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Frosnir ávextir  innihalda oftar en ekki meira af nær-
ingarefnum en ferskir. Því lengur sem þeir bíða í hillunum, 

þeim mun meira tapast af ýmsum hollum efnum. 
Séu þeir hins vegar frystir um leið og þeir eru tíndir af 
trjánum haldast næringarefnin betur í þeim.

Þegar Helga Björg Jónasardóttir á annríkt skellir hún í sig orkudrykkjum á hlaupum.

V öruhönnuðurinn Helga Björg Jónasardóttir tekur virkan þátt í Hönn-unarMars ásamt félögum sínum úr hönnunarteyminu Björg í bú og hefur lítinn tíma aflögu til að standa í matargerð. „Þá er gott að eiga í fórum sínum ein-falda uppskrift af orkubombu sem kemur manni í gírinn,“ segir hún létt í bragði.
 „Þetta er grænn orkudrykk-ur sem er alveg skínandi góður skyndibiti og sérstaklega góðurá morgnana Þ ð
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FÓLK „Þetta er hræðilegur harm-
leikur,“ segir Óskar P. Friðriks-
son, sem er á leið til Noregs á 
laugardag ásamt fjölskyldu sinni 
til þess að hitta barnabarn sitt, 
Leif Magnús Grétarsson, átta ára. 
Móðir Leifs Magnúsar, hin 28 ára 
gamla Heidi Thisland Jensen, var 
myrt aðfaranótt sunnudagsins í 
bænum Mandal í Noregi. 

Sonur Óskars, Grétar Óskars-
son, kynntist Heidi árið 2002, 
þegar hún dvaldi hér á sveitabæ. 
Þau felldu hugi saman og eign-
uðust Leif Magnús í janúar árið 
2003. 

Heidi fluttist aftur til Noregs 
með drenginn en mæðginin komu 
reglulega í langar heimsóknir til 
Vestmannaeyja, þar sem Óskar 
og fjölskylda hans búa. 

Móðir Heidi hringdi í Óskar á 
sunnudagsmorgun og tjáði honum 
að dóttir hennar hefði verið myrt. 
Móðir Heidi er mikill sjúklingur 
eftir langa og erfiða baráttu við 
heilaæxli. 

„Hún spurði mig einfaldlega 
hvað yrði nú um litla dreng-
inn,“ segir Óskar. „Maður hefur 
gríðar lega samúð með henni. 
Þegar drengurinn flytur verðum 
við að hafa allar dyr opnar til að 
hún geti komið og heimsótt hann. 
Svo hún fái að faðma drenginn 

og allt sem því fylgir, því hún 
var að missa einkabarnið sitt. Og 
Leif Magnús er eina barn móður 
sinnar.“

Föðurfjölskylda drengsins mun 

eiga fund með barnaverndar-
yfirvöldum í Noregi á mánudag. 
Óskar er bjartsýnn á framhaldið.

„Við fjölskyldan ætlum að taka 
þennan litla mann að okkur og 
erum komin með lögfræðing 
í Noregi sem og hérna heima. 
Maður verður að leyfa hlutunum 
að hafa sinn gang,“ segir hann. 

Móðir Leifs Magnúsar var 
myrt af kærasta sínum. Hann elti 
hana berfættur út úr íbúð henn-
ar eftir að hann hafði verið að 
fagna 25 ára afmæli sínu og ban-
aði henni með hníf. Heidi náði að 
hringja í lögreglu áður en hún 
lést og var maðurinn handtekinn 
síðar um nóttina. Hann játaði á 
sig morðið. 

Drengurinn dvelur nú hjá ætt-
ingjum í Mandal. Óskar og fjöl-
skylda hans koma aftur til Íslands 
á fimmtudag, en hann á ekki von 
á því að drengurinn komi með í 
þetta sinn. 

„Það hefði þó verið best. En það 
er búið að ganga frá því þannig 
að hann klári skólaárið úti og svo 
kemur hann vonandi fljótlega 
upp úr því til okkar,“ segir Óskar.  
Hann hefur rætt reglulega við 
Leif Magnús í síma síðan móðir 
hans lést og hefur tjáð honum að 
fjölskyldan hlakki mikið til að fá 
hann heim.  - sv

Heim til Eyja eftir 
harmleik í Noregi
Átta ára sonur Heidi Jensen, sem var myrt í bænum Mandal í Noregi á sunnu-
dag, flytur til föður síns í Vestmannaeyjum í vor. Föðurfjölskylda drengsins 
flýgur til Noregs á morgun. Sambýlismaður Heidi hefur játað á sig morðið. 

Heldur sig til hlés
Valdimar Guðmundsson á 
mörg af vinsælustu lögum 
landsins að undanförnu.
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Tjú tjú
Cocoa Puffs!

Allar gerðir af eldhús- og baðvogum.  

GILDIR FÖSTUDAG & LAUGARDAG

AFSLÁTTUR AF VOGUMAFFSLSLÁÁÁÁTTUURR AAF VVVOOOOGUMUMUMUM
50%

Suðurlandsbraut 16   108 Reykjavík   
Sími 5880500   www.rafha.is

48 TÍMA
OFURTILBOÐ

11 GERÐIR

Lífrænt vottaðar  
húðsnyrtivörur unnar úr  
hreinni íslenskri náttúru

lífrænt dekur

soleyorganics.com

Leif Magnús í Vest-
mannaeyjum 2008

Leif Magnús Grétarsson Thisland 
sótti skóla í Vestmannaeyjum 
veturinn 2008 og á þar marga vini. 
Hann hefur dvalið mikið hjá föður-
fjölskyldu sinni í gegnum tíðina 
og hefur herbergi hans á heimili 
afa hans verið óbreytt frá því að 
hann fór á ný til Noregs í fyrra. 
„Leif Magnús veit að hér er hann 
alltaf velkominn,“ segir Óskar P. 
Friðriksson, afi drengsins.

GÓÐVIÐRI  Í dag verða víðast 
vestan 3-8 m/s. Skýjað og þurrt að 
mestu en úrkoma A-til framan af 
degi. Hiti 0-8 stig.
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Eldfimt efni
Hönnuðir rannsaka 
bókstafinn Ð.
tímamót 22

REFUR Í VETRARBÚNINGI Hann á eftir að vera í hvíta vetrarbúningnum sínum í tvo mánuði enn, þessi glæsilegi refur, þótt hann búi í 
Húsdýragarðinum í Reykjavík og þurfi kannski ekki mikið að fela sig. Í sumar fer hann svo í gráa búninginn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þungarokk á Hrauninu
Bandaríska hljómsveitin 
Today Is the Day treður upp
á Litla-Hrauni 1. apríl.
fólk 38

STJÓRNSÝSLA Mál af þessu tagi 
undirstrikar þörfina á skýrari 
verklagsreglum í mannaráðning-
um hins opinbera, segir Sigur-
björg Sigurgeirsdóttir, lektor í 
opinberri stjórnsýslu, um áhrifin 
af úrskurði kærunefndar um 
jafnréttisbrot.

Nefndin komst að þeirri niður-
stöðu að Jóhanna Sigurðardóttir 
forsætisráðherra hefði brotið 
jafnréttislög með skipun Arnars 
Þórs Mássonar í starf skrifstofu-
stjóra.

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 
dósent í mannauðsstjórnun, segir 
ekki hægt að byggja ráðningar 
alfarið á gögnum eins og feril-
skrá. „Maður verður að líta 
á ráðningarferlið með það að 
sjónar miði að nota aðferðir sem 
spá sem best fyrir um væntan-
lega frammistöðu í starfi.“

 - þg / sjá síðu 8

Úrskurður kærunefndar:

Kallar á skýrari 
verklagsreglur

Hörð barátta
Fram, Haukar og HK 
berjast um síðustu sætin í 
úrslitakeppninni en Valur 
er nánast úr leik.
sport 34
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LÖGREGLUMÁL Tvær konur í Kópa-
vogi, sem urðu nýlega fyrir 
barðinu á bíræfnum skartgripa-
þjófum, fá ekki nema fimm pró-
sent af tryggingafjárhæð á innbúi 
og persónulegum munum endur-
greidd frá tryggingafélaginu. 
Þær voru tryggðar hjá VÍS. Þjóf-
arnir höfðu á brott með sér mikið 
af dýrum skartgripum úr gulli og 
hvítagulli með eðalsteinum.

Innbrotafaraldur er nú í gangi, 
eins og Fréttablaðið greindi frá 
í gær. Um tuttugu innbrot hafa 
verið framin á höfuðborgar-
svæðinu. Þau eiga það sammerkt 
að einungis var farið inn í sérbýli, 
helst inn um svefnherbergisglugga 
eða dyr á bakhliðum húsa í útjaðri 
byggðar og dýrum skartgripum 
stolið. 

Konurnar tvær sem Fréttablaðið 
ræddi við í gær báðust undan því 
að koma fram undir nafni undir 
þessum erfiðu kringumstæðum. 
Þær voru sammála um að þjóf-
arnir væru þrautþjálfaðir í sínu 
„fagi“. Báðar kváðust þær ætla að 
herða öryggisgæslu heima hjá sér 
eftir föngum eftir þessa dapurlegu 
reynslu.

Önnur kvennanna var með stórt 
skartgripaskrín í fataherbergi 
undir stafla af fötum. Þjófarnir 
tæmdu það, að nokkrum silfur-
skartgripum og semelíusteinum 
undanskildum, og settu það síðan 
aftur á sinn stað. Konan, sem er 
ekkja, átti meðal annars mikið af 
sérsmíðuðum skartgripum sem 
maðurinn hennar hafði gefið henni 
og þeim stálu þjófarnir, auk gift-
ingarhringa þeirra beggja. Að auki 
voru dýrmætir ættargripir teknir.

Konan er með átta milljóna 
króna innbústryggingu en hefur 

verið tjáð að hún fái að hámarki 
fimm prósent af henni eða 400 þús-
und krónur.

„Ég reyni bara að gleðjast yfir 
því að hvorki börn mín né aðrir 
sem ég þekki stunda óheiðar-
lega iðju, heldur er gott og heil-
brigt fólk í kringum mig,“ segir 
hún. Hin konan og tvær dætur 

hennar misstu skartgripi sína, 
auk tveggja nýlegra tölva, sem hún 
hafði nýverið skannað allar sínar 
fjölskyldumyndir inn á. Hún segir 
þjófana hafa valið vendilega dýra 
skartgripi, en skilið hina ódýrari 
eftir. 

Hildur Arna Hjartardóttir, 
vörustjóri hjá VÍS, segir að F plús 
trygging á innbúi og persónu-
legum munum nái ekki yfir úr og 
skartgripi. Um sé að ræða tiltekið 
ákvæði í skilmálum þar sem segi 
að úr og skartgripir fáist bætt að 
hámarki með fimm prósentum af 
vátryggingafjárhæðinni. Fólki sé 
bent á að taka sérstakar trygging-
ar fyrir skartgripum.

 jss@frettabladid.is 

Ég reyni bara að 
gleðjast yfir því 

að hvorki börnin mín né 
aðrir sem ég þekki stunda 
óheiðar lega iðju. 
 FÓRNARLAMB SKARTGRIPAÞJÓFA

Margrét Ólafsdóttir leik-
kona lést á Landspítalanum 
við Hringbraut í gærmorgun. 
Hún fæddist 
í Vestmanna-
eyjum 12. 
júní 1931.

Margrét 
nam við 
Leiklistar-
skóla Lárus-
ar Pálsson-
ar og lauk 
burtfarar-
prófi frá Leiklistarskóla Þjóð-
leikhússins 1951. Hún var 
leikkona hjá Þjóðleikhúsinu 
1950 til 1953 og hjá Leikfélagi 
Reykjavíkur frá 1953 en þar 
hlaut hún fastráðningu 1973.

Margrét lék mörg stór hlut-
verk á ferli sínum, á sviði, í 
kvikmyndum, sjónvarpi og 
útvarpi.

Eftirlifandi eiginmaður 
Margrétar er Steindór Hjör-
leifsson leikari. Þau eignuðust 
dótturina Ragnheiði leikkonu. 

Margrét Ólafs-
dóttir látin

BÚRMA, AP Töluverðar skemmdir 
urðu á húsum í þorpum í Búrma 
nálægt landamærum Taílands 
og Laos í gær, þegar harður jarð-
skjálfti varð þar. Fáar fréttir 
bárust þó af manntjóni og eigna-
tjóni í landinu, sem er afar ein-
angrað.

Skjálftinn mældist 6,8 stig og 
fannst vel víða á þessum slóðum, 
meðal annars í Bangkok, höfuð-
borg Taílands. 

Að minnsta kosti ein kona 
lét lífið í norðanverðu Taílandi 
þegar húsveggur hrundi ofan á 
hana. 

Þar í landi urðu einnig tölu-
verðar eignaskemmdir nálægt 
landamærunum. - gb

Öflugur jarðskjálfti í Búrma:

Lítið fréttist af 
tjóni í Búrma

Bæta stolna skartgripi 
eingöngu að litlu leyti
Tvær konur sem urðu nýlega fyrir því að bíræfnir skartgripaþjófar brutust inn 
á heimili þeirra segja þá þrautþjálfaða í sínu „fagi“. Tryggingafélagið bætir 
aðeins hluta hinna stolnu skartgripa en slíka gripi þarf að tryggja sérstaklega. 

SKARTGRIPIR Innbrotsþjófarnir sem hafa látið greipar sópa á heimilum fólks á 
undanförnum vikum hafa sóst eftir dýru skarti en skilið hið ódýrara eftir. 

MYND/ÚR SAFNI

DÓMSMÁL Hæstiréttur staðfesti í 
gær í meginatriðum dóm Héraðs-
dóms Reykjavíkur um að tveir 
fyrrverandi starfsmenn Kaupþings 
væru sekir um markaðsmisnotkun 
með því að skapa falska eftirspurn 
eftir skuldabréfum frá Exista hf. 
Refsingin var hins vegar milduð 
frá því að vera átta mánaða fang-
elsi í að vera sex mánaða óskilorðs-
bundið fangelsi.

Brot Daníels Þórðarsonar og 
Stefnis Agnarssonar væri framin á 
tímbilinu 25. janúar til 22. febrúar 
2008. Þá lögðu þeir í sex tilvikum 
fram kauptilboð í skuldabréf frá 

Exista til að hafa áhrif á dagsloka-
verð bréfanna „og gefa þannig mis-
vísandi til kynna eftirspurn eftir 
slíkum bréfum og verð þeirra,“ 

segir í dómi Hæstaréttar. Daníel 
var sjóðsstjóri peningamarkaðs-
sjóðs hjá Rekstrarfélagi Kaupþings 
og Stefnir miðlari í skuldabréfa-
miðlun bankans. Exista var aðal-
eigandi Kaupþings á þessum tíma.

Ástæðu þess að að fangelsisrefs-
ingin er milduð frá héraðsdómi 
er sú að Hæstiréttur telur að þótt 
háttsemi Daníels og Stefnis hafi 
haft áhrif á opinbert dagsloka-
verð í kauphöllinni á skuldabréf-
um Exista sé ósannað að hún hafi 
valdið hækkun á gengi hlutdeildar-
skírteina í peningamarkaðssjóði 
hjá Rekstrarfélagi Kaupþings.  - gar

Kaupþingsmenn sem fölsuðu eftirspurn eftir skuldabréfum í hálfs árs fangelsi:

Hæstiréttur mildaði refsinguna

PORTÚGAL, AP Fjármálahrun blasti við í Portúgal 
í gær, daginn eftir að stjórn landsins sagði af sér 
þegar þingið felldi sparnaðaráform hennar. 

Atburðirnir í Portúgal settu einnig strik í reikn-
inginn á tveggja daga leiðtogafundi Evrópusam-
bandsins, sem hófst í gær. 

Á fundinum átti að afgreiða breytt fyrirkomulag 
neyðarráðstafana, sem eiga að tryggja efnahags-
legan stöðugleika á evrusvæðinu. Fullbúin drög 
lágu fyrir til afgreiðslu, en allt stefndi í að útfærslu-
atriðum yrði að einhverju leyti frestað þangað til í 
sumar.

Jose Socrates sagði af sér sem forsætisráðherra 
Portúgals á miðvikudagskvöld strax eftir að frum-
varp stjórnarinnar um aðhaldsaðgerðir var fellt á 
þingi. Vinstristjórn hans hefur nú verið við völd í 
Portúgal í sex ár.

Aðgerðirnar áttu að koma í veg fyrir efnahags-
hrun í Portúgal. Eftir að þær voru felldar lækkuðu 
hlutabréf portúgalskra fyrirtækja í verði og alþjóð-
leg matsfyrirtæki lækkuðu lánstraust Portúgals.

Pedro Passos Coelho, leiðtogi stjórnar-

andstöðunnar í Portúgal og þar með líklega næsti 
forsætisráðherra landsins, sagði í gær ómögulegt 
að segja hvort Portúgal þurfi nú að leita á náðir 
Evrópu sambandsins og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 
eins og Írland og Grikkland hafa gert. - gb

Afsögn stjórnar Portúgals varpar skugga á leiðtogafund Evrópusambandsins:

Björgun evrunnar í uppnámi

EFTIRSÓTTUR Í BRUSSEL Pedro Passos Coelho, leiðtogi 
stjórnarandstöðunnar í Portúgal, svarar spurningum blaða-
manna í Brussel. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DANÍEL ÞÓRÐARSON Sjóðsstjóri gaf 
falska mynd af gengi skuldabréfa.

JAPAN, AP Tvær vikur eru nú liðn-
ar frá því jarðskjálftinn mikli 
reið yfir Japan með gríðarlegi 
flóðbylgju í kjölfarið. Þess-
ar tvær vikur hefur fólk víða í 
Japan þurft að búa við margvís-
legt harðræði, tíðar rafmagns-
truflanir, vöruskort í verslunum 
og ótta við geislamengun.

Erfiðlega hefur gengið að koma 
kælikerfum kjarnorkuversins í 
Fukushima í gang, þótt rafmagn 
sé komið á verið. 

Í gær voru tveir starfsmenn 
versins fluttir á sjúkrahús eftir 
að þeir stigu ofan í geislamengað 
vatn.

