapað hagstætt rekstr-
arumhverfi utan um skólana sem 
gerði það að verkum að tónlistar-
skólum fjölgaði gríðarlega á næstu 
áratugum og eru í dag yfir áttatíu. Á 
þeim grunni byggir Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands. Eins má rekja bygg-
ingu Þjóðleikhússins sem vígt var 
1950 til framsýnna og hugrakkra 
ráðamanna. Sú framsýni skapaði 
leiklistinni vettvang til að blómstra. 
Það skiptir máli hverja við veljum til 
valda. Það skiptir máli að hafa vitra 
og framsýna ráðamenn sem setja 
þau lög í landinu sem styðja, efla og 
þroska okkur sem þjóð. Höfum það 
hugfast, þegar við göngum til kosn-
inga og alla daga að við erum menn-
ingarþjóð.

Við erum menningarþjóð

Í pistli sem thorgils@
frettabladid.is skrifar á 
ritstjórnarsíðu Frétta-
blaðsins í gær undir fyr-
irsögninni Fundið fé á 
lokasprettinum er fjallað 
um þá áráttu ráðherra að 
koma færandi hendi fyrir 
kosningar, skrifandi upp 
á framtíðarskuldbinding-
ar án nokkurra heimilda. 
Loforðin eru þá gefin um 
fé sem ekki er í hendi. Ein-
hverra hluta vegna er ég heiðraður 
sérstaklega með myndbirtingu og 
talin upp meint loddaratrikk mín. 
Þetta þarfnast leiðréttingar við.

1Fangelsi á Hólmsheiði. Hið 
rétta er að þar ákvað Alþingi 

á sl. þingi að veita fjármunum til 
nýrrar fangelsisbyggingar eftir 
rúmlega hálfrar aldrar þjark og 
stöðnun. Fyrstu skóflustungu fögn-
uðu starfsmenn Fangelsisstofnun-
ar, fangaverðir, lögreglumenn og 
fleiri nýlega.

2 Endurnýjun björgunar-
flota Slysavarnarfélags-

ins Landsbjargar. Hið rétta 
er að þar hefur Alþingi 
samþykkt þingsályktunar-
tillögu þingmanna úr öllum 
flokkum undir forystu Jóns 
Gunnarssonar, þingmanns 
Sjálfstæðisflokksins og 
fyrrverandi forseta Slysa-
varnarfélagsins Lands-
bjargar, og ákvað að verja 
veita 30 milljónir króna 

árlega í átta ár til þessa löngu tíma-
bæra verkefnis. Samtökin efndu til 
fundar með fréttamönnum í tilefni 
þess að samkomulagið var undir-
ritað.

3Ný flugstöð í Reykjavík. Hið 
rétta er að eftir áralangt þjark 

tókst að reka endahnút á deilur 
ríkis og borgar um flugvöllinn í 
Vatnsmýrinni. Það mun hafa það í 
för með sér að unnt verður að reisa 
nýja flugstöð enda gengur andvirði 
sölu á landi upp í þá framkvæmd. 

Í samkomulagi sem undirritað var 
gengur borgin að þeim kröfum 
sem við höfum teflt fram og varða 
öryggi flugsins.

Síðan nefnir thorgils@frettabla-
did.is að ég sé á förum til Vest-
mannaeyja að skýra opinberlega frá 
stöðunni í ferjumálum ásamt bæjar-
stjórn Vestmannaeyinga. Aftur þar 
er um að ræða fé sem fjárveitingar-
valdið á Alþingi hefur ákveðið að 
ráðstafa. Það er eðlilegt að fulltrúi 
framkvæmdavaldsins greini frá 
stöðu mála í lok kjörtímabils. Hér 
eru því engin trikk á ferðinni, ágæt-
ur thorgils@frettabladid.is, engar 
framtíðarávísanir án innistæðu, 
ekkert fundið fé upp úr hatti, aðeins 
fé sem Alþingi hefur samþykkt að 
veita til þessara þörfu verkefna. 

Fundið fé?

Ég hef tilhneigingu til að 
vera bjartsýn og ganga út 
frá því að fólk vilji öðrum 
vel. Það sama gildir um 
fólk í stjórnmálum. Ég 
geng út frá því að það geri 
það vegna þess að það vilji 
betrumbæta samfélag sitt. 
Leggja sitt af mörkum.

Nú er ég í fyrsta sinn 
sjálf stödd í miðri hring-
iðu kosninga sem virkur 
þátttakandi. Við mér blasir 
umhverfi og leikreglur sem 
mér hugnast illa og ganga 
þvert á það sem mér hefur verið 
kennt. Það ríkir þegjandi sam-
komulag um að styrkur felist í því 
að rægja aðra og skapa vantraust. 
Sá sem gerir mest af því uppsker 
að lokum lófaklapp og umboð til að 
stjórna landinu. 

Birtingarmyndirnar eru víða 
og beinast ýmist að persónum eða 
stjórnmálahreyfingum. Allt er 
undir og ekkert er heilagt. Nýlið-
ar í stjórnmálum liggja vel við 
höggi í þessum leik. Svona svipað 
og nýi strákurinn í bekknum. Það 
er auðvelt að sannfæra aðra um að 
hann falli ekki inn í hópinn af því 

að hann er öðruvísi. Fjöl-
miðlar taka virkan þátt í 
leiknum og fyllast um leið 
eldmóði.  

Nýlega lét háttvirtur 
utanríkisráðherra þau orð 
falla að nýi flokkurinn í 
bekknum væri án allra 
pólitískra hugsjóna. For-
maður Heimdallar velti 
því sama fyrir sér á Fés-
bók sinni. Fullyrti að Björt 
framtíð hefði byrjað á því 
að búa til nafn á flokkinn, 
finna svo fólk á lista og 

væri nú rétt að byrja að velta fyrir 
sér hugsjónum. Fésbókarvinum 
þótti það töff og læk-uðu óspart. 

Mínar spurningar eru þessar:
Skiptir drengskapur máli þegar við 
veljum okkur ráðamenn? Gefur slík 
framkoma einhverjar vísbending-
ar um hvernig þeir nálgast stjórn-
mál? Skipta kosningaloforð meira 
máli en vel útfærð framtíðarsýn og 
markmið? 

Þetta eru meðal annars þær 
spurningar sem við verðum að 
spyrja okkur þegar við göngum til 
kosninga. Viljum við ríkjandi skipu-

lag eða viljum við breytt stjórnmál? 
Þar sem styrkur felst í því að sjá 
hlutina í víðara samhengi, setja sér 
skýr langtímamarkmið og vinna að 
þeim saman.

Sköpum samfélag sem sættir 
sig ekki við náttúruspjöll í þágu 
skammtímahagsmuna. Fögnum 
fjölbreytni, í allri sinni fegurð. Þar 
sem við ráðumst á rót vandans – 
ekki bara sjúkdómseinkennin. Þar 
sem við klárum skynsamleg verk-
efni á borð við aðildarviðræður við 
ESB. 

Virkjum frumkvæði og sköpum 
hvata til þess að fólk ráðist sjálft 
í sköpun og framkvæmdir. Aukum 
framleiðni og hamingjustig okkar 
með því að virkja ólíka færni í 
menntakerfinu. Beinum fólki í hag-
kvæmari og hentugri úrræði í heil-
brigðiskerfinu. Byggjum brú milli 
fólks og stjórnmála.

Göngum óhrædd til kosninga og 
látum drengskap skipta máli. 

Drengskapur í stjórnmálum

STJÓRNMÁL

Ögmundur 
Jónasson
innanríkisráðherra

➜ Engar framtíðarávísanir 
án innistæðu, ekkert fundið 
fé upp úr hatti, aðeins fé sem 
Alþingi hefur samþykkt

➜ Aukum framleiðni og 
hamingjustig okkar með 
því að virkja ólíka færni í 
menntakerfi nu. 

➜ Við höfum átt framsýnt 
fólk sem hefur plægt þá 
akra sem við erum enn að sá 
í og uppskera úr. 

STJÓRNMÁL

Brynhildur S. 
Björnsdóttir
3. sæti Bjartrar 
framtíðar í 
Reykjavík suður

MENNING

Arna Kristín 
Einarsdóttir
tónleikastjóri 
Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands

Opið frá kl. 9–20 alla daga
Engihjalla og Granda

Á
 m

eð
an

 b
irg

ði
r e

nd
as

t

O ið f á kl

1.089kr.rr kg

Lambarif, þurrkrydduð

1.699kr.rr kg

Lambaframpartur, þurrkryddaður

2.499kr.rr kg

Lambalærisneiðar, þurrkryddaðar
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2.999kr.rr kg

Lambakótilettur, þurrkryddaðar

GOTT Á GRILLI[



Umhverfisátak

Í vistvænni landbúnaðarframleiðslu er áhersla 
lögð á gæðastýringu og eftirlitskerfi til að tryggja 
uppruna og eldi búfjár og ræktun nytjajurta þannig að 
afurðirnar uppfylli kröfur sem gerðar eru til vistvænna 
landbúnaðarafurða. Framleiðslan skal samræmast  
markmiðum sjálfbærrar þróunar í landbúnaði. 

Dokkan er þekkingar- og tengsla-
hús sem opnar stjórnendum og 
lykilstarfsfólki í íslensku atvinnu-

lífi aðgang að markvissri þekkingu og 
verðmætum tengslum. „Segja má að 
Dokkan sé vettvangur þessa hóps til að 
miðla þekkingu, lausnum og reynslu á 
öllum sviðum stjórnunar og rekstrar, á 
um sjötíu fundum yfir vetrartímann,“ 
segir Martha Árnadóttir, framkvæmda-
stjóri Dokkunnar.

Hún segist í gegnum starfið hjá Dokk-
unni hafa tekið eftir mikilli eftirspurn 
eftir margvíslegum aðferðum til verk-
efna- og teymisstjórnunar ásamt þörf 
fagfólks til ræða sín á milli um mismun-
andi aðferðir og reynsluna af þeim. 

„Við vildum því freista þess að hanna 
námskeið sem innihéldi hvort tveggja, 
það er kennslu í fjölbreyttum aðferðum 
verkefnastjórnunar og umræður þátt-
takenda í opnu rými þar sem kostur 
gefst á að miðla þekkingu og reynslu af 
viðkomandi aðferð,“ segir Martha og 

bætir við að þannig sé BEZTA ferskur 
kostur á íslenskum fræðslumarkaði.

„Hugmyndin að baki BEZTA er einnig 
sótt í agile-hugmyndafræðina, það 
þýðir að hver námsþáttur á BEZTA-
námskeiði er stuttur og kröftugur og 
skilar þekkingu og hagnýtum aðferðum 
strax,“ segir Martha. Hún tekur fram að 
BEZTA-námskeiðslínan leggi aðallega 
áherslu á fjölbreyttar og markvissar 
verkefnastjórnunaraðferðir sem hægt 
sé að nota í öllum deildum fyrirtækis-
ins.

MOTTÓ BEZTA 
„Það er ekki það sem þú veist sem 
breytir heiminum heldur það sem þú 
gerir.“

NÆSTU NÁMSKEIÐ
30. apríl: Scrum og Kanban
15. maí: A3 við stjórnun verkefna og 
lausn vandamála
17. maí: Að halda Kaizen-verkefnastofu.

BYRJUM Á SCRUM
DOKKAN KYNNIR  BEZTA er glæný námskeiðslína Dokkunnar þar sem 
megin áherslan er á að kenna einfaldar aðferðir til að stýra flóknum 
verkefnum. Aðferðirnar má nota í öllum tegundum verkefna.

MARTHA 
ÁRNADÓTTIR

Í HR Af fundi Dokk-
unnar, HR og Agile-
netsins um hvort 
hægt sé að auka 
hraða scrum-teymis 
þrefalt.
MYND/GVA

MARKMIÐ 
BEZTA
Að hjálpa stjórn-
endum, verkefna-
stjórum og sér-
fræðingum að nota 
þekkingu sína á 
markvissari og 
áhrifaríkari hátt 
og ná þannig betri 
árangri með minni 
fyrir höfn. dokkan.is

Vertu vinur okkar á Facebook

BUXNABOMBA
20% afsláttur af öllum buxum 

Ótalgerðir  af sniðum og litum
Gæðabuxur á frábæru verði!

Tilboðsverð frá 7.980
Stærðir 36-52

Gleðilegt sumar 
Lokað í dag en tilboð gildir föstudag og laugardag

Teg. TOTALLY TAR-
TAN - Í D,DD,E,F,FF,G 
skálum á kr. 9.550,-Laugavegi 178 - Sími: 551 3366

Þú mætir - við mælum og aðstoðum
www.misty.is

Opið frá 10-18 virka daga.
Laugardaga frá kl. 10-14

SVOO SUMARLEGUR
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Íslendingar nota samskiptavefinn 
Facebook næstmest allra í heiminum 
samkvæmt lista sem Iceland Review 

birti. Konur eru 52% notenda en karlar 
48%. Misjafnt er hvernig fólk notar 
miðilinn en Danir hafa skipt notendum 
upp í fimm flokka. Líklegast eru þeir 
fleiri hér á landi þar sem margir nýta 
sér áhrif Facebook til að koma ýmsum 
skilaboðum á framfæri, til dæmis póli-
tískum nú fyrir kosningarnar. Skoðum 
hina fimm.

SÁ FÉLAGSLEGI
Þessi notandi er á aldrinum 25-34 ára og 
fer inn á Facebook 5-6 sinnum á dag og 
fylgist einnig með Twitter og MySpace. 
Hann er duglegur að uppfæra stöðu sína 
með ýmsum skilaboðum, jafnt persónu-
legum sem öðrum, auk þess að lýsa yfir 
skoðunum sínum. Þá er hann duglegur 
að leggja orð í belg hjá öðrum eða 
setja „like“ á ummæli. Þessi félagslegi 
notandi hefur gaman af skyndiprófum 
á Face book og ýmsum leikjum. Hann er 
aðdáandi tónlistarmanna, listamanna 
og félagasamtaka. Auglýsingar frá 
fyrirtækjum eru þó ekki að hans skapi. 
Félagslegi vinurinn tekur ekki þátt í 
pólitískum umræðum. Þessi hópur er 
duglegur að afla sér vina með því að 
„adda“ þeim sjálfur.

ÁHORFANDINN
Samkvæmt dönsku könnuninni er þetta 
stærsti hópurinn. Þessi hópur er með 
ákveðna starfsmenntun eða háskóla-
próf. Hann fer inn á Facebook 3-4 sinn-
um í viku og er á aldrinum 25-45 ára. 
Þessi aðili gefur ekki út yfirlýsingar eða 
gerir miklar athugasemdir. Hann skoðar 
myndir vina sinna og sendir skilaboð í 
einkapósti. Áhorfandinn er ekki virkur 
á Facebook þótt hann kíki þar inn dag-
lega. Hann tekur aldrei þátt í leikjum 
eða könnunum og sendir heldur ekki 
slíka beiðni á vini. Þessi hópur er á móti 
auglýsingum á Facebook, bæði hvað 
varðar vörumerki og stjórnmálamenn. 
Hann lækar ekki samtök eða stofnanir 
og „addar“ ekki vinum. Áhorfandinn er 
nánast ósýnilegur á Facebook.

SÁ ÁHUGALAUSI
Af hverju þessi notandi er á Facebook er 
í raun ráðgáta. Sá áhugalausi er yfirleitt 
karlmaður á aldrinum 45-59 ára sem fer 
á Facebook einu sinni til þrisvar í mán-
uði. Hann á ekki marga vini, enda skiptir 
sú vinátta ekki miklu máli. Sá áhugalausi 
setur ekki inn skoðanir sínar né heldur 
skrifar við stöður hjá öðrum. Hann á það 
þó til að kíkja á myndir frá vinum þótt 
þeir hafi ekki hugmynd um það. 

SÁ LEIKJAÓÐI
Ef þú furðar þig á því hver það sé sem 
sífellt er að spila leiki á Facebook þá 
eru það aðallega konur á aldrinum 25-39 
ára. Bæði kynin spila þó Farmville. Þeir 
leikjaóðu eru mjög oft inni á Facebook. 
Spilarinn er líka duglegur að setja inn 
statusa og svara öðrum, jafnvel gagn-
rýna það sem vinir segja. Hann er dug-
legur að dreifa fréttum, ýmsum skila-
boðum og tónlistarmyndböndum. Hann 
fjarlægir aldrei vin af vinalista. 

SÁ OFVIRKI
Ertu alltaf á Facebook? Ertu námsmaður 
eða nýlega kominn út á vinnumarkað-

inn? Ertu á bilinu 18-34 ára og átt yfir 
350 vini? Þú gætir verið þessi ofvirki. 
Þetta er notandinn sem er duglegur 
að skrifa stöðuuppfærslur, segir frá lífi 
sínu, setur inn myndir og skoðar þær 
hjá öðrum. Þessi ofvirki er duglegur að 
svara ummælum annarra. Hann er líka 
duglegur að pósta því sem honum finnst 
áhugavert, til dæmis á fréttasíðum. Sá 
ofvirki telur Facebook mjög mikilvægt 
tæki til að halda sambandi við vini sína. 
Þessi aðili er aðdáandi tónlistarmanna 
og mannúðarsamtaka og skráir sig inn 
á hin ýmsu fyrirtæki. Ofvirki notandinn 
hefur jákvætt viðhorf til markaðsher-
ferða á Facebook. Þessi notandi er þó 
ekki mikið í leikjum.

HINIR
Facebook-notendur falla eflaust undir 
fleiri flokka. Flestir kannast við for-
eldrana sem pósta í sífellu myndum 
af börnum sínum sem ömmur og afar 
skrifa síðan innilega statusa við. 

Aðrir eru duglegir að pósta myndum 
af sjálfum sér. Þá er til hópur unglinga 
sem á auðveldara með að tjá sig á 
Facebook en í nálægð vina í skólanum. 

Í könnun sem gerð var í Svíþjóð fyrir 
nokkrum árum sögðust 37% svarenda 
hafa skrifað eitthvað á Facebook sem 
þeir höfðu síðan séð eftir. Talið er að sú 
prósenta sé mun hærri í dag. 

Á Facebook hafa gamlir vinir endur-
nýjað kynnin, nýir orðið til og sumir 
hafa fundið ástina. Enn aðrir hafa mikla 
þörf fyrir að safna vinum, hvort sem 
þeir þekkja fólkið eða ekki. Íslend-
ingar virðast hafa fundið góðan vin í 
Facebook miðað við það hversu margir 
nota þennan miðil. Það er svo sem ekk-
ert skrítið, þessi þjóð hefur alltaf verið 
forvitin um náungann.  ■ elin@365.is

TÍSKA

FORVITNI
Íslendingar eru forvitin 
þjóð og hefur gaman 
af því að forvitnast um 
náungann. Facebook 
er því kærkomin hér á 
landi. 

HVAÐA FACEBOOK-
TÝPA ERT ÞÚ?
VINIR  Ert þú Facebook-týpan sem segir veröldinni hvað þú ætlar að 
borða eða gera skemmtilegt í kvöld? Eða notar þú samskiptavefinn til að 
markaðssetja þig? Íslendingar eru ákafir notendur þessa miðils. 

Rúnar
Róberts

Góður vinnufélagi!

Virka daga kl. 13 – 16

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473  
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
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Ég er hrifinn af því að blanda 
nýstárlegum efnum saman við 
klassísk efni,“ segir Ásgrímur Már 

Friðriksson þegar hann er spurður út í 
útskriftarverkefni sitt í fatahönnun frá 
Listaháskóla Íslands en sýning á verk-
um allra útskriftarnema LHÍ stendur nú 
yfir í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi. 
Lína Ásgríms samanstendur af kjólum, 
stuttum jökkum, buxum og pilsum, allt í 
ljósum litatónum. 

„Ég notaði neoprem-efni, sem minnir 
á kafarabúningaefni, í bland við kasmír-
ull og til að hafa einnig jarðtengingu 
notaði ég ofið bast með. Í rannsókninni 
skoðaði ég heilagleikann í vísindaskáld-
skap og velti fyrir mér „post apoc-
alyptic“, eða eftir-heimsendi-stemm-
ingu og endurupprisu. Stundum er sagt 
í gamni að skordýrin muni erfa heiminn 
og frá þeim fékk ég formið. Ég hækkaði 
til dæmis mittið upp til að láta útlimina 
sýnast lengri. Svo notaði ég fiskibein í 
hárið á sýningarstúlkunum til að byggja 
heildina upp. Mér finnst skemmtilegast 
að hanna fyrir sterka kvenímynd, ég vil 
enga væmni.“

Ásgrímur hóf nám í fatahönnun við 
skólann fyrir nokkrum árum en gerði 
hlé á náminu til að sinna fjölda verkefna 
sem honum buðust. Hann var meðal 
annars einn af stofnendum Kiosk 
og einn aðalhönnuður E-label.  Þá 
vann hann fyrir danska tísku-
tímaritið Cover og hjá Eskimo. 

„Það kom svo að því að ég 
vildi koma mér aftur í gírinn 
og klára skólann. Ég var búinn 
að safna mér reynslu sem hefur 
nýst mér vel við námið 
og nú er stefnan 
sett á að komast 
utan að vinna,“ 
segir Ásgrímur 
og er ánægður með 
hvernig tískusýning 
útskriftarhópsins í 
fatahönnun gekk.

„Þetta var mjög 
góður bekkur og 
við lögðum öll 
mikinn metnað í 
að gera vel og búa 
til flotta og heild-
stæða sýningu. 
Við erum alls ekki 
útkeyrð eftir þessa 
törn eins og við 
bjuggumst við heldur 
þvert á móti full af eld-
móð. Við erum rétt að 
byrja.“ ■ heida@365.is

SMEKKBUXUR 
SNÚA AFTUR
Helstu tískuhönnuðir hafa komið smekkbuxum í 
öllum regnbogans litum á markaðinn.
Þær koma alltaf aftur og aftur. Verslanir víða um heiminn eru að 
fyllast af sumarfötunum og er eftir því tekið hversu smekkbuxur 
koma sterkar inn. Þær eru í öllum litum, stuttar og síðar. Tískan 
fer alltaf í hringi en margir muna sjálfsagt eftir síðustu smekk-
buxnatísku. En nú þarf sem sagt að endurnýja kynnin við smekk-
buxurnar en ekki þó taka þær gömlu upp því sniðið er öðruvísi. Nú 
eru skálmarnar þröngar og vinsælar eru buxur gerðar úr rúskinni.

Jennifer Aniston, Kylie Minogue, Alexa Chung, Alessandra 
Ambrosio, Helena Christensen og Hanneli Mustaparta hafa allar 
látið sjá sig í litríkum smekkbuxum undanfarið. H&M, Zara og 
Mango selja nú smekkbuxur auk annarra verslana en það var 
meðal annarra Phillip Lim, hönnuðurinn frægi, sem sýndi slíkar 
buxur í öllum litum á tískusýningu fyrir sumarið 2013. 

BLEIKAR
Þessar rúskinnssmekk-
buxur eru hönnun 
Phillips Lim. 

NÝTT
Smekkbuxurnar 
eru ekki víðar, eins 
og áður var held-
ur með þröngum 
skálmum. Rúskinn 
er afar vinsælt. 

VILL ENGA VÆMNI
ÍSLENSK FATAHÖNNUN  Ásgrímur Már Friðriksson er einn útskriftarnema úr 
fatahönnun frá LHÍ. Hann sótti innblástur til vísindaskáldskapar og skordýra.

ÓLÍK EFNI Ásgrímur 
Már Friðriksson er 
óhræddur við að blanda 
saman ólíkum efnum í 
hönnun sinni. Útskrift-
arlínu hans frá LHÍ má 
sjá í Hafnarhúsinu.
MYND/GVA

HÁ MITTI  
„Stundum er sagt í 
gamni að skordýrin 
muni erfa heiminn 
og frá þeim fékk ég 
formið.“
MYND/ÚLFAR LOGI

Holtagörðum, s. 553-1800
Opið virka daga 11-18, laugardaga 11-15

www.facebook.com/fondurlist

GLÆSILEGT ÚRVAL 
AF SKARTGRIPAEFNI

Stærsta föndurverslun landsins

Úrvalið er 
hjá okkur

Belladonna á Facebook

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Mikið úrval 
af léttum 

yfirhöfnum 
Stærðir 38-58



BÍLAR &
FARARTÆKI

Honda CR-V Panorama 11/2007 
ek.79þús. Sjálfskiptur. Skipti möguleg 
á ódýrari. Ökutæki er á staðnum. 
Glerþak. Ásett verð 3.290.000.- 
Rnr.103927

Honda CR-V I-VTEC 150HÖ 7/2004 
ekinn AÐEINS 63þús km. Sjálfskiptur. 
Gullmoli. Ökutæki er á staðnum. Ásett 
verð 1.850.000.- Rnr.310327

Toyota Aygo 2/2006 ek.56þús. 
Beinskiptur. Álfelgur. Spoiler. Þokuljós. 
Eyðsla ca 5L. Ökutæki er á staðnum. 
Ásett verð 990.000.- Rnr.310352

Renault Modus Comfort 5/2006 
ek.60þús. Ný tímareim. Beinskiptur. 
Möguleiki á allt að 80% láni. Ökutæki 
er á staðnum. Ásett verð 950.000.- 
Rnr.285369.

VORTHEX heithúðun á allargerðir 
pallbíla og fleira upplýsingar í 
Bílaryðvörn sími 587-1390.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
Opið til kl. 21 á fimmtudögum.

www.nyja.is

NISSAN Navara 4wd double cab at 
se. Árgerð 2006, ekinn 156 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.190.000. 
Rnr.110803.

LEXUS Rx 400 hybrid. Árgerð 2007, 
ekinn 84 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.990.000. Rnr.990332.

KIA Sorento ex luxury 2,2 197hö. 
Árgerð 2012, ekinn 30 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.990.000. 
Rnr.160463.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir 
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum 
flestar stærðir á lager til afgreiðslu 
strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

VILTU KAUPA EÐA SELJA!!, Komdu 
til okkar, sendu okkur mail á 
100bilar@100bilar.is eða hringdu í 
síma 5179999, Skráðu bílinn frítt hjá 
okkur. Kíktu á www.100bílar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

Fíat Ducato 290 árg 1991 
raðn.121482 Verð 1390 þús. Vantar 
ferðavagna á skrá fjörið er að byrja.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

 Bílar til sölu

Nærri 50% lægra verð. Nissan Leaf 
frá Kr. 2.995.000 heimkomið með 
öllu. Prufukeyrðu hann! Útvegum 
nýja og nýlega bíla frá öllum helstu 
framleiðendum, sýningarbíla, 
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar, 
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín 
og Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla 
til Íslands. www.islandus.is S. 5522000

Til sölu Toyota avensis station árg. 
2001 ekinn 147,000 km. bíll í mjög 
góðu ástandi. nýlega búið að almála 
bílinn nýir stimpilhringir nýlega 
skoðaður án atugunarsemdar verð 690 
þúsun upplysingar í síma 897 5917.

Toyota Land Cruiser 100. Árg ‚99. V8 
bensín, ssk, topplúga, skoðaður ‚14, 
í góðu lagi. Ek. 267þ. Verð 1.350þ. S. 
892-9171

Benz ML350 árg. 2009 65 þús. km. 
Dekur Bíll. Tilboð. Aðeins 6.990 þús. 
Upplýsingar í síma 893-1539.