Mikið verk bíður nú við að 
hreinsa burt brak ónýtra húsa, 
bifreiða og skipa sem flóðið skildi 
eftir sig. - gb

Tvær vikur frá jarðskjálftanum:

Tveir veiktust í 
kjarnorkuveri

ERFIÐ VERK Í FUKUSHIMA Starfsfólk 
reynir að koma kælikerfum í gang.

NORDICPHOTOS/AFP

Davíð, breytist sigurvegarinn í 
aðalspaðann á svæðinu?

„Ef hann er nógu vel áttaður.“

Davíð Rúnarsson á Gullöldinni í Grafar-
vogi gengst fyrir Íslandsmeistaramóti og 
allsherjar Ólsen ólsen hátíð á laugardag-
inn eftir viku. Hann segir Ólsen ólsen 
meistara njóta í senn kvenhylli, athygli 
fjölmiðla og virðingar í undirheimum.

UMHVERFISMÁL Umhverfisstofnun 
hefur tvisvar gert athugasemdir 
við mengunarmælingar við verk-
smiðju Becromal í Eyjafirði, að 
því er fram kom í Kastljósi Ríkis-
sjónvarpsins í gærkvöld.

Af sýnum frá verksmiðjunni 
sést að fyrirtækið losar margfalt 
meira magn af vatni menguðu 
vítissóda út í sjó við Krossanes 
en starfsleyfi heimilar.

Framkvæmdastjóri Becromal 
hefur staðfest að þetta hafi við-
gengist frá því verksmiðjan tók 
til starfa fyrir tveimur árum.  - gb

Mengun frá Becromal:

Vítissódi í sjó 
við Krossanes

MEXÍKÓ, AP Carlos Pasqual, sendi-
herra Bandaríkjanna í Mexíkó, 
sá sér ekki annað fært en segja 
af sér vegna þess skaða sem 
skýrslur hans til Bandaríkjanna 
hafa valdið á stjórnmála-
sambandi ríkjanna eftir að þær 
birtust á vefsíðum Wikileaks.

Pasqual er fyrsti sendiherra 
Bandaríkjanna sem segir af sér 
vegna skjalanna, en víðar hafa 
þeir þó lent í vandræðum.  - gb

Sendiherra BNA í Mexíkó:

Wikileaks varð 
honum að falli

SPURNING DAGSINS

ÉG ER                OG BRAGÐGÓÐ JÓGÚRT SEM KEMUR Á ÓVART 
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Dótturfélög bankans

Dóttur félög Lands bank-
ans í dag leg um rekstri 
eru eftir far andi; Avant hf., 
Horn Fjár fest ingar félag 
ehf., Hömlur ehf., Lands-
vaki hf., Reg inn ehf., Rose 
Invest ehf. og SP Fjár-
mögn un hf. Í þessum fél ög-
um sitja 27 ein stak lingar 
sem aðal menn í stjórn. 
Þar af eru fjórtán konur 
og þrettán karlar. 

Sjöunda loforðið

Við kynnt um ný ver ið þær 
að gerð ir sem við ætl um 

að ráð ast í á fyrstu sex 
mán uð um árs ins til sam-
ræm is við stefnu bank ans 
og fram tíðar sýn. Með því 
að jafna hlut fall kynja í 
dóttur fél ög um höf um við 
efnt sjö unda lof orð ið á 
að gerða lista okkar.

Við ætl um að tak ast á 
við skulda vanda heim ila 
og fyrir tækja, bæta þjón-
ustu og leggja áherslu 
á sam félags lega ábyrgð 
og gott sið ferði. Þjóð in 
á þennan banka og því 
fylgir mikil ábyrgð að 
vera Lands bank inn þinn.

Við höfum 
jafnað hlutfall 
kynja í stjórnum 
dótturfélaga

Landsbankinn þinn er 
heiti á nýrri stefnu bankans. 
Hann er í eigu þjóðarinnar 
og hefur mikilvægu hlutverki 
að gegna í samfélaginu. 
Landsbankinn hefur breyst 
mikið og mun breytast og 
eflast enn frekar í takt við 
nýja stefnu. Við skiptum ekki 
um nafn heldur hugarfar.

Hlutfall kynja er nú jafnt í stjórnum dótturfélaga 
Landsbankans. Jafnt hlutfall kynja hafði þegar verið 
tryggt í framkvæmdastjórn bankans í takt við nýja 
stefnu Landsbankans. Með dótturfélögum er hér átt 
við félög sem hafa með höndum daglegan rekstur.

7
Nr. 7: Jafna kynjahlutfall 
í stjórnum dótturfélaga

AÐGERÐIR Í TAKT VIÐ NÝJA STEFNU

7
DÓTTURFÉLÖG

14 konur
13 karlar

Stjórn SP Fjármögnunar hf.

Dótturfélög Landsbankans í daglegum rekstri eru sjö.
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FÓLK Íslensku forsetahjónunum er 
ekki boðið til brúðkaups Vilhjálms 
prins í Bretlandi og Kate Middle-
ton sem fram fer í Westminster 
Abbey í Lundúnum 29. apríl. 

Fjölda þjóðarleiðtoga er boðið 
til athafnarinnar en flestir koma 
frá ríkjum breska samveldisins 
eða tengjast konungsfjölskyldunni 
blóðböndum. 

Vigdísi Finnbogadóttur þáði á 
sínum tíma boð í brúðkaup Karls 
og Díönu, foreldra Vilhjálms, en 
sá munur var á að þá – líkt og enn 
– var Karl ríkisarfi. Sessunautur 
Vigdísar við athöfnina var Nancy 
Reagan, þáverandi forsetafrú 
Bandaríkjanna. - bþs

Brúðkaup breska prinsins:

Forsetahjónin 
ekki boðin

REYKJAVÍKURBORG Góð viðbrögð hafa verið við 
því útspili borgaryfirvalda að bjóða fjölskyld-
um til leigu matjurtabeð þar sem skólagarðar 
hafa verið hingað til.

Eins og fram kom í Fréttablaðinu í gær verða 
Skólagarðar Reykjavíkur lagðir niður í hagræð-
ingarskyni. Rekstur þeirra kostaði borgina 24 
milljónir króna í fyrra.

Skólagarðarnir hófu göngu sína á Klambra-
túni sumarið 1948. Gunnar Hersveinn, 
upplýsinga fulltrúi umhverfissviðs borgarinn-
ar, segir aðspurður að athugasemdir hafi bor-
ist vegna þess að skólagarðarnir séu nú lagðir 
niður. „Eitt kvörtunarbréf hefur borist,“ segir 
Gunnar.

Varðandi viðbrögð í gær 
eftir að Fréttablaðið sagði frá 
því að skólagarðarnir yrði 
lagðir niður en fjölskyldum 
þess í stað gefinn kostur á að 
leigja beðin þá segir Gunn-
ar þau fyrst og fremst hafa 
verið frá foreldrum sem vilji 
panta fjölskyldugarð.

„Oft er nefnt að fjöl-
skyldan vilji vera með garð 
í nágrenni sínu þar sem 
skólagarðar voru áður og 
rækta karftöflur og kál. 
Þetta er í samræmi við 

aukinn áhuga almenn-
ings frá 2009 á að vera 
með matjurtagarð og 
rækta sitt eigið græn-
meti. Ég býst við að það 
muni sem sagt festa sig 
aftur í sessi að fjölskyld-
an verði með matjurta-
garð og kenni börnunum 
að rækta,“ segir Gunnar 
sem kveður enn um þrjú 
hundruð beð laus. Skikarn-
ir eru alls um sex hundruð 
talsins.

  - gar

Skólagörðum Reykjavíkur lokað eftir 63 sumur og margir vilja nýta boð um að skika fyrir matjurtagarð:

Helmingur fjölskyldugarða verið leigður út

SKÓLAMÁL Jóni Gnarr borgar-
stjóra voru í gær afhentar undir-
skriftir þeirra sem skora á 
Reykjavíkurborg að falla frá til-
lögum um sameiningar- og breyt-
ingaráform í leikskólum, grunn-
skólum og frístundaheimilum.

„Sýna þarf fram á að breyting-
arnar hafi í för með sér vel rök-
studdan sparnað og þess gætt 
að faglegu starfi sé ekki stefnt 
í voða. Þessir þættir hafa ekki 
verið tryggðir í þeim tillögum 
sem liggja fyrir,“ segir í áskorun-
unni, sem ríflega 11.600 manns 
höfðu um kvöldmatarleytið í gær 
skráð nafn sitt undir á vefsíð-
unni born.is. Borgarstjóri sagði 
að vandlega yrði farið yfir allar 
umsagnir sem bærust borginni 
og þakkaði hópnum sem mætti 
fyrir komuna.  - gar

Sameining í skólakerfinu:

Á tólfta þúsund 
gegn tillögum

BORGARSTJÓRI FÆR ÁSKORANIR Stór 
hópur telur faglegu starfi í skólum 
ógnað.

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
ness hefur dæmt konu til að 
greiða Flughótelinu í Reykjanes-
bæ 340 þúsund krónur fyrir 
fermingarveislu dóttur sinnar. 

Veislan var haldin á hótelinu og 
hljóðaði upprunalegur reikningur 
upp á 588 þúsund krónur. Konan 
mótmælti upphæðinni. Ágrein-
ingur var um fjölda gesta og 
magn veitinga  í veislunni. 

Konan og faðir barnsins höfðu 
áður greitt 100 þúsund krónur til 
hótelsins til staðfestingar á veisl-
unni og var sú upphæð dregin frá 
heildarkröfunni.  - jss

Greindi á um gestafjölda:

Móðir skal borga 
fermingarveislu

Eldri kona vann 70 milljónir
Kona um sjötugt varð himinlifandi 
að sögn starfsmanns Happdrættis 
Háskóla Ísland þegar henni var til-
kynnt í gær um sjötíu milljóna króna 
vinning í svokallaðri milljónaveltu 
happdrættisins. Konan býr á höfuð-
borgarsvæðinu.

HAPPDRÆTTI

STJÓRNLAGARÁÐ Í það minnsta einn 
fulltrúi sem kjörinn var til setu 
á stjórnlagaþingi ætlar ekki að 
taka sæti í stjórnlagaráði. Þeir 
fulltrúar sem náðu kjöri þurfa að 
taka ákvörðun um hvort þeir taki 
sæti fyrir næstkomandi þriðju-
dag.

Alþingi samþykkti í gær með 
30 atkvæðum gegn 21 að skipa 
stjórnlagaráð í stað þess að kjósa 
að nýju til stjórnlagaþings eftir 
að Hæstiréttur ógilti fyrri kosn-
ingar. 

Ekki er búið að ákveða hvaða 
dag stjórnlagaráð kemur saman, 
en samkvæmt upplýsingum frá 
skrifstofu ráðsins má búast við 
að það komi saman seint í næsta 
mánuði. Áætlað er að þingið 
starfi í þrjá mánuði, en að það 
geti sótt um að sitja fjórða mán-
uðinn telji fulltrúar í ráðinu þörf 
á því.

Upphaflega var áformað að 
stjórnlagaþing yrði sett 15. febrú-
ar og stæði í tvo til fjóra mánuði.

Alþingi samþykkti að bjóða 
þeim 25 sem náðu kjöri á stjórn-
lagaþing sæti í stjórnlagaráði. 
Samkvæmt upplýsingum frá 
skrifstofu stjórnlagaráðs verð-
ur fulltrúunum 25 sent bréf þar 
sem þeir eru beðnir um að upp-
lýsa hvort þeir hyggist taka sæti 
í stjórnlagaráði. Þeir hafa fram 
á þriðjudag í næstu viku til að 
svara.

Ein þeirra sem kjörin voru til 
setu á stjórnlagaþingi, Inga Lind 
Karlsdóttir, hefur þegar tilkynnt 
að hún muni ekki taka sæti í 
stjórnlagaráði. Hún segir í yfir-

lýsingu að hún muni ekki ganga 
á svig við úrskurð Hæstaréttar.

Fréttablaðið hefur rætt við 20 
af þeim sem náðu kjöri. Af þeim 
segjast 13 ákveðnir í að taka sæti 
en aðrir en Inga Lind eiga eftir að 
gera upp hug sinn. 

Í þingsályktunartillögu um 
stjórnlagaráð sem samþykkt var 
á Alþingi í gær er skýrt hvað ger-
ist þiggi einhver af fulltrúunum 
25 ekki sæti. Þá er þeim sem var 
næst því að hljóta sæti á stjórn-
lagaþingi boðið að taka sæti. Þó 
verður að gæta þess að ekki verði 
færri en tíu af hvoru kyni. Í kosn-
ingunum voru tíu konar kjörnar, 
og því verður kona að koma í konu 
stað. brjann@frettabladid.is

GENGIÐ 24.03.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

216,0165
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

114,16  114,70

184,68  185,58

161,18  162,08

21,610  21,736

20,442  20,562

18,038  18,144

1,4087  1,4169

181,00  182,08

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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Gegn krabbameini í körlum

Í mars renna 100 kr. af hverjum seldum pakka af Nicotinell 
beint til átaksins Mottumars

100 KRÓNUR

Nicotinell er 
samstarfsaðili 
Krabbameinsfélagsins

®

REYKJAVÍKURBORG Engir skólagarð-
ar verða í boði fyrir reykvísk börn 
næsta sumar. Garðarnir verða h i n s  ve g a r boðnir til leigu undir matjurta-garða fyrir fjöl-skyldur.

„Ástæðan er sparnaður og hagræðing,“ segir Gunnar Hersveinn, upp-lýsingafulltrúi umhverfissviðs 
borgarinnar. Foreldrar hafa greitt 
þrjú þúsund krónur fyrir hvern 
skika sem börn hafa fengið í skóla-
görðunum. Innifalið í gjaldinu 
var bæði útsæði og starfsfólk sem 
aðstoðaði börnin. Að sögn Gunn-
ars var kostnaður borgarinnar af 
skólagörðunum í fyrra 24 milljón-
ir króna.

Til samanburðar eiga fjölskyld-
ur að greiða 4.200 krónur fyrir 
sams konar skika sem er tuttugu 
fermetrar. Það eina sem fylgir er 
aðgangur að útikrana með köldu
vatni. „Gert er ráð f isk ld

Skólagarðar aflagðir en leigðir fjölskyldum
Börn í Reykjavík munu ekki geta skráð sig í skólagarða eins og síðustu áratugi. 

Spara á 24 milljónir króna. Í staðinn á að leigja skikana í görðunum til fjöl-

skyldna. Leigja á húsin við þrjá skólagarða undir starfsemi dagforeldra.

GUNNAR 
HERSVEINN

ldi dómurinn 
arnarkerfinu. 

ökkviliðsstjóranum tókst ekki 
að sparka upp hurðinni á neyðar-

útganginum þótt hann reyndi það. 
Eigandinn játaði sök fyrir dómi.  
 

- jss
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Stjórnlagaráð kemur 
saman seint í apríl
Alþingi skipar þá sem kjörnir voru á stjórnlagaþing í stjórnlagaráð. Sex 
stjórnar þingmenn studdu ekki tillöguna. Einn þeirra sem náðu kjöri tekur ekki 
sæti. Aðrir sem náðist í segjast ætla að taka sæti eða eiga eftir að ákveða sig. 

Sex stjórnarþingmenn sátu hjá við afgreiðslu þingsályktunartillögu um 
stjórnlagaráð. Af þeim voru tveir ráðherrar Vinstri grænna, þeir Ögmundur 
Jónasson og Jón Bjarnason.

Fjórir þingmenn Samfylkingarinnar sátu hjá, þau Ásta Ragnheiður 
Jóhannesdóttir, Helgi Hjörvar, Kristján L. Möller og Skúli Helgason. Aðrir 
stjórnarþingmenn samþykktu tillöguna, sem og allir þingmenn Hreyfingar-
innar. Það gerðu líka framsóknarmennirnir Guðmundur Steingrímsson, 
Höskuldur Þórhallsson og Siv Friðleifsdóttir.

Aðrir þingmenn Framsóknarflokksins greiddu atkvæði gegn tillögunni. 
Það gerðu líka allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins.

Sex sátu hjá

Kjósi eitthvert þeirra 25 sem 
kjörin voru á stjórnlagaþing að 
taka ekki sæti í stjórnlagaráði 
verður þeim sem var næst því 
að ná kjöri boðið sætið. Hér eru 
þeir tíu einstaklingar sem voru 
næst því að ná kjöri, og lentu í 
sæti 26 til 35.

26. Íris Lind Sæmundsdóttir

27. Stefán Gíslason

28. Þorgeir Tryggvason

29. Jón Ólafsson

30. Magnús Thoroddsen

31. Birna Þórðardóttir

32. Gunnar Hersveinn Sigursteinsson

33. Guðrún Högnadóttir

34. Þorsteinn Arnalds

34. Árni Indriðason

Næst inn í ráðiðÞingmenn 
greiddu atkvæði 
með tillögu um 

skipan stjórnlagaþings. 

30

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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11°

7°
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5°

5°

20°

16°

20°

4°

28°

4°
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1°
Á MORGUN 

5-10 m/s.
SUNNUDAGUR

Hæg breytileg átt.
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HELGARSPÁIN  
Veðurspá þess-
arar síðustu helgar 
marsmánuðar er 
býsna góð  fyrir 
allt landið. Áfram 
er útlit fyrir hægan 
vind og nokkuð 
bjart veður. Hitinn 
verður með ágæt-
um eða víðast hvar 
3-8°C að deginum.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

Vill opna sundlaug
Gunnar I. Birgisson, bæjarfulltrúi í 
Kópavogi, lagði til í bæjarráði í gær 
að sundlaug í Boðaþingi yrði opin 
þrjá til fjóra morgna í viku. „Það 
er grátlegt að sjá þetta glæsilega 
mannvirki standa ónotað ár eftir ár,“ 
bókaði Gunnar. Guðríður Arnardóttir, 
formaður bæjarráðs, sagði málið í 
vinnslu og var tillögu Gunnars vísað 
frá að hennar tillögu.

KÓPAVOGUR



Gildir til 27. mars á meðan birgðir endast.

2.998kr/kg.664kr/kg.
Merkt verð 949.-

TILBOÐ

afsláttur við kassa
25 %        

1.994kr/kg.
Merkt verð 2.659.-

699kr/kg.
Merkt verð 998.-

2.099kr/kg.

KJÚKLINGA
BRINGUR

Merkt verð 2.798.-

TILBOÐ

afsláttur við kassa
25%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30%        

NÆRINGARGILDI  LDS Kcal: 635/ 32% LDS*
Prótein: 50 g/ 100% LDSFita: 17 g/ 26% LDS
Kolvetni: 50 g/ 17% LDSC-vítamín: 35 mg/ 58% LDSB6-vítamín: 1.1 mg/ 53% LDS

*Leiðbeinandi dagsskammtur (LDS) miðast við 2.000 kcal (hitaeininga) orkuþörf.

Hitið ofninn í 200°C. Blandið Harissa maukinu, gríska jógúrtinu, 
hvítlauk, ólífuolíu og mintulaufum saman í skál og setjið kjúklinga-
bringurnar út í. Látið liggja saman í a.m.k 10 mínútur. Raðið 
bringunum á pappírsklædda plötu og bakið í 20 mínútur.  Stillið 
á grillið á ofninum og bakið bringurnar áfram í 5 mínútur. Blandið 
cous cous saman við agúrku, papriku, límónusafann og hunangið 
og kryddið með salti og pipar. Stráið ferskum kóríanderlaufum yfir 
réttinn áður en hann er borinn fram.

2 msk Harissa mauk
150 g grískt jógúrt
2 hvítlauksrif, pressuð
2 msk ólífuolía
handfylli fersk mintulauf, söxuð
4 kjúklingabringur, skornar til 
helminga
salt og pipar
söxuð fersk kóríanderlauf

250 g cous cous, eldað skv. 
pakkningu
½ agúrka, fræhreinsuð og 
smátt söxuð
½ rauð paprika, fræhreinsuð 
og smátt söxuð
safi af 1 límónu
1 1/2 msk hunang

HARISSA KJÚKLINGUR MEÐ HUNANGS COUS COUS fyrir 4
að hætti Rikku

Lambainnralæri
bláberjalegið

GrísahakkKjúklingaleggir
í Texas kryddlegi

Úrbeinað og fyllt lambalæri
að hætti Jóa Fel

TILBOÐ TILBOÐ

TILBOÐ TILBOÐTILBOÐTILBOÐ

99kr/pk.

SVALI 1 LÍTER

199kr/stk.

BAGUETTE
400 G

999kr/stk.

AMERÍSK
SÚKKULAÐITERTA

799kr/pk.

PEPSI 2 LTR.
4 Í PAKKA

799kr/stk.

EPLA- OG
KANILHRINGUR

299kr/pk.

PÅGEN 
KANILSNÚÐAR

NÝTT
AVO HEALTH

AVOCADO OLÍA

2 TEG.

NÝTT
AVO HEALTH

OLÍUR

3 TEG.
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VIÐSKIPTI „Við erum ekkert eyland. 
Kröfuhafar fylgjast mjög grannt 
með störfum okkar og veita okkur 
strangt aðhald,“ segir Kristján Ósk-
arsson, framkvæmdastjóri Glitnis. 

Fram kom á fundi skilanefndar 
og slitastjórnar bankans í gær að 
heildarlaun skilanefndar og slita-
stjórnar Glitnis hefðu numið 348 
milljónum króna í fyrra saman-
borið við 273 milljónir árið á 
undan. Launin eru greidd fólki í 
samtals fimm og hálfu stöðugildi. 

Kristján bendir á að þótt liðurinn 
félli undir laun væri um að ræða 
verktakagreiðslur til fyrirtækja 
viðkomandi starfsmanna, bæði lög-
fræði- og endurskoðendaskrifstof-
ur, að viðbættum virðisaukaskatti 
og ýmsum kostnaðarliðum, svo sem 
við rekstur skrifstofu, tryggingar, 
orlof og annað. Að öllu frádregnu 
mætti ætla að meðallaun væru á 
bilinu tvær til þrjár milljónir króna. 

Kristján benti á að reglulega 

væri fundað með óformlegu kröfu-
hafaráði Glitnis, þar á meðal um 
kaup og kjör. Þá fylgdist ráðið náið 
með störfum skilanefndar og slita-
stjórnar og væru líkur á að öll mis-
tök þeirra hefðu eftirmála í för með 
sér.  - jab

Allt sem horfir til 
framfara í fjárhag 

Orkuveitunnar á að skoða.

HARALDUR FLOSI TRYGGVASON
STJÓRNARFORMAÐUR OR

VIÐSKIPTI Til greina kemur að Orku-
veita Reykjavíkur (OR) selji frá 
sér starfsemi Gagnaveitu Reykja-
víkur. Gagnaveitan á og rekur 
ljósleiðaranet, en skilið var á milli 
reksturs OR og Gagnaveitunnar 
eftir ákvörðun Póst- og fjarskipta-
stofnunar árið 2006. Gagnaveitan 
er að fullu í eigu Orkuveitunnar. 

„Samkvæmt gildandi stefnu, sem 
fyrri stjórn samþykkti árið 2009 
að ég tel, þá er rekstur Gagnaveit-

unnar talinn til 
kjarnastarfsemi 
Orkuveitunnar. 
Ég hef hins 
vegar verið tals-
maður þess að 
skoða þetta frá 
öllum hliðum,“ 
segir Haraldur 
Flosi Tryggva-
son, formaður 
stjórnar OR. 
Hann kveðst 
telja að „infra-
strúktúr“ 
félags á borð 
við Gagnaveit-
una gæti verið 
áhugaverð eign 
á markaði. 

Mögulega 
sölu Gagna-
veitunnar segir 
Haraldur hafa 

verið rædda um nokkurt skeið, 
en hann fagnar tillögu þar að lút-
andi sem Kjartan Magnússon, 
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks 
og stjórnarmaður í Orkuveitunni, 
lagði fram á stjórnarfundi Orku-
veitunnar 18. þessa mánaðar. 
„Tímans vegna var umfjöllun um 
þetta mál frestað,“ segir Haraldur, 

en áréttar um leið að verið sé að 
skoða alla eignastöðu hjá Orkuveit-
unni. Hugmyndin segir hann fá 
umræðu og afgreiðslu þegar fram 
í sæki. Hins vegar sé það ekki svo 
að kaupanda að Gagnaveitunni sé 
að finna „rétt handan við hornið“, 
ferlið sé flókið og tímafrekt. Þann-
ig sé til dæmis mikilvægt að skoða 
hvernig eignahaldi á svona fyrir-
tæki sé best háttað. „En allt sem 
horfir til framfara í fjárhag Orku-
veitunnar á að skoða.“

Í tillögu Kjartans Magnússonar 
er kveðið á um að gert verði verð-
mat á Gagnaveitu Reykjavíkur og 
hlutur Orkuveitunnar seldur fáist 
viðunandi tilboð. „Skoðaðar verði 
mismunandi leiðir til að stuðla að 
því að OR fái sem mest fyrir hlut 
sinn í slíku söluferli, til dæmis 
með beinni sölu eða hugsanlegri 
sameiningu við önnur fyrirtæki. 
Einnig má skoða hvort rétt sé að 
selja umræddan hlut í áföngum,“ 
segir þar.

Kjartan segir tillögu um sölu 
Gagnaveitunnar síðast  hafa 
komið fram sumarið 2007, en illu 
heilli verið tekna af dagskrá.  Nú 
sé staða Orkuveitunnar hins vegar 
slík að æskilegt sé að hún selji 
eignir sem ekki heyri til hefðbund-
inni starfsemi.  olikr@frettabladid.is

ORKUVEITA REYKJAVÍKUR Allar eignir Orkuveitunnar eru nú skoðaðar með tilliti 
til þess hvort vænlegt sé að selja þær. Þar hefur oftar en einu sinni verið horft til 
Gagnaveitu Reykjavíkur.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HARALDUR FLOSI 
TRYGGVASON

KJARTAN 
MAGNÚSSON

Skoða allt sem bætt 
gæti fjárhag hjá OR
Stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur (OR) tekur vel í fram komnar hug-
myndir um að selja Gagnaveituna. Forveri Gagnaveitunnar er Lína-net. Líklegt 
er þó talið að einhvern tíma kunni að taka að finna kaupanda að fyrirtækinu.

Sýning verður á nýjum málverkum mínum 
í sýningarsal Listamanna, Skúlagötu 32. 

Sýningin stendur frá 26. mars til  17. apríl. 
Allir velkomnir, opið daglega.

Græðandi          kraftur

L i s t a m e n n
Skúlagötu 32 -  101 Reykjavík

Bjarna Þór 
í stjórn VR

Kæri VR félagi

Nýverið samþykkti stjórn VR tillögu mína 
um að hefja undirbúning á stofnun 
húsnæðisfélags VR.

Markmiðið er að félögum í VR gefist kostur á 
öruggu leiguhúsnæði á hagstæðu verði.

Nýtum fjármuni VR til jákvæðrar 
uppbyggingar í félagsstarfinu og til hagsbóta 
fyrir félagsmenn.

Ég leita eftir stuðningi ykkar til að fylgja 
þessu hagsmuna máli eftir.

Nýttu þér kosningaréttinn á VR.is

Sameining leikskóla stendur
Meirihluti bæjarstjórnar Kópavogs 
varð ekki við áskorun foreldra barna 
í leikskólanum Kjarrinu um að 
hætta við sameiningu skólans við 
leikskólann Smárahvamm. Kjarrið 
væri minnsti leikskóli bæjarins og 
óhagkvæm rekstrareining, auk þess 
sem skólinn væri samliggjandi lóð 
við Smárahvamm. „Öll börn munu 
halda rými sínu og dvalartíma og ekki 
stendur til að börnin færist milli bygg-
inga,“ segir meirihlutinn.

KÓPAVOGUR

Meðallaun hjá skilanefnd og slitastjórn Glitnis tvær til þrjár milljónir á mánuði:

Kröfuhafar hafa auga með öllu

UPPGJÖR GLITNIS KYNNT Heildareignir 
Glitnis nema 814 milljörðum króna, 
að sögn framkvæmdastjóra Glitnis.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Skilanefnd og slitastjórn Glitnis 
stefnir að því að greiða kröfu-
höfum út í fyrsta sinn hluta af 
kröfum þeirra seint á þessu ári. 
Kröfur í bú Glitnis nema 3.600 
milljörðum króna. Glitnir átti í lok 
síðasta árs 260 milljarða króna 
í handbæru fé samanborið við 
131 milljarð árið á undan. Þetta 
jafngildir um þriðjungi af heildar-
eignum bankans. Aðeins átján pró-
sent fjárins eru geymd hér á landi 
en afgangurinn í öðrum löndum. 

Stutt í útgreiðslur

UMHVERFISMÁL Mæling díoxíns í útblæstri 
frá sorporkustöðinni á Kirkjubæjarklaustri 
var 58-falt yfir viðmiðunarmörkum í mæl-
ingu sem var gerð í janúar. Í mælingu árið 
2007 var magn díoxíns 95-falt yfir mörkum. 
Mengun frá sorpbrennslunni á Svínafelli 
í Öræfum var mæld í fyrsta skipti á sama 
tíma og reyndist díoxín vera 287-falt yfir 
mörkum. Bæjarráð sveitarfélagsins Horna-
fjarðar ákvað í lok febrúar að loka stöðinni. 
Mælinga er að vænta frá Vestmannaeyjum. 

Stöðin á Kirkjubæjarklaustri er einnig yfir 
mörkum hvað varðar lífræn efnasambönd 
en innan skekkjumarka hvað varðar kol-
mónoxíð. Sorporkustöðin í Svínafelli var yfir 
mörkum hvað varðar saltsýru, kolmónoxíð 

og lífræn efnasambönd. Umhverfisstofnun 
mun á næstu dögum ákveða hvernig brugðist 
verður við þessum niðurstöðum.

Niðurstöður mælinganna á Kirkjubæjar-
klaustri hafa verið sendar til allra íbúa 
Skaftárhrepps, með bréfi frá sveitarstjórn. Í 
því kemur fram að „starfsleyfi stöðvarinnar 
er í gildi til desember 2012 og vill sveitar-
stjórn fá álit sérfræðinga svo sem sótt-
varnarlæknis og umhverfisyfirvalda um 
viðbrögð þeirra við niðurstöðunum, til að 
geta tekið upplýsta ákvörðun um framhald 
brennslunnar. Verði ljóst að heilsu manna 
sé hætta búin af völdum brennslunnar mun 
sveitarstjórn endurskoða rekstur stöðvar-
innar.“   - shá

Nýjar mælingar í tveimur sorpbrennslustöðvum sýna enn mengun langt yfir viðmiðunarmörkum:

Díoxín enn tugfalt yfir mörkum á Klaustri

SORPORKUSTÖÐIN Á KLAUSTRI Brennslan stendur við 
hliðina á grunnskólanum og sundlaug staðarins. Stað-
setningin hefur verið harðlega gagnrýnd.

MYND/SIGURÐUR K. HJÁLMARSSON

Ert þú ánægð(ur) með viðbrögð 
forsætisráðherra við úrskurði 
kærunefndar jafnréttismála?
Já 35,2
Nei 64,8

SPURNING DAGSINS

Er rétt hjá Reykjavíkurborg að 
breyta skólagörðunum í fjöl-
skyldugarða?

Segðu skoðun þína á vísir.is

Brjóstagjöf á ferð
Lögreglan stöðvaði í fyrradag bíl 
á höfuðborgarsvæðinu til að gera 
athugasemd við að móður sem gaf 
barni sínu brjóst í aftursætinu. Konan 
og ökumaðurinn voru hvorugt í 
öryggisbelti og barnið ekki í bílstól 
sem þó var til staðar að sögn lög-
reglu, sem kveður ábendingar sínar 
hafa farið fyrir ofan garð og neðan. 
Málið hafi verið tilkynnt til barna-
verndaryfirvalda.

LÖGREGLUFRÉTTIR

KJÖRKASSINN



Kynnum okkur Icesave-samninginn vel
og tökum upplýsta ákvörðun 9. apríl

Samkvæmt könnun Capacent ætla 62% 
þeirra sem þekkja innihald Icesave 
samningsins vel að samþykkja hann.

44 alþingismenn samþykktu samninginn, 
16 voru á móti, 3 sátu hjá. Tveir þeirra 
sem sátu hjá ætla að segja já 9. apríl.

62%

333
16

38%

NNeeii

NNeeii

J á
J á

Margir telja okkur ekki skylt að greiða Icesave-skuldina en við teljum 
það betri kost að samþykkja samninginn og ljúka málinu með sátt.

Við viljum leysa deilur með samningum og sú leið mun hafa góð áhrif 
á samskipti okkar við umheiminn.

Dómstólaleiðin er leið óvissu og áhættu. Málið mun dragast í mörg ár 
og niðurstaðan er í algjörri óvissu.

Samþykkt samningsins styrkir lánshæfismat Íslands, erlent lánsfé fæst 
til uppbyggingar, hagvöxtur eykst og atvinnuleysi minnkar.

ÁFRAM er hreyfi ng einstaklinga sem telja hagsmunum Íslands best borgið með því að Icesave-lög Alþingis (lög nr. 13/2011) haldi gildi sínu. Auglýsingar og annað 
starf hreyfi ngarinnar eru greidd með frjálsum framlögum og vinnuframlagi sjálfboðaliða. ÁFRAM - Laugavegi 3 - 101 Reykjavík - afram@afram.is - www.afram.is

Já er leiðin áfram!

Kynnum okkur málið 
og kjósum það sem er 
best fyrir land og þjóð. 

44
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Úrskurður kærunefndar 
vekur upp spurningar um 
gegnsæi varðandi ráðning-
ar í opinber störf. Þörf á 
skýrari reglum segir stjórn-
sýslufræðingur. Ekki nóg að 
líta á ferilskrá, segir dósent 
í mannauðsstjórnun.

Nýlegur úrskurður kærunefnd-
ar jafnréttismála um að Jóhanna 
Sigurðardóttir forsætisráðherra 
hafi brotið gegn ákvæðum jafn-
réttislaga með skipun Arnars Þórs 
Mássonar í starf skrifstofustjóra 
stjórnsýslu- og samfélagsþróun-
ar gæti haft þær afleiðingar að 
reglum um ráðningar hins opin-
bera verði breytt.

Kærunefndin úrskurðaði fyrr 
í vikunni, í kjölfar kæru Önnu 
Kristínar Ólafsdóttur, að ekki 
hefði verið sýnt fram á að aðrar 
ástæður en kynferði hefðu ráðið 
því að Arnar Þór var ráðinn, en 
ekki Anna Kristín. 

Forsætisráðherra sagði á þingi 
í gær að lærdóm mætti draga af 
þessu máli, sama hvernig færi á 
endanum, til að ekki léki vafi á því 
að rétt vinnubrögð væru viðhöfð í 
hvívetna.

Ferilskrár og greiningar
Lykilatriði í máli þessu er grein-
ing stjórnunar- og mannauðs-
ráðgjafa sem, ásamt ráðuneytis-
stjóra, tók viðtöl við umsækjendur 
og lagði í þeim mat á hæfni þeirra 
til að ná árangri í því embætti sem 
sótt var um.

Þar hlaut Arnar Þór flest stig 
umsækjenda og kom mun betur út 
en Anna Kristín, sem var fimmta 

í röð umsækjenda í þessum við-
tölum.

Í úrskurði kærunefndarinnar 
segir hins vegar að „vegna skorts 
á gögnum“ og ógagnsæi í grein-
ingu varðandi stigagjöf í hæfnis-
prófunum geti nefndin ekki tekið 
tillit til frammistöðu umsækjenda 
í viðtölum. Grundvöllur úrskurð-
ar tekur því mið af starfsreynslu, 
menntun, sérþekkingu og eða 
öðrum hæfileikum sem krafist 
var í starfinu.

Af því dregur nefndin þá álykt-
un að Anna Kristín hafi í það 
minnsta verið jafn hæf og Arnar 
Þór. Ráðuneytið hafi því ekki sýnt 
fram á að aðrar ástæður en kyn-
ferði viðkomandi hafi legið til 
grundvallar ráðningunni.  