Subaru legacy árg.‘93 til sölu, er í lagi. 
Upplýsingar í síma 6901915.

Ssangyong Musso ‚98 bilaður til sölu á 
50.000 kr. Uppl. í síma 843 8915 e. kl. 
19 á kvöldin.

 0-250 þús.

SKOÐAÐUR 170ÞÚS!
Hyundai Sonata 2.0 árg.‘99, ek. 173 
þús., sjálfskiptur, með skoðun út árið, 
nýlega yfirafarin, fínn bíll og góður í 
akstri, en farið að sjást á honum að 
utan verð 170 þús. (ásett 450 þús.) 
s.841 8955.

TILBOÐ 250 ÞÚS !
FIAT BRAVO 100 16v HSX 12/‘99 
ek.130 þús, búið að skipta um 
tímareim, smurbók, beinskiptur, 5 
dyra, sumar og vetrardekk, 2 eigendur, 
nýtt í bremsum og ný skoðaður 14, 
skemtilegur akstursbíll sem eyðir litlu 
ásett verð 450 þús. TILBOÐ 250 ÞÚS. 
s. 841 8955.

 250-499 þús.

!!! MIKIÐ ENDURNÝJAÐUR !!!
Ford Focus 5d 1.4 00” bsk ekinn 160þ 
sk14 ný tímareim,ný kúppling nýtt í 
bremsum ! nótur fylgja traustur bíll 
sem eyðir litlu Verð 470þ TILBOÐ 
350þ uppls 777-3077

HONDA CIVIC 
SJÁLFSKIPTUR

HONDA CIVIC 1,4si árg.‘98 sjálfskiptur, 
spoiler, vti álfelgur, lítur mjög vel út 
ekkert ryð reyklaus og gott eintak! 
verð 320 þús. möguleiki á 100%visa/
euro 841 8955.

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 
615 1815 eða sendu sms.

0-200 Í PENING STRAX! 

óska eftir bíl fyrir allt að 200 þús. stgr., 
helst ekki eldri en ‚98 fólksbíl,smábíl 
eða jeppling skoða allt! má þarfnast 
lagfæringa, er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá því strax ef 
mér líst á S. 691 9374.

0-250 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 857 9326.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

Til sölu Honda Shadow Spirit 1100 ‚05 
svart á lit. 650 þús. staðgr. S. 896 6614

 Vespur

Vento Zip vespa til Sölu,nýr geymir 
og nýjir speglar.. Nýskr. 04 06. Uppl. í 
síma 7714565.

 Fellihýsi

 Bílaþjónusta

 Bátar

STRANDVEIÐIBÁTUR TIL 
SÖLU:

 SELJANDI GETUR 
LÁNAÐ ALLT AÐ 70% AF 

KAUPVERÐI.
m.b. Bjarmi HF-368, (6908). Lengd 8,9 
m.gerð: Mótun. Vél: Yanmar 190 hö. 
árgerð 1997. Keyrð 1.900 tíma. 3 DNG 
rúllur. Tilboð óskast. Uppl. í s. 897 
4707 (Svavar)

Glæsilegur sport bátur til sölu Búinn 
öllum helstu þægindum Vel með farin 
argerð 2004 Volvo penta 260 hp 6-8 
manns geta sofið um borð Verð 9,8 
mkr. Uppl. Í síma 8685305.

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

BÁTAVÉL TIL SÖLU
Til sölu Volvo Penta 200 hestafla 
bátavél ásamt hældrifi og mælaborði. 
Upplýsingar í síma 863 5699.

 Varahlutir

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

Eigum varahluti í þessa bíla. Kaupum 
bíla í niðurrif. Toyota 96-07, Subaru 
95-05, Nissan 96-04, Mitsubishi 96-02, 
Ford 98-07, Mazda 323 95-99. Kia 
Sportage 97-02, Peugeot 96-01. Opið 
á laugardögum 10-16. Bílar og Partar, 
Iðavellir 9c, 230 Reykjanesbæ 421-
7979 www.bilarogpartar.is

EÐAL PARTAR
Eigum varahluti í margar tegundir 
af Mercedes Benz og marga fleiri 
bíla. Kaupum bíla til uppgerðar og 
niðurrifs. Opið frá kl. 10-18 virka daga. 
Auðbrekka 4 (bakvið) S. 555 1159.

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló, 
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar. 
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar 
eða niðurrifs. S. 892 7852

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í 
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía 
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W 
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno 
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 5675040-
7785040.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

GAUI PÍP
Getur bætt við sig verkefnum 
endurlagnir, viðgerðir, skólp, dren, 
snjóbræðsla. Uppl. s. 821 5789

FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í 
s. 663 5315 & 699 6069.

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



GRILLIÐ
FIMMTUDAGUR  25. APRÍL 2013

Grillþáttur Villa 
Vilhelm Anton Jónsson grillaði á ólíklegustu 
stöðum í tengslum við þáttinn Út að grilla 
með Kára og Villa. Hann er mikill grilláhuga-
maður og fi nnst best að elda útivið. BLS. 2

Kaldar sósur
Kaldar grillsósur og krydd-
smjör  eru ómissandi með 
grillmatnum. BLS. 4
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Matreiðsluþættir eru eins misjafn-
ir og þeir eru margir. Sumir eru 
mjög hefðbundnir en í öðrum er 

leitast við að brjóta formið og fara nýjar leið-
ir. Eins eru hugmyndirnar að baki þáttun-
um afar misjafnar. Þátturinn Út að grilla 
með Kára og Villa, sem sýndur var sumar-
ið 2004, skar sig úr öðrum matreiðsluþáttum 
og var örlítið öðruvísi. Bræðurnir Vilhelm 
Anton Jónsson, eða Villi naglbítur, og Kári 
bróðir hans stjórnuðu þættinum. „Senni-
lega kviknaði hugmyndin út frá því. „Út að 
grilla með Kára og Villa hljómaði svo miklu 
betur en þáttur með nafnið Út að grilla með 
Einari og Tobba,“ segir Villi og hlær dátt 
við að rifja þetta upp. „Við bræðurnir erum 
samt miklir áhugamenn um matargerð en 
fyrst og fremst var þetta vegna þess að nafn-
ið passaði svo vel.“

Matreiðslu- og spjallþáttur
Þátturinn gekk út á það að Villi og Kári 
flökkuðu um með gasgrill og fóru á óhefð-
bundna og skrítna staði til að grilla á og 
fengu til sín góða gesti þangað. „Við vorum 
til dæmis með einn þátt uppi á gamla RÚV-
húsinu, annan í sprengjubyrgi, í hvalveiði-
skipi og víðar. Síðan spjölluðum við við gest-
ina um hvað þeir voru að gera og um mat og 
uppskriftir. Þannig að þetta var svona mat-
reiðslu- og spjallþáttur.“

Sömdu lag í hverjum þætti
Í lok hvers þáttar sömdu þeir bræður alltaf 
eitt lag á staðnum. „Lagið fjallaði oftast um 
eitthvað tengt matnum eða staðnum og 
svo voru gestirnir fengnir til að syngja með 

okkur. Eivör Pálsdóttir var í einum þætti og 
söng með okkur. Þannig að við eigum grill-
lag með Eivöru.“ Spurður hvort eitthvað af 
lögunum sé tækt til útgáfu hlær Villi góðlát-
lega og harðneitar. „Það verður aldrei.“   

Alþýðlegur grillþáttur
Villi segir þáttinn hafa verið alvöru grill-
þátt og ekkert í ætt við matreiðsluþætti sem 
teknir séu upp í stúdíóum og heimaeld-
húsum. „Þetta var alvöru og stundum há-
vaðarok, skítkalt og vesen. Þá mættu gestir 
bara með húfur og peysur og við tjölduðum 
kannski einhverju veislutjaldi. Þannig var 
þetta mjög raunverulegt og 
alþýðlegt.“

Mikið pönk og mikill bjór
Eitt sinn reyndu Villi og Kári 
að fá Ólaf Ragnar Gríms-
son og Davíð Oddsson í þátt-
inn eftir að þeir höfðu átt í 
einhverri deilu. „Við fengum 
tvo tölvunarfræðinga að mig 
minnir sem hétu einmitt Ólaf-
ur Ragnar og Davíð Oddsson 
í staðinn.“ Þátturinn var svo 
kynntur í bak og fyrir undir því yfirskini að 
Ólafur Ragnar og Davíð Oddsson ætluðu að 
mæta. Það var ekkert rangt við það en flest-
ir áttu þó von á öðrum mönnum. „Það var 
mikið pönk og mikill bjór í þessum þáttum.“

Stjörnuþáttastjórnendur
Upphafið á þáttunum var þannig að Villi 
og Kári keyrðu um á stórum bandarísk-
um sportbíl. Svo sátu þeir og drukku bjór 

og slökuðu á. „Hug-
myndin var að við værum svo mikl-

ar stjörnur og þyrftum því ekki að gera neitt. 
Og þannig var það líka í þáttunum, sem var 
frábær hugmynd. Björgvin Ploder og allir 
hinir stilltu upp meðan við sátum og drukk-
um bjór.“ 

Skemmtilegast að elda úti
Spurður hvort hann sé mikill áhugamað-
ur um grill svarar Villi játandi. „Mig langar 
mikið að smíða mér grill sem ég sá á ferða-

lagi um Króatíu. Það er eins og þakrenna í 
laginu og ofan í rennuna setur maður við-
arkubb sem er látinn brenna niður í glóð. 
Svo er 30 sentímetra teinn með kjöti sett-
ur yfir grillið.  Þá væri ég til í að eiga svona 
pönnu frá Murikka sem er fyrir gashitara 
eða bara til að skella beint á eld. Þannig er 
ekkert mál að elda hvar sem er.“ Það leynir 
sér ekki að Villi er áhugamaður um allt sem 
viðkemur eldamennsku úti við. „Ég ferðast 
mikið á Land Rovernum mínum og finnst 
langskemmtilegast að elda og borða úti.“

Hugsar hlýtt til grillsumarsins 2004
Sjónvarpsþátturinn Út að grilla með Kára og Villa var á dagskrá Skjás eins sumarið 2004. Þar grilluðu þeir bræður Vilhelm og Kári 
Jónssynir á hinum undarlegustu stöðum og fengu góða gesti í heimsókn. Í lok þáttar var svo samið lag sem gestir sungu með þeim. 

Villi hefur verið viðriðinn sjónvarp í mörg ár og hugsar hlýlega til sumarsins 2004 þegar 
þátturinn Út að grilla með Kára og Villa var tekinn upp og sýndur. Meðfylgjandi er 
mynd af þeim bræðrum frá umræddu sumri. MYND/VALLI
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Meira í leiðinni

N1 VERSLANIR 
N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR: ÁRTÚNSHÖFÐA  |  HÁHOLTI  |  HRINGBRAUT  |  LÆKJARGÖTU 

WWW.N1.IS 

ERT ÞÚ KLÁR
FYRIR GRILL- 
SUMARIÐ?
Hjá N1 færð þú gæðagrill og grillvörur 
fyrir kröfuharða grillmeistara.



ÍSBÚÐIR
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Kynningarblað
Íspinnar
Frostpinnar
Ís í brauði
Mjólkurhristingur  
Heimagerður ís

Ný stjórn tók við hjá Emm-
essís síðasta haust og 
henni fylgja ferskir vindar 

og ýmsar nýjungar. 

Heilsusamlegri ís
„Við leggjum áfram fyrst og fremst 
áherslu á gæði í okkar framleiðslu 
og höfum bætt mörgum nýjum 
bragðtegundum við þann góða 
grunn sem við nú þegar höfum. 
Sem dæmi má nefna frostpinna 
sem koma til móts við þá sem 
hugsa um heilsuna, pinna sem 
við notum ferska safa í og eru án 
allra þekktra ofnæmisvalda. Eins 
hafa umbúðir fengið andlitslyft-
ingu og verið færðar í nútímalegt 
horf,“ segir Elín Þórðardóttir, nýr 
framkvæmdastjóri hjáEmmessís.

Ekta íslenskur gæða mjólkurís
„Í Djæf-línuna höfum við bætt við 
pinnum með karamellufyllingu og 
karamelluhjúp, öðrum með kara-
mellufyllingu og súkkulaðihjúp 
og enn einum með toffífyllingu og 
súkkulaðihjúp. Við notum áfram 
eingöngu fyrsta f lokks hráefni í 
okkar ís, íslenska mjólk og mjólk-
urvörur auk þess að nota aðeins 
ekta rjómasúkkulaði, þetta er topp-
vara,“ segir Elín. Gamli Poppísinn 
sem alltaf stendur fyrir sínu, hefur 
breytt um nafn og heitir núna Djæf 
með hrískúlum og bætist í Djæf-lín-
una en samtals framleiðir Emmess-
ís átta tegudir af Djæf-íspinnum.

Íspinni við allra hæfi
Í heildina framleiðir Emmessís 
um það bil þrjátíu mismunandi 

frost- og íspinna. Lurkana þekkja 
allir og til viðbótar við hinn sívin-
sæla Græna lurk og Tívolílurk eru 
komnar heislusamlegar nýjungar 
í Lurka-línuna. „Við erum að bæta 

við Epla-, Appelsínu og Bláberja-
lurki sem allir eru að hluta gerð-
ur úr hreinum safa og í þeim eru 
aðeins náttúruleg litar- og bragð-
efni, engin rotvarnarefni og engir 

þekktir ofnæmisvaldar, svo allir 
ættu að geta fundið íspinna við 
hæfi,“ segir Elín

Elín bendir einnig á að fyrir 
utan þessa miklu f lóru ís- og 

frostpinna selji Emmessís ís í allar 
ísbúðir með gæðin að leiðarljósi 
eins og í pinnunum. Þar er hægt 
að velja rjómaís, gamaldags ís og 
jógúrtís svo dæmi séu tekin.

Nýjungar hjá Emmessís
Nú fer sumarið í hönd með hækkandi sól og þá nota margir tækifærið til að gleðja sig með íspinna. Emmessís hefur sett á markað 
fjölmargar nýjungar sem ættu að falla í kramið. Þar á meðal er heilsusamlegur ís með epla-, appelsínu- og bláberjabragði.

Sumarið leggst vel í starfsfólk Emmessís. MYND/PJETUR

Hnetu- og Daim 
topparnir verða á 
sínum stað

Djæf-línunni tilheyra átta 
íspinnar. Meðal nýjunga eru 
pinnar með karamellufyllingu og 
toffífyllingu. 

Flestir þekkja 
Grænan lurk og 

Tívolílurk. Nú hefur 
Mixlurkur bæst í hópinn

Epla- Appelsínu 
og Bláberja-
lurkar eru meðal 
nýjunga. Þeir eru 
að hluta gerðir 
úr hreinum safa 
og í þeim eru 
aðeins nátt-
úruleg litar- og 
bragðefni, engin 
rotvarnarefni 
og engir þekktir 
ofnæmisvaldar
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Það er hægt að djúpsteikja ís en það þarf að hafa hraðar hendur 
og fylgja vel uppskriftinni.
1 box vanilluís
250 g hafrakex
2 egg
1 msk. mjólk
Sólblómaolía
Flórsykur og hlynsíróp, sem meðlæti

Mótið kúlur úr ísnum, leggið þær á bökunarpappír á plötu. Setjið í frysti í tvær 
klukkustundir. Myljið kexið niður í skál. Takið ískúlurnar út og hafið hraðann á. 
Þekið ísinn með kexinu og setjið aftur í frysti í eina klukkustund. 

Hrærið eggin með mjólkinni. Takið ískúlurnar úr frysti og veltið þeim fljótt og vel 
í eggjablöndunni. Síðan aftur í frysti í eina klukkustund. 

Rétt áður en ísinn er borinn á borð er olían hituð í 190°C í djúpri pönnu. Setið ís-
kúlurnar í heita olíuna í 10-15 sekúndur, þerrið smávegis á eldhúspappír en færið 
síðan á disk. Dreifið flórsykri yfir og berið fram með sírópi.

Djúpsteiktur ís

Aðalsmerki Kúlunnar er 
gott verð og hér hefur allt-
af verið hægt að kaupa 

dýrindis ís á frábæru verði,“ segir 
Guðmundur Jónsson, eigandi Kúl-
unnar, þar sem fimm manna fjöl-
skylda fær ís í brauðformi fyrir 
þúsund kall.

Úr ísvél Kúlunnar kemur sval-
andi og ljúffengur ís frá Kjörís 
ásamt gamla ísnum, sem er létt-
ari.

„Kúlan býður einnig upp á 
ódýrasta mjólkurhristinginn og 
bragða refinn í bænum og vilji 
menn brjóstsykur út í bragða-
refinn velja þeir hann sjálfir úr 
nammibarnum, eins og reyndar 
allt annað sælgæti sem þeir vilja 
út á ísinn,“ segir Guðmundur, sem 
hefur staðið vaktina í Kúlunni síð-
astliðin sex ár og er alltaf að auka 
þjónustu við viðskiptavini sína.

„Mig langar að vera kaupmað-
urinn á horninu og er kominn 
með nýlenduvöruhorn þar sem 
áður var vídeóhorn. Ég er þó enn 
með nýjustu myndirnar til leigu 
og langódýrastur í því líka,“ segir 
Guðmundur brosmildur.

Í hillum nýlenduvöruhornsins 
fæst mjólk, kaffi og að auki ýmis-
legt freistandi með kaffinu.

„Það er þægilegt fyrir hverfis-
búana að þurfa ekki langa leið 
eftir mjólk eða öðru smálegu, því 
nú fæst það hér hjá mér. Margir 

koma svo gagngert í ísbíltúr enda 
eiga þeir ekki að fara neitt annað 
því ísinn fá þeir hvergi á jafn góðu 
verði,“ segir Guðmundur, sem á 
traustan hóp góðra viðskiptavina. 

„Margir koma aftur og aftur til 
að fá sér mjólkurhristing og pylsu 
enda óviðjafnanlega gott saman. 
Þá er ég að prófa nýjar og ljúffeng-
ar íssósur úr lífrænu súkkulaði 
og karamellum og er með margar 
spennandi nýjungar í kollinum,“ 

segir Guðmundur, sem hefur 
ástríðu fyrir dásemdum Kúlunnar.

„Hér er afar notaleg stemn-
ing og gaman að afgreiða ánægða 
viðskiptavini. Leiðinlegast finnst 
mér við „pinnið á minnið“ að nú 
næ ég síður nöfnum viðskiptavina 
minna. Ég þekki þó marga með 
nafni og veit hvað þeir vilja,“ segir 
Guðmundur kátur. 

Kúlan, söluturn, ísbúð og vídeó-
leiga, er á Réttarholtsvegi 1.

Ís fyrir fimm á 1.000
Ísbúðin og söluturninn Kúlan á Réttarholtsvegi býður ferskasta og ódýrasta 
ísinn í bænum. Þá er Kúlan vísir að kaupmanninum á horninu og selur mjólk, 
kaffi og sætabrauð.

Guðmundur í Kúlunni með girnilegan bragðaref. Viðskiptavinir geta einnig valið sér sæl-
gæti í bragðarefinn úr nammibarnum. Þess má geta að á föstudögum og laugardögum 
er afsláttur af nammibar Kúlunnar. MYND/GVA



1.  Hitið 1-2 dl. rjóma í potti.

2. Brytjið 4 Mars stykki út í.

3. Hrærið vel og þynnið með

 rjóma eftir smekk.
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Ekki er þörf á tæknilegum og fínum ísgerðarvélum til að búa 
til sinn eigin ís. Það eina sem þarf eru klakar og tveir misstórir 
pokar.
2 msk. sykur
1 bolli rjómi (má líka nota mjólk)
½ tsk. vanilludropar
½ bolli salt (því stærri korn því betra)
Ísmolar (nægilega margir til að fylla þriggja lítra poka til hálfs)
1 þriggja lítra lokanlegur frystipoki
1 hálfs lítra lokanlegur frystipoki

Blandið saman sykri, rjóma og vanilludropum í minni pokann og lokið vel.

Setjið ísinn og saltið í stærri pokann og blandið. Setjið minni pokann inn í þann 
stærri og lokið stærri pokanum vel. Hristið nú hraustlega þar til vökvinn í minni 

pokanum fer að harðna (í um það bil 5 mínútur). Þreifið á 
minni pokanum til að athuga hvenær 

ísinn er tilbúinn. Gott 
er að vera í vettlingum 
eða nota viskustykki til 

að halda á pokanum 
meðan hrist er því kuld-

inn læsist í fingurna.

Takið nú minni pokann upp 
úr þeim stærri. Blandið því 

sem þið viljið við ísinn og borð-
ið beint upp úr pokanum. Sem 

dæmi um það sem blanda má í 
ísinn er súkkulaðisósa, súkkulaðibit-

ar, jarðarber og sælgæti.

Ís í poka

Ísmolar og salt í stærri pokanum, 
ísblandan í þeim minni.

Að búa til ís í poka er dálítið vesen en 
örugglega mjög skemmtilegt.

Grænt te
½ bolli nýmjólk
1/3 bolli hrásykur
Örlítið sjávarsalt
3 eggjarauður
3 msk. Matcha-duft (fínmalað grænt 
eðalte) blandað við 1/8 bolla vatn 
svo úr verði þykkni.
1 bolli rjómi
1 tsk. vanilla

Leysið sykurinn upp í mjólkinni við 

vægan hita og hrærið stöðugt í. Takið 
af hellunni. Þeytið eggjarauðurnar létt í 
skál og hellið ¼ af heitri mjólkurblönd-
unni rólega út í eggjarauðurnar og 
hrærið stöðugt í á meðan. Hellið svo 
eggjarauðublöndunni saman við rest-
ina af mjólkinni og sjóðið á lágum hita 
þar til blandan fer að þykkna og hrær-
ið stöðugt í. Hellið svo blöndunni í skál. 
Blandið saman Matcha-þykkninu, rjóm-
anum og vanillunni og bætið út í skál-
ina, þeytið. Látið kólna. Notið svo ísgerð-
arvél. www.matchasource.com

Einfaldur 
heimaís
Ísgerð í heimahúsi getur verið stórskemmtileg og 
þarf alls ekki að vera svo flókin. Ef ísgerðarvél er 
til á heimilinu má gera ýmsar tilraunir með það 
sem finnst í ísskápnum. Langeinfaldast er svo að 
mauka ávexti ofan í íspinnabox og frysta.

Berjaís
500 g jarðarber/hindber/bláber
100 g sykur
300 ml rjómi
Safi úr einni sítrónu

Skerið berin niður, má einnig mauka þau 
í matvinnsluvél. Bætið við sykri, rjóma og 
sítrónusafa og hrærið saman. Setjið í ís-
gerðarvélina þar til blandan er mjúk-
lega frosin. Látið hana svo frjósa í gegn í 
frostheldu íláti í frysti.

Súkkulaðiís
1 bolli kakóduft
2/3 bolli sykur
½ bolli púðursykur
1½ bolli nýmjólk
3¼ bolli rjómi
1 msk. vanilludropar

Hrærið saman sykur og kakó í skál. Bætið 
mjólkinni út í og þeytið saman í 1-2 mín-
útur. Hrærið þá rjóma og vanillu út í. 
Setjið í ísgerðarvélina.
 www.cusinart.com

Melónuklaki
2½ bolli steinhreinsuð melóna
1 msk. vanilludropar
2 msk. límónusafi

Hér þarf enga ísvél. Skellið öllu í blandara 
og maukið. Hellið í íspinnamót og frystið í 
3-4 tíma. www.about.com

MJÓLKURHRISTINGUR
Orðið mjólkurhristingur 
sást fyrst á prenti í Banda-
ríkjunum árið 1885 og var 
þá átt við áfengan drykk 
þar sem viskí var blandað 
eggjum. Drykkurinn var 
sagður líkjast eggjapúnsi. 
Um 1900 var orðið notað yfir 
drykki úr súkkulaði-, jarðarberja- eða 
vanillusírópi. Fólk fór fljótlega að 
biðja um þessa drykki með ís. Um 
1930 voru slíkir drykkir orðnir mjög 
vinsælir.
heimild: wikipedia.org

Veistu hver
ég var?

Siggi Hlö

Laugardaga
kl. 16 – 18.30



MESTA ÚRVAL LANDSINS
AF VÖNDUÐUM GRILLUM OG GARÐHÚSGÖGNUM

109.900

Borð og 6 stólar

Borð og 4 stólar

Garðhúsgögn í
hæsta gæðaflokki

 Smiðjuvegi 2, Kópavogi, S. 554 0400 - Við hliðina á BÓNUS
Eina sérverslun landsins með grill og garðhúsgögn

www.grillbudin.is

BERIÐ SAMAN
VERÐ OG GÆÐI

VELJIÐ 

GRILL 

SEM ENDAST 

OG ÞÚ 

SPARAR



Grillið4

Heimatilbúnar kaldar grillsósur og kryddsmjör lyfta góðum grill-
mat upp í hæstu hæðir. Það er lítið mál að útbúa góðar kaldar sósur án 
þess að styðjast við sérstaka uppskrift. Sem grunn má notast við sýrð-
an rjóma, hreina jógúrt eða gríska jógúrt. Fínt saxaður hvítlaukur er 
vinsæll og mjög velkominn í grillsósuna en það er líka tilvalið að nota 
ferskan rauðan chilipipar og sleppa þá fræjunum. Smátt skorin agúrka 
hentar einstaklega vel í sósuna og ekki má gleyma smátt söxuðum 
rauðlauk og skalottlauk. Alls kyns sinnep gefa sósunni gott bragð og 
til að fríska upp á hana er gott að kreista smá sítrónu- eða límónusafa 
yfir. Ekki má gleyma fersku kryddjurtunum. Steinselja og graslauk-
ur standa alltaf fyrir sínu en það má líka prófa aðrar kryddjurtir eins 
og basilíku, dill og kóríander. Hefðbundin krydd í 
kryddstauk eru líka velkomin, eins og papr-
ikukrydd eða jafnvel Season All. Gráðaost-
ur og annar mygluostur gefa líka grillsósunni 
skemmtilegt bragð. Salt og pipar í lokin setja 
síðan punktinn yfir i-ið. 

Gerð kryddsmjörs er enn einfaldari. 
Í smjörið má blanda söxuðum hvít-
lauk, rauðum chilipipar, berki og 
safa úr sítrónu eða límónu. Ferskar 
kryddjurtir á borð við steinselju, bas-
ilíku, graslauk eða kóríander smellpassa 
einnig í kryddsmjörið. Kryddsmjör hent-
ar ekki bara með nauta- og lambakjöti. Það er 
ljúffengt með kjúklingi og grilluðum fiski. 

Punkturinn yfir i-ið

Á hraðleið inn í daginn

Heimir og Kolla
Virka daga kl. 6.50 – 9
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 Hreingerningar

Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Gluggaþvottur. 
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

 Ræstingar

HEIMILISÞRIF
Tek að mér að þrífa íbúðir og heimili, 
hátt og lágt. Dugleg og vandvirk kona 
með góð meðmæli. s: 866-6421.

 Garðyrkja

GARÐAÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR 

 20% AFSLÁTTUR FYRIR 
ELDRI BORGARA.