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 
dósent í mannauðsstjórnun við 
Háskóla Íslands, segir að ekki sé 
hægt að byggja ráðningar alfarið 
á gögnum eins og ferilskrá.

„Maður verður að líta á ráðn-
ingarferlið með það að sjónarmiði 
að  nota aðferðir sem spá sem best 
fyrir um væntanlega frammistöðu 
í starfi. Ekki er eingöngu hægt að 
byggja það mat á fyrirliggjandi 
gögnum eins og ferilskrá. Væn-
legra er að hitta viðkomandi og til 
dæmis spyrja hann frammistöðu-
tengdra spurninga.“

Dómstólaleiðin
Ekki er enn ljóst hvert framhald 
málsins verður, en ekki er loku 
skotið fyrir að það fari fyrir dóm-
stóla.

Sambærilegt dæmi um slíkt er 
mál Leikfélags Akureyrar, sem 
var árið 2002 úrskurðað brotlegt 
við jafnréttislög við ráðningu á 
leikhússtjóra.

Þar var karl ráðinn á þeim for-
sendum að sjónarmið hans um list-
ræn stefnumið, fjármál og rekst-
ur hafi gert hann hæfari en konu 
sem sótti um sama starf, þrátt 
fyrir að konan hefði meiri form-
lega menntun að baki.

Hæstiréttur sneri þeim dómi 
við og sýknaði leikfélagið með 
þeim rökum að ekki væri að sjá að 
ráðningin væri ómálefnaleg.

Í því tilviki, líkt og málinu sem 
um ræðir, leit kærunefnd fyrst og 
fremst til menntunar og starfs-
eynslu umsækjenda og byggði 
úrskurð sinn á þeirri niðurstöðu 
að konan hafi að minnsta kosti 
verið jafn hæf og karlinn sem 
hlaut stöðuna.

Fyrri yfirlýsingar
Annað atriði sem flækir málið er 
fyrri yfirlýsingar Jóhönnu. 

Árið 2004 kallaði hún eftir 
afsögn Björns Bjarnasonar, þáver-
andi dómsmálaráðherra, eftir 
að kærunefnd jafnréttismála 
úrskurðaði að hann hefði gerst 
brotlegur við lög með því að ráða 
Ólaf Börk Þorvaldsson í embætti 
hæstaréttardómara.

Jóhanna var harðlega gagnrýnd 
á þingi í vikunni fyrir meint sinna-
skipti en hún sagðist ekki íhuga að 
segja af sér.

Hún svaraði því til að málin 
væru ekki sambærileg. Í tilfelli 
Björns hefði verið gengið framhjá 
umsækjendum sem hefðu verið  
metnir hæfari en Ólafur Börkur.

Breytingar í farvatninu?
Í yfirlýsingu forsætisráðuneyt-
isins um úrskurðinn segir að á 
næstunni verði farið ítarlega yfir 
málið með ríkislögmanni „og fleiri 

Úrskurður um jafnréttisbrot 
gæti kallað á breytta stjórnsýslu

„Dettur einhverjum heilvita manni í hug 
að þrjár konur, ég sem forsætisráðherra, 
ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytisins 
og mannauðsrágjafinn sem líka var 
kona, hafi eina einustu mínútu gert 
sér í hugarlund að þær væru að brjóta 
jafnréttislög? Dettur einhverjum heilvita 
manni í hug að ég sem fyrrverandi jafn-
réttisráðherra og þær konur sem unnu 
að þessu máli hafi vísvitandi verið að 
brjóta gegn jafnréttislögum með þessari 
skipun í embætti? Dettur einhverjum 
heilvita manni í hug að við höfum látið 
kynferði ráða valinu og ýtt öllu öðru til 
hliðar og frekar viljað fá fjórða karlinn í 
hóp skrifstofustjóra en að bæta þar við 
konu? Ég held að allir hljóti að sjá að 
þetta eru fráleitar hugleiðingar.“

 Jóhanna á Alþingi 24.03 2011.

„Fráleitar hugleiðingar“

FRÉTTASKÝRING: Úrskurður kærunefndar um brot á jafnréttislögum

Þorgils
Jónsson
thorgils@frettabladid.is

SPJALDTÖLVA 
SEM ÞÚ GETUR 
STUNGIÐ Í VASANN

29.995verð
frá

Archos 28 er lítil og nett spjaldtölva með Android 2.2 

stýrikerfinu og 2,8” LCD snertiskjá. Archos styður allar 

helstu hljóð- og hreyfimyndaskrár, er með þráðlausa 

nettengingu, netvafra og tölvupóststuðning. Einnig 

hægt að fá með 3,2", 4,3", 7" og 10,1" skjá en þá kostar 

hún auðvitað meira.

Frábær margmiðlunarspilari, möguleiki á Word, Excel 

og PowerPoint, flash-spilari, stuðningur við rafbækur 

o.fl. Hvað þarftu meira? 

Verslun

Ármúla 26

522 3000

Opið:

virka daga:

9.30–18

laugardaga:

12–17

V i l t u  v i t a  m e i r a
u m  þ e t t a  t æ k i ?

www.hataekni . is /archos

TM

Office

Facebook Flash Snertiskjár 3D leikir

Android WiFi UPnP OpenGL

aðilum“ og Önnu Kristínu verði 
boðið til fundar fljótlega þar sem 
farið verður yfir stöðuna.

Þetta mál gæti hins vegar verið 
fyrirboði frekari breytinga í 
íslenskri stjórnsýslu. 

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 
lektor í opinberri stjórnsýslu við 
Háskóla Íslands, segir mál af 
þessu tagi undirstrika þörfina á 
skýrari verklagsreglum í manna-
ráðningum hins opinbera.

„Tvímælalaust. Kerfið býður 
upp á svona uppákomur. Þarna 
þarf að taka á málum og bæta úr 
ferlinu.“

Hún bætir því við að stjórn-
sýslan hér á landi njóti ekki sama 
trausts og á Norðurlöndum þar 
sem svipað kerfi er við lýði. Það 
sannist best á hinum fjölmörgu 

deilumálum sem koma upp vegna 
pólitískra mannaráðninga. 

„Leiðin til að laga það er gegn-
sætt kerfi þar sem málum er 
komið úr pólitískum höndum. Ráð-
herrar hljóta að átta sig á kostum 
þess að vera lausir við svona mál 
af sínum höndum.“

Hugmyndir Sigurbjargar eru í 
samræmi við tillögur nefndar um 
endurskoðun laga um Stjórnar-
ráð Íslands og verða eflaust til 
umræðu á næstu vikum og mán-
uðum.



Aðgangur að öllu
– alls staðar!
Nokia E7.
Vertu aðeins snjallari.
Í öllu.
Fullkominn snjallsími fyrir þig, sem 
ert stöðugt á ferðinni og vilt alltaf vera 
skrefinu á undan. Ekki eyða tímanum 
í smámuni – nú tölum við um viðskipti!
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LITAHÁTÍÐ Hindúar í Hollandi fögnuðu 
nýverið vori með hefðbundnum hætti 
með því að henda litríku málningar-
dufti yfir trúbræður sína og -systur.

NORDICPHOTOS/AFP
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LOKAÐ Í DAG

Fyrirtækið er lokað í dag, föstudag,
vegna jarðarfarar

Harðar G. Albertssonar

FRÉTTASKÝRING
Hvað tefur frumvarp um breytingar á 
fiskveiðistjórnunarkerfinu?

Breytingar á lögum um stjórn 
fiskveiða er annað tveggja stór-
mála sem formenn ríkisstjórnar-
flokkanna leggja ríka áherslu á 
að klárað verði í vor. Hitt er gerð 
kjarasamninga. 

Fiskveiðistjórnunarmálið hefur 
verið til meðferðar í sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðuneytinu frá 
því í september þegar starfshóp-
ur um endurskoðun á lögum um 
stjórn fiskveiða skilaði ráðherra 
skýrslu.  

Við upphaf þings í október 
var stefnt að því að frumvarp til 
breytinga yrði lagt fram í haust. 
Vinnan hefur tafist og í lok janú-
ar lýsti Jón Bjarnason, sjávar-
útvegs- og landbúnaðarráðherra, 
yfir að frumvarpið yrði lagt fram 
í febrúar.  

Líkt og rakið er í hliðardálki eru 
markmið ríkisstjórnarinnar með 
endurskoðun fiskveiðistjórnunar-
kerfisins nokkur. Eindrægni er 
um þau milli flokkanna en ágrein-
ingur um leiðir og hve langt eigi 
að ganga í einstökum atriðum. Þar 
steytir helst á innköllun aflaheim-
ilda. Samfylkingin vill ganga mun 
lengra í þeim efnum heldur en VG.

Upplýst var í Fréttablaðinu í síð-
ustu viku að í frumvarpsdrögum 
væri miðað við að innköllun afla-
heimilda yrði háttað þannig að 
eftir tíu til fimmtán ár yrðu um 

fimmtán prósent heimilda í botn-
fisktegundum komin í svokallaða 
potta. 

Þetta eru þau viðmið sem eink-
um VG hefur lagt upp með. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins eru þau nokkuð fjarri því sem 
Samfylkingin telur viðunandi. Í 
þeim flokki er raunar ríkur vilji 
til að innkalla/fyrna hvert einasta 
tonn og endurráðstafa.

Frétt Fréttablaðsins vakti hörð 
viðbrögð í ólíkum fylkingum. Tals-
menn útvegsmanna sögðu stöðug-
leika í greininni stefnt í voða og 
fylgjendur algjörrar innköllunar 
lýstu miklum vonbrigðum með að 
ekki ætti að ganga lengra. 

Hugsanlegt er að Jóni Bjarna-
syni takist að sigla málinu í höfn 
með því að fara bil beggja og fá 
menn til að fallast á málamiðlun 
en ólíklegt verður að teljast að 
markmiðið um að skapa sátt meðal 
þjóðarinnar náist nokkurn tíma.

 bjorn@frettabladid.is

Stjórnarflokkarnir 
takast á um kvótann
Samfylkingin vill ganga lengra en VG í breytingum á lögum um fiskveiði-
stjórnunarkerfið. Dregist hefur að leggja lokahönd á frumvarp til breytinga 
vegna ágreinings flokkanna. Oddvitarnir leggja áherslu á að málið klárist í vor. 

STIGIÐ ÚT ÚR STJÓRNARRÁÐSHÚSINU 
Jón Bjarnason, sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðherra, hefur um talsvert 
skeið unnið að frumvarpi til breytinga á 
fiskveiðistjórnunarkerfinu.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Úr stjórnarsáttmálanum:
Lög um stjórn fiskveiða verði endurskoðuð í heild með það að markmiði að: 
a) stuðla að vernd fiskistofna
b) stuðla að hagkvæmri nýtingu auðlinda sjávar
c) treysta atvinnu
d) efla byggð í landinu
e) skapa sátt meðal þjóðarinnar um eignarhald og nýtingu auðlinda sjávar
f) leggja grunn að innköllun og endurráðstöfun aflaheimilda á 20 ára 

tímabili í samræmi við stefnu beggja flokka.

Innköllun og endurráðstöfun aflaheimilda

VIÐSKIPTI „Það liggur fyrir að 
endur skoðendastéttin hefur orðið 
fyrir álitshnekkjum. Það eru sterk 
áform um að setja henni hertari 
reglur en hafa verið í gildi,“ segir 
Sigurður Þórðarson, fyrrverandi 
ríkisendurskoðandi og formaður 
nefndar um málefni endurskoð-
enda. 

Hann verður með erindi um við-
brögð í kjölfar fjármálakreppunn-
ar er snúa að endurskoðendum á 
Innri endurskoðendadeginum sem 
haldinn verður í Turninum í dag. 
Þar lítur Sigurður yfir málefni 
endurskoðenda í öðrum löndum 

og hér. Sigurður hefur áður komið 
að umfjöllun um endurskoðendur 

eftir hrun en hann var einn höf-
unda að skýrslu Rannsóknarnefnd-
ar Alþingis um bankahrunið.

„Ég mun fjalla um það sem 
hefur verið að gerast í kringum 
endurskoðendur eftir bankahrun-
ið og hvernig þeir geti unnið aftur 
traust og trúverðugleika á endur-
skoðendastéttina,“ segir Sigurður. 

Hann telur endurskoðendur hér 
standa í verri málum en kollega 
þeirra ytra. „Þar eru menn ekki að 
fókusera á það hvað hafi brugðist 
þótt athugasemdir hafi verið gerð-
ar við störf endurskoðenda,“ segir 
Sigurður.  - jab

Líklegt er að hið opinbera herði reglur fyrir endurskoðendur eftir bankahrunið:

Stéttin varð fyrir álitshnekki

SIGURÐUR ÞÓRÐARSON Traust og 
trúverðugleiki á endurskoðendur hrundi 
með bönkunum, að mati fyrrverandi 
ríkisendurskoðanda.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

TÆKNI Ísland er í fjórða sæti yfir 
fjölda notenda Mac OS X-stýri-
kerfisins frá Apple en 15,18 pró-
sent tölvunotenda nota það hér, 
samkvæmt niðurstöðum sænska 
fyrirtækisins Pingdom. 

Fyrirtækið safnar tölfræði um 
svokallaðan uppitíma á netþjónum 
um heim allan. 

Flestir notendur stýrikerfis-
ins eru í Sviss, eða 

17,61 prósent. 
Á eftir fylgja 
Lúxemborg og 
Bandaríkin. Á 
eftir Íslandi er 
Kanada, Ástralía 
og Nýja-Sjáland. 
Norðmenn eru í 
áttunda sæti og 
Danir í níunda. 

Tíunda sætið 
verma íbúar í Síngapúr en 10,69 
prósent tölvunotenda þar nota 
stýrikerfið frá Apple.  - jab

Fjórða stærsta Makkalandið:

15% nota stýri-
kerfi frá Apple

FÉLAGSMÁL Brotið var blað í sögu 
Landsnefndar UN Women (áður 
Unifem) í gær þegar tveir karlar, 
Ólafur Stephensen, ritstjóri 
Fréttablaðsins, og Magnús Árni 
Magnússon dósent, voru kjörnir í 
stjórn. Þetta eru einnig markverð 
tíðindi á alþjóðavísu því íslenska 
landsnefndin er sú fyrsta af 18 
sem fær karlmenn til liðs við sig.

 Með þeim í stjórn UN Women 
á Íslandi sitja Regína Bjarna-
dóttir, sem er formaður, Ólöf Ýrr 
Atladóttir, Þórey Vilhjálmsdóttir, 
Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, 
Margrét Rósa Jochumsdóttir, Olga 
Eleonora Egonsdóttir og Aðal-
heiður Þorsteinsdóttir.  - þj

UN Women á Íslandi:

Tveir karlmenn 
kjörnir í stjórn 

SÝRLAND, AP Sýrlandsstjórn sagð-
ist í gær taka til skoðunar hvort 
veita ætti almenningi frjálsræði 
í stjórnmálum og skoðunum og 
afnema neyðarlög, sem hafa verið 
í gildi frá 1963.

Þetta eru fyrstu viðbrögð 
stjórnarinnar við mótmælum 
almennings undanfarið og 
atburðum gærdagsins, þegar 
tugir mótmælenda féllu fyrir 
skotvopnum hermanna.

Buthaina Shaaban, talsmaður 
forsetans, kenndi útlendum 
æsingamönnum um ólguna. - gb

Tugir látnir í Sýrlandi:

Stjórnin íhugar 
aukið frjálsræði

LÍBÍA, AP Bandaríkjastjórn reiknar með því að 
losa sig við forystuhlutverk sitt í Líbíustríð-
inu innan fárra daga. Óljóst er hvaða hlutverk 
Bandaríkjaher mun hafa í árásunum þegar 
NATO tekur við yfirstjórn aðgerðanna.

Barack Obama Bandaríkjaforseti hefur sætt 
gagnrýni heima fyrir, meðal annars fyrir að 
samþykkja aðild að loftárásum á Líbíu án þess 
að leita fyrst samþykkis Bandaríkjaþings.

Jay Carney, blaðafulltrúi Hvíta hússins, forð-
ast reyndar að nefna aðgerðirnar stríð heldur 
kallar þær „tímabundnar og afmarkaðar hern-
aðaraðgerðir“. Hann sagði í gær að hefði for-
setinn beðið eftir að þingið kæmi saman væru 
liðsmenn Gaddafí búnir að ná Bengasí á sitt 
vald og það hefði kostað mörg mannslíf.

Utanríkisráðherrar Bandaríkjanna, Bret-
lands, Frakklands og Tyrklands reyndu að 
finna lausn á deilunni um forystuhlutverkið í 
gær, og var haft eftir forsætisráðherra Tyrk-
lands að samkomulag væri í höfn um að NATO 
tæki við. 

Loftárásum á liðsmenn Gaddafís var hald-
ið áfram í gær. Franskar orrustuþotur skutu 
meðal annars niður líbíska herþotu. Vopna-
sölubann á Líbíu hefur bitnað bæði á stjórnar-
hernum og uppreisnarmönnum.  - gb

Bandaríkjastjórn undir þrýstingi og vill losa sig við aðalhlutverkið í Líbíustríðinu:

Þrýst á NATO að taka við

MÓTMÆLI Í BRUSSEL Til átaka kom í Brussel í gær þar sem efnt var til 
fjölmennra mótmæla gegn árásum á Líbíu. NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSTÓLAR Karl og kona hafa 
verið ákærð fyrir að draga 
eignar haldsfélögum sínum 
greiðslur starfsmanna á iðgjöld-
um í lífeyrissjóð.

Lögreglustjórinn á Selfossi 
ákærir manninn fyrir að hafa 
dregið félagi sínu rúmlega 84 
þúsund krónur. Þá ákærir hann 
konuna fyrir að hafa dregið sínu 
félagi tæplega 180 þúsund krónur. 
Hin ákærðu gegndu stöðu fram-
kvæmdastjóra hjá viðkomandi 
félögum. - jss

Framkvæmdastjórar ákærðir:

Drógu sér ið-
gjöld starfsfólks

Eldur í potti
Nágrannar björguðu manni úr 
blokkar íbúð í Eyjum í fyrrinótt. Mikinn 
reyk lagði frá íbúðinni og vakti reyk-
skynjari nágrannana. Slökkvilið kom 
skömmu síðar á staðinn og reykræsti 
íbúðina. Kviknað hafði í potti á 
eldavél. Húsráðanda sakaði ekki. 