Öll almenn garðvinna! Trjáklippingar 
Beðahreinsanir, Trjáfellingar, 
þökulagnir, hellulagnir ofl. Fagleg 
vinnubrögð og sanngjarnt verð. Eiríkur, 
S. 774 5775. Þórhallur S. 772 0864.

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

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

SKATTFRAMTAL 2013
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 / 897-
1877. www.fob.is.

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 & 
egillsverris@gmail.com

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

VIÐHALD FASTEIGNA.
Getum bætt við okkur verkefnum. Allskyns 
viðhald en sérhæfum okkur í gluggaskiptum. 
Upplýsingar í síma: 869 4479.

Gluggar - hurðir - veggir - gólf. Gerum 
tilboð. Smíðalausnir. S. 899 3011.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

 Rafvirkjun

RAFVIRKJAR S. 618 2610
Tökum að okkur alla almenna 
raflagnavinnu, nýlagnir og töflusmíðar. 
Eignaverk löggiltir rafverktakar.

AH-RAF
 LÖGGILDIR 

RAFVERKTAKAR.
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna ahraf@ahraf.is Hermann s: 
845-7711 Arnar s: 897-9845.

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

• Tekur venjulegt GSM SIM kort.
• Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.
• SMS og MMS viðvörun í síma og netf.
• Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
• Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
• Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
• Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn.

Eftirlitsmyndarvél fyrir sumarbústaði og heimili.

Uppl. í síma 699-6869 og www.rafeindir.is

VÉLANAUST ehf

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540
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 Önnur þjónusta

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 
reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 

verkfæri til betri heilsu.
Tímapantanir í síma 864-1273

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

BÁTAVÉL TIL SÖLU
Til sölu Volvo Penta 200 hestafla 
bátavél ásamt hældrifi og mælaborði. 
Upplýsingar í síma 863 5699.

Lausfrystar, kæli- og frystiklefar. 
Hægt er að fá klefana með eða án 
vélakerfis. Íshúsið ehf, www.ishusid.is, 
S:566 6000.

Öflugir loftskipti blásarar. Úrval barka 
og tengja. Verð frá 29.900 m vsk. 
Íshúsið ehf, www.ishusid.is, S:566 
6000.

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

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

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið alla daga 11-18, 
Kringlan - 3. hæð 

( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Sjónvarp

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

TAKTU ÁKVÖRÐUN NÚNA.
Betri árangur með Herbalife Kaupauki. 
Rannveig s.8625920,rkb.heilsuskyrsla.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 
698 8301 www.tantra-temple.com

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Byssur

ÚTSALA - SKOTVEIÐVÖRUR 
OG SKOTFÆRI

Bjóðum nú 30 % afslátt af öllum 
skotveiðivörum og skotfærum. T.d 
Pakkinn af .22LR Standard á aðeins 
kr.483 með afslætti. Tactical.is 
Verslunarmiðstöðinni Glæsibæ.Opið 
virka daga 11-18 Sími 517-8878.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ICELANDIC, NORSKA I , II & III og H 
f. fólk í HEILBRIGÐISGEIRA. Enska, 
spænska. Aukatímar í stærð,- eðlis- 
og efnafræði. STARTING- BYRJA: 
6/5, 3/6. All year/Allt árið, Mornings/
Evenings-Kvölds/Morgna. 4 week 
x 5 days a week/ 4 vikur x 5 í viku. 
Fullorðinsfræðslan Ármúla 5, s 
5881160. www.iceschool.is.

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

GISTIHEIMILI - 
GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

1-2 manna herb. á Funahöfða 
17a og 19 og Dalshraun 13 

Hfj. Rooms for 1-2 persons in 
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj.
Uppl/info í S. 824 4535. 

frá kl. 10-20. 
www.leiguherbergi.is

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

 Húsnæði óskast

TOPP LEIGJENDUR
Hjón á miðjum aldri óska eftir 2-3 
herbergja íbúð á höfuðborgarsv. í 
langtímaleigu sem fyrst á verðbilinu 
110-130 þús. Erum reglusöm, ábyrg 
og með toppmeðmæli. Uppl. í s. 662 
6864.

47 ára einstaklingur óskar eftur 
vinnustofu fyrir listamann í Rvk. 
30-70fm. Uppl. í S. 698 6505.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

 Gisting

STYKKISHÓLMUR
 - FRÍTT GOLF -

Eðalgisting í Stykkishólmi með heitum 
potti. Gistiaðstaða fyrir allt að 7 
manns. Dags- helgar- og vikugisting til 
loka maí, vikugisting júní/júlí/ágúst/
september. Sund, gönguferðir, sæferðir 
og veitingarstaðir á heimsmælikvarða. 
s. 8613123 og www.orlofsibudir.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

Stýrimaður óskast á 
rækjuvinnsluskipið Magnús Ágústsson 
ÞH 76. Þarf að vera vanur togveiðum 
og geta leyst af sem skipstjóri. Frekari 
uppl. veita. Gissur í s. 852-6676 og 
Snæbjörn í síma 894-0361.

NOREGUR
Vantar smiði í ákveðið verkerfni, 
framtíðarstarf fyrir rétta menn. 
Einstaklingar/verktakar. upplýsingar á 
heimsiðu www.smidaland.is

BYLTING Á ÍSLANDI
XL XT og Sturla Jónsson skila þjóðinni 
frelsi Til handfæraveiða allt árið. Þitt 
er valið.

Hótel Látrabjarg auglýsir eftir 
herbergisþernu í sumar, starfið felst 
í þrifum og umbúnaði á herb., og 
þvotti. Húsnæði og fæði á staðnum. 
Umsóknir ásamt ferilsskrá sendist á 
info@latrabjarg.com

Bakarí í Kópavogi auglýsir eftir 
starfsmanni í verslun á tvískiptar 
vaktir alla virka daga. Einnig vantar 
fólk í helgarstörf. 18 ára og eldri. 
Íslensku kunnátta skilyrði. Áhugasamir 
hafið samband í s: 866-0060 Kristín 
e. kl. 18 eða á netfangið kokuhornid@
kokuhornid.is

Vanur íslenskumælandi starfskraftur 
óskast í stjórnunarstöðu á 
dekkjaverkstæði þarf að geta byrjað 
strax. Meðmæli æskileg. Uppl. í s. 
770-5267 - 894-2237 og annagudny@
gmail.com

Vélamaður / Lyftaramaður/ 
Verkamaður óskast. Mikil vinna 
framundan umsókn sendist á jonv@
jrj.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

VILT ÞÚ BREYTA TIL?
Kona um miðjan aldur leitar 
tilbreytingar með karlmanni. Rauða 
Torgið, s. 905-2000, 535-9920, augl.
nr. 8131.

UNGA EINMANA KONU
sárvantar félagsskap karlmanns 
(mögnuð auglýsing!). Rauða Torgið, s. 
905-2000, 535-9920, augl.nr. 8585.

HEILSUNUDD
Ung kona með fallega rödd auglýsir 
heilsunudd. Rauða Torgið, s. 905-2000, 
535-9920, augl.nr. 8739.

AUGLÝSTU FRÍTT!
Leitar þú tilbreytingar? Býðurðu upp 
á nudd? Auglýstu frítt hjá Rauða 
Torginu í s. 535-9922.

Karlmaður á besta aldri óska eftir að 
kynnast konu 30 - 40 ára. Sem vin 
og félaga. Svar sendist fréttablaðinu 
merkt 56

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur 

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur 

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð 
Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

fasteignir

skemmtanir

Save the Children á Íslandi
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NNánarNánarN i upplýsingar vga eitir

DavDavDavDavíð íðíð Jónsson, Sölufuuuuulllltlltlltlltlll rúiúúiúii

davdaavavvid@d@d@mikklaborg.is símmmmii: : : 6: 6: 6: 69997 3080
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Laugavegur 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
Leifur Aðalsteinsson Framkvæmdastj./ Sölum. leifur@101.is  • Helgi J. Jónsson Sölumaður / helgi@101.is  • Kristín S. Sigurðardóttir  Löggildur fasteigna, skipa og fyrirtækjasali 

Til sölu Smáratún Álftanesi
LÆKKAÐ VERÐ
Sérstaklega skemmtilegt 141fm einbýli á tveimur hæðum. Efrihæðin er töluvert 
undir súð þannig að gólfflöturinn er mun stærri.  Að auki er ca: 10 fm útigeymsla 
sem ekki er talin með í fermetrum. Eignin skiptist í forstofu, gang, 4 svefnherbergi, 
stofu og borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, baðherbergi, snyrtingu og þvottahús. 
Frístandandi 53,2fm bílskúr með aukaíbúð.Verð 43.900.000.- laus fljótlega

fasteignir

Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

Við flytjum þér 
góðar fréttir

REYKJAVIK LIGHTS HOTEL
ÓSKAR EFTIR FÓLKI
Í EFTIRFARANDI STÖÐUR:

Yfirþerna / hefur yfirumsjón með þrifum hótelsins.
 
Starfsfólk í herbergisþrif.
 
Starfsfólk í morgunverðarsal.

Einstaklingar þurfa að geta unnið sjálfstætt
og hafa ríka þjónustulund, eingöngu reyklausir aðilar koma til greina.
 

Umsóknarfrestur er til 01/05
 
Umsóknir sendist á netfangið: reykjaviklights@keahotels.is

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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Þökkum öllum sem heiðruðu minningu

SVEINBJÖRNS EINARSSONAR 
fyrrverandi kennara,  

Hjarðarhaga 26,

og sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát 
og útför hans. Heilbrigðisstarfsfólki sem 
annaðist hann sendum við alúðarþakkir. 

Hulda Hjörleifsdóttir
Ingveldur Sveinbjörnsdóttir       Jón Sigurðsson 
Hjörleifur Sveinbjörnsson          Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
Ágústa Sveinbjörnsdóttir           Magnús S. Magnússon 
Árný Erla Sveinbjörnsdóttir       Össur Skarphéðinsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og vináttu við andlát og útför

GÍSLA KRISTINS SIGURKARLSSONAR.

Arnheiður Ingólfsdóttir
Ingólfur Gíslason
Kristín Gísladóttir
Roland Hamilton
Flóki Ingólfsson

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

HALLGRÍMUR MATTHÍASSON
fyrrverandi kaupmaður á Patreksfirði, 

Lækjasmára 4, Kópavogi,

lést á Landspítalanum fimmtudaginn  
18. apríl. Útför hans fer fram frá Digranes-
kirkju á morgun, föstudaginn 26. apríl 
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á styrktarsjóð 
Krabbameinsfélags Íslands.

Hrafnhildur Guðjónsdóttir
Guðjón Hallgrímsson 
Davíð J. Hallgrímsson Sesselja Sigurðardóttir
María M. Hallgrímsdóttir Tómas Eyjólfsson
Pétur St. Hallgrímsson Eygló Tryggvadóttir
Arna Hallgrímsdóttir Sæten Magnar Sæten
Guðmundur Kr. Hallgrímsson Sigurrós B. Björnsdóttir
Hallgrímur Hallgrímsson Majken Hallgrímsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg sambýliskona mín,

KAMJAI INPHON
lést á Hjúkrunarheimilinu Eir þann 7. apríl. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey. 

Skarphéðinn Jóhannesson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

MAGNÚS Þ. KARLSSON
vélvirkjameistari,

sem lést á Hjúkrunarheimilinu Eir 
laugardaginn 13. apríl, verður jarðsunginn 
frá Grafarvogskirkju föstudaginn 26. apríl  
kl. 13.00.

Kristín Björk Magnúsdóttir Páll Gústaf Arnar
Þröstur Magnússon Auður Árný Ólafsdóttir
og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

SÆVAR MÁR ÓLAFSSON
lést á Landspítalanum í Fossvogi laugar-
daginn 20. apríl. Útför hans fer fram  
frá Digraneskirkju mánudaginn 29. apríl  
klukkan 12.00.

Regína Gunnhildur Jóhannsdóttir 
Ólafur Már Sævarsson Katla Guðlaugsdóttir
Jón Gunnlaugur Sævarsson Helga Guðmundsdóttir
Hildur Ása Sævarsdóttir Kjartan Þór Þorvaldsson 
Vilborg Ása Bjarnadóttir Valur Sæþór Valgeirsson 
                                   og barnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

ÓLAFUR GUÐMUNDSSON
Hrafnistu í Hafnarfirði,  

áður til heimilis að Miðvangi 14,

lést 17. apríl á Hrafnistu. Kveðjuathöfn 
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna. 
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á 
Hrafnistu fyrir einstaka alúð og natni við umönnun Ólafs.

Erling Ólafsson Margrét Sigurgeirsdóttir
Ingibjörg Svala Ólafsdóttir Björgvin J. Björgvinsson
Örn Ólafsson Kristín Jensdóttir
Friðrik Ágúst Ólafsson Erna Snævar Ómarsdóttir
Kolbrún Ólafsdóttir Hilmar Halldórsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

STEFÁNS GUÐMUNDSSONAR
Túni, Flóa.

Jóhann Stefánsson Þórunn Sigurðardóttir
Ragnheiður Stefánsdóttir Guðjón Á. Luther
Guðmundur Stefánsson Guðrún H. Jónsdóttir
Hafsteinn Stefánsson Guðfinna S. Kristjánsdóttir
Vernharður Stefánsson Auður Atladóttir
Jónína Þ. Stefánsdóttir Halldór Sigurðsson
Bjarni Stefánsson Veronika Narfadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

GUÐJÓN GUÐMUNDSSON
rennismiður,

lést á Hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum 
þann 19. apríl sl. Útförin fer fram frá 
Háteigs  kirkju fimmtudaginn 2. maí kl. 13.00.

Einar G. Guðjónsson Kristín Axelsdóttir
Auður Guðjónsdóttir Guðmundur K. Sigurðsson
Berglind Ósk, Axel, Alexandra
Anna Guðrún og Helga Sif

 
Kæru ættingjar, vinir og félagar  

ástarþakkir fyrir auðsýnda samúð og 
vinarhug við andlát og útför okkar ástkæra

ÖRVARS ARNARSONAR
Kambaseli 53, Reykjavík.

Guð launi ykkur.     
Örn Karlsson Ingibjörg Ósk Óladóttir
Ingólfur Arnarson Áslaug Harðardóttir
Þórhalla Arnardóttir Kolbeinn Guðjónsson
                        og systkinabörn.

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir, afi,  
bróðir og frændi, 

GODSON UWAWUKONYE  
ONYEMAUCHECHUKWU ANUFORO

Barmahlíð 33, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
föstudaginn 19. apríl. Jarðarför auglýst síðar. 
Þeir sem vilja minnast hins látna:  
rknr. 0309-13-184895 kt. 161175-3749.

Elizabeth F. Maro Anuforo
Obinna Sturla C. Anuforo
Ósk Ukachi U. Anuforo
Onyema Óðinn C. Anuforo
barnabörn og aðrir aðstandendur.

„Það fá allir þau hlutverk sem þeir vilja 
svo við erum til dæmis með um þrjá-
tíu skógardýr,“ segir Lilja Nótt Þórar-
insdóttir um uppfærslu Leikfélags Sól-
heima á Skilaboðaskjóðunni.
Skilaboðaskjóðan verður frumsýnd í dag 
en Lilja Nótt leikstýrir verkinu. Þetta er 
í fyrsta skipti sem hún vinnur með leik-
félagi Sólheima en þekkir staðinn þó vel. 
„Ég ólst upp í sveitinni þarna við hliðina 
á svo ég varði miklum tíma á Sólheimum 
í æsku,“ segir hún. Lilja Nótt er útskrif-
uð leikkona og hefur starfað hjá Þjóð-
leikhúsinu en er þó ekki óvön leikstjóra-
stólnum og leikstýrði síðast leikritinu 
Þrek og tár á Selfossi nú í upphafi árs.

Leikfélag Sólheima setur upp leiksýn-
ingar árlega og taka vistmenn og starfs-
menn höndum saman til að gera þær 
sem glæsilegastar. Að sögn Lilju Nóttar 
koma um sextíu manns að uppfærslunni 
í ár á einn eða annan hátt.

Stór hluti leikarahópsins er skipaður 
þroskaheftum einstaklingum og segist 
Lilja Nótt hafa lært mikið af að vinna 
með þeim. „Það er allt svo einfalt og fal-
legt og ef eitthvað er þá er meiri þolin-
mæði og gleði í hópnum þarna en á hinu 
almenna leiksviði. Gamla verkfæraboxið 

dugði samt skammt og ég þurfti að temja 
mér alveg nýjar aðferðir við leikstjórn-
ina. Ég þurfti til dæmis að nota öðruvísi 
orðaforða til að fá það sem ég vildi frá 
leikurunum og passa mig á að missa mig 
ekki í smáatriðum sem ég myndi alla 
jafna leggja áherslu á. Þessir gráu litir 
sem við vinnum svo mikið með í leikhús-
inu eru ekki til staðar á þessu sviði en 
hins vegar er þarna að finna allan regn-
bogann,“ segir hún.
Skilaboðaskjóðan er barnaleikrit eftir 
Þorvald Þorsteinsson og koma þar hinar 
ýmsu verur fyrir sögu. „Við erum búin 
að stytta verkið talsvert og laga að leik-
hópnum, sem mér finnst hafa gengið 
mjög vel. Það ríkir mikil ást innan hóps-
ins og ótrúlega gaman að hafa fengið að 
vera hluti af þessu ævintýri,“ segir Lilja 
Nótt.
 tinnaros@frettabladid.is

Allur regnboginn
á leiksviði Sólheima
Skilaboðaskjóðan, í leikstjórn Lilju Nóttar Þórarinsdóttur, verður frumsýnd í dag.

MIKIL ÁST 
 Leikhópurinn í 
Skilaboðaskjóð-
unni er blanda af 
vistmönnum og 
starfsmönnum Sól-
heima og að sögn 
Lilju Nóttar ríkir 
mikil ást innan 
hópsins. 
 MYND/ERLENDUR PÁLSSON

Sólheimar eru í Grímsnesi og þar starfa og búa rúmlega 100 manns. Um er að 
ræða sjálfbært samfélag þar sem lögð er sérstök áhersla á umönnun og þjálfun 
þroskaheftra einstaklinga. Félagsþjónustan er öflug á Sólheimum en þar lifa og búa 
einstaklingar með fjölbreytilegan bakgrunn og þeim eru veitt tækifæri sem ekki er 
sjálfsagt að stæðu þeim til boða í hinum almenna heimi.

Sjálfbært samfélag

Eins og áður segir er Skilaboðaskjóð-
an frumsýnd í dag en aðrar sýningar 
eru eftirfarandi:
■ Laugardaginn 27. apríl kl. 15.00
■ Sunnudaginn 28. apríl kl. 15.00
■ Miðvikudaginn 1. maí kl. 15.00
■ Laugardaginn 4. maí kl. 17.00
■ Sunnudaginn 5. maí kl. 15.00

Miðapantanir eru í síma 847-5323 
en miðaverð er 1.500 kr. fyrir full-
orðna og 750 kr. fyrir börn 7 ára og 
eldri.

AÐEINS SEX SÝNINGAR



Fáanlegt í Hagkaup Smáralind, Kringlu, Garðabæ og Skeifu, minna úrval í öðrum verslunum.

TRYGGÐU ÞÉR EINA STÓRKOSTLEGUSTU MYND SÍÐUSTU ÁRA

Verð frá kr. 799
í öð li l G ð b Sk if i ú l í l

KR. 799
markaður

Frábært
úrval

mynda

KOMIN Á DVD, BLU-RAY OG BLU-RAY 3-D Í HAGKAUPÓSKARS
VERÐLAUN4
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KROSSGÁTA

MYNDASÖGUR

LÁRÉTT
2. viðlag, 6. umhverfis, 8. kæla, 9. 
óhreinindi, 11. íþróttafélag, 12. ís, 14. 
hroki, 16. hvað, 17. hélt á brott, 18. 
beita, 20. tveir eins, 21. vangi.

LÓÐRÉTT
1. svall, 3. golf áhald, 4. Grænlend-
ingur, 5. spor, 7. kaupmáli, 10. sjór, 
13. kóf, 15. kirtill, 16. handfang, 19. 
ónefndur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. stef, 6. um, 8. ísa, 9. kám, 
11. kr, 12. klaki, 14. dramb, 16. ha, 17. 
fór, 18. agn, 20. ii, 21. kinn. 

LÓÐRÉTT: 1. sukk, 3. tí, 4. eskimói, 
5. far, 7. máldagi, 10. mar, 13. kaf, 15. 
bris, 16. hak, 19. nn.

PONDUS Eftir Frode Øverli

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég er ekki að 
kvarta en mynda 

það drepa þig 
að klæðast fínni 

skyrtu við og 
við?

Mjög 
líklega já!

Ég held þú 
myndir lifa 

það af, 
Jói!

Mögulega en 
þannig er mál 

með vexti að ég 
lít á hvern dag án 
skyrtu og bindis 

sem mikinn sigur! Jói 
1- Aular 0! Sigurvegari 

kona!

Svo þú ætlar að 
klæðast gulum 

körfuboltabol og 
úr sér þvegnum 
Kizz-bolum það 

sem eftir er?

Það lítur út 
fyrir það! 
Þú setur 

ekki gamlar 
spægipylsur í 

Armani! Það er 
bara þannig!

Er það 
svona 

óskrifuð 
regla?

Já! Ég er 
reyndar að spá 
í að skrifa það 

niður til að gera 
þetta opinbert!

Hér með lýsi ég þessu kvöldið 
yfir sem barnlausu kvöldi! 

Við getum talað um allt 
nema börnin!

Ef annað 
hvort okkar 

myndi 
muna 

hvernig… 

Og gagnrýni 
er úti?

Prufaðu að slá upp
 www.hjalpaduadtakatil.is

Hún þarf 
knús!

Æiiii … Ég þurfti líka á 
þessu að halda.

Hún líka.

Ég fann ekki 
pappír neins 

staðar!

PEYSAN MÍN!

Ég kann ekki að meta sjóræningja. Í 
mér býr djúpstæður frumótti við sjó-

ræningja. Mér svelgdist á kaffinu mínu 
þegar ég las að í framboði væri flokkur 
sem kennir sig við sjóræningja. Hvað 
næst? Hákarlaflokkurinn? Kóngulóa-
hreyfingin? Eða Vinstri hreyfingin grænt 
flugslys?

SJÓRÆNINGJAR eru óbilgjarnir og 
ósanngjarnir, æðaberir tækifærissinnar 
sem svífast einskis til að vænka hag sinn. 

Þeir eru líka hallærislegir – fullorðn-
ir menn í einhverju blúndudrasli með 
kögri og svo breytast þeir aldrei. Sama 
hvað er í gangi í heiminum – sama hvað 

nútíminn virðist vera opinn og spenn-
andi, þá eru það sömu helvítis 

frasarnir. Sjóræningjar eru 
glataðir og þeir LÍÚ-a að fólki 
– og einmitt þess vegna ætla 
ég ekki að kjósa Framsókn 
eða Sjálfstæðisflokkinn. 

AÐ öðru – er ekki frekar 
borðliggjandi að sjá þenn-
an samning frá Evrópu-
sambandinu, áður en við 

ákveðum okkur? Er það ekki 
eini sénsinn til að taka upp-

lýsta ákvörðun? Ég meina partí 
sem hljómar ekkert spennandi 
verður það oft þegar maður 
veit að það er frír bjór og snakk 
handa öllum. 

ÞAÐ er til dæmis gefið mál að það er 
heilt yfir betra veður í Evrópusam-
bandinu – en það er á Íslandi. Hver veit, 
kannski er hægt að flytja nokkrar gráður 
hingað yfir. Við vitum það allavega ekki 
fyrr en við sjáum plaggið. Að halda öðru 
fram eru bara stælar. 

OG örstutt.

AF hverju held ég að nokkrir frambjóð-
endur í Pírataflokknum séu virkilega 
góðir í tölvuleikjum og af hverju er það 
ekki tilgreint á vefsíðu þeirra?

AF hverju gerði Lýðræðisvaktin ekki 
auglýsingu sem byggði á Næturvaktinni, 
þar sem Egill Ólafsson er Georg Bjarn-
freðarson, Þórhildur Þorleifs er Daníel og 
Þorvaldur Gylfa er Ólafur Ragnar? Hann 
að segja „Já sæll“ með sínum einstaka tal-
anda er ávísun á „viral“-snilld. 

OG hvenær ætlar fólk að átta sig á því að 
það er ekkert jafn púkó og ungliðahreyf-
ingar? Nema eins og í tilfelli Bjartrar 
framtíðar, þar sem ungliðahreyfingin er 
líklega skipuð leikskólabörnum. 

Í lokin vil ég taka eitt fram – það er bara 
ein leið til að stjórna hlutunum – og það 
er illa. 

SJÁUMST á kjörstað. 

Heimskur maður kýs
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afsláttur

Kynning á Tokyo Sushi 
milli kl. 14-17 í dag

10% afsláttur!

199kr.
pk.

Verð áður 489  kr. pk.
Jarðarber, 250 g

299kr.
pk.

Verð áður 469  kr. pk.
Kanzi epli, 8 stk. í pk.

249kr.
kg.

Verð áður 389  kr. kg
GB  lífrænar gulrætur, 1 kg0 gg0 g

50%
afsláttur

  af nammibarnum 

99kr.

stk.

Pylsa í brauði 99kr.

stk.

Ís í brauðformi

OPNUNARTILBOÐ

AÐEINS Í LINDUM

179kr.

stk.

Snúður með súkkulaði

         
 eða glassúr

149kr.

stk.

Croissant með skinku og osti
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Við bjóðum ykkur velkomin í  brereytyttata o ogg enendudurbrbætættta verslun
ogog þ þökökkukumm þoþolilinmæði og skilning meðan á framkvæmdum 
hefur staðið.

Ávaxta- og ggrænmmetetisisdedeilildidinn hehefufur verið stórbætt, úrval
auaukikiðð og nýtt á Íslandi er árstíðahjól. Í árstíðahjólinu sérðu 
í hvaða mánuði ávextir og grænmeti eru úr r nýnýrrrrii upuppspskekeruru. 
Hægtg  vererðuðurr aðað k kauaupapa k kryryddddjju trtiir eftir vigt og blanda saman ólík-
um tegunum líkt og á nammibar.  

Nammibarinn hefur einmitt tekið breytingum og verið ytin
stækkaður og er nú orðinnnn e eininnn sásá l lenengsgstiti á á l landdinu eða 11 á l
memetrtraa lalanngur. AAfgreiðslukassar hafa verið færðir til og fyrir 

þar sem  hæggt erer a aðð fáfá p pylylsusurr ogog í ís áá mjög góðu verði, lottó-
seðla ásamt ýmsu öðru smálegu.

Í tilefni af þessum breyytinggumum v vererðaða f fjöjölmlmörörgg spennandi 
opopnununanartrtililboboðð og k kynningar.  

Bjarni töframaður og 

Þórhallur Þórhallsson 

skemmta krökkunum 

og stjórna Lukkuhjólinu. 

Allir krakkar sem snúa 
hjólinu fá sumargjöf!

milli kl. 14-17
í sumarskapi
Krónan Lindum

BREYTT OG BETRI KRÓNUVERSLUN

  LINDUM
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➜ ... Krakkar á grunnskólaaldri fá tækifæri til 
að semja tónverk í Iðnó.

Kammersveitin býður krökkum á grunnskólaaldri 
að gerast „tilraunatónskáld“ á stuttum námskeiðum 
í Ævintýrahöllinni í Iðnó í dag milli tíu og ellefu og 
á morgun frá þrjú til fjögur. Allir krakkar eru vel-
komnir hvort sem þeir eru í tónlistarnámi eða ekki.

Á námskeiðunum leiðbeinir Ingi Garðar Erlends-
son, básúnuleikari og S.L.Á.T.U.R.-tónskáld, 
ásamt Guðrúnu Hrund Harðardóttur víóluleikara. 
Tilrauna verkin verða enn fremur túlkuð af snill-
ingunum Tinnu Þorsteinsdóttur á píanó og Unu 
Sveinbjarnardóttur á fiðlu. Á námskeiðunum verða 
möguleikar mismunandi hljóðfæra kynntir og hefð-
bundin og óhefðbundin nótnaskrift rannsökuð. 

Að lokum býður Kammersveitin forvitnum tón-
leikagestum á öllum aldri á tónleika í Ævintýra-
höllinni á laugardaginn 27. apríl klukkan eitt, þar 
bætist slagverksleikarinn Frank Aarnink í hóp 
túlkenda með einstök slagverkshljóðfæri í far-
teskinu!

Á tónleikum laugardagsins leika hljóðfæra-
leikarar Kammersveitarinnar úrval verka sem 
samin voru á námskeiðunum, auk þess að kynna 
hljóðfærin fyrir tónleikagestum og leika önnur 
verk eftir ýmis tilraunatónskáld á öllum aldri. - sbt
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KVÆÐABÓK ÚR VIGUR 8. JÚNÍ
Bragi Valdimar Skúlason í Baggalúti fer með Kvæðabók 
úr Vigur í Vigur 8. júní 
Handritið er verk margra skrifara og unnið undir handarjaðri 
Magnúsar Jónssonar digra í Vigur (1637–1702) sem var efnaður 
maður og ástríðufullur bókasafnari. Það geymir fj ölbreyttan 
kveðskap, trúarlegan og veraldlegan, sem ætlaður var til 
fróðleiks, skemmtunar og uppbyggingar.
Titilsíðan er skrautleg og orðalagið augljóslega 
samið til að heilla lesendur. 
Árni Magnússon fékk handritið frá Páli Vídalín, 
tengdasyni Magnúsar.

STAÐARHÓLSBÓK RÍMNA 28. APRÍL 
Kjartan Sveinsson úr Sigurrós fer með Staðarhólsbók 
rímna í Dalina næsta sunnudag. Ásamt Stein-
dóri Andersen mun Kjartan fl ytja gjörning sem 
tengist handritinu í Tjarnarlundi í Saurbæ og 
verður athöfnin í tengslum við Jörfagleðina 
svonefndu. 
Staðarhólsbók rímna er eitt merkasta rímnahand-
rit sem til er og er skrifað á skinn á fyrri hluta 16. 
aldar af Tómasi Arasyni, vel þekktum vestfi rskum skrifara. Þar eru 
33 rímafl okkar og sumir þeirra eru hvergi varðveittir annars staðar. 
Árni Magnússon fékk handritið árið 1707 frá Pétri Bjarnasyni, bónda 
á Staðarhóli í Saurbæ.

SKÁLDSKAPARFRÆÐI 8. MAÍ 
Charlotte Böving fer með Snorra-Eddu á Eyrarbakka 8. maí. 
Handritið var ritað um 1300 og vitnar um kennslu í skáldskapar-
fræðum á miðöldum. Meðal efnis í því er ein gerð Skáldskapar-
mála Snorra-Eddu ásamt þulum.
Séra Halldór Torfason í Gaulverjabæ gaf Árna Magnússyni handritið 
árið 1691. Þegar Árnasafni var skipt í kjölfar handritamálsins var 
ákveðið að eddukvæðahlutinn yrði eft ir í Höfn.

PHYSIOLOGUS 10. MAÍ 
Ragnar Stefánsson jarðskjálft afræðingur fer ásamt Hugleiki 
Dagssyni með Physiologus til Dalvíkur 10. maí. 
Í handritinu, sem er frá um 1200, er að fi nna brot úr predikunum 
og sjö kafl a úr riti sem kallast Physiologus. Í því er fj allað um 
ýmsar skepnur og eiginleikar þeirra útlagðir á guðfræðilegan hátt. 
Árni Magnúss fékk hand-
ritið frá séra Þórði 
Oddssyni á Völlum í 
Svarfaðardal. 

MARGRÉTAR-
SAGA 18. MAÍ 

Vigdís Finnbogadóttir fer með 
Margrétarsögu á Skriðuklaustur 18. maí. 

Heilög Margét var verndardýrlingur þungaðra 
kvenna og talið er að handrit Margrétar sögu hafi  

stundum verið lögð við læri eða á kvið sængurkvenna 
til þess að létta þeim fæðingu. Skýrir þetta sennilega vin-

sældir sögunnar og einnig smæð handritanna, en Margrétar 
saga er til í allmörgum íslenskum handritum sem fl est eru í litlu 

broti eins og þessi bók. 
Árni Magnússon fékk handritið 1704 frá Bessa Guðmundssyni sýslumanni 
á Skriðuklaustri.

FLATEYJARBÓK 1. JÚNÍ
Steinunn Sigurðardóttir fatahönnuður fer með 
Flateyjarbók til Þingeyra í Húnaþingi 1. júní.
Flateyjarbók var sett saman að beiðni stórbóndans Jón 
Hákonarsonar í Víðidalstungu í Húnavatnssýslu.
Flateyjarbók er stærst íslenskra miðaldahandrita en við 
gerð hennar voru notaðar húðir af 113 kálfum. 

Brynjólfur biskup Sveinsson gaf Friðriki 3. Dana-
konungi 1656 handritið sem kom heim 21. apríl 

1971. Sá viðburður markaði upphaf afh end-
ingar handrita úr dönskum söfnum.

Það kviknaði sú hugmynd 
hjá okkur hér á Árna-
stofnun að setja upp 
sýningar á völdum hand-
ritum um land allt og 
minna þannig um leið á 

það að handritin eru komin alls 
staðar af að landinu,“ segir Svan-
hildur Óskarsdóttir hjá Árna-
stofnun. Stofnunin kynnti í gær 
átakið Handritin heim í hérað en í 
tengslum við það hafa sex handrit 
úr eigu safnsins verið endurgerð 
og verða þau flutt við hátíðlega 
athöfn heim í hérað af lands-
kunnum einstaklingum.

„Handritsfóstrurnar okkar 

munu á hverjum stað segja frá 
umræddu handriti og þýðingu 
þess. Við fengum til liðs við okkur 
þjóðþekkta einstaklinga, þau 
Kjartan Sveinsson, Vigdísi Finn-
bogadóttur, Charlotte Böving, 
Ragnar Stefánsson, Hugleik Dags-
son, Steinunni Sigurðardóttur og 
Braga Valdimar Skúlason,“ segir 
Svanhildur.

Auk handritasýninganna, sem 
hannaðar eru af Finni Arnar, 
verður afmælinu fagnað með 
bókaútgáfu, alþjóðlegri ráðstefnu 
í október, verkefnum með Dönum 
og hátíð með þátttöku Dana á 
afmælis daginn 13. nóvember.  - sbt

HANDRITIN 
HEIM Í HÉRAÐ 
350 ára afmæli Árna Magnússonar og stórmerkilegu 

handritasafni hans verður fagnað á árinu. 

Krökkum boðið að semja tónverk
Kammersveitin tekur þátt í Barnamenningarhátíð á stuttum námskeiðum.

VIÐ TÓNSMÍÐAR   Kammersveitin hefur áður boðið krökkum 
að vinna með sér á Barnamenningarhátíð og var myndin 
tekin við það tækifæri.

FÓSTRURNAR  
Charlotte Böving, Bragi 

Valdimar Skúlason, 
Kjartan Sveinsson, 

Vi gdís Finnbogadóttir, 
Hugleikur Dagsson og 

Steinunn Sigurðar-
dóttir komu saman á 

Árnastofnun í gær. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



Álftamýri og Háaleiti
11:00–13:00 Sumarhátíð við Tónabæ/Álftabæ
Grillaðar pylsur og ávaxtasafi í boði. Hoppukastali og útileikir.
Andlitsmálning og skemmtiatriði í boði barna og unglinga í Álftabæ, Tónabæ og 
Krakkakoti.

Árbær
10:00–12:00 Frítt í Árbæjarlaug 
Sund-zumba og tónlist í boði Árbæjarþreks kl. 10:30.
12:00 Skrúðganga frá Árbæjarlaug
Gengið að Árbæjarkirkju
12:30 Fjölskylduhelgistund í Árbæjarkirkju 
Sumrinu fagnað með söng og brúðuleik.
13:00–15:00 Sumarhátíð á Árbæjartorgi 
Tónlist á sviði: Hljómsveitirnar Út í bláinn og 4 og ½ spila.
Æskulýðsfélagið sakÚL verður með pylsu- og vöfflusölu til styrktar unglingastarfi 
Árbæjarkirkju. Candyfloss, kökubasar, andlitsmálun og hoppukastalar. 
14:00–16:00 Skátar úti og inni, Hraunbæ 123 
Hjá skátafélaginu Árbúum er hægt að fara í póstaleik, grilla útilegubrauð og klifra í 
trönum, kíkja á skátaheimilið og styrkja skáta með því að kaupa candyfloss, kökur 
og kaffi.

Bústaðahverfi 
12:00 Grillað við Grímsbæ
Berserkir grilla í boði 10-11. Skrúðganga frá Grímsbæ að Bústaðakirkju undir 
taktfastri tónlist Skólahljómsveitar Austurbæjar, fánaberar úr röðum Víkinga.
13:00 Dagskrá í Bústaðakirkju 
Línudans í boði Hæðargarðs. Yngri kórar kirkjunnar stíga á stokk.
13:00 Víkingshlaupið
Hlaupið verður frá horni Túngötu og Garðastrætis að Víkinni. Skráning og 
afhending þátttökunúmera verður við rásmarkið frá klukkan 13:00–13:25 og verður 
hlaupið ræst klukkan 13:30. Ekkert þátttökugjald!
13:40 Skemmtidagskrá í Víkinni 
Sumargríns-leiktækin, hoppukastalar, bílar og búnaður Flugbjörgunarsveitarinnar, 
Víkingshlaupið, ratleikur, andlitsmálun, kökur og kaffi, myndasýning leikskólanna 
og blöðrumaðurinn. Söngatriði: Yellow void, fulltrúar Réttarholtsskóla á Samfés, 
söngatriði úr Fossvogsskóla, söngatriði úr Neðstalandi, söngatriði frá Sólbúum.

Breiðholt 
11.00–14.00 Fjölskylduskemmtun í Hólmaseli
ÍR verður á staðnum með kynningu á sumarstarfi sínu. Skátafélagið Segull verður 
með apabrú yfir andapollinn og kynningu á sumarnámskeiðum. Seldar verðar 
pylsur, gos og candyfloss. Hljómsveitir, hoppukastali og andlitsmálning. Íbúar 
Latabæjar mæta kl. 12:00 og Eyþór Ingi um kl. 13.00.

Grafarholt
10:00 Víðavangshlaup Fram
Hlaupið er frá Ingunnarskóla, 7,7 km og 3 km. Verðlaun í boði fyrir efstu sætin.
10:00–12:00 Veiðikeppni í Reynisvatni
Veiðikeppni við Reynisvatn í samvinnu Reynisvatns og íbúasamtaka Grafarholts. 
Verð kr. 800  á veiðistöng – innifalið tveir veiddir fiskar. Verðlaun fyrir stærstu 
fiskana, veiðimenn hafa tvo tíma til að tryggja sér stærsta fiskinn. 
11:00 Dýrablessun í Guðríðarkirkju
12:30 Skrúðganga frá Þórðarsveig 3 að Guðríðarkirkju
13:00 Helgistund í Guðríðarkirkju 
13:30 Skemmtun í Ingunnarskóla og við Grafarholtstorg             
Bingó, kökubasar og veitingasala á vegum Fram. Bingóspjald kostar 500 kr.
Hoppukastali við Guðríðarkirkju, leiktæki, krítað á kirkjustétt, útileikir,
bókamarkaður Guðríðarkirkju.

Grafarvogur
11:30 Skrúðganga frá Spöng að Rimaskóla
Skólahljómsveit Grafarvogs og Skátafélagið Hamar. 
11:45–14:00 Fjölbreytt dagskrá í og við Rimaskóla
Tónlistaratriði frá Tónlistarskólanum í Grafarvogi, Tónskóla Hörpunnar og 
félagsmiðstöðvum Gufunesbæjar. Töframaður, danssýning frá Dansskóla Ragnars,
söng- og dansatriði frá frístundaheimilum Gufunesbæjar, kynningar á sumarstarfi 
Gufunesbæjar, Fjölnis o.fl., Leiktæki , Street-hokký, skautafélagið Björninn, 
veitingasala, andlitsmálun.     

Langholts- og Vogahverfi
11:00–13:00 Sumarhátíð í Þróttheimum í boði Vogasels, Buskans, Glaðheima og 
Þróttheima 
Brjóstsykursgerð, andlitsmálun, útileikir og krítar. Grillaðar pylsur og Svali á 
boðstólnum.

Miðborg/Hlíðar
12:00–14:00 Fjölskylduskemmtun á Klambratúni
Dótakassinn býður upp á leikföng til útláns fyrir alla fjölskylduna.
Hoppukastali og veitingasala á vegum útskriftarhóps Háteigsskóla. 

13:00–17:00 Ljósmyndasýning á vegum Kamps í Ljósmyndasafni Reykjavíkur 
Grófarhúsi Tryggvagötu 15 
Börn í Frístundabrú Kamps sýna ljósmyndir sem teknar eru á myndavélar sem 
börnin bjuggu sjálf til og framkölluðu ljósmyndirnar undir leiðsögn Sigurðar 
Gunnarssonar.  

Vesturbær
10:00–12:00 Hólavallagarður – gamli kirkjugarðurinn við Suðurgötu
Heimir B. Janusson og Sólveig Ólafsdóttir sagnfræðingur leiða rölt um 
kirkjugarðinn og segja frá hinu og þessu fróðlegu. 

11:00–14:00 Skrúðganga frá Melaskóla að Frostaskjóli
Lúðrasveit Reykjavíkur blæs hátíðina af stað að Frostaskjóli þar sem fjölbreytt 
afþreying verður í boði.

11:30–14:00 Fjölskylduskemmtun við Frostaskjól – úti
Leikhópurinn Lotta, Lalli töframaður, DJ, tónlistaratriði, útieldunarsmiðja fyrir fjölskylduna, 
veitingasala, sýning á málverkum Eddu Heiðrúnar Bachman og margt fleira.

11:30–13:30 Afþreying fyrir yngri kynslóðina – inni
Þrautabraut og hoppukastali verða inni í KR. Andlitsmálning uppi við inngang 
Frostaskjóls. Lalli töframaður verður á ferðinni með blöðrur handa börnunum.

10:00–18:00 Ljósmyndasýning Borgarsmiðju tíu12 í Vesturbæjarlaug

Skoðaðu einnig fjölbreytta 

dagskrá Barnamenningarhátíðar 

á www.barnamenningarhatid.is 

 SUMARDAGURINN FYRSTI
 2013 Í REYKJAVÍK

HVERFAHÁTÍÐIR
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„Ég hef alltaf málað en stungið 
öllu undir rúm jafnóðum, nema 
einstaka mynd sem ég hef hengt 
upp heima,“ segir Magnea Rivera 
Reinaldsdóttir sem á myndir á 
samsýningu sem opnuð er í dag í 
galleríi að Hverfisgötu 44. Hún á 
líka afmæli og óhætt er að segja 
að hún haldi upp á það með stæl. 
Hún kveðst aldrei hafa ætlað sýna 
myndirnar sínar en fókið henn-
ar sé svo yndislegt og sjái alger-
lega um þetta.  „Við erum þrettán 
stykki að halda þessa sýningu,“ 
segir hún. „Átta ára það yngsta 
og elstur er maðurinn minn Stef-
án Geir, sextíu og átta ára. Ég 
næ þeim aldri líka í dag. Hún er 
öll meira og minna í listum þessi 
fjölskylda, eiginmaðurinn, báðar 
dæturnar og annar tengdasonur-
inn eru myndlistarfólk, hinn er 
leikari og tvö af barnabörnunum 
eru í Listaháskólanum.“ 

Magnea starfar við heima-
hlynningu. Hún er þroskaþjálfi 
og kveðst hafa unnið við það, alla 
sína „hunds-og kattartíð“ eins og 
hún orðar það. Hún hefur ekki 

haldið sig í sviðsljósinu en hins-
vegar hefur saga hennar um leit-
ina að föðurnum orðið fræg í sýn-
ingunni Tengdó sem verður sýnd 
í kvöld í 50. skipti. Nú eru tuttugu 
ár síðan Magnea fann pabba sinn. 
„Það var haustið 1993,“ rifjar hún 
upp. Hún kveðst alveg hissa á hvað 
verkið um leitina gangi lengi því 
ekki sé það stórt. Hvernig skyldi 
henni hafa liðið með að opinbera 
sögu sína á fjölunum?  „Mér líður 
mjög vel með það. Aðallega af 
því mér finnst Valur tengdason-
ur minn gera það svo vel og þeir 
sem taka þátt í því með honum. 
Ég var sátt við það alveg frá upp-
hafi. Hafði álpast til að skrifa ævi-
sögu mína í stórum dráttum og 
Valur fékk hana lánaða. Hann er 
svo góður penni og leyfði mér að 
fylgjast með öllu sem hann gerði 
þannig að ég kveið engu enda var 
ég mjög ánægð þegar ég sá útkom-
una. Ég kvíði miklu meira fyrir að 
opna þessa málverkasýningu. En 
auðvitað er það skemmtilegt líka 
og ég er í yndislegum hópi.“

 gun@frettabladid.is

Tengdó með málverkasýningu
Magnea Rivera Reinaldsdóttir á afmæli í dag, sýnir myndlist í fyrsta skipti og í kvöld er 50. sýning á Tengdó sem byggt er á sögu hennar.

MAGNEA  Ætlaði 
aldrei að halda 
sýningu á eigin 
verkum en nú er 
samt komið að 
því, þökk sé stór-
fjölskyldunni sem 
sýnir líka verk sín 
á Hverfisgötu 44 
í Reykjavík.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Danssýningin „Dansaðu fyrir 
mig“ verður frumsýnd í Hofi á 
Akureyri í kvöld. Höfundur verks-
ins er breski danshöfundurinn 
Brogan Davison, en hún dansar í 
verkinu ásamt tengdaföður sínum, 
Ármanni Einarssyni, skólastjóra 
í tónlistarskóla Dalvíkur. Eigin-
maður Brogan og sonur Ármanns, 
Pétur, hefur þá líka unnið að sýn-
ingunni, sem er sannkallað fjöl-
skylduverkefni.

Í sýningunni er fjallað um 
drauma, óttann við að vera ekki 
nógu góður og spurninguna hvort 
dans sé fyrir alla. Ármann fær í 
sýningunni tækifæri til að upp-
fylla 15 ára gamlan draum um að 
búa til og dansa í sýningu í sínu 
eigin bæjarfélagi. 

Aðspurður segist Ármann ekki 
vera að fást við ótta sinn í verk-
inu, heldur ótta tengdadótturinn-
ar. „Hennar ótti er að koma fram 

með allsendis óvönum dansara ef 
maður undanskilur nokkur stutt 
dansnámskeið sem ég hef tekið í 
Kramhúsinu,“ segir Ármann. 

Þess má geta að þrátt fyrir 
reynsluleysi skólastjórans og tak-
markað orðspor sem dansara er 
uppselt á frumsýninguna og til 
stendur að sýna verkið á Dalvík 
og Ólafsfirði.

„Það er hollt að ýta aðeins við 
staðalmynd dansarans í hugum 
fólks. Það að tæplega fimmtugur 
karlmaður á Dalvík sem er ekki 
með neina dansmenntun geti stig-
ið á svið og tekið þátt í slíkri list-
sköpun minnir fólk á að dans er 
fyrir alla,“ segir Ármann og við-
urkennir að þrátt fyrir óttaleysi þá 
sé hann í þessu verkefni að fara út 
fyrir þægindarammann.

Dansaðu fyrir mig verður sýnt 
á Hofi í kvöld, Dalvík annað kvöld 
og í Fjallabyggð á laugardag.

Skólastjóri tekur þátt 
í danssýningu í Hofi 
Ármann Einarsson skólastjóri fer út fyrir þæginda-
rammann þegar hann tekur þátt í dansverki tengda-
dóttur sinnar „Dansaðu fyrir mig“.

DANSAR MEÐ TENGDAFÖÐUR SÍNUM  Brogan Davison og Ármann Einarsson 
tilbúin í slaginn fyrir danssýninguna „Dansaðu fyrir mig“.

ÓKEYPIS AÐGANGUR
Dagskrá á www.gardabaer.is

UNGMENNATÓNLEIKAR

há
tíð

GARÐABÆJAR 25.-28. apríl 2013

THORSHAVN – GARÐABÆR
Fimmtudagur 25. apríl  kl. 20:30  
í Kirkjuhvoli, Vídalínskirkju

Laugardagur 27. apríl kl. 17:00  
í Haukshúsi, Álftanesi

Sunnudagur 28. apríl kl. 20:30 í Kirkjuhvoli, Vídalínskirkju

STJÖRNUDÚÓ

ÍSLAND – DANMÖRK
Flosason-Lauritsen kvartett
Gestasöngvari Ragnheiður Gröndal

Föstudagur 26. apríl kl. 20:30 í Urðarbrunni hátíðarsal Fjölbrautaskólans í Garðabæ
SVEIFLA Á SJÁLANDI   Flosason-Lauritsen kvartett    Laugardagur 27. apríl kl. 14:00 í Jónshúsi, við Strikið
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RAGNHEIÐUR GRÖNDAL
GUÐUÐMUNDUR PÉTURSSSONN
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Þau gera alveg sína eigin útgáfu, þetta eru 
sænskir karakterar en ekki íslenskir, en það 
eru samt heilu samtölin, ræðurnar og senurn-
ar sem eru beint upp úr bókinni,“ segir Kári 
Tulinius rithöfundur, spurður hvernig sænski 
leikhópurinn PotatoPotato hafi unnið sýning-
una Talanglösa Martyrer, sem byggð er á bók 
hans Píslarvottar án hæfileika sem kom út 

2010.
Þú vannst þetta eitthvað 

með þeim, ekki satt? „Jú, ég 
fór út, bæði fyrir ári þegar 
þau voru að byrja að vinna 
verkið og svo aftur fyrir 
mánuði þegar þau voru í 
miðju æfingaferlinu.“ 

Leikhópurinn Potato Potato 
er frá Malmö og hefur á 

stefnuskrá að rannsaka pólitískar aðgerðir 
– og aðgerðaleysi – í evrópskum samtíma 
með ögrandi sviðslist og skoðar nú sérstak-
lega pólitíska þátttöku í norrænu paradísinni. 
Sagan Píslarvottar án hæfileika var skrifuð í 
kjölfar hrunsins og mótmælanna gegn því og 
Kári segir efnið falla mjög vel að því sem leik-
hópurinn vill koma á framfæri.

Verkið var frumsýnt í Stokkhólmi 8. apríl og 
hlaut rífandi góða dóma í sænskum blöðum. 
Þetta er farandsýning sem einnig hefur verið 
sýnd í Malmö og fer héðan til Óslóar og Gauta-
borgar. „Þau laga sýninguna að aðstæðum á 
hverjum stað, til dæmis verður hluti hennar 
fluttur á ensku hér á Íslandi, þar sem ekki er 
hægt að ganga út frá því að allir áhorfendur 
skilji sænsku,“ útskýrir Kári.

Ertu ánægður með útkomuna? „Alveg rosa-
lega. Ég er náttúrulega ekki óhlut drægasti 
áhorfandinn en ég er alveg í skýjunum. 
Sænskir áhorfendur kunnu líka vel að meta 
sýninguna, fólk brast í grát og féllst í faðma í 
salnum eftir frumsýninguna. Ótrúlega sterk 
sýning.“

Miðasala er á midi.is. fridrikab@frettabladid.is 

Pólitískar aðgerðir og aðgerðaleysi
Talanglösa Martyrer nefnist leiksýning sem sænski leikhópurinn PotatoPotato sýnir í Tjarnarbíói í kvöld og tvö næstu kvöld. Sýningin er 
byggð á skáldsögu Kára Tulinius, Píslarvottar án hæfi leika, og hann segist vera í skýjunum með útkomuna. 

KÁRI TULINIUS

VINUR SJÓNVARPSÁHORFENDA  Einn leikaranna í sýningunni er Íslendingum að góðu kunnur. Christian Hillborg lék 
blaðamanninn Daniel Ferbé í sjónvarpsþáttunum vinsælu Brúnni.

Christian Hillborg, sem 
lék blaðamanninn Daniel 
Ferbé í hinum vinsælu 
sjónvarpsþáttum Brúnni, 
er einn leikaranna í 
sýningunni. Þetta er 
fyrsta sýningin sem 
Christian tekur þátt í 
með PotatoPotato en 
hann hefur áður verið 
beðinn um að vera með 
í sýningum hópsins. „Ég 
hafði bara ekki tíma fyrr 
en núna,“ segir hann.

Christian segist 
aðallega vera sviðsleikari, 
leikur í kvikmyndum og 
að sjónvarpsþáttum sé 
meira aukavinna. Hann 
hefur leikið á sviði í 
Stokkhólmi, Malmö og 
fleiri stöðum í Svíþjóð, 
í Ósló og nú í Reykjavík. 
Hefur hann komið til Ís-
lands áður? „Nei, en mig 
hefur alltaf dreymt um að 
koma hingað og það er 
yndislegt að vera loksins 
kominn.“

Christian lofar áhorf-
endum góðri sýningu í 
kvöld og næstu kvöld. 
„Þetta er frábær sýning 
og fær fólk vonandi til 
að hugsa um hverju það 
er tilbúið að fórna fyrir 
betra samfélag í þessari 
paradís sem við köllum 
Norðurlönd.“ 

Loksins kom-
inn til Íslands

Þjóðleikhúsið er á Facebook, fylgstu með – facebook.com/leikhusid

551 1200    prufur@leikhusid.is    leikhusid.is

Nánari upplýsingar:

Haust 2013

Frumsýning:

Þjóðleikhúsið leitar að leikurum 
á aldrinum 8–14 ára!
Á næsta leikári setur Þjóðleikhúsið upp ÓVITA eftir Guðrúnu Helgadóttur, en þar leika 
börn fullorðna og öfugt. Því vantar okkur eikara til að leika fullorðna fólkið í sýningunni. 
Krakkar sem vilja leika á stóra sviðinu, á aldrinum 8–14 ára og ekki hærri en 160 cm 
— eru hvattir til að mæta og sækja um. 

Skráning í prufur fer 
fram í Þjóðleikhúsinu, 
mánudaginn 29. apríl á
 milli klukkan 14 og 19.