VESTMANNAEYJAR

DANMÖRK Danska vinnueftirlit-
inu verða veittar auknar heim-
ildir til að grípa til aðgerða gegn 
fyrirtækjum sem ekki sinna 
aðfinnslum um starfsumhverfi.

„Þau fyrirtæki þar sem vanda-
málin eru mest munu fá fleiri 
heimsóknir frá eftirlitsmönnum 
en hingað til,“ segir Lars Løkke 
Rasmussen, forsætisráðherra 
Dana, í samtali við danska Ríkis-
útvarpið. 

Í dag eru sektir jafnþungar 
hvort sem brotlegt fyrirtæki er 
með einn starfsmann eða fleiri 
hundruð. „Það er ósanngjarnt,“ 
segir forsætisráðherrann. Fram-
vegis miðast fjárhæðir sekta við 
fjölda starfsmanna. - pg

Starfsumhverfi í Danmörku:

Vinnueftirlitið 
herðir aðgerðir



Gönguskór fáanlegir í stærðum fyrir bæði kyn
 er öflugur skór sem þolir gríðarlegt álag. Hann er tiltölulega léttur

miðað við hæð. Chamonix er nefndur eftir fjalli í frönsku Ölpunum þar sem
g þ g g g g

hann var reyndur fyrst og stóðst prófið með stæl. Nubuck-leður er í skónum.
Gumítáhetta ver tærnar fyrir hnjaski og Vibram Wolf-sólinn er einn sá besti 
sem völ er á. Skórinn er millistífur með Sympatex-fóðri sem andar vel. 
Við mælum með þessum skóm ef þið eruð að byrja að ganga á fjöll sem  
og fyrir styttri göngur.

er skór fyrir þá sem eru lengra komnir og standast miklar kröfur. 
Þetta er einn allra besti skórinn á markaðnum í dag og er óhætt að fullyrða
að þessi fái fullt hús stiga hvað gæði varðar. Léttur og styður mjög vel við
öklana þegar á reynir. Gúmmíkantur ver skóinn fyrir hnjaski og Nubuck-leðrið 
er laust við mikið af saumum en slík samskeyti geta leitt til leka.  
Sympatex-fóður og Vibram Rubber-sóli. Pelmo-skórnir hafa verið 
prófaðir af hjálparsveitarmönnum og fá frábæra dóma.

 skórnir eru ætlaðir fyrir léttari göngur eða dagsferðir. Skórnir eru
vatnsþéttir með gripmiklum Vibram-sólum sem henta vel íslenskum
aðstæðum. Nubuc-leður gerir skóna mjúka og þæginlega. 
Þessir eru pottþéttir í útileguna!

Verð:

Verð:

Verð:

3ja laga
útivista
Verð:

3ja laga
útivistarj
Verð:

3ja laga 
útivistarbuxur
Verð:

3ja laga
útivistarbuxur
Verð:

Nao

29.900,- kr.
Noah 3ja laga sett á

29.900,- kr.
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20% afsláttur 
á gönguskóm
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en Valdimar segist enn bera þá von 
í brjósti að sveitin eigi eftir að láta 
að sér kveða í framtíðinni.

„Upp úr því stofnuðum við Valdi-
mar,“ segir Valdimar. „Eftir að 
hafa æft saman um hríð héldum 
við fyrstu tónleikana á Paddy‘s í 
Keflavík og þar var staddur Björg-
vin Ívar Baldursson, barnabarn 
Rúnars Júlíussonar heitins og upp-
tökumaður hjá Geimsteini, og hann 
vildi endilega fá okkur í stúdíó. Við 
tókum upp sjö lög yfir eina helgi og 
var strax boðinn plötusamningur. Í 
rauninni gerðist þetta alveg merki-
lega hratt.“

Vildi spila á „lúð“
Sjálfur hefur Valdimar, sem er 26 
ára gamall, verið hugfanginn af tón-
list frá því að hann var sjö ára gam-
all nemandi í Tónlistarskólanum í 
Keflavík. 

„Pabbi spurði mig hvaða hljóð-
færi ég vildi helst spila á og ég 
sagði honum að ég vildi helst spila 
á „lúð“,“ segir hann og hlær. „Pabba 
þótti básúnan mest töff af blásturs-
hljóðfærunum og þess vegna varð 
hún ofan á. Það er því pabba að 
þakka að ég byrjaði að spila á bás-
únu en mömmu að þakka að ég geri 
það enn. Á unglingsárunum þótti 
mér dálítið hallærislegt að spila í 
lúðrasveitum, en mamma hvatti mig 
alltaf áfram og ég er mjög ánægður 
með það í dag.“

Valdimar segist hafa verið afar 
feiminn sem barn og unglingur og 
sé það að sumu leyti enn, sem sjá-
ist meðal annars á því hvernig hann 
heldur sig gjarnan til hlés á tónleik-
um. Ein afleiðing hlédrægninnar 
var sú að hann þorði ekki fyrir sitt 
litla líf að syngja opinberlega fyrr 
en um tvítugt.

„Ég söng reyndar inn á disk 
fyrir langömmu mína heitna þegar 
ég var svona þrettán ára,“ rifjar 
hann upp. „Einn daginn var ég 
heima hjá henni að læra og söng 
með útvarpinu lagið Have You 
Ever Really Loved a Woman með 
Bryan Adams, en langamma elsk-
aði þetta lag og var svo hrifin að 
hún vildi endilega fá það á plötu í 
mínum flutningi. Nokkrum árum 
síðar fann pabbi svo lagið með 
sönglausum undirleik og ég tók 
það upp heima hjá Kidda í Hjálm-
um. Það var fyrsti alvöru söng-

performansinn minn og langömmu 
þótti mjög vænt um þetta.“

Valdimar var þó ekki jafn hrifinn 
af því þegar upptakan með laginu 
hóf að leka til fólks víðs vegar um 
bæinn. „Einhverjar stelpur heyrðu 
lagið og fóru að tala um það og ég 
varð alveg miður mín. Ég vildi 
alls ekki fá svona athygli á þessum 
aldri,“ segir Valdimar og skellir 
upp úr, en hann hefur aldrei lært 
söng þótt hann sé með BA-gráðu í 
klassískum tónsmíðum frá LHÍ og 
stundi nú nám í djassbásúnuleik í 
Tónlistarskóla FÍH. „Allt þetta nám 
hefur víkkað sjóndeildarhringinn 
varðandi tónlistina, það er alveg á 
hreinu,“ segir hann.

Ekkert verra en vondur texti
Valdimar segir köllunina að baki 
allri tónlistarsköpun sinnar vera þá 
sömu, að spila góða tónlist með vel 
gerðum, íslenskum textum. Textar 
sveitarinnar hafa og vakið verð-
skuldað lof og segir Valdimar lykil-
atriði að þeir komi beint frá hjart-
anu.

„Ég geri mér grein fyrir því 
að þetta er klisja, en í textum 
mínum reyni ég að segja það sem 
mér finnst og lýsa því hvernig 
mér líður. Og gera það vel. Ekk-
ert „búllsjitt“, eins og maður segir. 
Það er ekkert verra en að hlusta á 
gott lag með lélegum texta. Nema 

auðvitað að hlusta á vont lag með 
lélegum texta,“ segir Valdimar. 

Hann bætir við að undirliggjandi 
depurðina í flestum textum Valdi-
mars megi rekja til þess hversu 
frjóir textahöfundar verði í slíku 
ástandi, en yrkisefnin eru meðal 
annarra söknuður, fólk sem lifir á 
fornri frægð og konur sem farið er 
illa með af „fylliröftum og vitleys-
ingum“ eins og segir í laginu Þessir 
menn.

 „Þegar ég sem texta reyni ég 
bara að verða eins þunglyndur og 
mögulegt er, þótt ég sé alla jafna 
allt annað en þunglyndur,“ tekur 
hann fram. „Ég leita djúpt inn í 
sjálfan mig og fólk sem ég þekki 
og þar glittir oftast í smá vonar-
neista, eins og kemur fram í text-
um mínum.“

Mörg járn í eldinum
Spurður um næstu skref í tónlist-
inni er Valdimar skjótur til svars. 
„Bara eitthvað,“ segir hann og hlær, 
en tekur þó fram að ýmislegt sé á 
döfinni en fátt fast í hendi. 

Þó er víst að hljómsveitin Valdi-
mar, sem þessa dagana er að vinna 
í nýjum lögum, heldur tónleika á 
Græna hattinum á Akureyri 20. 
apríl næstkomandi og strax að þeim 
loknum kemur sveitin fram á tón-
listarhátíðinni Aldrei fór ég suður 
á Ísafirði.

É
g þarf enga úlpu. Bíll-
inn minn er úlpan mín,“ 
segir tónlistarmaðurinn 
Valdimar Guðmunds-
son þegar hann kemur 
til fundar við blaða-

mann íklæddur stuttermaskyrtu í 
brunagaddinum, nýbúinn að leggja 
Reykjanesbrautina að velli einu 
sinni sem oftar. Valdimar býr í 
Keflavík en hefur síðustu árin þurft 
að keyra nánast daglega til höfuð-
borgarinnar. Fyrst til að sækja tíma 
í Listaháskólanum (LHÍ) en upp á 
síðkastið vegna ýmissa erinda 
tengdum tónlistarbransanum og 
síauknum vinsældum hljómsveitar-
innar Valdimars, en í henni syngur 
Valdimar og spilar á básúnu, auk 
þess að semja lög og texta.

„Í rauninni er ótrúlegt að ég sé 
ekki fluttur til Reykjavíkur nú 
þegar, því það er alltaf meira og 
meira að gera. Það getur verið að ég 
hafi fæðst í Reykjavík, ég man það 
ekki alveg, en ég hef búið í Keflavík 
alla ævi, er mikill Keflvíkingur í 
mér og þykir leiðinlegt að heyra nei-
kvæða umfjöllun um heima bæinn, 
sem nóg er víst af,“ segir Valdimar 
en bætir þó við að hann hafi allan 
hug á því að flytja sig fljótlega um 
set. „Því myndi reyndar fylgja 
sá ókostur að þá þyrfti ég ekki að 
keyra Reykjanesbrautina jafn reglu-
lega lengur, því ég nota tímann sem 
fer í það oft til að semja lög. Þá syng 
ég laglínur eða bassagang inn í sím-
ann minn og leyfi svo strákunum að 
heyra á næstu æfingu.“

Platan Undraland, frumraun 
hljómsveitarinnar Valdimars, kom 
út fyrir síðustu jól og vakti strax 
mikla athygli fyrir öfluga, brass-
drifna spilamennsku, vandaðar 
popplaga- og textasmíðar og frá-
bæra rödd söngvarans. Sveitin var 
meðal annars tilnefnd í flokkn-
um bjartasta vonin á íslensku tón-
listarverðlaunahátíðinni fyrr í 
mánuðinum og hafa lög á borð við 
titil lagið Undraland, Brotlentur, 
Yfirgefinn og Hverjum degi nægir 
sín þjáning notið mikilla vinsælda á 
öldum ljósvakans. Þá komst Valdi-
mar enn í hæstu hæðir vinsælda-
lista fyrir skemmstu þegar hann 

söng titillag kvikmyndarinnar 
Okkar eigin Osló ásamt sveitungum 
sínum í Memfismafíunni. 

Gerðist merkilega hratt
„Nafnið á hljómsveitinni endur-
speglar í rauninni skort okkar á 
hugmyndaauðgi. En fyrst Bon Jovi 
mátti þetta þá hljótum við að mega 
það,“ útskýrir Valdimar þegar hann 
er spurður hvers vegna sex manna 
hljómsveit ber nafn eins meðlim-
anna, en bætir við að upphaflega 
hugmyndin hafi verið sú að um yrði 
að ræða nokkurs konar einstak-
lingsverkefni hans sjálfs. Útkoman 
hafi þó orðið allt önnur, enda komi 
allir meðlimir sveitarinnar að tón-
listarsköpuninni með einum eða 
öðrum hætti.

Þrír af meðlimum Valdimars, 
þeir Valdimar, Ásgeir Aðalsteins-
son gítarleikari og Guðlaugur Már 
Guðmundsson bassaleikari, voru 
áður í Suðurnesjasveitinni Streng 
ásamt Rebekku Bryndísi Björns-
dóttur sem nú er í Hjaltalín. Streng 
lagðist í híði, meðal annars vegna 
anna Rebekku á öðrum vígstöðvum, 

Föstudagsviðtaliðföstudagur Valdimar Guðmundsson tónlistarmaður

Best að semja texta þunglyndur

SPRENGLÆRÐUR Valdimar Guðmundsson stundar nú nám í djassbásúnuleik en hafði áður lokið BA-námi í klassískum tónsmíðum. Hann segir námið tvímælalaust hafa 
víkkað sjóndeildarhring sinn varðandi tónlistarsköpunina, en hann syngur og leikur á básúnu í hljómsveitinni Valdimar frá Keflavík. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Valdimar Guðmunds-
son hefur sungið mörg 
af vinsælustu lögum 
landsins á síðustu 
vikum og mánuðum. 
Kjartan Guðmundsson 
ræddi við hann um 
músík, Keflavík og 
körfubolta.

Lengi fram eftir aldri snerist líf Valdimars fyrst 
og fremst um tónlist og íþróttir. Hann æfði 
körfuknattleik með Keflavík fram til sautján 
ára aldurs og er harður stuðningsmaður 
liðsins í fótbolta og körfubolta, var meðal 
annars meðlimur í Pumasveitinni, stuðn-
ingsmannahópi Keflavíkur, í mörg ár 
og var tíður gestur á leikjum liðsins 
þar sem hann blés í básúnuna af 
miklum móð.

„Ég var aldrei neitt rosalega góður 
í körfubolta,“ viðurkennir Valdimar. „Ég 
var reyndar sæmilega hittinn, en þar sem 
ég var með stærstu mönnunum í liðinu 
voru liðsfélagarnir ekkert sérlega hrifnir af 
því að ég væri standandi fyrir utan teiginn 
og skjótandi allan leikinn. Michael Jordan 
var átrúnaðargoðið mitt, en ég hafði engan 
veginn líkamsburði til að verða eins og 
hann,“ segir Valdimar.

Jordan var átrúnaðargoðið
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Gildir frá 25. mars 
til 8. apríl

ALLTAF MEÐ 

STAÐGREIÐSLUKORTI:

TILBOÐ MEÐ 

STAÐGREIÐSLUKORTI:

SÉR

ÞÚ FÆRÐ 
AFSLÁTTINN 
STRAX

Vinur við veginn

Þegar þú verslar hjá Olís og greiðir með 

peningum eða greiðslu korti, framvísar þú 

Staðgreiðslu kortinu og færð afsláttinn strax. 

Sæktu um Staðgreiðslukortið og þú færð það 

sent frítt. 

Þú getur sótt um Staðgreiðslu-
kortið í snjall símanum þínum með 
QR-merkinu hér fyrir ofan, á olis.is 
eða á næstu Olís-stöð.

*Ekki er veittur afsláttur af blöðum, tímaritum, tóbaki, 

símakortum eða happdrættismiðum.

-3KR. 
Í FORMI 

VILDARPUNKTA 

ICELANDAIR

5%
AF ÖLLUM 

VÖRUM*

-3KR.

AF ELDSNEYTI
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KR.
4 flöskur x 2 ltr.KR.

ÓDÝRAR NÚÐLUR            N ÍU TEGUNDIR

YUM YUM NÚÐLUR 70g  ROOKEE NÚÐLUR 85g NÚÐLUSKÁLAR 110g 

98 159 35

 BAJONSKINKA 
ÚR GRÍSABÓG

GRÍSAKÓTILETTUR NÝREYKTUR 
HAMBORGARHRYGGUR

GRÍSABÓGUR

YYUUM YM YUUMM NNÚÚÐÐLLUURR NNÚÚÐÐLLUURR 7700gg7700g

BAJONSKINKA

10% afsláttur
merkt verð 998 kr.kg

g

GRÍSAKÓTILETTUR

BÓNUS FERSKT ÓKRYDDAÐ SÉRSKORIÐ LAMBALÆRI 

ÚRVALS FLATKÖKUR FRÁ GÆÐABAKSTRI 

ÞRJÁR ÚRVALS SLOGGI NÆRBUXUR  
KR. 3 STK.

þar sem 
efsti hluti mjaðmabeins og rófubeinið 
er skorið frá og því er meira kjöt 
og minna bein á lærinu!

FROSIÐ LAMBALÆRI Í SNEIÐUM BÓN

efst
er s
og 

FROOOSSSSSSIIIIIÐÐÐÐÐ LLLAAAAAAMMMMMMMBBBBBAAALÆRI Í SNEIÐUM

EUROSHOPPER FROSNAR EUROSHOPPER FROSNAR

1498
KR.

Caj-P. 

GÓÐ Á LAMBAKJÖTIÐ

ÚÚÚÚÚÚÚRRRRVVVAAALLLSSS FFFLLLAAAATTTTKKKKÖÖÖÖÖKKKK GGGGÆÆÆÐÐÐAAABBBAAAAAKKKKKSSSSSTTTTTRRRRRRRIIIIIKKKKUUUUURRRRR FFFFRRRRRÁÁÁÁÁÁÁ GGG

KK

ÞRJÁÁÁÁR ÚÚÚÚRVALS SLOGGI NÆRBUXUR KOMIN Í BÓNUS
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E U R O S H O P P E R 

KR. PAKKINN

Cow&Gate barnamatur

995

FERSKT ÍSLENSKT GRÍSAKJÖT

TAKE AWAY

995 1498

MJÚKAR KRINGLUR

KR.4stk.
FERSKT BLANDAÐ HAKK  KR.kg
BARILLA SPAGHETTI 1 kg. KR. KR. 500ml.

pizza 
OSTUR 200g

 KR.

pizza 
DEIG 400g

 KR.

spelt pizza
DEIG 400g

 KR.

pizzu 
SKINKA 125g

 KR.

pizzu 
SÓSA 420g

 KR.