Jazzhátíð Garðabæjar hefst í 
dag og stendur fram á sunnudag. 
Fyrstu tónleikarnir eru í kvöld í 
Kirkjuhvoli. Þá verður frumflutt 
ný tónlist sem færeyski bassa-
leikarinn Edvard Nyholm Debess 
hefur samið fyrir íslenska djass-
tónlistarmenn. Stærstu tónleikar 
hátíðarinnar verða annað kvöld 
í Urðarbrunni, hátíðasal Fjöl-
brautaskólans í Garðabæ. Þar 
verður boðið upp á „Stofudjass 
í stórum sal“ með Flosason/
Lauritsen kvartettinum. Sérstak-
ur gestur er Ragnheiður Gröndal. 

Tvennir tónleikar verða á 
laugar dag. Í Jónshúsi við Strik-
ið verður dagskrá með valin-
kunnum lögum swing-tímans 
klukkan 14 og í Haukshúsi á 
Álftanesi stígur stjörnudúóið 
Ragnheiður Gröndal og Guð-
mundur Pétursson á svið með 
djassperlur klukkan 17. Hátíðinni 
lýkur á sunnudagskvöld með tón-
leikum í Kirkjuhvoli. Þar sýnir 
unga kynslóðin hvað í henni býr. 

Aðgangur er ókeypis á alla tón-
leikana. Dagskráin er aðgengileg 
á www.gardabaer.is  - gun

Djass, 
djass, djass

STJÖRNUDÚÓ  Guðmundur 
Pétursson og Ragnheiður 
Gröndal koma fram í Hauk-
shúsi.
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HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
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Sýningar

13.00 Viðsnúningur, nýtt útilistaverk 
eftir Guðjón Ketilsson, verður afhjúpað 
við Kjarvalsstaði. Verkið er ætlað fyrir 
börn í lífi og leik.
14.00 Flökkusýningin Kjarval og Gull-
mávurinn/Ferðalag listmálara verður 
sett upp í Listasafni Reykjavíkur–  Kjar-
valsstöðum.
15.30 Inga Jónsdóttir býður upp á 
leiðsögn um sýningarnar Til sjávar og 
sveita og Slangur(-y) á Listasafni Árnes-
inga. Brugðið verður á leik með gestum 
og eru barnafjölskyldur sérstaklega 
boðnar velkomnar. Aðgangur ókeypis.

Síðustu Forvöð
17.00 Sýning Hamish Fulton opnar í i8 
Gallerýi.

Hátíðir
11.00 Sarka Mrnakova og Georg Hol-
landers hjá SAGE bjóða upp á ævintýra-
lega þrautabraut á Ingólfstorgi fyrir alla 
fjölskylduna.
20.30 Árleg Jazzhátíð hefst í Garðabæ. 
Dagskrá má finna á heimasíðunni www.
gardabaer.is

Opið Hús
10.00 Garðyrkjuskólinn í Hveragerði 
verður með opið hús. Andlitsmálning 
og leikir fyrir börnin, kynning á náms-
brautum skólans, brakandi ferskt hnúð-
kál, kryddjurtir og grænmeti til sölu 
og Garðyrkjuverðlaunin verða afhent í 
áttunda sinn.

Kvikmyndir
14.00 Kvikmyndahátíð heldur áfram 
á Borgarbókasafni, Tryggvagötu 15, 
þar sem sýndar verða stuttar sjón-
varpsmyndir byggðar á hinum klass-
ísku Grimms-ævintýrum. Fyrsta mynd 
dagsins er myndin Kynjaborðið, gull-
asninn og kylfan í skjóðunni (Tischlein 
deck dich), klukkan 16 er það myndin 
um Öskubusku (Aschenputtel) og 
klukkan 17 er það Froskkóngurinn (Der 
Froschkönig).

Uppákomur
12.00 Kampur frístundamiðstöð býður 
upp á fjölskylduskemmtun á Klambra-
túni.
12.00 Hjólaratleikur fjölskyldunnar við 
styttur bæjarins verður haldinn í tilefni 
Barnamenningarhátíðar. Hægt er að 
fara í leikinn hvenær sem er á milli 12 
og 18. Hefst hann við Hörpu og lýkur 
í höggmyndagarði Ásmundar Sveins-
sonar við Sigtún. Þátttökuspjöld fást í 
afgreiðslu Hörpu.

12.00 Hópurinn sem stendur að kaffi-
húsinu GÆS sem opnar í Tjarnarbíó í 
júní stendur fyrir leikandi léttum og 
ljúffengum kaffigjörningi á Ingólfs-
torgi. Gjörningurinn er liður í Pop up 
viðburðum Listar án landamæra. Allir 
hvattir til að koma og grípa GÆSina og 
sumarið í leiðinni.
13.00 Skeifudagur Grana á Mið-
Fossum í Andakíl (hestamiðstöð Lbhí) 
verður haldinn hátíðlegur.Nemendur 
í hrossarækt við Lbhí sýna afrakstur 
vetrarstarfsins í reiðmennsku og 
frumtamningum. Auk þess varða 
sýningaratriði reiðkennara, kynning á 
frumtamningatryppum, úrslit í keppni 
um Reynisbikarinn og Gunnarsbikarinn
14.00 Boðið verður upp á nýja ratleiki, 
barnaleiðsögn og skemmtun í Þjóð-
minjasafninu. Aðgangur er ókeypis.

19.30 Átak er kröftugt félag fólks 
með þroskahömlun. Þau standa fyrir 
skemmtidagskrá og karaoke keppni á 
Karaoke Sport Bar. Halli Reynis trúba-
dor kemur fram ásamt Magnúsi Paul 
Korntop og þeir munu hita upp fyrir 
karaoke keppni kvöldsins.

Málþing
09.00 Ráðstefna um menningarlega 
minnihlutahópa í barna- og unglinga-
bókum heldur áfram í fyrirlestrasal 
Þjóðminjasafns Íslands. Öllum er 
velkomið að sitja fyrirlestra ráðstefn-
unnar endurgjalddslaust. Nánari upp-
lýsingar á heimasíðunni conference.
hi.is/campusculturae

Tónlist
14.00 Hamrahlíðarkórarnir kalla á 
vorið með skemmtuninni Vor vítamín 
í hátíðarsal Menntaskólans við 
Hamrahlíð. Þá verða ýmis skemmti-
atriði og uppákomur m.a.leikir fyrir 
börn,ljósmyndastofa og fatamarkaður. 
Aðgangur er ókeypis.
15.00 Þjóðlagahópurinn Gljúfrabúi 
spilar, syngur og dansar fyrir gesti.
17.00 Karlakór Grafarvogs heldur sína 

árlegu vortónleika í Grafarvogskirkju. 
Yfirskrift tónleikana er Vor í voginum.
20.00 Karlakór Kjalnesinga heldur vor-
tónleika í Langholtskirkju. Íslensk, rúss-
nesk og sænsk karlakóraklassík verður 
á efnisskránni auk hæfilegs skammts af 
Stuðmönnum og Þursum, en sérstakur 
gestur er Egill Ólafsson. Miðaverð er kr. 
3.000 en kr. 2.500 í forsölu.
21.00 Hinar einu sönnu Dægurflugur 
koma saman á ný eftir langa fjarveru 
og halda sannkallaða sumartónleika 

á Café Rosenberg. Aðgangseyrir er kr. 
1.500.
21.00 The Dirty Deal bluesband heldur 
blústónleika á Kaffi Rós, Hveragerði. 
Tilboð á barnum og 1.000 kr. inn.
22.00 Björgvin Gíslason,Ásgeir 
Óskarsson,Haraldur Þorsteinsson,Jens 
Hansson og Sigurður Sigurðsson leika 
Summertime Blues á Ob-La-Dí-Ob-La-
Da,Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er kr. 
1.000. 

Leiðsögn
14.00 Hellaleiðsögn fyrir börn um 
Silfur Íslands. Takmarkaður fjöldi barna 
kemst að, gestir beðnir að taka númer 
í móttöku. Önnur leiðsögn verður farin 
kl. 14.30.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá 

þá inni á visir.is.
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TÓNNINN 
GEFINN
Freyr Bjarnason

Ready to Die er fyrsta hljóðversp-
latan sem kemur út undir nafninu 
Iggy & The Stooges síðan Raw 
Power leit dagsins ljós árið 1973, 
fyrir fjörutíu árum. 

Auk hins 66 ára forsprakka Iggy 
Pop spila á plötunni gítarleikarinn 
James Williamson og trommarinn 
Scott Asheton. Þeir spiluðu einn-
ig á Raw Power en það er síðasta 
platan sem þessir þrír spiluðu á 
saman. Til að fylla í skarð bassa-
leikarans Ron Asheton, sem lést 
2009, var fenginn Mike Watt.

Iggy Pop stofnaði The Stooges 
í Detroit árið 1967 eftir að hann 
hafði farið á tónleika með The 
Doors og orðið yfir sig hrifinn. 
Iggy, sem heitir réttu nafni James 
Osterberg, fékk bræðurna Scott 
og Ron Asheton til liðs við sig og 
einnig bassaleikarann Dave Alex-
ander og úr varð hljómsveitin The 
Stooges.

Sveitin vakti fljótt athygli fyrir 
líflega sviðsframkomu, sérstak-
lega Iggy Pop. Hann kom alltaf 
fram ber að ofan og makaði jafn-
an steikum eða hnetusmjöri á lík-
ama sinn, skar sjálfan sig með 
gleri og tók dýfu ofan í áhorfenda-
skarann.

The Stooges gerði plötusamn-
ing við stórfyrirtækið Elektra árið 
1968 og gaf út samnefnda plötu ári 
síðar. Platan fékk dræmar viðtök-
ur þrátt fyrir að hafa að geyma lög 
á borð við 1969, I Wanna Be Your 
Dog og No Fun, sem eru öll orðin 
vel kunn í dag. Næsta plata á eftir, 
Funhouse, sem kom út 1970, fékk 
engu betri móttökur. Smám saman 
töpuðu meðlimir sveitarinnar sér 
í fíkniefnaneyslu, sér í lagi Iggy, 
og The Stooges lagði nánast upp 
laupana.

David Bowie kom sveitinni á 
kortið á ný þegar hann tók upp 
þriðju plötuna, Raw Power. Þá 
hafði Dave Alexander helst úr 
lestinni og í staðinn kom James 
Williamson, en aftur tókst sveit-
inni ekki að slá í gegn. Fljót-
lega eftir það hætti The Stooges 
endan lega og Iggy Pop hóf vel 
heppnaðan sólóferil með aðstoð 
Bowies.

Árið 2003 kom Iggy Pop, sem 
hafði áður slegið í gegn með 
lögum á borð við Lust for Life og 
The Passenger, öllum að óvörum 
og boðaði endurkomu The Stooges 
eftir um það bil þrjátíu ára hlé. 
Fékk hann bræðurna Ron og Scott 
aftur til liðs við sig en í þetta sinn 
hljóp Mike Watt í skarðið í stað-
inn fyrir Dave Alexander. Sveitin 
fór í tónleikaferð og er enn að. Til 
að mynda spilaði hún í Listasafni 
Íslands árið 2006, en tónleikarnir 
áttu upphaflega að vera í Laugar-
dalshöllinni.

Síðasta plata á undan Ready 
to Die kom út 2007, hét The 
Weirdness og var gefin út undir 

nafninu The Stooges. Hún hlaut 
misjafnar viðtökur en David 
Fricke hjá The Rolling Stone er 
sáttur við nýju plötuna og gefur 

henni þrjár og hálfa stjörnu. Hann 
segir hana hráa og kraftmikla 
með Iggy Pop í hörkuformi. 
 freyr@frettabladid.is

Iggy & The Stooges 
með endurkomu
Ready to Die með Iggy & The Stooges kemur út eft ir helgi. Hvorki meira né 
minna en 40 ár eru liðin síðan síðasta plata með Iggy & The Stooges kom út. 

BER AÐ OFAN  Iggy Pop, að sjálfsögðu ber að ofan, á Bluefest Byron Bay-
tónlistarhátíðinni í Ástralíu fyrir skömmu. NORDICPHOTOS/GETTY

Það var ekki fyrr en um miðjan níunda áratuginn sem The Stooges var 
hampað fyrir að hafa haft gríðarleg áhrif á þróun pönktónlistar í heim-
inum og var hún sögð ein fyrsta pönksveitin. Teljast nú plötur sveitarinnar 
til merkra rokkplatna í tónlistarsögunni og í gegnum árin hafa flytjendur á 
borð við Nirvana, Queens of the Stone Age, The White Stripes, Green Day 
og Nick Cave nefnt The Stooges sem mikinn áhrifavald í tónlistarsköpun 
sinni. Til marks um þetta var hljómsveitin vígð inn í Frægðarhöll rokksins 
árið 2010.

Ein fyrsta pönksveit sögunnar

Það hlýtur að vera mikið fagnaðarefni fyrir íslenska tónlistaráhugamenn 
að breska tónlistarhátíðin All Tomorrow´s Parties hafi bæst við flóruna 
hérlendis. 

Hátíðin verður haldin á gamla varnarsvæðinu í Keflavík og verður for-
vitnilegt að fylgjast með hvernig til tekst í lok júní. Listamennirnir eru 
ekki af verri endanum með sjálfan Nick Cave og hljómsveit hans The Bad 
Seeds fremsta í flokki. 

Í samtali við Fréttablaðið í gær sagði stofnandi All Tomorrow´s Parties, 
Barry Hogan, vel 
koma til greina að 
halda hana aftur á 
næsta ári. Þannig 
mun hún mögulega 
eiga fastan sess í ís-
lenska tónlistarlands-
laginu á komandi 
árum og laða til sín 
fjöldann allan af 
þekktum útlenskum 
böndum.  

Fyrir eru hér á 
landi tvær stórar 
tónlistarhátíðir með 
erlendum flytjendum; 
Sónar, sem verður 
haldin í annað sinn 

í febrúar á næsta ári, og að sjálfsögðu Iceland Airwaves, sem fer fram í 
fimmtánda sinn mánaðamótin október/nóvember. 

Ef komandi misseri eru skoðuð munu aðeins fjórir mánuðir líða á milli 
þriggja stórra tónlistarhátíða hér á landi en hingað til hafa tónlistar-
unnendur þurft að bíða í heilt ár á milli Iceland Airwaves-hátíða. Ekki 
slæmt fyrir lítið land eins og Ísland.

Hátíðir á fjögurra 
mánaða fresti 

Í spilaranum

NICK CAVE AND 
THE BAD SEEDS

Helgi Júlíus - Í blús
Robert the Roommate - Robert the Roommate
Rúnar Eff - Knee Deep

Skýringar  Stendur í stað síðan í síðustu viku  Fellur um sæti síðan í síðustu viku  Hækkar á lista síðan í síðustu viku  Nýtt á lista
Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Listarnir eru birtir í heild sinni á Vísir.is.  
Þátttakendur í Lagalistanum Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2, K100,5, tonlist.is. Verslanir í Tónlistanum Skífan, Hagkaup, Penninn/
Eymundsson, 12 tónar, Harpa, Smekkleysa plötubúð, Elko, tonlist.is.

18.4.2013 ➜ 24.4.2013
LAGALISTINN TÓNLISTINN
Sæti  Flytjandi Lag

 1 Pink / Nate Ruess Just Give Me a Reason
 2 Retro Stefson She Said
 3 Justin Timberlake Mirrors
 4 Christina Aguil. / Blake Shelton Just a Fool
 5 Christina Aguil. / Pitbull Feel This Moment
 6 Valdimar Beðið eftir skömminni
 7 Imagine Dragons Radioactive
 8 Phillip Phillips Gone, Gone, Gone
 9 Lumineers Stubborn Love
 10 Bastille Pompeii

Sæti  Flytjandi  Plata
 1 Ásgeir Trausti Dýrð í dauðaþögn
 2 John Grant Pale Green Ghosts
 3 Ýmsir Tíminn flýgur áfram
 4 Raggi Bjarna Dúettar
 5 Of Monsters and Men My Head Is an Animal
 6 Retro Stefson Retro Stefson
 7 Valdimar Um stund
 8 Pink Floyd Dark Side of the Moon
 9 Eiríkur Fjalar Very Best Off
 10 David Bowie The Next Day
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Iron Man 3 var heimsfrumsýnd í 
gær. Myndin þykir einstaklega vel 
heppnuð og skartar Robert Downey 
Jr., Gwyneth Paltrow og Ben Kings-
ley í aðalhlutverkum. 

Járnmaðurinn er snúinn aftur. 
Iron Man 3 hefst þar sem The 
Avengers lauk og hér hittir áhorf-
andinn fyrir mæddan Tony Stark 
sem neyðist til að snúa vörn í sókn 
þegar heimili hans er óvænt lagt 
í rúst af óþekktum öflum. Járn-
maðurinn þarf nú að takast á við 
nýjan og öflugan andstæðing, Mand-
arin, og svara spurningu sem hefur 
ásótt hann frá upphafi: Skapar bún-
ingurinn manninn eða maðurinn 
búninginn?

Með helstu hlutverk fara Robert 
Downey Jr., Gwyneth Paltrow, 
Ben Kingsley, Don Cheadle, Guy 
Pearce, Jon Favreau og Rebecca 
Hall. Downey þykir standa sig með 
prýði í hlutverki milljarðamærings-
ins, glaumgosans og ofurhetjunnar 
Tony Stark. „Myndin gerist eftir 
Avengers og við spurðum okkur; við 
hvaða vandamál glímir hann [Tony 
Stark] núna? Er hann takmarkaður 
á einhvern hátt? Hvers konar ógn 
mundi fá hann til að gleyma þessum 
takmörkunum?“ sagði Downey um 
persónu sína. 

Kvikmyndin hefur fengið frá-
bæra dóma og á vefsíðunni Rotten-
tomatoes.com hlaut hún fullt hús 
stiga, alls 100 prósent í einkunn. 
Imdb.com gefur henni 8,7 í einkunn 
og Metacritic.com 79 prósent. Einn 
gagnrýnandi Rottentomatoes.com 
segir ofurhetjumyndir ekki gerast 
betri en Iron Man 3, annar hrósar 
frammistöðu Downey í hástert og 
segir leikarann ómögulega geta 
leikið „einhliða ofurhetju“.  - sm

Mædd ofurhetja glímir 
við nýjan andstæðing
Robert Downey Jr. snýr aft ur sem Iron Man í þriðju myndinni um milljarðamæringinn Tony Stark. Myndin 
fær frábæra dóma frá gagnrýnendum og þykir Downey standa sig með prýði sem Járnmaðurinn.

SNÚINN AFTUR  Járnmaðurinn er snúinn aftur. Robert Downey Jr. fer enn og aftur með 
hlutverk milljarðamæringsins og ofurhetjunnar Iron Man.

Pólskir kvikmyndadagar fara 
fram í þriðja sinn í Bíó Paradís 
dagana 25. til 28. apríl. Boðið 
verður upp á fjórar kvikmyndir á 
hátíðinni í ár.

Gamanmyndin Mój rower (My 
Father‘s Bike) frá árinu 2012 er 
opnunarmynd hátíðarinnar að 
þessu sinni. Myndin er í leik-
stjórn Piotr Trzaskalski og segir 
frá ferðalagi þriggja kynslóða um 
Pólland. Með aðalhlutverk fara 
djassgoðsögnin Michal Urbaniak, 
Artur Zmijewski og Krzysztof 
Chodorowski.

Hinar myndirnar er sýndar 
verða eru Róza frá árinu 2011, 
gamanmyndin The Fifth Season 
(Piata Pora Roku) og You Are 
Good sem segir frá (2012) 
hinum stórbrotna hipphopp-hópi 
Paktofonika, sem breytti pólskri 
tónlistarsenu svo um munaði á 
sínum tíma.

Pólskt í þriðja 
sinn í Paradís

PÓLSKAR KVIKMYNDIR  Pólskir 
kvikmyndadagar fara fram í þriðja sinn í 
Bíó Paradís.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Leikstjórinn og handritshöfundurinn Shane Black skrifaði sitt fyrsta 
kvikmyndahandrit aðeins 23 ára gamall. Skrifin tóku Black aðeins sex 
vikur og tókst umboðsmanni hans, David Greenblatt, að selja hand-
ritið þremur dögum síðar. Myndin nefndist Lethal Weapon og skaut 
Mel Gibson upp á stjörnuhimininn. Black hefur einnig reynt fyrir 
sér sem leikari og má sjá honum bregða fyrir í myndum á borð við 
Predator, RoboCop 3 og As Good As It Gets.

Helstu handrit Shane Black eru:
 ➜ Lethal Weapon, 1987
 ➜ Lethal Weapon 2, 1989

 ➜ The Last Boy Scout, 1991
 ➜ Last Action Hero, 1993
 ➜ The Long Kiss Goodnight, 1996
 ➜ Kiss Kiss Bang Bang, 2005

FJÖLHÆFUR LEIKSTJÓRI 

Fyrsta kvikmyndin um Iron Man 
kom út árið 2008 og var í leikstjórn 
Jons Favreau. Önnur myndin kom út 
tveimur árum síðar, eða í apríl árið 
2010, og leikstýrði Favreau henni 
einnig. Myndirnar nutu báðar vin-
sælda og hlaut sú fyrri 7,9 í einkunn 
á Imdb.com en sú síðari fékk 7,1 í 
einkunn.

Iron Man vinsæll

Spennumyndin Passion eftir Brian 
De Palma er eina myndin auk Iron 
Man 3 sem frumsýnd er í Háskóla-
bíói um helgina en hún er endur-
gerð frönsku myndarinnar Love 
Crime. De Palma þessi er enginn 
nýgæðingur en hann á meðal ann-
ars stórmyndirnar Scarface og 
The Untouchables á ferilskránni. 

Í þessari nýjustu mynd hans 
fékk hann skvísurnar Rachel 
McAdams og Noomi Rapace til 
liðs við sig. McAdams leikur hér 
yfirmann á auglýsingastofu sem 
er vön því að fá allt sem hún vill 

og aðdáun flestra í kringum sig 
í kaupbæti. Isabelle er þó tölu-
vert hlédrægari en fær í sínu 
starfi og yfirmanni sínum vel 
að skapi. Fljótlega er samband 
þeirra stúlkna farið að ná út fyrir 
veggi skrifstofunnar og að verða 
innilegra en gengur og gerist. En 
þegar Christine stelur frábærri 
hugmynd frá Isabelle fer allt í 
háaloft og áður en hún veit af er 
Isabelle byrjuð að leggja á ráðin 
um hvernig hún ætli að ráða þenn-
an óforskammaða yfirmann sinn 
af dögum.  - trs

Stelpuslagur á auglýsingastofu
Nýjasta mynd Brian De Palma, Passion, er frumsýnd í Háskólabíói um helgina.

NÁNAR  Samband 
Christine og 
Isabelle var orðið 
afar náið þegar 
allt fór í háaloft 
og sú síðar-
nefnda byrjaði 
að skipuleggja 
morð á þeirri fyrr-
nefndu.

➜ Brian De Palma hefur leik-
stýrt myndum á borð við Scar-

face og The Untouchables.

SUMARDAGINN 
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Grillflötur 450x600 mm

19.990 KR. 

CAMPINGAZ EL PRADO

VERÐ ÁÐUR 39.900 KR.

Léttgr. 2.221 KR. í 9 mán.

Grillflötur 700x450 mm
4 brennarar

69.000 KR.  

GASGRILL ELLINGSEN 4S

VERÐ ÁÐUR 109.900 KR.
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Grillflötur 600x450 mm
3 brennarar

54.000 KR.  

GASGRILL ELLINGSEN 3
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Grillflötur 440x340 mm
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Stefán Baldur Árnason er óvenju-
legur Vesturbæingur að því leyt-
inu að hann notar frítíma sinn í 
að reykja kjöt í kofa úti í garði 
hjá sér. 

„Ég á vinkonu sem býr í Nor-
egi. Hún er með mataróþol og má 
ekki borða sykur eða nítrat. Hún 
var að fárast yfir því að hana 
langaði svo í hangikjöt en komst 
hvergi í það án þessara efna. Ég 
átti kjöt af góðum sauð og ákvað 
að prófa þetta sjálfur,“ segir 
Stefán Baldur.           

Hann náði sér í stóran pappa-
kassa og ákvað að reykja kjötið 
í honum úti í garði. Fram að því 
hafði hann geymt kjötið í pækli 
með hunangi. „Það var bruna-
gaddur á þessum tíma og ég vissi 
að nágrannarnir voru með lokaða 
glugga, þannig að ég var ekkert að 

trufla þá.“ Hann bjó sér til bruna-
dunk úr öldós og setti kolamola 
þar ofan í ásamt birkispæni. Hann 
laumaði dunkinum undir pappa-
kassann en í kassann hafði hann 
hengt kjötið eftir að hafa snúið 
kassanum við. Þessi óhefðbundna 
aðferð svínvirkaði.   

Í desember síðastliðnum þegar 
Stefán Baldur hélt upp á fertugs-
afmælið sitt tók hann matargerð-
ina skrefinu lengra og útbjó mis-
munandi pækla fyrir kjötið, þar 
á meðal með cayenne-pipar og 
karrí. Pappakassa með kjötinu 
geymdi hann í kofa sem sonur 
hans bjó til á ismíðanámskeiði. 
Gestirnir í afmælinu voru ekki 
sviknir en Stefán heldur alltaf upp 
á afmælið sitt og segir það mið-
punktinn í kjötframleiðslu sinni. 
Lamba- og kindaskrokkana kaupir 

hann og sker sjálfur og einnig 
veiðir hann hreindýr og gæsir og 
gerir reyktilraunir á því kjöti.   

Auk reykta kjötsins hefur 
hann prófað sig áfram í pylsu- 
og ostagerð en nýlega bjó hann 
til ricotta-ost eftir að hann vant-
aði fyllingu í pasta sem hann var 
að búa til. Einnig hefur hann 
dundað sér við að brugga bjór.
Stefán Baldur starfar sem vef-
stjóri hjá Össuri. Spurður hvort 
hann sé ekki í kolröngu starfi 
segist hann efast um það. „En 
þegar kemur að ellilífeyrinum 

ætla ég að flytja upp í sveit og 
leggjast í sjálfsþurftarbúskap. 
Eiginkonan ætlar að vera ein-
hvers staðar í París á meðan. 
Hún hefur engan áhuga á þessu. 
Ég ætla bara að vera einn þar 
og brugga bjór, vera með roll-
ur og svoleiðis „næsheit“.“
Hvað færðu út úr þessu öllu 
saman? „Þegar ég var lít-
ill krakki bjó ég til efnafræði-
tilraunir og þetta er litli krakk-
inn í mér að gera öðruvísi 
efnafræðitilraunir fyrir full-
orðna.“ freyr@frettabladid.is

Reykir kjöt úti í garði hjá sér
Vesturbæingurinn Stefán Baldur Árnason ætlar að stunda sjálfsþurft arbúskap uppi í sveit í ellinni.

HJÁ KOFANUM  Stefán Baldur Árnason hjá kofanum þar sem hann reykir allt sitt kjöt. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Stefán Baldur dró nýlega fram úr smíðakofanum bógstykki sem hann 
hafði reykt síðan um jólin. „Ég hafði látið það hanga síðan þá og það var 
búið að þorna vel upp. Þetta var eins og að skera hráskinku.“

Eins og að skera hráskinku

Á nýlegum fyrirlestri hjá mér 
spurði ein ung stúlka út í sleik 

og vildi vita hvort allt væri ónýtt 
ef maður væri bara „geðveikt 
lélegur“ í þessari athöfn kenndri 
við Frakka. Ég brosti út í annað 
og áður en ég vissi af varð ég 
aftur þrettán ára með sveitta lófa. 
Þegar ég var unglingur óttaðist 
ég fátt meira en að fara í sleik. 
Vin konur mínar voru sjóaðar í 
þessum málum og reyndu hvað 
þær gátu að róa mig og útskýra 
fyrir mér að hreyfa bara tunguna 
í hringi, en allt kom fyrir ekki. 
Mér fannst þetta gjörsam lega 
ógeðsleg tilhugsun, að slefa upp 
í einhvern annan og taka á móti 
hans slefi. Ég gat engan veginn 
séð hvað var eftirsóknar vert við 
þetta allt saman. Eftir því sem 
leið á unglings árin gerði ég mér 
grein fyrir því að sleikurinn var 
nauðsyn legur undanfari þess að 
byrja saman og óhjákvæmileg 
tómstundaiðja ungra kærustupara. 

Ég taldi sleikinn vera eins og 

óþægilegan plástur sem best 
væri að rífa af í einum rykk. 
Maður þyrfti bara að fara einu 
sinni í sleik og þar með komast 
yfir versta hjallann og þá yrði 
allt saman í lagi. Það var því með 
hvatningu vinkvenna minna að 
ég og ungur piltur sammældumst 
um að prófa að fara í sleik, á bak 
við tré, um verslunarmannahelgi. 
Vinkonurnar stóðu álengdar, til-
búnar að deila upplifuninni með 
mér og jafnvel veita mér vott af 
áfallahjálp. Það var næstum eins 
og þetta hafi gerst í gær. Mér 
fannst þetta ógeð. Slef og óstýri-
lát tunga og teinar og tennur. Ég 
lofaði sjálfri mér að þetta myndi 
ég aldrei gera aftur nema ég væri 
sjúklega skotin í gaurnum. 

Það er heila málið. Stundum 
liggur unglingum svo á að gera 
hlutina að það á bara að spóla inn í 
miðja mynd þar sem allt stuðið og 
fjörið er, ekki ósvipað því hvernig 
klám sýnir kynlíf. Spurðu hvaða 
ungling í grunnskóla um „Sleikfés“ 
og þá færðu smá sýn inn á kossa-
flensið sem nú ríkir. Þetta er ekki 
spurning um einn sleik og hversu 
lengi hann varði heldur að ná sem 
flestum á sem skemmstum tíma.

Ég reyni iðulega að segja 
krökkunum „mínum“ að kyn-

líf og sleik sé ekki hægt að kenna 
því öll erum við ólík og með mis-
jafnan smekk. Sumar tungur fara 
í hringi, aðrar skylmast og enn 
aðrar skjótast inn og út. Þegar 
maður stundar kynlíf með ein-
hverjum þar sem gagnkvæm virð-
ing og ást er til staðar skipta tækni 
og vandræðalegheit engu máli, 
því fólk prófar sig áfram saman. 
Þannig þróar hvert par sína eigin 
sleiktækni saman. Ef þú kyssir ein-
hvern annan byrjar æfingarferlið 
allt upp á nýtt. Kynlíf er ekki eitt-
hvað sem þarf að rumpa af heldur 
á einmitt að leyfa sér að njóta þess 
með tilheyrandi tilfinningum, slefi 
og stunum.

Slef og óstýrilát tunga

BLAUTUR KOSS  Það er ekki hægt að 
kenna sleik.  NORDICPHOTOS/GETTY

Stundum þarf ekki að leita 
lengra en inn í eldhús eftir 
góðum snyrtivörum. Hér er listi 
yfir hluti sem yfirleitt má finna 
í ísskápnum til að fegra líkama 
og sál:

1 Sítrónur – kreistan sítrónu-
safa í vatn má nota til að 

hvítta neglur, hreinsa óhreina 
húð og setja í hárið til að gefa 
því meiri glans. 

2 Hrein jógúrt – má bera á 
andlitið til að næra þurra húð 

og kæla sólbrennda húð. 

3 Bananar – er fullur af vítam-
ínum og er rakagefandi fyrir 

bæði hár og á húð.

4 Hakkaðar möndlur og hun-
ang – góður heimatilbúinn 

skrúbbur fyrir sturtuna. 

Snyrtivörur 
úr ísskápnum

BANANAR 
 Rakagefandi 
fyrir húð og 
hár.

KYNLÍF TAKTU ÞÁTT!
Sendu Siggu Dögg póst og 
segðu henni frá vandamáli 
úr bólinu. Lausnin gæti 
birst í Fréttablaðinu.
kynlif@frettabladid.is

SUMARDAGINN 
FYRSTA

OPIÐ
Í DAG

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1

Opið 12–16

ellingsen.is

MERIDAMERIDA CCRROOSSSSWWAAY 10Y 10AAAA
HERRA- OG DÖMUHJÓL

13.332 KR.

79.990 KR.
Léttgreiðslur
í 6 mánuði.

Léttgreiðslur
í 6 mánuði.

MERIDA MATTS REDWOOD

11.665 KR.

69.990 KR.

MERIDA BELLA 16 
BARNAHJÓL 4–6 ÁRA

4.998 KR.

29.990 KR.
Léttgreiðslur
í 6 mánuði.

5.990 KR.

MERIDA KIDS
BARNAHJÁLMUR

MERIDAMERIDA KKRRÅÅKKEOY 7EOY 7

18.332 KR.

109.990 KR.
Léttgreiðslur
í 6 mánuði.
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MERIDA DINO/BELLA 12O
BARNAHJÓL 2–4 ÁRA

4.165 KR.

24.990 KR.
Léttgreiðslur
í 6 mánuði.

ÚRVAL
AUKAHLUTA!



Hjá okkur má
skila og skipta
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SUMARDAGINN 
FYRSTA

OPIÐ
Í DAG

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1

Opið 12–16

ellingsen.is

ADRIA ACTION 361 PD

Eigin þyngd: 740 kg
Truma miðstöð. 

VERÐ 3.890.000 KR.

ADRIA ADORA 462 PU

Eigin þyngd: 1.040 kg
Truma miðstöð.

VERÐ 4.300.000 KR. 

ALINER CLASSIC
Eigin þyngd: 750 kg
Lengd: 457 cm

VERÐ 2.980.000 KR.  

ALINER EXPEDITION
Eigin þyngd: 952 kg
Lengd: 548 cm

VERÐ 3.490.000 KR.

ALLT AÐ

75% FJÁRMÖGNUN

PIPA
R\TBW
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„Það er miklu auðveldara núna að 
þurfa ekki að sjá um hárið á sér,“ 
segir Elísabet Huld Þorbergs-
dóttir, nemi í tíunda bekk í Haga-
skóla sem ásamt vinkonu sinni 
Elínu Maríu Árnadóttur, rakaði 
af sér hárið til styrktar Ljósinu á 
góðgerðardegi skólans fyrir viku. 

Alls safnaði skólinn 2,2 millj-
ónum króna sem skiptust jafnt á 
milli Amnesty International og 
Ungra aðstandenda hjá Ljósinu, 
sem er stuðningshópur fyrir börn 
og unglinga sem eiga foreldra 
sem greinst hafa með krabba-
mein. Elísabet Huld hefur reynslu 
af þeim hópi þar sem hún missti 
föður sinn úr krabbameini fyrir 

einu og hálfu ári en í samtali við 
Fréttablaðið fyrr í mánuðinum 
sagðist hún vilja að þeim sökum 
gera eitthvað sérstakt fyrir söfn-
unina. 

Hárið af stöllunum fékk að fjúka 
fyrir viku fyrir framan allan skól-
ann og í beinni útsendingu í frétta-
tíma RÚV. „Ég varð ekkert stress-
uð fyrr en um tíu mínútum áður en 
raksturinn hófst. Þá felldi ég nokk-
ur tár,“ segir Elísabet og bætir við 
að tilfinningin við að raka hárið af 
hafi verið skrítin. „Þetta var pínu 
hræðilegt og fáránlegt að horfa á 
alla hrúguna af hári sem lá á gólf-
inu. Nú er ég hins vegar bara sátt 
og þetta er bara frekar þægilegt.“

Elísabet og Elín eru þegar byrj-
aðar að safna aftur og ætla báðar 
að eiga hárið sem fékk að fjúka 
til minningar um þessa reynslu. 
Athæfi Elísabetar og Elínar 
safnaði um hálfri milljón fyrir 
Ljósið. „Við erum í skýjunum með 
árangur inn enda náðum við okkar 
takmarki.“

 alfrun@frettabladid.is 

   Ég var ekkert 
stressuð fyrr tíu mínútum 
áður en raksturinn hófst. 

Þá felldi ég nokkur tár.
Elísabet Huld

Þægilegt að losna við hárið
Elísabet Huld Þorbergsdóttir og Elín María Árnadóttir rökuðu af sér hárið á góðgerðardegi Hagaskóla fyrir 
viku en skólinn safnaði samanlagt 2,2 milljónum króna sem runnu til Ljóssins og Amnesty. 

EFTIR   Elísabet 
og Elín afhentu 
Ljósinu 1,1 
milljón króna 
sem var saman-
lagður afrakstur 
skólans og þeirra 
á góðgerðardegi 
skólans fyrir viku. 
Sömu upphæð 
fékk Amnesty 
International.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FYRIR   Elín og Elísabet skörtuðu síðu 
hári áður en þær rökuðu það af.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

APPELSÍNUGULIR  Tískubloggarinn Susie 
Lau skartaði skærum strigaskóm á tísku-

vikunni í London.  NORDICPHOTOS/GETTY

FLOTTIR  Bláir strigaskór 
með skemmtilegum 
smáatriðum á hælnum. 

SMART  
Þessi 
klæddist 
rokkuðum 
fatnaði við 
skjanna-
hvíta 
strigaskó á 
tískuvikunni 

í París. 

FYRIR-
SÆTAN  Cara 
Delvigne 
var hress á 
tískuvikunni 
í flottum 
strigaskóm.

Strigaskórnir 
reimaðir í sumar

Í dag er sumardagurinn fyrsti og því 
ekki úr vegi að kíkja nánar á eina af 
aðaltískubólum sumarsins, strigaskó í mis-
munandi stærðum og gerðum. Götutískan 
á tískuvikunum fyrr á árinu báru þess 
merki að helstu tískufyrirmyndirnar hafa 
tekið þessari tískubólu opnum örmum. 
Það eru því efl aust margir sem prísa sig 
sæla yfi r því að skóbúnaður sumarsins er 
einstaklega þægilegur í ár.



SAFARÍKI
frá Floridana

GLEÐILEGT SUMAR! 

sumarboðinn
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„Fyrst þegar ég sá handritið hélt 
ég að ég myndi aldrei ná að læra 
allan þennan texta. Það kom mér 
á óvart hvað það tók mig skamm-
an tíma að læra allan textann því 
,“ segir leikkonan Rán Ragnars-
dóttir, sem fer með hlutverk Jane 
í uppfærslu Borgar leikhússins á 
Mary Poppins.

Rán er 14 ára og elst í hópi 
þeirra sem fara með hlutverk 
systkinanna Jane og Michael. 
Áslaug Lárusdóttir leikur Jane 
til móts við Rán og með hlut-
verk Michael fara Grettir 
Valsson og Patrekur Thor 
Herbertsson. „Við erum 
öll góðir vinir en ég þekkti 
bæði Áslaugu og Gretti því 
við lékum saman í Galdra-
karlinum í Oz,“ segir Rán, 
en það verk var frumraun 
hennar í Borgarleikhús-
inu og fór hún þar með 
nokkur minni hlutverk. 

Rán segist ekki hafa 
verið vongóð um að 
vera valin í hlutverk-
ið eftir fyrstu pruf-
una. „Ég hélt að 
ég hefði algjör-
lega klúðrað 
söngprufunni 
svo það kom 
mér mikið 
á óvart 
þegar ég 

var boðuð í seinni prufuna,“ rifj-
ar hún upp en hún þekkti söguna 
um göldróttu barnfóstruna ekki 
mikið áður en hún fékk hlutverk-
ið. „Það er óhætt að segja að ég 
þekki hana töluvert betur núna,“ 
segir hún og hlær. 

Spurð hvert uppáhalds-
lagið hennar í sýningunni 
sé nefnir hún lagið Allt er 

hægt og uppáhalds atriðin 
sín segir hún vera 
Matskeið af sykri 

og atriðið þegar 
leikföngin lifna 
við. Þegar hún á 

að velja uppáhalds-
mótleikarann flækj-
ast málin þó. „Þau 

eru öll svo frábær. 
Gói er samt brjálæðislega fynd-
inn og hann er sá sem kemur 
manni oftast til að hlæja.“

Rán er að ljúka 8. bekk í Lang-
holtsskóla en segist ekki hafa 
upplifað öfund frá skólafélög-
unum. „Kannski helst því að 
á meðan á æfingarferlinu 
stóð fór ég oft úr skólanum 
í hádeginu. Á móti kom að 
ég þurfti bara að læra enn 
meira heima,“ segir hún og 
hlær. 
 - trs

Þekkir söguna 
betur núna
Rán Ragnarsdóttir leikur Jane í Mary Poppins.

Sýningin Mary Poppins er sú stærsta og veigamesta sem hefur verið sett 
á svið í Borgarleikhúsinu hingað til og er búið að ákveða að taka sýning-
arnar upp aftur í haust.
Hartnær 37.000 miðar hafa verið seldir á Mary Poppins frá því að sýningar 
hófust í febrúar.
Alls koma 50 manns á sviðið í sýningunni auk þess er fjöldi fólks sem 
vinnur að sýningunni á bak við tjöldin.
Yfir 200 sérsaumaðir búningar eru notaðir í verkinu.

Hartnær 37.000 miðar seldir

GÓÐIR VINIR  Rán situr hér á leiksviðinu og með henni eru þau Áslaug, Grettir og 
Patrekur Thor, en þau eru hópurinn sem leikur systkinin Jane og Michael í Mary 
Poppins. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

➜ Gói er alveg brjálæðislega 
fyndinn og hann er sá sem 

kemur manni oftast 
til að hlæja.
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ERU FRAMTÍÐAR-
DRAUMARNIR
KOMNIR Á FLUG?

KYNNTU ÞÉR NÝTT OG SPENNANDI 
FLUGVIRKJANÁM Í KEILI!

AST (Air Service Training ltd.) í Skotlandi hefur sett upp útibú frá skóla 
sínum hjá Keili á Ásbrú í Reykjanesbæ. 

Nám í flugvirkjun er fyrir konur og karla sem vilja öðlast alþjóðleg 
starfsréttindi og starfa í fjölbreyttu starfsumhverfi að viðhaldi flugvéla af 
öllum stærðum og gerðum. Miklir alþjóðlegir atvinnumöguleikar  eru fyrir 
flugvirkja og góð tækifæri til frekari menntunar og starfsþróunar.

Um er að ræða tveggja ára samþykkt nám fyrir flugvirkja „Approved IR 
Part 66 Category B“ sem er bóklegt og verklegt iðnnám flugvirkja.

Nánari upplýsingar á www.flugvirkjun.is

KEILIR             ÁSBRÚ             578 4000             keilir.net      
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Hreinskilni sjónvarpsdómar-
inn Simon Cowell er hættur að 
reykja. Þetta sagði Amanda 
Holden, sem er dómari með 
honum í þáttunum Britain´s Got 
Talent, í viðtali við The Daily 
Mirror.

„Simon er hættur að reykja. 
Hann notar rafmagnssígarettu 
í staðinn. Hann 
reykir loft, eða 
vatn öllu heldur. 
Það er ótrúlegt 
að sjá þetta,“ 
sagði hin 42 ára 
Holden. Cowell, 
sem er 53 ára, 
reyndi síðast að 
hætta að 
reykja 
í fyrra 
með 
aðstoð 

Cowell hættur 
að reykja

Kanadíska söngkonan Claire Boucher, betur 
þekkt sem Grimes, tjáði sig nýverið um kynja-
misréttið sem ríkir innan tónlistariðnaðar-
ins. Boucher skrifaði langa færslu um efnið á 
Tumblr-síðu sína á þriðjudag.

„Ég vil ekki verða fyrir áreiti á tónleikum 
eða á götum úti vegna þess að fólk hefur hlut-
gert mig. Það hryggir mig að löngunin eftir 
jafnrétti er túlkuð sem hatur í garð karlmanna 
og ekki sem krafa um virðingu,“ skrifaði söng-
konan á síðu sinni. Þetta er ekki í fyrsta sinn 
sem hin 25 ára gamla Boucher tjáir sig um 
málið. Í viðtali við Spin á síðasta ári lét hún 
þessi orð falla: „Því lengur sem ég hrærist í 
þessum iðnaði, því meira kemur hegðun fólks 
mér á óvart.“

Grimes ósátt við kynjamisrétti
Söngkonan Grimes tjáir sig um kynjamisrétti innan tónlistariðnaðarins.

Lauren Graham, sem flestir 
þekkja úr sjónvarpsþáttunum 
Gilmore Girls og Parenthood, 
segir kosti og galla fylgja leikara-
starfinu. 

„Leiklist er hin furðulegasta 
vinna. Maður getur starfað við 
leiklist í fjölda ára án þess að vera 
raunverulegur þátttakandi. Þegar 
ég horfi á þætti á borð við Amer-
ican Idol og sé að fólki er sagt 

að trúa á sjálft sig 
óháð öllu, finnst 

mér það ekki 
alltaf góð 
hugmynd,“ 
sagði leik-
konan, sem 
viðurkennir 
jafnframt 
að hún hafi 

verið í 
megrun 
í 35 ár 
vegna 
starfs 
síns.

Leiklistin er 
skrítið starf

Leikkonan Gwyneth Paltrow var í efsta 
sæti hjá lesendum tímaritsins People 
Magazine yfir fallegustu konur í heimi 
árið 2013. Paltrow er með mörg járn í 
eldinum þessa dagana þar sem hún fer 
með hlutverk í Hollywood-myndinni 
Iron Man 3, sem er frumsýnd á næstu 
dögum, ásamt því að vera nýbúin að gefa 
út sína fyrstu matreiðslubók sem hefur 
toppað metsölulista í Bandaríkjunum. 

Aðrar konur sem fylgdu fast á 
hæla Paltrow á ofangreindum lista 
eru Amanda Seyfried, Jennifer Law-
rence, Kelly Rowland, Halle Berry, 
Drew Barrymore, Jane Fonda og Zooey 
Dechanel. 

Valin fallegust í heimi
Gwyneth Paltrow toppaði lista People Magazine.

FALLEGUST  Leikkonan Gwyneth 
Paltrow í fyrsta sæti.
 NORDICPHOTOS/GETTY 

ÓSÁTT  Grimes 
er ósátt við 
kynja misréttið 
sem ríkir innan 
tónlistar-
iðnaðarins. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Söngkonan Kesha sakar slúður-
blaðamanninn Perez Hilton um að 
hafa eyðilagt samband sitt og fyrr-
verandi kærasta síns. 

Hilton birti myndir af söngkon-
unni fáklæddri á vefsíðu sinni árið 
2010 og að sögn Keshu varð það til 
þess að upp úr sambandi hennar 
og þáverandi kærasta hennar slitn-

aði. „Hann eyðilagði 
eina sambandið 
sem skipti mig 
máli,“ sagði söng-
konan í sjónvarps-
þættinum Ke$ha: 

My Crazy Beauti-
ful Life sem frum-

sýndur var 
í Banda-
ríkjunum á 
þriðjudag. 

Kesha reið 
Perez Hilton
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Upptakturinn, tónsköpunarverð-
laun barna og ungmenna, fór 
fram í Hörpunni á þriðjudag. Þar 
fluttu atvinnuhljóðfæraleikarar 
þrettán tónverk eftir börn og 
ungmenni. Upptakturinn er sam-
starfsverkefni Hörpu og Barna-
menningarhátíðar í Reykjavík.

Alls voru 59 tónverk send inn 
þetta árið og voru þrettán verk 
valin til frekari vinnslu með tón-

skáldunum Tryggva M. Bald-
vinssyni og Hafdísi Bjarnadótt-
ur. „Tónskáldin komu verkunum í 
rétt form fyrir tónlistarfólkið og 
unnu þetta í samstarfi við krakk-
ana. Atvinnufólk flutti síðan 
verkin í Hörpu á þriðjudag og 
börnin sátu í salnum og hlustuðu 
á eigin tónverk,“ segir Elfa Lilja 
Gísladóttir, tónlistarkennari og 
verkefnastjóri Upptakts.  - sm

Tónverk eft ir börn og 
ungmenni frumfl utt
Upptaktur, tónsköpunarverðlaun barna og ungmenna, fór fram á þriðjudag. 

MANNHAF  Mikill fjöldi fólks sótti tónleikana. Þrettán tónverk úr smiðju barna og ungmenna voru flutt í Hörpu á þriðjudag. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BROSAÐ ÚT Í ANNAÐ  Gestir virtust 
njóta tónlistarinnar. 

■ Sálfræðingur dauðans: Ásþór Loki Rúnarsson, 14, og 
Þórarinn Þeyr Rúnarsson, 9. 
■ Hljóð og farin: Ragnheiður María Benediktsdóttir, 11.
■ Beyond the Ocean: Hákon Árnason, 14.
■ The Myth of Rotheus: Tómas Leó Hilmarsson, 13.
■ Eltingaleikur: Viktor Frank Þórarinsson, 12.
■ Fighto: Guðrún Agla Gunnarsdóttir, 16, Freyja 
Magnúsdóttir, 16, Margrét Sjöfn Magnúsdóttir, 14, Sara 
Sólveig Kristjánsdóttir, 15, Lena Lísbet Kristjánsdóttir, 14.

■ Ægisíða: Karólína Einarsdóttir, 10.
■ Hringekjan: Arnkatla Ívarsdóttir, 12.
■ Hákarlinn og fiskarnir: Þórdís Ólafsdóttir, 10.
■ Frumefnin: Vatn, eldur, jörð, loft: Una Stefánsdóttir, 
12.
■ Etýða: Kormákur Logi Bergsson, 13.
■ Risto Gur: Arna Bjarnadóttir, 15.
■ Divertimento barbaro: Hjalti Nordal Gunnarsson, 
14.

Tónverk og tónskáld

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AKUREYRI

H.S. - MBL

WALL STREET JOURNAL

TIME

T.K., KVIKMYNDIR.IS

H.V.A. FRÉTTABLAÐIÐ

EMPIRE

HOLLYWOOD REPORTER

ON THE ROAD (16) 22:00

CHASING ICE (L) 18:00

HANNAH ARENDT (12) 17:50

THE HUNT (JAGTEN) (12) 20:00

DÁVALDURINN (16) 22:10

ROSA (PÓLSKIR DAGAR) (16) 18:00 (ÓKEYPIS)

THE FIFTH SEASON (PÓLSKIR DAGAR) (L) 20:00 (ÓKEYPIS)

YOU ARE GOD (PÓLSKIR DAGAR) (12) 22:00 (ÓKEYPIS)

PÓLSKIR
DAGAR

PÓLSKIR
DAGAR

PÓLSKIR
DAGAR

ROSE THE FIFTH SEASON YOU ARE GOD

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS 
Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

NEMAR, ÖRYRKJAR, ELDRI BORGARAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS! 
BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

- T.K., KVIKMYNDIR.IS - H.V.A. FRÉTTABLAÐIÐ

NÝ ÍSLENSK SPENNUMYND BYGGÐ Á SAMNEFNDRI 
METSÖLUBÓK. MYND SEM ENGIN MÁ MISSA AF!

FRÁBÆR SPENNUMYND MEÐ HALLE 
BERRY Í AÐALHLUTVERKI

- H.S.S., MBL

FALSKUR FUGL KL. 8 14
OBLIVION KL. 8 12 /    GI JOE  KL. 10 16
SCARY MOVIE 5  KL. 6 - 10.15 14
LALATITIAAA BÆRBÆR KLKL. 6. 6 L

THE CALL KL. 8 - 10.10 16
LALL TIAA BÆR KL. 6 L
FALSKFF UR FUGL KL. 6 - 8 - 10  14
OBLIVION KL. 6 - 9  12
KAKK PRINGEN KL. 5.45 - 8  / SAFE HAVENAA KL. 10.15

THE CALL  KL. 5.45 - 8 - 10.15  16
THE CALL LÚXUS KL. 5.45 - 8 - 10.15  16
LALL TIAA BÆR KL. 1 (TILBOÐ) - 3 L
FALSKFF UR FUGL KL. 6 - 8  14
SCARY MOVIE  KL. 6 - 8 - 10  14
OBLIVION  KL. 8 - 10.40  12
OBLIVION LÚXUS KL. 1  12
G.I JOE RETALATT TIAA ON 3D  KL. 10  12
THE CROODS 3D ÍÍSL. TAL KLTT . 1 (TILB.) - 3.10 - 5.45 L
THE CROODS 2D ÍSLÍ .TALTT  KL. 1 (TILB.) - 3.10 L
F ÓLÓTTINN ÁFRÁ JÖRÐU 2D  KL. 1 (TILB.) - 3.40 L

-H.S., MBL

G.H.J., RÚV        

-H.V.A., FBL

“FÍNASTI FUGL”
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MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ
MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI“

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI - SÝND Í 2D OG 3D

IRON MAN 3 3D 2, 5.20, 8, 10.10, 10.40(P)
IRON MAN 3 2D 7.30
LATIBÆR 2, 4, 6 - ÍSL TAL

OBLIVION 5.30, 8
SCARY MOVIE 5 10.30
CROODS 3D 2 - ÍSL TAL

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

Empire Hollywood reporter

T.K. - Kvikmyndir.is

H.V.A - FBL

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS!
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GLEÐILEGT

Við fögnum komu sumars og sjáum fram á bjarta tíð með blóm í haga – og 
ljúffengar pizzur, beint úr ofninum okkar. Sumarið verður sjóðheitt á Domino's 

og við hlökkum til að njóta þess með ykkur!

HÖFUM ÞAÐ FERSKT FREKAR EN FROSIÐ!

Þó að sumardagurinn fyrsti sé ekkert venjulegur dagur ætlum við samt að 
hafa allar verslanir okkar opnar eins og venjulega. Sjáumst í sumarskapi!
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Ekkert lið hefur misst jafnmarga lykilmenn 
á milli ára og ÍBV. Sjö fastamenn 
eru horfnir á braut og illa hefur 
gengið að fylla í skarð þeirra. Liðið 
hefur hafnað í 3. sæti þrjú síðustu 
tímabil en ólíklegt er að komandi 
tímabil verði eftirminnilegt.

Undanfarin ár hafa Eyjamenn 
fengið sterka leikmenn frá 
Bretlandseyjum rétt fyrir mót. 
Nauðsynlegt er að liðið styrki 
sig á miðjunni ef ekki á illa 
að fara í Eyjum. Sömuleiðis er 
enginn líklegur til þess að raða inn 
mörkum fyrir Eyjaliðið eins og það 
er skipað í dag.

ÍBV hafnar í 9. sætiSPÁ FRÉTTA-
BLAÐSINS
2013

➜ STJARNAN
David James

➜ ÞJÁLFARINN ➜ NÝJU ANDLITIN

➜ HVAÐ ER LANGT SÍÐAN...
... liðið varð meistari – 15 ár ...liðið var ekki inn á topp þrjú – 4 ár ...liðið 
spilaði í B-deild – 5 ár  ... liðið varð bikarmeistari – 15 ár  ... liðið skoraði flest 
mörk í deildinni – 9 ár ... Hermann Hreiðarsson lék í ÍBV-búningnum – 16 ár.