FFEERRSSKKTT BBLLAANNDDAAÐÐ HHAAKKKK KKRR kgkggkg

pizzu pipizizzzuzzuzu 
SKINKA 125g

KRKKRR.

pizzu pipizizzzuzzuzu 
SÓSA 420Ó g

KRKKRR..

Cow&Gate barn

KR. 5KRR.. 5
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SKOÐUN

HALLDÓRA
fleiðingar gríðarlega hás eldsneytisverðs á efnahag 
fjölskyldna og fyrirtækja blasa við öllum. Eldsneytis-
reikningur heimilanna hækkar og þau eiga minna 
aukreitis til að verja í aðra vöru eða þjónustu. Flutn-
ingskostnaður fyrirtækjanna hækkar og líklegt er að 

það hafi vond áhrif á verðlagið.  
Í Fréttablaðinu á mánudag kom fram að fyrirtæki í ferðaþjón-

ustu hafa miklar áhyggjur af eldsneytisverðinu og áhrifum þess 
á sumarvertíðina, þar sem gera 
má ráð fyrir að mjög dragi úr 
ferðalögum innanlands. „Fyrir 
Íslendinga er þetta mjög stórt 
vandamál. Það kostar augljós-
lega meira að keyra nú í sumar 
en í fyrrasumar. Þess vegna 
er svo mikilvægt að draga úr 
skattheimtu til þess að létta 

undir með almenningi og atvinnulífinu,“ sagði Erna Hauksdóttir, 
formaður Samtaka ferðaþjónustunnar, í Fréttablaðinu. 

Erna bendir á að þótt eldsneytisgjöld séu ákveðin krónutala 
á lítra fari virðisaukaskatturinn hækkandi með hækkandi 
innkaupsverði olíufélaganna og þannig fari skattheimta ríkis-
ins vaxandi með hækkandi heimsmarkaðsverði. Það bætist við 
miklar hækkanir á eldsneytissköttum sem ríkisstjórnin hefur 
lagt á undanfarin misseri.

Framkvæmdastjóri SAF kallar eftir því að í þágu heimila og 
fyrirtækja verði skattlagningunni breytt, þannig að ríkið fái í 
sinn hlut þá upphæð sem upphaflega var gert ráð fyrir í fjár-
lögum. 

Í fyrradag kom fjármálaráðherra Bretlands, George Osborne, 
mörgum á óvart með því að lækka eldsneytisskatt þegar í stað um 
eitt pens, eða rúmlega 18 krónur á lítra, og aflýsa fyrirhugaðri 
hækkun um fimm pens sem taka átti gildi í næsta mánuði. Þannig 
er komið talsvert til móts við brezka bíleigendur.

Enn fremur hefur brezka stjórnin ákveðið að breyta fyrirkomu-
lagi skattlagningar á eldsneyti og búa til sveiflujöfnun tengda 
breytingum á heimsmarkaðsverði á eldsneyti. Haldist verðið hátt 
hækkar eldsneytisgjaldið eingöngu í samræmi við verðbólgu en 
lækki verðið hækkar gjaldið um eitt pens aukalega. Í Bretlandi 
er þessi breyting sett fram undir merkjum sanngirni.

Félag íslenzkra bifreiðaeigenda hefur meðal annarra talað 
fyrir einhverju svipuðu kerfi hér á landi, þar sem skattlagning 
eldsneytis yrði tengd við heimsmarkaðsverðið þannig að tekjur 
ríkisins af sköttunum rykju ekki upp úr öllu valdi þótt heims-
markaðsverðið tæki á rás.

Nú er að störfum nefnd fjögurra ráðuneyta, sem á að skoða 
hvort leiðir séu til að breyta skattlagningu á eldsneyti til að mæta 
hækkandi heimsmarkaðsverði. Fordæmið frá Bretlandi sýnir að 
það er hægt að finna lausnir sem gagnast skattgreiðendum ef 
viljinn er fyrir hendi. 

Bretar finna leið til að draga úr áhrifum 
eldsneytisverðsins á hag fyrirtækja og heimila.

Sanngjarnar 
lausnir eru til

Fallegt
Hér hefur áður verið nefnt að þing-
skjöl séu almennt þurr og leiðinleg 
lesning. Á því eru þó undantekningar.  
Mörður Árnason og Róbert Marshall 
kynntu í gær tillögu um stofnun 
þjóðgarðs við Breiðafjörð 
norðanverðan. Í henni er 
meðal annars eftirfar-
andi lýsing: „Berjaland 
er geysimikið, aðalblá-
ber, bláber, krækiber og 
hrútaber, og mjög farið 
til berja á haustin. 
Á þeim tíma 
er litadýrð í 
hlíðum, rauðir 

litir reynis og bláberjalyngs í bland við 
gulan blæ af birki og víðitegundum 
en skærir appelsínurauðir litir skóg-
viðarbróður og fjalldrapa kóróna 
dýrðina. Þótt Barmahlíð sé austan 
fyrirhugaðs þjóðgarðs á lýsing Jóns 
Thoroddsens vel við um svæðið allt:

Hlíðin mín fríða
hjalla meður græna
og blágresið blíða
og berjalautu væna, 
á þér ástaraugu

ungur réð eg festa, 
blómmóðir besta!“ 

Pólitíkin getur verið falleg. 

Sparað
Fyrirspurn um aðkeypta þjónustu í 
heilbrigðisráðuneytinu hefur verið 
svarað. Ráðuneytið keypti meðal 
annars þjónustu af Capacent fyrir 
rúmar þrjár milljónir. Hún fólst í 
ráðleggingum um sparnað. 
Allt kostar, líka sparnaðurinn. 

Vakna!
Samkvæmt vef VG eru Atli Gíslason 
og Lilja Mósesdóttir enn í þingflokki 
flokksins. Vefstjórinn og aðrir sem 
ekki vita betur eru hér með upplýstir 
um að þau eru farin.

 bjorn@frettabladid.is

Forsætisráðherra skipaði í stöðu skrif-
stofustjóra í forsætisráðuneyti, þann 

einstakling sem reyndur mannauðsráðgjafi 
og embættismenn ráðuneytisins töldu hæf-
astan. Jóhanna fór að ráðum fagaðilans og 
embættismanna. Enda er hún sá íslenskra 
stjórnmálamanna sem hvað mest hefur 
talað og barist gegn pólitískum ráðningum. 
Hún féll ekki í þá gryfju að ráða flokks-
systur sína, gegn samdóma hæfnismati!

Sá sem metinn var hæfastur er einstak-
lingur án pólitískra tengsla, en með langan 
og farsælan starfs- og kennsluferil á því 
sviði sem hið auglýsta starf tekur til. Feril 
sem ég þekki vel. Einn umsækjenda, sem 
metinn var 5. hæfastur, kærir ráðninguna 
með vísan til jafnréttislaga. Þar segir, að ef 
um tvo jafnhæfa umsækjendur er að ræða 
og það hallar á annað kynið í viðkomandi 
starfsflokki, skuli það kynið sem á hallar, 
ráðið í stöðuna.

Kærunefnd jafnréttismála kýs að hafa 
faglegt hæfnismat mannauðsráðgjafans 
að engu (atriði 82 í úrskurðinum) með 
þeim rökstuðningi að hún skilji ekki 
álitið. Nefndinni hefði verið í lófa lagið 
og raunar skylt að leita skýringa frá 
mannauðsráðgjafanum, sem ekki var gert, 
eða álits annars fagaðila á sviði hæfnis-

mats. Þeir þrír lögfræðingar sem sitja í 
kærunefndinni hafa ekki þá fagþekkingu. 

Pólitískir blóðhundar í stjórnar andstöðu 
fara mikinn vegna þessa úrskurðar og 
ákvörðunar forsætisráðherra. Fremst 
fer Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, fv. 
menntamálaráðherra. Konan sem þorði ekki 
að skipa útvarpsstjóra án pólitískrar hand-
stýringar Davíðs Oddssonar. Hvar hefði 
fagleg ráðning verið lífsspursmál fyrir 
stofnun, ef ekki þar? Formaður þingflokks 
Samfylkingarinnar, náin vinkona kæranda, 
tjáir sig opinberlega og lítur málið „mjög 
alvarlegum augum“. Því miður ná hæfis-
reglur stjórnsýslulaga ekki til þingmanna, 
en samkvæmt skýringarriti Páls Hreins-
sonar um lögin skapar „náin vinátta“ van-
hæfi. 

Vaxandi kröfur eru um faglegar ráðn-
ingar hins opinbera. Í frumvarpi forsætis-
ráðherra til stjórnarráðslaga eru tillögur 
sem eiga að tryggja slíkt varðandi skrif-
stofu- og ráðuneytisstjóra. Að frumkvæði 
Jóhönnu voru sett lög um skipanir dómara 
sem tryggja faglegar ráðningar. 

Forsætisráðherrar hvers tíma munu því 
hvorki geta látið ráða besta vin sinn, son, né 
uppeldisbróður inn í dómskerfið. Þökk sé 
einarðri framgöngu Jóhönnu Sigurðardóttur.

Er fagleg ráðning glæpur?
Jafnréttismál

Margrét S.
Björnsdóttir
stjórnsýslu-
fræðingur og 
félagi í Sam-
fylkingunni

CHELSEA - MAN UTD
MEISTARADEILDIN 6.APRÍL Á “BRÚNNI” 

95.900 kr.* 
VERÐ FRÁ AÐEINS:

*INNIFALIÐ: FLUG, SKATTAR, MIÐI Á LEIKINN, HÓTELGISTING m.v 2 í herbergi !

TOTTENHAM - REAL MADRID
MEISTARADEILDIN 13 .APRÍL Á “WHITE HEART LANE”

88.900 kr.* VERÐ FRÁ AÐEINS:

*INNIFALIÐ: FLUG, SKATTAR, MIÐI Á LEIKINN

Bókaðu ferðina þína á urvalutsyn.is



FÖSTUDAGUR  25. mars 2011

Fyrir um tveimur vikum tókst 
með samhentu átaki opinberra 

og hálfopinberra aðila að stöðva 
skemmtun á vegum eins ástsæl-
asta og óumdeildasta tónlistar-
manns landsins. Þótt Páll Óskar 
þyki vart mjög ögrandi lengur 
virðist sem sem skemmtunin hafi 
þó ögrað Heimili og skóla, ÍTR og 
Velferðarráði. Vart verður séð að 
það hafi verið af einhverri ann-
arri ástæðu en þeirri að einhver 
annar en þessir opinberu aðilar 
hafi skipulagt hana.

Ég hef annars ekkert á móti 
því að foreldrar hafi eitthvað að 
segja um félagslíf barna og ung-
linga, innan marka heilbrigðrar 
skynsemi. Og þá sinna barna og 
sinna unglinga. Það er hins vegar 
umdeilanlegt að hve miklu leyti 
hálfopinber foreldrafélög eigi að 
taka frumkvæði að því að banna 
skemmtanir. Sumum foreldrum 
finnst í lagi að börn þeirra fari á 
tónleika sem skipulagðir eru af 
einkaaðilum, einhverjum öðrum 
finnst það, af einhverjum óskiljan-
legum ástæðum, vond hugmynd. 
Hvers vegna eiga þeir síðarnefndu 
að ráða yfir þeim fyrrnefndu og 
börnum þeirra?

Sjaldséðar hvítar fréttir?
Forsíða Fréttablaðsins á þriðju-
daginn státaði af grein þess efnis 
að mjög hefði dregið úr áfengis-
neyslu meðal grunnskólanemenda 
á seinustu árum og vísað var í 
rannsókn á vegum Rannsóknar og 
greiningar í HR.

Þetta eru ánægjulegar fréttir. 
Bæði að þetta séu niðurstöðurnar 
og að þær hafi orðið forsíðuefni.

Unglingar eru að mörgu leyti 
eins og útlendingar, þeir þekkja 

réttindi sín verr og hafa fáa tals-
menn, og líkt og útlendingar rata 
þeir gjarnan í fréttir undir nei-
kvæðum formerkjum. Á þessu 
hafa þó hugsanlega orðið ein-
hverjar breytingar til hins betra 
á undanförnum árum. Keppnirn-
ar Skrekkur og Skólahreysti eru 
báðar komnar í sjónvarpið. Það er 
frábært. Jákvæðar fréttir styrkja 
góðar fyrirmyndir. Neikvæðar 
fréttir kynda undir ótta foreldra 
og skerða afþreyingarval ungs 
fólks. Foreldrar verða hræddir, 
foreldrasamtök ganga á lagið og 
gera hluti eins og að stöðva full-

komlega löglega skemmtun af 
þeirri ástæðu að áfengi væri selt á 
tónleikastaðnum suma aðra daga 
en þann sem skemmtunin átti að 
fara fram.

Minnkandi dansgólf
Þrátt fyrir múgur manna sé 
atvinnulaus og þrátt fyrir flestir 
þeirra hafi reynslu úr þjónustu-
geiranum þá er sem stærri og 
stærri hluti nauðsynlegrar þjón-
ustu sé álitinn utan marka þegar 
kemur að því að einhver annar en 
opinberar stofnanir, eða „stofur“ 
eigi að veita hana.

Þannig virðast hugmyndir um 
hlutverk einkaframtaksins í sam-
félaginu minna á samkvæmisleik 
þar sem dansflöturinn minnkar 
stöðugt.

Þegar einhver kemur með hug-
mynd að nýjum einkareknum 
skóla eða, guð forbiðji – spítala, þá 

fer kaffistofukórinn af stað með 
spurningar á borð við: „Viljum við 
búa í samfélagi þar sem hinir ríku 
geta gert hitt og þetta á meðan 
hinir fátæku geta það ekki?” Því 
má svara að það sé ekki endilega 
markmið í sjálfu sér, en vilji menn 
forðast slíkt ástand þá ætti að 
gera það með öðrum hætti en að 
takmarka atvinnufrelsi þeirra 
sem telja sig gert hluti betur 
en ríkið. Það er sjálfsagt að hið 
opinbera byggi upp gott skóla-
kerfi sjálft, verra ef það reynir að 
leggja stein í götu þeirra sem vilja 
gera slíkt hið sama.

Fingur til listamanna
Það er bagalegt ef barna- og 
unglingastarf á nú hægt og bít-
andi að bætast við lista þess sem 
óæskilegt er að annar en opin-
berir starfsmenn sinni. Einu áhrif 
þessa verða þau að framboð heil-
brigðrar afþreyingar fyrir ung-
linga mun minnka. Hugsum líka 
um fordæmið: Ef landsþekktur 
tónlistarmaður eins og Páll Óskar, 
sem ætti nú að hafa einhverja 
reynslu af tónleikahaldi, þarf að 
hætta við viðburð eftir bréf sem 
hann fær með dagsfyrirvara, mun 
það auka líkur á að aðrir minna 
reyndir listamenn leggi í svipaðan 
leiðangur? Hver mun leggja út 
í kostnað og skipulagningu á 
skemmtunum fyrir ungt fólk ef 
það eina sem hann uppsker eru 
alvarlega orðuð bréf og símtöl frá 
opinberum starfsmönnum?

Það er ekki svo að skilja að 
Heimili og skóli eða ÍTR vinni upp 
til hópa vont starf. En í þessu máli 
þá hafa umræddir aðilar gengið of 
langt í að leggja stein í götu lista-
manns sem gekk ekkert nema gott 
til. En það geta kannski ekki allir 
verið töff.

Ekki allir gordjöss
Pawel Bartoszek
Stærðfræðingur

Í DAG

Það er bagalegt 
ef barna- og 

unglingastarf á nú hægt 
og bítandi að bætast við 
lista þess sem óæskilegt 
er að annar en opinberir 
starfsmenn sinni.

Hvers vegna 
samþykkja Icesave?

Ýmsar missagnir eru uppi um 
Icesave-frumvarpið. Frum-

varpið gerir alls ekki ráð fyrir 
því að allur kostnaðurinn falli á 
íslenskan almenning. Samningur-
inn fjallar um greiðslur Innstæðu-
tryggingasjóðs á móti Bretum og 
Hollendingum annars vegar. Hins 
vegar fjallar hann um ábyrgð á því 
að ljúka málinu með greiðslum úr 
þrotabúi Landsbankans, og með við-
bót ef þrotabúið mætir ekki öllum 
eftirstöðvum. Miðað er við hóflegar 
vaxtagreiðslur, og sérstök ákvæði 
tryggja greiðsludreifingu og hóf-
lega greiðslubyrði ef þrotabúið skil-
ar minna en menn gerðu ráð fyrir. 

Icesave-málið er viðskiptadeila 
með mótstæðum hagsmunum og 
réttindum. Álitamálið er skyldur 
Íslendinga varðandi lágmarks-inn-
stæðutryggingu, m.a. eftir setningu 
neyðarlaganna. Talsverð áhætta er í 
málinu. En hún er ekki aðeins tengd 
samningi. Áhættan vex um allan 
helming ef samningi er hafnað. Það 
er fráleitt að halda að Íslendingar 
geti hunsað dómsniðurstöðu eftir 
á. Og þá verður alls ekki aðeins við 
Breta og Hollendinga eina að eiga.

Allir vita að lagaleg skylda ligg-
ur ekki fyrir í þessu máli. Málið 
snýst ekki um að íslenska ríkið sé 
sekt um eitthvað, hvað þá þjóðin. 
En almennt búast menn við þátttöku 
Íslendinga í uppgjöri og fullnustu, 

einkum eftir viðræður í nóvember 
2008 um svonefnd Brüssel-viðmið 
og eftir samþykkt Alþingis í des-
ember það ár. Eftir þann aðdrag-
anda verður ekki talið óeðlilegt að 
menn vænti þátttöku okkar.   

Sumir virðast trúa því að með 
neitun losni þjóðin einfaldlega við 
málið. En það er sama hvort menn 
samþykkja eða hafna – eða sitja 
heima. Málið verður ekki kosið 
burt. Kostnaðurinn hverfur ekki 
þótt úrslit þjóðaratkvæðagreiðsl-
unnar verði höfnun. Og samþykkt 
Icesave-frumvarpsins felur hreint 
ekki í sér að tilhæfulausri árás 
Breta haustið 2008 verði þar með 
gleymt.     