Hermann Hreiðars-
son er 38 ára 
gamall og á sínu 
fyrsta tímabili með 
liðið. Hermann hefur 
spilað yfir 500 deildar-
leiki á Íslandi og í Englandi og að 
baki sextán ára atvinnumannaferil 
en þetta er frumraun hans sem 
þjálfari.

David James (Bournemouth)
Hermann Hreiðarsson (Coventry)
Gunnar Þorsteinsson (Ipswich)
Eiður Aron Sigurbjörnsson (Örebro)

Fylgstu með þessum:
Víðir Þorvarðarson –  fær meiri ábyrgð í 
vængbrotinni sókn ÍBV.

➜ EINKUNNASPJALDIÐ VÖRNIN ★★★★★ SÓKNIN ★★★★★ ÞJÁLFARINN ★★★★★ BREIDDIN ★★★★★ íSLANDSMEISTARI: 3 SINNUM (SÍÐAST 1998) BIKARMEISTARI: 4 (1998)

Fyrrverandi landsliðsmark-
vörður Englands er stærsta 
nafnið sem spilað hefur 
með íslensku félagsliði. 
Hann þarf þó að hafa 
hugann við verkefnið, 
sýna metnað og 
leiðtogahæfni svo 
Eyjamenn geti brosað 
í sumar.

hefst eftir

10
daga

Prófaðu nýja Sensodyne tannburstann og finndu muninn. 

Sensodyne tannburstinn 

MJÚK BURSTUN

Á VIÐKVÆMUM

SVÆÐUM
  Ný og betri hönnun.
• Sensodyne tannburstarnir eru sérstaklega hannaðir
   fyrir þá sem eru með viðkvæma tannhálsa. 

• Burstahausinn er nettur og bogadreginn með ávölum
  burstahárum til að auðvelda burstun.

• Burstahárin eru mjúk sem gerir fólki kleift að bursta niður
  við tannholdið án þess að skaða tannhold og tannhálsa.
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HANDBOLTI Aðeins fáeinum dögum 
eftir að Valur tryggði sæti sitt í 
N1-deild karla fyrir næstu leiktíð 
var Ólafur Stefánsson, nýr þjálfari 
liðsins, mættur til landsins til að 
stýra sinni fyrstu æfingu.

„Ég kom nú reyndar bara heim 
til að kjósa – horfa á Silfur Egils og 
Kastljós,“ sagði hann í léttum dúr. 
„Svo er internetið úti svo lélegt að 
það gekk ekkert annað en að koma 
heim.“

Ólafur er nú að spila í Katar sem 
kunnugt er en hann varð meistari 
með félagsliði sínu þar á dögunum. 
Það eru þó enn tvær bikarkeppn-
ir sem á eftir að klára og mun því 
Ólafur aftur halda utan í byrj-
un næsta mánaðar. Hann er svo 
alkominn heim um miðjan júní.

Fyrr í vetur var tilkynnt að 
Ólafur muni stýra liði Vals en 
hann gerði þá tveggja ára samning 
við félagið. Hann er þegar búinn 
að mynda þjálfarateymi en honum 
til aðstoðar verða Ragnar Óskars-
son og Claes Hellgren, markvarða-
þjálfari og fyrrverandi leikmaður 
sænska landsliðsins.

„Claes mun koma til landsins 
af og til en aðallega sinna mark-
vörðunum með fjarþjálfun. Mark-
varðaþjálfun er ein af mínum 
mörgu veiku hliðum og ég er að 
reyna að safna mér þeirri þekk-
ingu sem mig vantar,“ sagði Ólaf-
ur og bætti við að hann hefði þegar 
lært margt af Hellgren.

Markverðir í annarri íþrótt
„Það er nokkuð sem ég hefði átt 
að læra fyrir löngu, fyrir tuttugu 
árum eða svo, hvernig þeir hugsa. 
Markverðirnir eru auðvitað í allt 
öðru sporti en við hinir,“ sagði 
hann.

Honum líst vel á það verkefni 
sem hann er að koma af stað hjá 
Val. „Þetta eru flottir leikmenn 
sem við erum með og langflestir 

verða líklega áfram. Það gæti svo 
gerst að við fengjum einhverja 
hjálp og þá líklega að utan,“ sagði 
Ólafur og vildi lítið segja um hvort 
hann myndi fá til liðsins stórar 
kempur úr heimi handboltans.

„Ætli ég leyfi þeim flestum ekki 
að vera í friði. Það er þó aldrei að 
vita nema einhver nöfn detti inn.“

Fall hefði engu breytt
Valur þurfti að fara í gegnum 
umspil til að halda sæti sínu í 
deildinni og vann Stjörnuna í 
úrslitum eftir tvo spennandi leiki. 
„Ég var auðvitað ánægður með 
það en Stjarnan var að spila vel 
og hefðu vel getað unnið þetta. Ég 
samdi auðvitað við Val með þess-
ari óvissu um hvort liðið héldi sæti 
sínu í deildinni. En það hefði svo 

sem engu breytt enda æfingarnar 
alveg jafn góðar fyrir því.“

Og sem fyrr segir er Ólafur 
þegar byrjaður að hugsa um næsta 
tímabil. „Nú er þetta allt saman 
að byrja. Það er hægt að æfa alls 
kyns hluti strax í dag – aðallega 

það sem snýr að líkamlega þætt-
inum sem hægt er að sinna í fjar-
þjálfun. Þegar ég er svo á staðnum 
verður farið meira út í aðra þætti. 
En tíminn er byrjaður að „tikka“ 
hjá okkur.“

 eirikur@frettabladid.is

Kom bara heim til að kjósa
Ólafur Stefánsson kom til landsins í fyrradag og stýrði þá sinni fyrstu æfi ngu með Val. Hann er strax 
byrjaður að undirbúa lið sitt fyrir næsta tímabil og hefur ráðið Claes Hellgren sem markvarðaþjálfara.

REYNDIR  Claes Hellgren og Ólafur Stefánsson slá á létta strengi í Vodafone-höllinni í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ólafur Stefánsson er nú á mála hjá Lakhwiya í Katar og klárar tímabilið 
ytra áður en hann snýr alfarið aftur heim í júní.

„Gæðin í þessari deild eru ágætlega mikil,“ sagði hann um handboltann 
í Katar. „Það er verið að ná í fræga leikmenn og sú þróun mun halda 
áfram. Ég spilaði til dæmis við Nikolaj Markussen um daginn og það er 
alveg klárt að það eru fleiri sterkir á leið út,“ sagði Ólafur en Markussen er 
danskur landsliðsmaður sem var hjá Atletico Madrid.

Hann segir að þessi þróun geti vel verið jákvæð fyrir handboltaíþrótt-
ina. „Það kemur svo ljós hvernig þetta verður eftir HM 2015 [sem haldið 
verður í Katar]. Það er allt annar hugsanagangur í gangi þarna úti og menn 
eiga erfitt með að plana lengra fram í tímann en nokkra mánuði.“

Öðruvísi í Katar

HANDBOLTI Tillaga liggur fyrir 
ársþing HSÍ um að fjölga liðum í 
N1-deild karla strax á næstu leik-
tíð. Í stuttu máli snýst tillagan 
um að ef sextán lið skrá sig til 
leiks á Íslandsmótinu skuli tíu 
þeirra spila í efstu deild en sex í 
fyrstu deildinni.

Samkvæmt núverandi lögum 
HSÍ þarf Íslandsmótið að telja 
alls 20 lið svo að skiptingin 
verði á þann veg að tíu lið spili í 
efstu deild. Sextán lið tóku þátt í 
Íslandsmótinu á tímabilinu sem 
lýkur nú í vor. Átta léku í N1-
deildinni og átta í 1. deildinni.

Undanfarin ár hafa átta lið 
leikið í N1-deild karla og fjögur 
efstu liðin farið í úrslitakeppni. 
Samkvæmt nýju tillögunni myndi 
úrslitakeppnin stækka og átta 
efstu liðin fara í úrslitakeppni.

Verði liðunum fjölgað um tvö 
í N1-deild karla myndu Stjarnan 
og Afturelding bætast við deild-
ina. Tillagan verður tekin fyrir á 
ársþingi HSÍ sem haldið verður á 
þriðjudaginn næsta.  - esá

Tillaga um að 
fj ölga liðum

FÉLLU  Lið Aftureldingar féll úr 
N1-deildinni í vor en mun endur heimta 
sæti sitt í deildinni verði liðunum 
fjölgað í tíu á næsta tímabili.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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KÖRFUBOLTI „Þetta er frídagur 
þannig að við munum taka létta 
æfingu um morguninn. Skjótum 
aðeins á körfuna og förum svo 
saman í bröns og hlæjum saman. 
Leikmenn fara svo heim til sín, 
fá sér lúr eða hvað þeir vilja gera 
fram að leik,“ sagði Teitur Örlygs-
son, þjálfari Stjörnunnar, um undir-
búning sinna manna fyrir leikinn 
stóra gegn Grindavík í kvöld.

Staðan fyrir kvöldið er einföld. 
Stjarnan leiðir einvígið 2-1 og verð-
ur meistari með sigri. Tapi liðið 
aftur á móti leiknum verður spil-
aður oddaleikur í Grindavík.

„Þetta er rosalegt tækifæri. Við 
höfum oft talað um þetta markmið 
í úrslitakeppninni. Menn mega 
ekki missa sjónar á þessu mark-
miði. Sama hvort við vinnum eða 
töpum. Menn hafa reynt að halda 
fókus á markmiðið og það er bann-
að að missa sjónar á því. Einbeit-
ingin hefur sem betur fer verið góð 
í liðinu,“ sagði Teitur.

„Við gáfum það út fyrir tíma-
bilið að markmiðið væri að verða 
Íslandsmeistari. Við höfum viljað 
bæta okkur frá hverju ári og búa til 
sigurhefð. Það taka allir Stjörnuna 
alvarlega í dag.“

Teitur er reynslumikill kappi 

og var mjög sigursæll leikmaður. 
Reynsla hans mun líklega vega 
þungt í því að undirbúa liðið sitt 
rétt fyrir leikinn.

Enginn orðið Íslandsmeistari
„Það er oft best að gera ekki of 
mikið úr hlutunum þó svo að þetta 
sé stærsta tækifæri Stjörnunn-
ar frá upphafi til þess að verða 
meistari. Ég held að það hafi eng-
inn í okkar liði orðið Íslandsmeist-
ari áður. Hungrið er því fáránlega 
mikið í liðinu. Það hjálpar til að 
liðið hefur verið lengi saman og það 
er mikil reynsla í liðinu. Við erum 
í eldri kantinum og strákarnir eru 
þroskaðir og það hefur sýnt sig í 
síðustu leikjum. Við höfum ekki 
gefið mörg færi á okkur,“ sagði 
Teitur. Hann hefur enga trú á öðru 
en að hans menn verði klárir í 
bátana og að stressið taki ekki yfir.

„Það getur verið stress rétt í 
upphafi en menn spila það úr sér. 
Mönnum líður kannski illa þegar 
þeir eru að bíða. Svo þegar menn 
koma í upphitun á sínum heimavelli 
sjá þeir að það er ekkert að óttast. 
Ég held að stemningin verði ekk-
ert yfirþyrmandi. Vonandi koma 
fleiri en áður. Vonandi fáum við 
fólkið sem hefur verið að íhuga að 
koma. Þetta er staðurinn og stund-
in til þess að koma á leik. Vonandi 
verður kofinn troðfullur. Við höfum 
staðið okkur vel í leikjum þar sem 
mikið er í húfi og allt í beinni. 
Mínir menn virðast þrífast á þann-
ig umhverfi sem er frábært.“  
 henry@frettabladid.is

Hungrið er fáránlega mikið
Það er stórt kvöld fram undan í Garðabæ en körfuboltalið félagsins getur þá tryggt sér sinn fyrsta Íslands-
meistaratitil í körfubolta. Það er mikil eft irvænting fyrir leiknum í Garðabæ og það kemur í hlut þjálfarans, 
Teits Örlygssonar, að stilla spennustig leikmanna rétt fyrir leikinn. Hann hefur engar áhyggjur af sínu liði.

STANDA SAMAN  Teitur þarf að huga að því að lærisveinar hans verði með spennu-
stigið rétt stillt í leiknum í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SÍÐUSTU FIMM LIÐ SEM GÁTU TRYGGT 
SÉR TITILINN Á HEIMAVELLI
Grindavík 2012. 91-98 tap gegn Þór Þ.

Keflavík 2010. 69-105 tap gegn Snæfelli.

Snæfell 2010. 73-82 tap gegn Keflavík.

KR 2009. 84-83 sigur gegn Grindavík.

Grindavík 2009. 83-94 tap gegn KR.

HANDBOLTI Forráðamenn austur-
ríska úrvalsdeildarfélagsins 
Westwien höfðu ekki erindi sem 
erfiði er þeir buðu landsliðs-
manninum Snorra Steini Guð-
jónssyni að gerast spilandi þjálf-
ari liðsins á dögunum.

Snorri hélt til Vínarborgar til 
viðræðna við fulltrúa félagsins 
sem lögðu hart að honum að taka 
starfið að sér. Eftir nokkra íhug-
un ákvað Snorri hins vegar að 
hafna tilboði félagsins.

Hann hefur spilað með danska 
liðinu GOG í vetur en liðið vann 
sér þá sæti í dönsku úrvalsdeild-
inni með Snorra í lykilhlutverki. 
Snorri er samningsbundinn 
félaginu.

GOG hefur verið að rífa sig 
upp eftir að félagið fór á hausinn 
á sínum tíma og spurning hvað 
félagið gerir fyrir næsta vetur.

Erlingur Richardsson, þjálfari 
ÍBV, er með tilboð frá Westwien 
sem hann íhugar þessa dagana en 
Erlingur er einnig í þjálfarateymi 
landsliðsins.  - esá

Snorri hafnaði 
Westwien

NEI TAKK  Snorri Steinn vildi ekki fara 
til Austurríkis. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Allt sem þú þarft...Allt sem þú þarft

Yfirburðir 
Fréttablaðsins 
staðfestir!

Auglýsing í 
Fréttablaðinu 
nær til yfir 

92% 
lesenda
blaðanna

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

Lesa bara
Fréttablaðið

64% 8%

28%

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað 
landsins með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila 
sinn eins og síðasta könnun Capacent Gallup 
sýnir ótvírætt.

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu. Meðallestur á tölublað, jan.-júní 2012. 
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Ég verð eiginlega 
að fara út núna til 

þess að geta tekið næsta 
skref á mínum ferli og 
haldið áfram að bæta 

mig.
Bjarki Már Elísson

HANDBOLTI Það liggur ekki enn 
fyrir hvar einn besti hornamaður 
landsins, Bjarki Már Elísson, leik-
ur næsta sumar. Hann hefur sett 
stefnuna á atvinnumennsku og því 
afar ólíklegt að hann verði áfram í 
herbúðum HK.

Bjarki Már hefur verið í við-
ræðum við rússneska stór liðið 
Chekhovski Medvedi. Með því 
leika flestir lykilmenn rússneska 
landsliðsins og þjálfari liðsins, 
Vladimir Maximov, er einnig 
landsliðsþjálfari og forseti rúss-
neska handboltasambandsins.

„Það lítur ekki vel út með Med-
vedi lengur en það er samt ekki 
farið út af borðinu. Félagið er í 
bullandi fjárhagsvandræðum og 
óvissa með framhaldið í augna-
blikinu,“ sagði Bjarki Már, en 
aðalstuðningsaðili félagsins er að 
draga saman seglin og því bíður 
vinna forráðamanna félagsins að 
laða að nýja styrktaraðila.

Medvedi er stolt rússneska 
handboltans og það yrði mikið 
áfall fyrir handboltann í landinu ef 
rekstrargrundvöllur liðsins myndi 
hrynja til grunna.

„Ég var kominn með samnings-
drög í hendurnar frá félaginu en 
ég vildi ekki taka því á meðan 
staðan er svona. Það er líklega 
vont að vera peningalaus í Rúss-
landi. Það er nógu slæmt að vera 
blankur hérna heima.“

Hornamaðurinn knái segist ekki 
vera neitt sérstaklega svekktur 
með hvernig staðan á Medvedi-
málinu sé því hann hafi ekki vitað 
út í hvað hann var að fara.

„Þetta var bara óvissa og 
ævintýri. Ég hef verið að spyrja 
strákana sem hafa spilað þarna í 
Meistara deildinni hvernig þetta 
sé þarna. Þeir hafa sagt að þetta 
sé ekkert sérstaklega huggulegt 
og spennandi. Það er alltaf þægi-
legra að hafa Íslendinga nálægt en 
í þessu liði eru bara Rússar. Þarna 
er líka Úkraínumaður og Hvít-
Rússi og þeir eru orðnir Rússar. 
Ætli ég hefði ekki verið orðinn 
Rússi eftir tvö ár,“ sagði Bjarki 
Már léttur að venju en bætti við á 
alvarlegri nótum að ef félagið næði 
að rétta sig við og hann færi þang-
að væri hann að fá fínan samning.

„Maximov sagði við umbann að 

hann vildi fá mig og ég þyrfti ekki 
að koma á reynslu. Samningur-
inn sem ég fékk sendan var mjög 
góður miðað við fyrsta samning 
hjá hornamanni.“

Bjarki segir að þýskt félag hafi 
einnig áhuga á honum en að það 
mál sé ekki komið nógu langt til 
þess að hann vilji tjá sig um það. 
Það mál muni skýrast þegar tíma-
bilinu lýkur í Þýskalandi.

„Ég stefni enn á að fara út og 
ég verð eiginlega að fara út núna 
til þess að geta tekið næsta skref 
á mínum ferli og haldið áfram að 
bæta mig. Ég er metnaðarfullur og 
vil komast í landsliðið og til að ná 
þeim markmiðum þarf ég að kom-
ast út.“  henry@frettabladid.is

Líklega vont að vera 
blankur í Rússlandi
Ekkert verður af því að hornamaðurinn Bjarki Már Elísson semji við rússneska 
félagið Chekhovski Medvedi á næstunni, þar sem félagið er í fj árhags-
vandræðum. Bjarki Már stefnir engu að síður ótrauður á að komast út í sumar.

ÆTLAR ÚT  Bjarki Már stefnir ótrauður á að komast út í atvinnumennsku í sumar þó svo að líklega verði ekkert af Rússlands-
ævintýri hans að þessu sinni. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Tímabili úrúgvæska 
framherjans Luis Suarez, leik-
manns Liverpool, lauk formlega 
í gær þegar hann var dæmdur í 
tíu leikja bann. Bannið fær hann 
fyrir að bíta Branislav Ivanovic, 
leikmann Chelsea, í leik liðanna 
um síðustu helgi.

Aðeins fjórir leikir eru eftir af 
tímabilinu og Suarez verður því í 
banni í fyrstu sex leikjum Liver-
pool á næstu leiktíð.

Suarez mótmælti ekki kær-
unni er hún var gefin út en hann 
sagði þá að þriggja leikja bann 
væri hæfileg refsing fyrir bitið. 
Dómstóll enska knattspyrnu-
sambandsins var ekki á sama 
máli.

„Félagið og leikmaðurinn eru 
mjög hissa á því hversu langt 
bannið er. Við bíðum nú eftir 
skriflegum rökstuðningi fyrir 
banninu og munum ekki tjá 
okkur frekar fyrr en við höfum 
farið yfir hann,“ sagði Ian Ayre, 
framkvæmda stjóri Liverpool.

Suarez hefur fram á föstudag til 
þess að áfrýja banninu.  - hbg

Fékk tíu leikja bann
Luis Suarez refsað grimmilega fyrir að bíta í leik.

BANABITI SUAREZ?  Menn velta nú 
fyrir sér hvort Suarez eigi framtíð fyrir 
sér hjá Liverpool. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Uli Höness, forseti 
Bayern München, var handtek-
inn af þýsku lögreglunni í síðasta 
mánuði fyrir skattsvik. Honum 
var síðan sleppt gegn því að 
greiða fimm milljónir evra, 762 
milljónir króna, í tryggingu.

Höness liggur nú undir grun 
fyrir að hafa stundað skattsvik í 
Þýskalandi með því að fela háar 
fjárhæðir í svissneska banka-
kerfinu.

Málið hefur vakið talsverða 
athygli í Þýskalandi og Angela 
Merkel, kanslari Þýskalands, 
lýsti meðal annars vonbrigðum 
sínum með gjörðir Höness.

Sjálfur hefur hann viðurkennt 
að hafa gert mistök en að hann 
vilji bæta fyrir þau. Höness var 
viðstaddur þegar að Bayern 
vann 4-0 stórsigur á Barcelona í 
undan úrslitum Meistaradeildar 
Evrópu í gær.

Höness gæti fengið fangelsis-
dóm verði hann ákærður og sak-
felldur.   - esá

Forseti Bayern 
handtekinn

9 mánuðir - Eric Cantona, leikmaður 
Manchester United, árið 1995 fyrir karatespark 
í áhorfanda.

9 mánuðir - Mark Bosnich, markvörður Chelsea, 
fyrir notkun á kókaíni árið 2003.

8 mánuðir - Rio Ferdinand, leikmaður Man-
chester United, sem mætti ekki í lyfjapróf árið 
2003.

7 mánuðir - Adrian Mutu, leikmaður Chelsea, 
féll á lyfjaprófi árið 2004.

12 leikir - Joey Barton, leikmaður Queens Park 
Rangers, fyrir ofbeldisfulla hegðun, í lokaleik 
tímabilsins í fyrra gegn Manchester City.

11 leikir - Paolo di Canio, leikmaður Sheffield 

Wednesday, fyrir að stjaka við dómaranum Paul 
Alcock árið 1998.

10 leikir - David Prutton, leikmaður Southamp-
ton, fyrir að stjaka við dómaranum Alan Wiley 
árið 2005.

10 leikir - Luis Suarez, leikmaður Liverpool, 
fyrir að bíta Branislav Ivanovic, leikmann 
Chelsea.

9 leikir - Paul Davis, leikmaður Arsenal, fyrir að 
kýla og kjálkabrjóta Glenn Cockerill, leikmann 
Southampton, árið 1998.

8 leikir - Luis Suarez, leikmaður Liverpool, fyrir 
kynþáttaníð í garð Patrice Evra, leikmanns 
Manchester United.

➜ Lengstu bönnin í enska boltanum

Veiðimenn sjá um eigin kost en geta fengið máltíðir sé þess óskað. máltíðir sé þ

Pantanir og nánari upplýsingar fást í síma 696 1130 og gisli@laxinn.is 

Laus veiðileyfi

VESTURÁRDALUR ehf.

HAFRALÓNSÁ

6 stanga holl:

26.-29. ág., 55.000 kr. pr. dag

29. ág.-1. sept., 48.000 kr. pr. dag

7.-10. sept., 35.000 kr. pr. dag

10.-13. sept., 32.000 kr. pr. dagpr. dag

4 stanga holl: 

13.-16. sept., 30.000 kr. ppr. dag

16.-19. sept., 30.000 kr. prr. dag

Laus veiðileyfi í einni rómuðustu stórlaxaá landsins. L iðil fi í i i ó ð ó l á l d i
Stórbrotið umhverfi og stórir laxar! 

Veiðimenn sjá sjálfir um uppihald í mjög góðu húsi. góðu húsi
Meðalveiði síðustu ár hefur verið 250-300 laxar á sumri. 

Verð á stöng á dag er 85.000. Þetta er einstakt tækifæri til að 
komast að í þessari eftirsóttu á.  

Pantanir og nánari upplýsingar fást í síma 696 1130 og gisli@laxinn.is 

Nýttu tækifærið! 

VESTURÁRDALUR ehf.

VESTURDALSÁ 

27.- 30. júlí
30. júlí - 2. ágústágúúússssttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
5. – 8. ágúst 

Það voru að losna nokkur holl í þessari eftirsóttu perlu.  Þ ð ð l kk h ll í þ i f i ó l
3 stangir í 3 daga á besta tíma! 

FÓTBOLTI Pólverjinn Robert 
Lewandowski átti hugsanlega 
besta leik ferilsins í gær er hann 
skoraði öll fjögur mörk Dortmund 
í 4-1 sigri á Real Madrid.

Þetta var fyrri leikur liðanna í 
undanúrslitum Meistaradeildar 
Evrópu. Real hefur verk að vinna 

í síðari leiknum sem fram fer á 
Santiago Bernabéu.

Þrjú marka Lewandowski komu  
úr opnum leik og eitt þeirra kom 
úr afar öruggri vítaspyrnu. Það 
var Cristiano Ronaldo sem skor-
aði mark Real Madrid í leiknum.

  - hbg

Ferna hjá Lewandowski
Robert Lewandowski sá um að afgreiða Real Madrid.

FERNA  Lewandowski fagnar fjórða markinu í gær. NORDICPHOTOS/AFP
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STÖÐ 2 SKJÁREINN

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP

FM 92,4/93,5Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 
HAFDÍS HINRIKSDÓTTIR  HANDBOLTAKONA OG FÉLAGSRÁÐGJAFI

Íþróttafíkill
Ég horfi  helst á 
fréttir, fræðslu-
þætti og hand-
bolta þegar ég 
horfi  á sjón-
varp.

 1Fréttir
Ég horfi  
helst á fréttir 

þegar ég veit að 
verið er að fj alla 
um sérstök mál-
efni sem ég hef 
áhuga á.

 2Glæpahneigð 
Ég gæti vel hugs-
að mér að horfa á 

þennan.
 3Meistaradeildin 

í handbolta–  
meistaratilþrif.

Ef það er handbolta-
tengt, þá sit ég límd 
við skjáinn.

RÚV KL. 19.00 RÚV KL. 21.20 STÖÐ 2 SPORT 
KL. 16.26

17.00 Simpson-fjölskyldan  (12:22) 
17.25 Íslenski listinn
17.50 Sjáðu
18.15 Gossip Girl  (4:10) 
19.00 Friends  (7:24)
19.25 How I Met Your Mother 
 (14:24) 
19.45 Simpson-fjölskyldan  (7:22) 
20.10 Game Tíví 
20.35 Sons of Tucson  (4:13) Gaman-
þættir um þrjá bræður sem eiga hús í 
Tucson í Arizona. Eftir að móðir þeirra 
yfirgefur þá og pabbinn lendir í fang-
elsi ráða þeir mann til að ganga þeim 
í föðurstað svo þeir lendi ekki á fóstur-
heimili.
21.00 FM 95BLÖ  
21.25 Glory Daze  (2:10) Gamanþætt-
ir sem gerast árið 1986 og fjalla um 
hóp háskólanema sem eru nýgengnir í 
bræðrareglu.
22.10 2+6  (8:8) 
22.40 Game Tíví
23.05 FM 95BLÖ
23.25 Sons of Tucson  (4:13)
23.50 Glory Daze  (2:10)
00.35 2+6  (8:8) 
01.00 Tónlistarmyndbönd Popptíví

06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir 07.00 Fréttir 
07.03 Sportsokkar og bleikar nátthúfur 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Sumarkomuljóð eftir Matthías 
Jochumsson 08.10 Nú er sumar 09.00 Fréttir 
09.03 Sumardagurinn fyrsti 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Litla flugan 11.00 Guðsþjónusta 
í Hallgrímskirkju 12.02 Hádegisútvarp 12.20 
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 Þorgerður 
og kórarnir 14.00 Tungubrjótur 15.00 Fljúgandi 
fyrirsætur 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Gullastokkur 
Egils Skallagrímssonar 17.00 Leynifélagið 17.30 
Vorsónatan 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skáldin og 
skúffurnar 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Ungir einleikarar 21.00 Grátur er lífsmerki 
- tárin í sögum Halldórs Laxness 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 
Útvarpsperlur: Saga hlutanna 23.15 Girni, grúsk 
og gloríur 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1 

08.00 Morgunstundin okkar
11.55 Ísþjóðin með Ragnhildi 
Steinunni (Of Monsters and Men) (e)
12.25 Guðrún (e) 
13.25 Kiljan (e)
14.15 Alþingiskosningar 2013 - For-
ystusætið (Flokkur heimilanna) (e)
14.45 Úrslitakeppnin í handbolta 
 BEINT
16.25 Ástareldur (Sturm der Liebe)
17.14 Úmísúmí
17.37 Lóa
17.50 Stundin okkar (25:31)
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Melissa og Joey (12:15)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.30 Alþingiskosningar 2013 - 
Leiðtogaumræður
20.30 Hönnunarkeppnin 2013  Árleg 
hönnunarkeppni félags véla- og iðnverk-
fræðinema. Umsjón: Nemendur í blaða- 
og fréttamennsku við HÍ.
21.00 Neyðarvaktin (16:24) (Chicago 
Fire)
21.45 Glæpahneigð (4:24) (Criminal 
Minds VII)  
22.30 Alþingiskosningar 2013–  
Forystusætið (Regnboginn)  
23.05 Höllin (9:10) (Borgen)
00.05 Pasteur (Pasteur)  Leikin frönsk 
heimildarmynd um Louis Pasteur, 
sem olli byltingu í læknavísindum og 
var upphafsmaður bóluefna og geril-
sneyðingar.
01.30 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
09.50 Dr. Phil
10.30 Lotta í Skarkalagötu
11.45 Like Father, Like Son  Bandarísk 
gamanmynd frá árinu 1987 sem fjallar 
um feðga sem skipta um hlutverk. 
13.20 The Voice (4:13)
15.50 7th Heaven (16:23)
16.35 Dynasty (17:22)
17.20 Dr. Phil
18.00 Megatíminn (5:7)
19.00 America‘s Funniest Home 
Videos (35:48)
19.25 Everybody Loves Raymond 
(14:25)
19.50 Will & Grace (18:24)  
20.15 The Office (3:24)  
20.40 Ljósmyndakeppni Íslands (5:6) 
 Úrslitakeppni stærstu ljósmyndakeppni 
sem haldin hefur verið á landinu.
21.10 An Idiot Abroad (1:3)  Þetta er 
þriðja og síðasta þáttaröðin, en í þeim 
slæst leikarinn Warwick Davis í hóp með 
Karl til að ferðast sömu leið og Marco 
Polo gerði á sínum tíma. 
22.00 Vegas (14:21) 
22.50 Dexter (1:12)  Sjötta þátta röðin 
um morðingjann dagfarsprúða Dexter 
Morgan sem drepur bara þá sem eiga 
það skilið. 
23.40 Law & Order UK (11:13)
00.30 Excused
00.55 The Firm (7:22)
01.45 Vegas (14:21)
02.35 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.50 RBC Heritage 
2013 (4:4) 12.20 Golfing World 13.10 RBC 
Heritage 2013 (4:4) 17.40 PGA Tour - Highlights 
(16:45) 18.35 Inside the PGA Tour (17:47) 19.00 
Zurich Classic 2013 (1:4) 22.00 The Open 
Championship Official Film 1977 22.55 PGA 
Tour - Highlights (15:45) 23.50 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
12.35 Smash  (13:15) 
13.15 Touch  (7:12)
14.00 Mamma Mia!  Ein vinsælasta 
dans- og söngvamynd síðari ára með 
Amöndu Seyfried, Meryl Streep, Colin 
Firth og Pierce Brosnan í aðalhlutverk-
um. 
15.50 Charlie and the Chocolate 
Factory  Bráðskemmtileg fjölskyldumynd 
með Johnny Depp sem byggð er á frægri 
barnabók eftir Roald Dahl. Kalli litli dett-
ur í lukkupottinn þegar hann kaupir sér 
súkkulaðistykki og finnur einn af hinum 
eftirsóttu gullmiðum. Verðlaunin eru 
heimsókn í glæsilegustu sælgætisgerð í 
heiminum, hina ótrúlegu sælgætisgerð 
Villa Wonka, þar sem allt getur gerst.
17.45 Ellen  (132:170) 
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Kappræður formannanna  For-
menn sex stærstu flokka samkvæmt 
skoðanakönnunum sitja fyrir svörum 
fréttamanna Stöðvar 2 í opinni dagskrá.
20.35 The F Word  (5:9) Íslandsvinur-
inn Gordon Ramsey sem sýnir okkur 
að skyndibiti þarf ekki endilega að vera 
óhollur. Hann fær líka til sín nokkra 
áhugasama og afar kappsama lærlinga.
21.25 NCIS  (19:24) 
22.10 Grimm  (3:22) Spennandi þátta-
röð þar sem persónur úr ævintýrum 
Grimm-bræðra hafa öðlast líf og eru 
færðar í nútímabúning. Nick Burkhardt 
er rannsóknarlögreglumaður sem sér 
hluti sem aðrir sjá ekki og hefur það 
hlutverk að elta uppi uppi alls kyns 
kynjaverur sem lifa meðal mannfólksins. 
22.55 Sons of Anarchy  (7:13) Önnur 
þáttaröðin um hinn alræmda mótor-
hjólaklúbb Sons of Anarchy. Klúbburinn 
rekur löglegt verkstæði og felur sig á bak 
við fjölskyldugildi en undir niðri ólgar 
ólöglegur og óvæginn heimur byssu-
framleiðslu, peninga og ofbeldis.
23.40 Spaugstofan  (22:22) 
00.10 Mr Selfridge  (6:10) 
01.00 The Mentalist  (19:22)
01.40 The Following  (12:15)
02.25 Mad Men  (2:13)
03.15 Medium  (8:13) 
04.00 Burn Notice  (4:18) 
04.45 Charlie and the Chocolate 
Factory 

11.50 Monte Carlo
13.35 The Goonies
15.25 Date Night  
16.50 Monte Carlo  
18.35 The Goonies
20.30 Date Night  
22.00 Any Given Sunday
00.30 Real Steel
02.35 London Boulevard  
04.15 Any Given Sunday 

18.20 Doctors  (19:175) 
19.00 Ellen  (132:170) 
19.40 Strákarnir  
20.10 Auglýsingahlé Simma og Jóa 
 (7:9)
20.40 Svínasúpan
21.05 Curb Your Enthusiasm  (1:10) 
21.35 The Drew Carey Show  (8:22)
22.00 Frasier  (19:24) 
22.25 Strákarnir  
22.55 Auglýsingahlé Simma og Jóa 
 (7:9)
23.25 Svínasúpan
23.50 Curb Your Enthusiasm  (1:10) 
00.20 The Drew Carey Show  (8:22) 
00.45 Frasier  (19:24)
01.10 Tónlistarmyndbönd Popptíví

10.50 Lukku láki  
11.15 Njósnaskólinn  (8:13)
11.45 Ofurhetjusérsveitin  
12.10 iCarly  (38:45) S
12.30 Lalli
12.47 Refurinn Pablo
12.52 Áfram Diego, áfram! 
13.17 Waybuloo
13.36 Svampur Sveinsson
14.01 Könnuðurinn Dóra  
14.26 Doddi litli og Eyrnastór
14.46 UKI
14.52 Strumparnir
15.17 Histeria!  
15.42 Mörgæsirnar frá Madagaskar
16.07 Ofurhundurinn Krypto  
16.32 Lukku láki  
16.58 Njósnaskólinn  (8:13) 
17.23 Ofurhetjusérsveitin  
17.48 iCarly  (38:45)
18.13 Bernard  

07.00 Þorsteinn J. og gestir
16.25 Meistaradeildin í handbolta
16.55 Meistaradeild Evrópu: Dort-
mund - Real Madrid
18.35 Þorsteinn J. og gestir
19.00 Dominos deildin: Stjarnan - 
Grindavík
21.00 Evrópudeildin: Basel - Chelsea
22.40 Evrópudeildin: Fenerbahçe - 
Benfica
00.20 Dominos deildin: Stjarnan - 
Grindavík 

16.40 Tottenham - Man. City
18.20 Swansea - Southampton
20.00 Premier League World 
2012/13
20.30 Premier League Review Show 
2012/13
21.25 Football League Show 2012/13
21.55 Fulham - Arsenal
23.35 West Ham - Wigan

20.00 Framboðsþáttur 21.00 Framboðs þáttur 
21.30  Framboðsþáttur 

STÖÐ 2 kl. 21.25
NCIS
Sakamálaþáttaröðin NCIS er 
vinsælasta leikna þáttaröðin í 
bandarísku sjónvarpi og 
hún nýtur líka mikilla 
vinsælda hjá áhorf-
endum Stöðvar 2. Í 
þættinum í kvöld er 
sjóliðsforingi myrtur 
og rannsóknin 
leiðir Jethro Gibbs 
og félaga á hættulega 
braut.

BÆJARLIND 16  KÓPAVOGUR  S: 553 7100  WWW.LINAN.IS  OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA  12 - 18  LAUGARD. 11 - 16

250x200
kr. 237.800

280x200
kr. 253.000

EDGE
FJÖLSKYLDUSÓFIINN

SÍVINSÆLI



Tri ehf.
Suðurlandsbraut 32
Sími: 571 8111 www.tri.is

 Verslunin er opin:

 Alla virka daga kl. 09:00-18:00
Laugardaga kl. 10:00-16:00

CUBE 2013 hjólin komin
Þýsk gæði á góðu verði

29-er

Fjallahjól

Hybrid

Racer

6 mánaða vaxtalausar afborganirÖll 2013 hjól með 10% tollalækkun
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„Hugmyndin fæddist á andvöku-
nótt í nóvember. Ég lá andvaka og 
fékk skyndilega þá flugu í haus-

inn að skipuleggja tónlistar-
hátíð á Ólafsfirði sem ætti 

að heita Ólæti. Ég vakti 
Lilju, kærustu mína, 

sagði henni frá hugmynd-
inni og fór svo og skrifaði 

þetta allt niður,“ segir Sunna 
Björg Valsdóttir, nemandi við 

Menntaskólann á Tröllaskaga. 
Hún skipuleggur tónlistar- og 
menningarhátíðina Ólæti sem 
fram fer á Ólafsfirði helgina 4. 
til 7. júlí ásamt Lilju Björk Jóns-
dóttur, Elísabetu Örnu Vals dóttur, 
Auði Ingólfsdóttur og Hafdísi 
Arnardóttur.

Sunna Björg, Lilja 
og Auður sátu nám-
skeið hjá Evrópu 
unga fólksins í 
byrjun þessa árs 
og sóttu í kjöl-
farið um styrk 
hjá samtök-
unum. „Eftir 
námskeiðið 
vorum við 

komnar með fullmótaða hug-
mynd og styrkurinn gerði okkur 
svo kleift að fara af stað,“ segir 
Sunna Björg. Hún viðurkennir að 
það sé að mörgu að huga þegar 
skipuleggja á heila tónlistarhátíð. 

„Ég hélt að þetta yrði ekk-
ert mál þar sem hugmyndin var 
þegar komin, en það þarf að 
huga að mörgu og miklu fleira en 
mig hafði órað fyrir. Það þarf til 
dæmis að fá leyfi fyrir hinu og 
þessu, redda gæslu og auðvitað 
gistingu fyrir gesti og tónlistar-
fólk.“

Hátt í tuttugu hljómsveitir 
hafa staðfest komu sína á Ólæti 
og þeirra á meðal er raftónlistar-
maðurinn Skurken og sveitirnar 

Vigri og Hide Your Kids. Sú 
síðastnefnda er frá Garða-

bæ og tók þátt í Músíktil-
raunum í ár. „Hugmyndin 
var sú að taka inn hljóm-
sveitir sem eru enn að 
fóta sig og gefa þeim 
þannig tækifæri 
til að koma sér á 
framfæri. Við 
reynum svo líka 

að fá þekktari nöfn til að koma 
fram til að trekkja að.“

Að sögn Sunnu Bjargar hafa 
Ólafsfirðingar sýnt stúlkunum 
mikinn stuðning. „Við erum ein-
mitt á fullu að kynna hátíðina 
fyrir bæjarbúum og hvetja þá til 
þátttöku,“ segir Sunna að lokum. 
Miðasala á hátíðina hefst á Midi.
is og á völdum Olísstöðvum þann 
1. maí næstkomandi. 
   sara@frettabladid.is

Tónlistarhátíð varð 
til á andvökunótt
Sunna Björg Valsdóttir skipuleggur tónlistarhátíðina Ólæti sem fram fer á Ólafs-
fi rði í júlí. Hugmyndin varð til er Sunna Björg lá andvaka eina nótt í nóvember. 

Vigri
Skurken
Kaleó 
Sjálfsprottin spévísi
Hide Your Kids

Tuttugu sveitir 
koma fram á Ólátum

Mugison heldur útskriftar tónleika 
í hljóðverinu Sundlauginni í Mos-
fellsbæ á laugardaginn. Hann 
útskrifast með meistaragráðu í 
sköpun, miðlun og frumkvöðlastarfi 
frá tónlistardeild Lista háskóla 
Íslands nú í vor.

„Þetta eru síðustu tónleikarnir 
tengdir skólanum. Hringferðin með 
Of Monsters and Men og tónleikarn-
ir á Sónar voru hluti af því líka,“ 
segir Mugison. Nám hans tengist 
hljóðfærinu Mirstrument sem hann 
byrjaði að smíða fyrir þremur árum 
ásamt Páli Einarssyni. Það saman-

stendur af lyklaborði með 192 tökk-
um, tveimur iPad-tölvum og í gólf-
búnaði eru rafmagn, ljósatengi, 
RME-hljóðkort og fleira. „Ég hef 
verið að reyna að gera eitthvað við 
þetta hljóðfæri og skrásetja ferlið. 
Þetta er síðasti hlutinn af því hvern-
ig mér gengur og svo fer þetta allt 
inn í lokaritgerðina sem ég á að 
skila eftir mánuð,“ segir hann. 

Aðspurður segir hann námið hafa 
verið virkilega áhugavert. „Maður 
kemur inn með verkefni sem maður 
ætlar að einbeita sér að og svo er 
stutt við bakið á manni. Ég sendi 
„mentornum“ tölvupóst í hverri 
viku um hvað ég er að gera. Þetta er 
svolítið eins og maður fengi einka-
þjálfara sem hvetur mann áfram og 
sér nýja vinkla á hlutunum.“

Mugison hvetur þá sem ætla á 
tónleikana, sem hefjast kl. 17, til að 
taka með sér pullu ef þeir vilja setj-
ast niður.  - fb 

Útskrifast í Mirstrument-fræðum
Mugison heldur útskrift artónleika í Sundlauginni í Mosfellsbæ á laugardaginn.

MUGISON  Mugison byrjaði að smíða 
mirstrument fyrir þremur árum.

Verið er að undirbúa sýningar á einleiknum How to 
Become Icelandic in 60 Minutes í Ósló, Stokkhólmi og 
í Prag. 

„Við ætlum að prófa á þessum stöðum og sjá hvort 
það gengur vel. Við munum vinna með þar til gerðum 
framleiðendum, handritshöfundum og leikurum á 
hverjum stað,“ segir höfundurinn og leikarinn Bjarni 
Haukur Þórsson. Leikstjóri verksins er Sigurður 
Sigurjóns son.

Rúmlega sjötíu sýningar á einleiknum eru fyrirhug-
aðar á þessu ári í Kaldalóni í Hörpu. „Það voru tæp-
lega sextíu sýningar í fyrra. Það var tilrauna verkefni 
sem gekk vonum framar og núna er þegar byrjað að 
tala um næsta ár líka,“ segir Bjarni Haukur en Örn 
Árnason mun leysa hann af í einhverjum sýningum 
vegna mikils sýningaálags. 

Fyrsta sýningin í nýrri lotu verður 30. apríl. Að 
sögn Bjarna Hauks eru 20% áhorfenda í salnum yfir-
leitt Íslendingar. „Það hefur komið mér skemmti-

lega á óvart hve margir Íslendingar hafa látið sjá sig. 
Þarna er verið að gera grín að Íslendingum. Við erum 
náttúru lega mjög spes á margan hátt.“  - fb

Prófar í Ósló, Stokkhólmi og Prag
Einleikur Bjarna Hauks, How to Become Icelandic in 60 Minutes, aft ur af stað. 

ÞRÍR GÓÐIR  Örn Árnason, Sigurður Sigurjónsson og Bjarni 
Haukur Þórsson sýna einleikinn í Kaldalóni.

„Það mun vera appelsínu Brazzi 
borinn fram í rauðvínsglasi með 
klökum. Framsetningin skiptir 
sköpum.“
Kristján Freyr Einarsson, grafískur hönnuður. 

DRYKKURINN

➜ Mugison bjó til hliðarsjálfið Monkeyboy sem hitaði upp fyrir 
hann sjálfan á túrnum með Of Monsters and Men um Evrópu. 
Þannig gat hann prófað sig áfram á Mirstrument-hljóðfærinu.

VINNA SAMAN 
 Sunna Björg 
Valsdóttir, til 
hægri, skipu-

leggur 
tónlistar-
hátíðina Ólæti 
ásamt kærustu 
sinni, Lilju 
Björk Jóns-

dóttur, og þremur 
öðrum stúlkum.  

Sýningin Mýrar, móar og fjöll með myndlistarmanninum Tolla 
verður opnuð í Safnahúsinu í Borgarnesi í dag. Máltækið „Ber 
er hver að baki nema sér bróður eigi“ 
á vel við því Bubbi Morthens, bróðir 
Tolla, ætlar að mæta með kassagít-
arinn og spila við opnunina klukk-
an 14. 

Sýnd verða málverk og teikn-
ingar eftir Tolla og eru verkin inn-
blásin af töfrum borgfirskra 
sveita. Listamaðurinn 
verður viðstaddur opn-
unina til klukkan 16 
og fá gestir því tæki-
færi til að spyrja 
hann nánar út í verk-
in.  - fb

Bræður í Borgarnesi
Bubbi Morthens syngur á myndlistarsýningu Tolla.

BRÆÐUR  Bubbi 
morthens og Tolli verða í 

Borgarnesi í dag. 
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Fimm gamlingjar komast að því að það er miklu 
betri aðbúnaður í fangelsum en á elliheimilum 

og grípa til sinna ráða. En leiðin á bak við rimlana 
reynist þyrnum stráð ...

Fimm gamlingjar komast að því að það er miklu 
betri aðbúnaður í fangelsum en á elliheimilum 

og grípa til sinna ráða. En leiðin á bak við rimlana 
reynist þyrnum stráð ...

SPENNANDI
KÓSÍKRIMMI!

Fimm gamlilingjjar kkomast aðð þþvíí ðað þþ ðað er mikluFimm gamlilingjjar kkomast aðð þþvíí ðað þþ ðað er miklu

2. SÆTI
EYMUNDSSON KILJUR

17.-23. APRÍL



TAKTU SKREFIÐ

Námsráðgjöf og upplýsingar: 
sími 525 4444    
endurmenntun.is
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UMSÓKNARFRESTUR TIL 3. JÚNÍ

SKAPAÐU ÞÍNA EIGIN FRAMTÍÐ
NÁMSBRAUTIR Á HAUSTMISSERI

Á GRUNNSTIGI
Leiðsögunám á háskólastigi

Staðnám - fjarnám

 Viðurkenndur bókari
 Nám í undirstöðuatriðum hugrænnar atferlismeðferðar

Á FRAMHALDSSTIGI
Handleiðslufræði - Eins árs nám í faghandleiðslu, kenningum og handleiðslutækni

Umsóknarfrestur til 6. maí

Fjölskyldumeðferð - nám á meistarastigi
 Hugræn atferlismeðferð: eins árs þverfaglegt, hagnýtt nám

 Sérnám í hugrænni atferlismeðferð: tveggja ára nám fyrir sálfræðinga og geðlækna
 

NÁMSLÍNUR ÁN EININGA
Alhliða þjálfun í klínískri dáleiðslu 

Umsóknarfrestur til 6. maí

Leiðtogahæfni - Leið að aukinni sjálfsþekkingu og árangursríkri stjórnun
Umsóknarfrestur til 6. september



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið

Katrín og Butler 
á toppnum 
Spennumyndinni Olympus Has Fallen 
með Gerard Butler í aðalhlutverki 
hefur vegnað vel úti í heimi síðan hún 
var frumsýnd fyrir um mánuði. Myndin 
fór beint á toppinn á Bretlandseyjum 
og um frumsýningarhelgi sína í N-
Ameríku halaði hún inn rúmar þrjátíu 
milljónir dala í miðasölunni. Sam-
anlagt hefur hún náð inn yfir níutíu 
milljónum dala í miðasölunni, en 
kostnaðaráætlun myndarinnar hljóð-
aði upp á meira en áttatíu milljónir 
dala. Hin íslenska Katrín Benedikt, 
annar af handritshöfundunum, hlýtur 
því að brosa út að eyrum þessa dagana 
yfir þessu góða gengi sinnar fyrstu 
myndar í Hollywood.  - fb

1 Fullir fá ekki að taka stúdentspróf 
2 Fylgistap hjá Framsókn 
3 Hamborgarinn alveg eins eft ir 14 ár 
4 Framdi bankarán í Danmörku og er 

nú í framboði til Alþingis 
5 Berbrjósta bleyttu biskupinn 
6 Árni Páll búinn að raka sig 
7 Kom í veg fyrir sjálfsvíg 

Davíð sagði nei takk 
við Framsókn
Frambjóðendur flokkanna eru á 
ferð og flugi þessa síðustu daga 
fyrir kosningar. Á þriðjudaginn stóð 
Karl Garðarsson, sem er í framboði 
fyrir Framsóknarflokkinn, fyrir utan 
Melabúðina í Vesturbænum í rigningu. 
Hann rétti þeim sem vildu upplýsinga-
blöð um flokkinn og stoppuðu margir 
til að spjalla við hann. Meðal þeirra 
sem áttu leið hjá voru Egill Helgason 
sjónvarpsmaður og Jón Ólafsson tón-
listarmaður. Davíð Oddsson, ritstjóri 

Morgunblaðsins og 
fyrrverandi forsætis-
ráðherra, átti líka leið 
í búðina og að sögn 
sjónarvotta neitaði 

hann kurteislega boði 
um bækling 
með orðunum 
„nei takk, 
þetta eru bara 
útgjöld“. 

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ættar- og 
samtímasaga.“

BJØRN BREDAL / POLITIKEN
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Snjallpakkinn er frábær áskriftarleið þar sem þú færð 

SMS, gagnamagn og innifaldar mínútur sem gilda í farsíma 

og heimasíma óháð kerfi. Engin upphafsgjöld eru af 

inniföldum mínútum. 

Nánar á siminn.is — 800 7000

Veldu Snjallpakka sem hentar þér

Vertu í sterkara sambandi

með snjallsímanum á

stærsta farsímaneti landsins

300 mín. | 300 SMS | 300 MB

3.490 kr./mán.

500 mín. | 500 SMS | 500 MB

4.990 kr./mán.

1000 mín. | 1000 SMS | 1000 MB
3G aukakort innifalið*

7.990 kr./mán.

300 500

1000 1500
1500 mín. | 1500 SMS | 1500 MB

3G aukakort innifalið*

10.990 kr./mán.

Tilboð! 3000 SMS 

og 3 GB á mánuði 

eru innifalin í öllum

Snjallpökkum 

til 1. júní 2013

Fjölskyldan alltaf í sambandi
Í Núllinu talar fjölskyldan saman  
fyrir 0 kr. þótt mínúturnar  
séu búnar.

Gildir til 27 landa
Notaðu mínúturnar til  
að hringja í heimasíma
í 27 löndum.

Hafðu stöðuna á hreinu
Í Símaappinu geturðu fylgst með notkuninni. siminn.is/simaappid


	FB088s_P001K.indd
	FB088s_P002K.indd
	FB088s_P003K.indd
	FB088s_P004K.indd
	FB088s_P005K.indd
	FB088s_P006K.indd
	FB088s_P007K.indd
	FB088s_P008K.indd
	FB088s_P009K.indd
	FB088s_P010K.indd
	FB088s_P011K.indd
	FB088s_P012K.indd
	FB088s_P013K.indd
	FB088s_P014K.indd
	FB088s_P014K.indd
	FB088s_P016K.indd
	FB088s_P017K.indd
	FB088s_P018K.indd
	FB088s_P019K.indd
	FB088s_P020K.indd
	FB088s_P020K.indd
	FB088s_P022K.indd
	FB088s_P023K.indd
	FB088s_P024K.indd
	FB088s_P025K.indd
	FB088s_P026K.indd
	FB088s_P027K.indd
	FB088s_P028K.indd
	FB088s_P029K.indd
	FB088s_P030K.indd
	FB088s_P030K.indd
	FB088s_P032K.indd
	FB088s_P033K.indd
	FB088s_P034K.indd
	FB088s_P035K.indd
	FB088s_P036K.indd
	FB088s_P037K.indd
	FB088s_P038K.indd
	FB088s_P039K.indd
	FB088s_P040K.indd
	FB088s_P041K.indd
	FB088s_P042K.indd
	FB088s_P043K.indd
	FB088s_P044K.indd
	FB088s_P045K.indd
	FB088s_P046K.indd
	FB088s_P047K.indd
	FB088s_P048K.indd
	FB088s_P040K.indd
	FB088s_P040K.indd
	FB088s_P040K.indd
	FB088s_P040K.indd
	FB088s_P053K.indd
	FB088s_P054K.indd
	FB088s_P055K.indd
	FB088s_P056K.indd
	FB088s_P057K.indd
	FB088s_P058K.indd
	FB088s_P058K.indd
	FB088s_P060K.indd
	FB088s_P061K.indd
	FB088s_P062K.indd
	FB088s_P063K.indd
	FB088s_P064K.indd
	FB088s_P064K.indd
	FB088s_P066K.indd
	FB088s_P067K.indd
	FB088s_P068K.indd
	FB088s_P069K.indd
	FB088s_P070K.indd
	FB088s_P071K.indd
	FB088s_P072K.indd
	FB088s_P073K.indd
	FB088s_P074K.indd
	FB088s_P075K.indd
	FB088s_P076K.indd
	FB088s_P077K.indd
	FB088s_P078K.indd
	FB088s_P079K.indd
	FB088s_P080K.indd
	FB088s_P081K.indd
	FB088s_P082K.indd
	FB088s_P083K.indd
	FB088s_P084K.indd
	FB088s_P085K.indd
	FB088s_P086K.indd
	FB088s_P087K.indd
	FB088s_P088K.indd