Það verða trúlega ekki fyrst og 
fremst Bretar eða Hollendingar 
sem snúast við höfnun Íslendinga, 
ef sú verður niðurstaðan. Áhrif-
in verða neikvæð í utanríkisvið-
skiptum og lánamálum og snerta 
öll greiðslukjör, lánamat og fjár-
festingar um eitthvert skeið. Þetta 
hefur ekki gerst enn nema í litlum 
mæli þar eð viðræðum hefur ekki 
verið slitið. 

Auðvitað gremst fólki hvernig 
þetta mál hefur þróast, en stolt og 
þykkja eiga ekki við. Þetta er alls 
óskylt landhelgismálinu. Viðskipta- 
og greiðsludeilur af svipuðu tagi 
sem Icesave er hafa oft orðið milli 
nágrannaríkja og ævinlega er far-
sælast að ljúka þeim með samning-
um. Ef þjóðin hafnar frumvarpinu 
seinkar endurreisn atvinnulífs-
ins og samdráttur, atvinnuleysi og 
stíf gjaldeyrishöft haldast lengur 
en ella. Yfirgnæfandi hagsmun-
ir almennings og atvinnulífsins 
standa til þess að ljúka málinu sem 
allra fyrst með þessum samningi.

Icesave

Jón 
Sigurðsson
lektor við Háskólann í 
Reykjavík

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. verður haldinn að Skarfagörðum 4, 
Reykjavík, föstudaginn 8. apríl 2011 og hefst kl. 16:00.

Á dagskrá fundarins verða:
1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum félagsins.

2. Tillaga um heimild félagsstjórnar til kaupa á eigin hlutum skv. 55. gr.
hlutafélagalaga.

3. Breytingar á samþykktum félagsins, en megin efni þeirra breytinga er
eftirfarandi:
a. Breyting á heimili félagsins, verður: Skarfagarðar 4, Reykjavík.
b. Lenging á lágmarks fresti til að boða aðalfund og til framlagningar á gögnum

fyrir hluthafa fyrir aðalfund, úr einni viku í tvær.
c. Að hluthafar sem ráða minnst 1/20 hlutafjárins geta krafist þess að boðað

verði til hluthafafundar í stað 1/10 áður.
d. Að sett verði ákvæði um sérstakt hæfi stjórnarmanna þannig að starfsmenn,

stjórnarmenn og hluthafar samkeppnisaðila, og félaga sem eru tengd
samkeppnisaðila, sem og aðilar sem eru nákomnir slíkum aðilum, megi ekki
setjast í stjórn félagsins. Að stjórnin úrskurði um það hvort framboð uppfylli
formskilyrði og hvort frambjóðendur séu hæfir til að setjast í stjórn félagsins.
Úrskurði stjórnar um höfnun á framboði má skjóta til hluthafafundar.

4. Önnur mál, löglega upp borin.

Dagskrá, endanlegar tillögur, nákvæm útlistun á tillögum um breytingar á
samþykktum, svo og ársreikningur félagsins munu liggja frammi á skrifstofu
félagsins, hluthöfum til sýnis, tveimur vikum fyrir aðalfund.

Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á fundarstað.

Framboðsfrestur vegna stjórnarkjörs rennur út fimm virkum dögum fyrir upphaf
aðalfundar.

Tillögur frá hluthöfum, sem bera á fram á aðalfundi, skulu hafa borist í hendur
stjórnar með skriflegum hætti eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund.

Hluthafar sem ekki geta sótt fundinn, en hyggjast gefa umboð, þurfa að gera það
skriflega.

Stjórn Hampiðjunnar hf.

Aðalfundur
HAMPIÐJUNNAR
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Framandi lífverur eru þær sem 
finnast utan náttúrulegra heim-

kynna vegna viljandi eða óviljandi 
flutnings af mannavöldum. Lítill 
hluti framandi lífvera verður 
ágengur og veldur skaða fyrir 
aðrar tegundir eða spillir hags-
munum mannsins. Flutningur 
framandi lífvera milli hafsvæða 
er mikið áhyggjuefni á heimsvísu 
því víða hefur orðið tjón á lífríki 
sjávar vegna ágengra tegunda. 
Skaðinn hefur verið frá því að vera 
smávægilegur upp í að kollvarpa 
heilum vistkerfum. Framandi líf-
verur hafa líka valdið skemmdum 
á skipum, veiðarfærum, vatns-
leiðslum og eldi fisks og skeldýra. 
Á lista yfir óæskilegustu lífver-
urnar sem staðfest hefur verið að 
flytjist milli landa á þennan hátt 
eru m.a. skeldýr, krabbadýr, þör-
ungar og bakteríur sem hafa valdið 
skaða á lífríki í Vestur-Evrópu. 
Með hækkandi hitastigi sjávar hafa 
víða skapast skilyrði fyrir fram-
andi tegundir til að koma undir sig 
fótunum í umhverfi sem þær hefðu 
annars ekki getað þrifist í. 

Á Íslandi hefur fremur lítið verið 
fjallað um framandi ágengar líf-
verur í sjó, þrátt fyrir að veruleg 
efnahagsleg verðmæti felist í líf-
ríki hafsins. Vegna landfræðilegr-
ar einangrunar Íslands og e.t.v. 
fyrir tilviljun höfum við fram 
til þessa sloppið vel við skaða af 
völdum ágengra tegunda í sjó en 
auknir sjóflutningar milli landa á 
undanförnum árum og áratugum, 
auk yfirvofandi loftslagsbreytinga, 
gætu breytt því. 

Helstu flutningsleiðir
Framandi tegundir eru einkum 
taldar berast á milli hafsvæða eftir 
þremur leiðum: Kjölfestuvatni 
skipa, sem ásætur á skipsskrokk-
um og með tilflutningi sjávareldis-
dýra. Af þessum flutningsleiðum 
er kjölfestuvatnið talið mikilvæg-
ast. Kjölfestuvatn er einkum notað 
til að þyngja og styrkja flutninga-
skip þegar þau eru með lítinn 
farm. Vatnið er tekið inn í skipið 
á einum stað en losað í nágrenni 
við höfn þar sem vörur eru sóttar, 
oft í öðrum heimshluta. Metið 
hefur verið að á hverjum degi geti 

nokkur þúsund tegundir flust á 
milli staða á þennan hátt og hafa 
a.m.k. 500 þeirra myndað lífvæn-
lega stofna við strendur Evrópu. 
Engar upplýsingar eru til um losun 
kjölfestuvatns við Íslandsstrendur 
fram til þessa en það á að breytast 
með nýrri reglugerð um takmark-
anir á losun kjölfestuvatns, sem 
umhverfisráðherra setti um mitt 
síðasta ár. 

Nýjar tegundir við Ísland 
og áhrif þeirra
Talið er að nokkrar nýjar tegundir 
við Ísland hafi borist hingað vegna 
beinna eða óbeinna áhrifa manns-
ins. Á meðal þeirra eru flundra 
(ósakoli), sandrækja, grjótkrabbi 
(klettakrabbi), sandskel, hjarta-
skel, fitjafló og sagþang. Fremur 
lítið er enn vitað um möguleg áhrif 
þessara tegunda á lífríki sjávar við 
Ísland. Þó er t.d. þekkt að flundra 
á í samkeppni við laxfiska í ám og 
étur laxaseiði, sandrækja er öfl-
ugur afræningi á skarkolaseiðum 
og grjótkrabbi er árásargjarn 
gagnvart öðrum kröbbum. Þekkt 
er að langur tími getur liðið frá 
landnámi þar til áhrif framandi 
tegundar koma fram. Of snemmt er 
því að draga miklar ályktanir um 
áhrif þessara tegunda, t.d. hvort 
þær verði mögulega nytjastofnar 
framtíðarinnar eða að einhverjar 
þeirra hafi neikvæð áhrif á íslensk-
ar nytjategundir eða aðrar lífverur. 
Nauðsynlegt er að efla rannsókn-
ir á þessum framandi lífverum til 
að hægt verði að fylgjast með og 
bregðast strax við ef stefnir í óefni.

Varnir
Mjög erfitt er að verjast ágengum 
lífverum eftir að þær hafa náð fót-
festu á nýju svæði og er baráttan 
enn erfiðari í sjó en á landi. Vist-
fræðingar hafa áhyggjur af komu 
ýmissa framandi sjávarlífvera, 
t.d. þörungaætanna mararhettu 
og fjörudoppu, en ef þær bærust 
hingað er talið að þær gætu orðið 
ágengar og gjörbreytt fjörusam-
félögum við Ísland. Mikilvægt er 
að spá fyrir um mögulegt landnám 
tegunda byggt á því hvaða tegund-
ir eru í nágrenni helstu viðskipta-
hafna Íslendinga. Út frá slíkum 
spám mætti beita markvissum 
aðferðum til að koma í veg fyrir 
flutning varasamra tegunda, ekki 
síst með skipaferðum. Forvarnir 
eru lang áhrifaríkasta og ódýrasta 
leiðin til að ná árangri, en áður-
nefnd reglugerð um kjölfestuvatn 
miðar einmitt að því. Þá boða drög 
að frumvarpi til breytinga á lögum 
um náttúruvernd aukna varkárni 
við innflutning og eru því einnig 
liður í að verja hafsvæði Íslands 
fyrir ágengum tegundum. Það er 
von undirritaðra að þeim áherslu-
breytingum sem orðið hafa eða 
eru boðaðar í íslensku regluverki 
verði fylgt eftir. Einnig er brýnt 
að almenn vitund um framandi líf-
verur vaxi og að tilkynnt sé um 
fund nýrra tegunda til viðeigandi 
stofnana.

Ágengar lífverur í sjó
Ágengar lífverur

Róbert A. 
Stefánsson, 

Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson og 

Rannveig 
Magnúsdóttir
líffræðingar

Mengun umhverfisins er sú ógn 
sem átti hvað mestan þátt í að 

hrinda af stað vakningu í umhverf-
ismálum víða um heim eftir miðja 
síðustu öld. Þegar óvenju dimmt 
mengunarský lagðist yfir London 
í desember 1952 og olli dauða þús-
unda manna í kjölfarið var hafist 
handa þar í landi við að stemmu 
stigu við kolamenguninni. Þegar 
Rachel Carson skrifaði tímamóta-
verk sitt – Raddir vorsins þagna 
– árið 1962 opnuðust augu manna 
fyrir afleiðingum víðtækrar notk-
unar skordýraeiturs og skyldra 
efna. Þegar þúsundir manna veikt-
ust og börn fæddust afmynduð í 
bænum Minamata í Japan röktu 
menn það að endingu til kvika-
silfursmengunar frá einni verk-
smiðju. Öll þessi atvik og önnur til 
sýndu fram á að við gætum kafnað 
í eigin mengun ef ekki yrði rönd 
við reist. 

Íslendingar hafa lagt lóð á vogar-
skál alþjóðlegrar umræðu um 
mengun með áherslu á hafið. Við 
sjáum ávöxtinn af því starfi í sam-
þykkt Stokkhólms-samningsins 
um þrávirk lífræn efni og aðgerða-
áætlun Sameinuðu þjóðanna sem 
tekur á mengun hafs frá landi. Á 
vettvangi OSPAR-samningsins um 

vernd NA-Atlantshafsins höfum 
við náð því framgengt að losun 
geislavirkra efna í Atlantshaf-
ið hefur snarminnkað. Það hefur 
því margt áunnist á undanförnum 
árum og áratugum. 

Þrátt fyrir þennan árangur á 
alþjóðavísu höfum við ekki lagt 
sömu áherslu á mengunarvarn-
ir og nágrannaríki okkar. Á síð-
ustu árum höfum við séð svifryk 
verða að heilbrigðisvandamáli í 
höfuðborginni. Mengun af völd-
um brennisteinsvetnis frá jarð-
hitavirkjunum er nýlegt vandamál 
sem kallar á rannsóknir, vöktun 
og varnir. Umræða um díoxín-

mengun frá sorpbrennslum hefur 
einnig vakið upp spurningar um 
reglusetningu, vöktun og upplýs-
ingagjöf. Sú spurning vaknar því 
hvort við höfum ef til vill orðið of 
værukær í þessum efnum og hvort 
ekki megi gera betur.

Vaxtarbroddar í íslensku 
atvinnulífi tengjast ófáir ímynd 
hreinleika og umhverfisverndar. 
Við seljum útlendingum hreint 
sjávarfang og lambakjöt án 
aukefna og við seljum ferðamönn-
um tært loft og vatn. Þessi ímynd 
verður að vera byggð á staðreynd-
um. Þess vegna verðum við að búa 

að reglulegri vöktun og góðum og 
aðgengilegum upplýsingum um 
alla helstu þætti sem lagðir eru til 
grundvallar í alþjóðlegum sam-
anburði. Góð vöktun á mengun í 
lofti, láði og legi, hvort sem hún er 
augljóst vandamál eða ekki, er því 
skynsamleg fjárfesting.

Umhverfisráðuneytið vinnur 
nú að ýmsum málum sem tengjast 
mengunarvörnum. Fyrir Alþingi 
liggur frumvarp til laga um stjórn 
vatnamála, þar sem markmiðið er 
að vernda gæði vatns. Einnig er 
starfandi nefnd um loftmengun og 
lýðheilsu sem skilar niðurstöðum á 
þessu ári. Ég bind miklar vonir við 

að það starf gefi okkur heildstæða 
mynd af loftmengun – jafnt utan-
dyra sem innanhúss – sem verði 
grundvöllur forgangsröðunar og 
aðgerða til að bæta heilsu fólks, 
ekki síst barna. Umhverfisráðu-
neytið hefur á síðustu misserum 
skerpt á stefnumótun í loftslags-
málum, náttúruvernd og líffræði-
legri fjölbreytni, svo dæmi séu 
tekin. Ég tel að ástæða sé til að 
hefja samskonar endurskoðun á 
stefnu okkar á sviði mengunar-
varna og vöktunar. Þannig getum 
við byggt ímynd Íslands á stað-
reyndum.  

Byggjum ímynd á staðreyndum
Umhverfismál

Svandís 
Svavarsdóttir
umhverfisráðherra

Þrátt fyrir þennan árangur á alþjóða-
vísu höfum við ekki lagt sömu áherslu á 
mengunarvarnir og nágrannaríki okkar. 

Alltaf verð ég jafn skelfingu 
lostin þegar stóri bróðir 

vestursins ætlar að bjarga heimin-
um, lýðræðinu og fólkinu – í nafni 
alls frelsis og kjaftæðis.

Nú á að bjarga fólkinu í Líbíu 
frá einræðisherranum Gaddafí 
– hefur ekki verið besti bróðir – 
Gaddafí – en bróðir samt – Gaddafí 
– bróðir valdhafa heimsins – örlítið 
óstýrilátur – en bróðir í geiminu – 
olíugeiminu. Um það snýst þetta. 
Hefur einhver rætt um lýðræði 
eða mannréttindi í Líbíu til þessa?

Hvers vegna nú – jú vegna þess 
að málið snýst um hvar yfirráðin 
yfir olíunni lenda.

Hefur einhver rætt um lýðræðið 

í Sádi-Arabíu – hve margir for-
setar hafa ekki fallið að kjól-
faldi konungs og kysst – jafnvel 
hinir norrænustu, ljóshærðustu, 
hreintrúuðustu og lýðræðissinn-
uðustu hafa fallið fram og kysst 
faldinn – olíufaldinn – og þótt 
ansi góðir – einnig þóst – með sig 
– býsna góðir – að hafa fengið að 
kyssa faldinn.

Núna – alþjóðlegt flugbann á 
Líbíu sem þýðir loftárásir – hefur 
einhver heyrt um flugskeyti sem 
hafa rambað af leið – eða eigum 
við að segja öllu heldur – fólk sem 
flakkar í veg fyrir flugskeyti – 
skuggalega leiðinlegt – en þannig 
er það í Líbíu í dag – fólk flakk-
ar fyrir flugskeytin og þau drepa 
– við skulum hafa það í huga í 
hræsnisfullri löngun til þess að 
hreinsa einn einræðisherra í 
burtu – og til hvers – já til hvers 
– til að ná yfirráðum yfir olíunni 
– kannski með okkar eigin tíkar-
sonum?

Minn tíkarsonur eða þinn
Líbía

Birna 
Þórðardóttir
ferðaskipuleggjandi

Forsvarsmenn opinberra starfs-
manna hafa nú uppi alvarleg-

ar ásakanir á forystu ASÍ um að 
í yfirstandandi kjaraviðræðum 
sé farið fram á skerðingu á áunn-
um lífeyrisréttindum opinberra 
starfsmanna. Þessar ásakanir eru 
með öllu tilhæfulausar. 

Í umræðu um samræmingu 
lífeyris réttinda hafa opinberir 
starfsmenn lagt megináherslu á 
tvennt; að staðinn verði vörður 
um áunnin lífeyrisréttindi opin-
berra starfsmanna – þ.e. að ekki 
komi til skerðingar þeirra – og að 
slík jöfnun verði gerð upp á við – 
þ.e. að réttindi á almennum vinnu-
markaði verði hækkuð til jafns 
við opinbera vinnumarkaðinn. 
Jafnframt hefur verið samstaða 
um að lífeyriskerfið eigi að vera 
sjálfbært, þannig að hver kynslóð 
standi undir sínum réttindum en 
þau hvíli ekki á bakábyrgð launa-
greiðanda.

Af hálfu ASÍ hefur verið fallist 
á þessar meginkröfur en einnig 
vakin athygli á því að þetta muni 
leggja gríðarlegar byrðar á ríki og 
sveitarfélög í náinni framtíð sem 
fyrirfram er vitað að muni leiða 
til niðurskurðar á þjónustu og upp-

sagna opinberra starfsmanna. For-
ysta ASÍ hefur a.m.k. talið mikil-
vægt að upplýsa félagsmenn sína 
og landsmenn alla um afleiðing-
ar þessarar stefnu því byrðin af 
henni er svo mikil að skerðingar 
í velferðar- og heilbrigðiskerfinu 
á þessu ári yrðu hjómið eitt í sam-
anburði.

Ljóst hefur verið frá upphafi 
þessarar vinnu að núverandi 
lífeyris kerfi opinberra starfs-
manna er ekki sjálfbært og safnast 
hefur upp um 500 milljarða króna 
halli sem ríki og sveitarfélög eru í 
ábyrgð fyrir. ASÍ hefur í mörg ár 

vakið athygli á því að þessi alvar-
lega staða ógni verulega stöðu og 
framtíð mennta-, velferðar- og heil-
brigðiskerfisins. Þrátt fyrir það 
hefur þessi vandi haldið áfram að 
vaxa og er nú að verða óviðráðan-
legur. Þennan þátt málsins hafa 
opinberir starfsmenn ekki viljað 
ræða á þessu sameiginlega borði 
þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir full-
trúa ASÍ og líta á það sem árás af 
hálfu almenns launafólks, sem 
greiða á reikninginn, þegar slíkt 
er gert. 

Til þess að skapa sátt í málinu 
hefur ASÍ haft forgöngu um að 
styðja opinbera starfsmenn í því að 
við upptöku á nýju samræmdu líf-
eyriskerfi verði staðið við áunninn 
réttindi opinbera starfsmanna. Þar 
með hefur forystan í reynd gengið 
lengra en hún gat gagnvart sínum 
eigin félagsmönnum, en gert 
kröfu til þess að stjórnvöld komi 
til móts við þá með framlögum. 
Þetta var m.a. gert í viðræðunum 
við SA eins og fram kemur í því 
minnisblaði sem samtök opinberra 
starfsmanna tóku að sér að dreifa. 
Á móti hefur hins vegar verið sett 
fram sú krafa að lífeyris kerfið 
verði eftirleiðis sjálfbært þann-
ig að reikningurinn fyrir þessum 
réttindum, sem nú þegar er nærri 
20-föld Icesave-skuldin, stækki 
ekki frekar. Ef það er hins vegar 
sýn opinberra starfsmanna, að öll 
þau réttindi sem þeir gætu áunnið 
sér í framtíðinni teljist vera þegar 
áunnin réttindi og að halda eigi 
áfram óbreyttri skuldasöfnun í 
sjóðum opinberra starfsmann, er 
ljóst að reikningurinn mun vaxa 
þjóðinni yfir höfuð. Forsvarmenn 
opinberra starfsmanna verða að 
axla ábyrgð á þessari afstöðu 
sinni og svara því gagnvart félags-
mönnum sínum og landsmönnum 
öllum hvernig greiða eigi þennan 
reikning. Hvernig á að vera hægt 
að verja mennta-, velferðar – og 
heilbrigðiskerfið og þar með störf 
opinberra starfsmanna samhliða 
því. 

Verum raunsæ og segjum satt

Vegna alvarlegs flugatviks sem 
varð í Nuuk á Grænlandi föstu-

daginn 4. mars sl. er rétt að eftir-
farandi komi fram: Í þessari Dash-
8 flugvél eru 37 farþegasæti. Um 
borð í vélinni voru 34 farþegar. 

Í þessum vélum eru þrír neyðar-
útgangar: einn fremst og tveir 
á hreyfilsvæði. 21 farþegi getur 
setið aftan við tvo neyðarútganga 
sem eru rétt aftan við skrúfu-

blöð vélarinnar. Ef eldur kemur 
upp í flugvélum við brotlendingu, 
þá er það yfirleitt á væng eða 
hreyfilsvæði sem í þessu tilviki 
er nákvæmlega á móts við áður-
nefnda neyðarútganga. Það er eng-
inn neyðarútgangur aftast í Dash-
8. Aftast í vélinni er þil sem skilur 
að farþegarými og farangursrými. 
Fast upp við þilið eru fimm sæti 
hlið við hlið og útilokað að komast í 
gegnum þilið. Ef eldur hefði komið 
upp í brotlendingunni á föstudag 
er alveg ljóst að u.þ.b. 21 farþegi 
hefði getað brunnið til bana, því 
það er sá fjöldi sem situr aftan við 
áðurnefnda neyðarútganga. 

Ég hef tvívegis sent Flugmála-
stjórn Íslands bréf þar sem ég 

bendi á umrædda hættu, en þeir 
segja vélina uppfylla evrópskar 
reglur eða staðla. Það er notalegt 
til þess að vita að maður getur 
þá fullkomlega löglega brunnið 
til bana inni í Dash-8. Til saman-
burðar má geta þess að í Fokker-50 
flugvélum Flugfélags Íslands eru 
fjórir neyðarútgangar – tveir 
fremst og tveir aftast. Í þeim 
vélum eru mun meiri líkur á að lifa 
af eldsvoða í brotlendingu. Flug-
félag Íslands á núna eina svona 
Dash-8 eftir slysið á föstudag. Ég 
vil því hvetja Flugfélag Íslands 
til að taka þessa seinni vél tafar-
laust úr umferð þar til ráðin hefur 
verið bót á neyðarútgönguleiðum 
Dash-8.

Fljúgandi dauðagildra
Flugöryggi

Jón 
Jónsson
bifvélavirki og 
flugáhugamaður

Núverandi líf-
eyriskerfi opin-

berra starfsmanna er ekki 
sjálfbært.

Lífeyrismál

Gylfi 
Arnbjörnsson
forseti ASÍ
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Átökin í Líbíu og hernaðarleg 
íhlutun nokkurra vestrænna 

ríkja í landið vekja miður góðar 
tilfinningar. Vandinn sem við 
blasir er ekki auðleystur, ekki 
frekar en annars staðar þar sem 
stríðsátök af hvaða rótum sem 
er geysa. Þeir sem berjast fyrir 
friði, mannréttindum og lýðræði, 
hafa ævinlega mótmælt hvers 
konar hernaðarhyggju og hernað-
arlegri íhlutun enda sanna dæmin 
mýmörg að slíkt er sjaldnast til 
þess fallið að leysa þann vanda 
sem þeim er í orði kveðnu ætlað 
að leysa. Á hinn bóginn eru einn-
ig dæmi um hitt, að óð stjórnvöld 
hafi komist upp með þjóðarmorð 
og skelfilega stríðsglæpi meðan 
alþjóðasamfélagið aðhafðist ekk-
ert til að afstýra slíkum hörm-
ungum.

Í þessum mánuði hafa tvívegis 
farið fram utandagskrár umræður 
á Alþingi um ástandið í Mið-
Austurlöndum og Norður-Afríku 
og um ábyrgð vestrænna ríkja 
á því hvernig komið er. Þar má 
m.a. finna þrjár ræður sem ég hef 
flutt um málefnið. Þar hef ég m.a. 
bent á umfangsmikla vopnasölu 
þróaðra ríkja til einræðisherra í 
þessum heimshluta og að margir 
leiðtogar vesturveldanna hafi 

gjarnan hampað mönnum á borð 
við Múbarak og Gaddafí þegar 
svo býður við að horfa. Þrátt 
fyrir að eins konar sam trygging 
þagnar innar hafi einkennt 
afstöðu innan þeirra ríkja sem 
stórtækust eru í vopnasölu blasir 
tvískinnungurinn og hræsnin við 
og er raunar orðið að umræðuefni 
í gagnrýnum fjölmiðlum austan 
hafs og vestan. Þar er nú kvikn-
uð grundvallarumræða varðandi 
sölu vopna til Líbíu sérstaklega 
og eins siðferðið í því að hagnast 
á sölu skriðdreka, flugskeyta og 

orrustuþotna til Gaddafís sem 
svo beitir þeim gegn borgurum 
sínum. Á sama tíma og athygl-
in beinist að Líbíu fara stjórnar-
herrarnir sínu fram gegn almenn-
ingi í Jemen og Barein. Og þá er 
eðlilega spurt hver sé ábyrgð 
vestrænna ríkja gagnvart 
almennum borgurum sem nú eru 
fórnarlömb ofbeldisverka og víg-
tóla einræðisherrans Gaddafís 
og annarra þvílíkra. Hvernig 
gerir alþjóða samfélagið mest 
gagn? Er líklegt að hernaðar-
íhlutun, t.d. loft árásir, þjóni hags-
munum almennings? Væri þá rétt 
að hafa hugfast mislukkaðan og 

dýrkeyptan lofthernað í Írak og á 
Balkanskaga. 

Að sjálfsögðu ber að fagna og 
styðja þá kröfu um lýðfrelsi og 
endalok kúgunar og ánauðar sem 
farið hefur yfir arabaheiminn. Um 
leið verður að gagnrýna tvöfeldn-
ina í afstöðu vestrænna hernaðar-
velda. Það er eindregin afstaða mín 
að allar aðgerðir af hálfu alþjóða-
samfélagsins (að svo miklu leyti 
sem það er skýrt skilgreint fyrir-
bæri) verði að byggjast á víðtækri 
samstöðu á vettvangi Samein-
uðu þjóðanna og í umboði þeirra. 
Öryggisráðið, sem tekur ákvarð-
anir af þessum toga, er því miður 
ekki lýðræðislegur vettvangur og 
er löngu tímabært að gerðar séu 
gagngerar breytingar á skipan 
þessara mála innan SÞ. En sam-
þykkt Öryggisráðsins er engu að 
síður miðað við núverandi skip-
an mála, forsenda fyrir slíkum 
aðgerðum. Enda þótt ályktun ráðs-
ins nr. 1973 hafi verið samþykkt 
mótatkvæðalaust var hún ekki 
óumdeild og sumar þjóðir sem sátu 
hjá í ráðinu, auk Arababandalags-
ins, eru gagnrýnar á þróun mála og 
telja álitamál hvort framfylgd loft-
ferðabannsins sé þegar komin út 
fyrir umboð Sameinuðu þjóðanna.

Ég tel það forsendu þess að 
stuðningur geti orðið almennur 
við fjölþjóðlegar aðgerðir að þær 
fari fram í fullu umboði Samein-
uðu þjóðanna og þar má enginn 
efi vera á ferðinni. Reynslan ætti 
að kenna okkur að atburðarásin 
getur fljótt tekið völdin og afleið-
ingarnar geta orðið skelfilegar 
fyrir allan almenning í landinu.

Líbía og ábyrgð alþjóðasamfélagsins
Líbía

Árni Þór 
Sigurðsson
formaður 
utanríkismálanefndar 
Alþingis

Stjórnlagaþingið 
mun semja frum-

varp að nýjum stjórnar-
skipunarlögum.

Stóra mál yfirstandandi kosn-
inga í VR, er að skipuð verði 

forystusveit sem getur rétt 
félagið við og tekist samhent á 
við gríðarlega kaupmáttarskerð-
ingu og ört vaxandi misskiptingu. 
Mikilvægasta forsendan fyrir því 
er, að nýr formaður verði kosinn 
sem er ótengdur núverandi stjórn. 
Að öðrum kosti grassera þau átök 
og flokkadrættir bara áfram, 
sem dregið hafa þrótt úr félaginu 
undan farin misseri.

Stjórnvöld hafa með vanhugsuð-
um og ósamstíga aðgerðum stuðl-
að að áframhaldandi atvinnuleysi 
og keyrt kaupmátt millitekjufólks 
niður með þeim afleiðingum að 
vaxandi misskipting ógnar nú 
undirstöðum íslenska velferðar-
kerfisins. Laga verður kjarabar-
áttu félagsins að þessum breyttu 
aðstæðum, með því að glæða hana 
nýrri hugsun og nýjum áherslum. 
Beina verður sjónum félagsins í 
auknum mæli að kjaraskerðandi 
aðgerðum stjórnvalda og krefjast 
þess að byrðum kreppunnar verði 
dreift með sanngjarnari hætti. 
Krefjast verður leiðréttinga á 
ofurskattahækkunum, hækkunar 
persónuafsláttarins og endurskoð-
unar á núverandi útfærslu verð-

tryggingarkerfisins svo að dæmi 
um brýnar aðgerðir séu nefnd.

VR þarf m.ö.o. að verða á ný 
millitekjufólki sú brjóstvörn 
sem það hefur verið og á að vera. 
Hrynji kjarabarátta millitekju-
fólks, sem er langstærsti hópur-
inn innan VR, verður róðurinn 
enn þyngri hjá þeim sem minnst 
hafa handanna á milli. 

VR þarf einnig að líta inn á við 
og endurskoða lykilþætti í starf-

seminni með hliðsjón af breyttum 
aðstæðum. Réttindi félagsmanna 
hafa verið tekjutengd um of, með 
hliðsjón af hratt dvínandi kaup-
mætti, auk þess sem varasjóður-
inn er ekki að nýtast félagsmönn-
um sem skyldi. Einnig verður að 
styrkja innviði markaðslauna-
kerfisins og „Fyrirtækis ársins“, 
svo að þessar mikilvægu stoðir 
fái staðist það álag sem kreppan, 
atvinnuleysi og vaxandi atvinnu-
óöryggi hefur í för með sér. Síðast 
en ekki síst verður VR að standa 
sem aldrei fyrr í fæturna gagn-
vart atvinnurekendum og snúa 
vörn í sókn. Aukinn kaupmáttur 
og mannsæmandi kjör – við sætt-
um okkur ekki við neitt minna!

Aukinn kaupmátt og 
mannsæmandi kjör

VR

Helga Guðrún 
Jónasdóttir
frambjóðandi til 
formanns VR

Samkvæmt launakönnun VR 
mælist kynbundinn launa-

munur félagsmanna rétt um 10%. 
Erfið lega virðist ganga að draga 
úr þessu óréttlæti því á síðustu 
árum hefur þessi munur ekki 
minnkað svo nokkru nemi. Eitt af 
því sem skýrir þennan mun er sú 
staðreynd að konur eru alla jafna 
hógværari í kröfum sínum þegar 
kemur að hinu árlega launaviðtali 
sem félagsmenn eiga rétt á. Þannig 
hafa rannsóknir leitt í ljós að þegar 
karlar og konur eru spurð hvað þau 
vilji hafa í laun, reynist munurinn 
meira en 10%. Af þeim sökum má 
ætla að munurinn muni aukast eitt-
hvað frá því sem nú er, verði ekki 
brugðist við.

Aðferðin
Til dagsins í dag hefur VR lagt 

áherslu á að hvetja konur til að 
sækja rétt sinn af fullum krafti. 
Launakönnun félagsins, sem félags-
mönnum gefst kostur á að taka þátt 
í, er öflugt tæki í höndum þess sem 
vill semja um launin sín því hún 
gefur til kynna hvernig kaupin á 
eyrinni gerast á hverjum tíma. Nú 
þegar gefið hefur á bátinn og fyrir-
tækjastjórnendur eru ólíklegri en 
áður var til þess að hækka laun, 
utan við það sem kjarasamningar 
kveða á um, er mikilvægt að leita 
nýrra leiða til að berjast gegn því 
samfélagsmeini sem launamunur 
kynjanna er. Af þeim sökum hef ég 
kynnt nýja leið sem ég tel að geti 
stutt við bakið á konum í þeirri bar-
áttu sem felst í því að útrýma kyn-
bundnu launamisrétti.

Launavog VR
Ég tel að VR eigi að standa vörð 
um hagsmuni félagsmanna sinna 
og einkum og sér í lagi þeirra sem 
hallar á. Ég tel að formaður VR, 
með stuðningi kjarasviðs félagsins, 
eigi að leita samninga við stjórn-
endur fyrirtækja um að á þeirra 
eigin vettvangi, þ.e. innan veggja 

tiltekinna fyrirtækja, sé farið 
ofan í saumana á því hver launa-
munurinn mælist þar. Þegar það 
sést svart á hvítu, en ekki almennt 
eins og í launakönnunum, eru meiri 
líkur til þess að stjórnendurnir, séu 
þeir ærlegir einstaklingar, vilji 
bregðast við og koma í veg fyrir 

misréttið. Sé hægt að fá stjórnend-
ur stórra fyrirtækja í þennan leið-
angur með VR er hægt að koma 
á fót vottunarferli sem kalla má 
„launavog VR“. Sú vottun myndi 
fela það í sér að ef forsvarsmenn 
kjaramála hjá félaginu hafa full-
vissað sig um að tiltekið fyrirtæki 
sé að taka á launamisréttinu með 
markvissum hætti, fái viðkomandi 
fyrirtæki vottun sem þátttakandi í 

launavoginni. Launavogin vísar til 
þeirrar vogar sem réttlætisgyðjan 
notaðist við. Munurinn á henni og 
VR er sá að VR ætlar ekki að hafa 
bundið fyrir augun í mælingum 
sínum, heldur ráðast að rót vand-
ans.

Aðferð sem virkar?
Einhverjir kunna að halda að þessi 
aðferð sé vonlaus í framkvæmd. 
Margt bendir þó í aðra átt. Ég hef 
rætt við fyrirtækjastjórnendur 
sem segja sig reiðubúna í þetta 
verkefni. Þá er einnig ljóst að 
fyrir tæki í dag takast á við ýmiss 
konar vanda, ekki aðeins rekstrar-
legan heldur einnig ímyndar-
legan. Fyrirtæki sem fær vottun 
um að það sé að taka á alvarlegri 
meinsemd eins og launamisrétti 
kynjanna er líklegt til þess að 
hljóta náð fyrir augum fólks, þ.e. 
viðskiptavina. Má vera að lífeyris-
sjóðir væru líklegri en ella til að 
fjárfesta í slíkum fyrir tækjum? 
Vottun sem gefur fyrirtæki „heil-
brigðisvottorð“ í þessum efnum 
mun njóta velvildar margra. Að 
minnsta kosti minnar.

Kynbundinn launamunur
VR

Stefán Einar 
Stefánsson
frambjóðandi til 
formanns VR

VR ætlar ekki 
að hafa bundið 

fyrir augun í mælingum 
sínum, heldur ráðast að 
rót vandans.

Laga verður kjara-
baráttu félagsins 

að þessum breyttu að-
stæðum.

AF NETINU

Gervibaráttumaður
Í mínum huga er ótrúlegt að 
sjálf Jóhanna Sigurðardóttir skuli 
standa frammi fyrir úrskurði 
Kærunefndar jafnréttismála um 
að hún hafi brotið jafnréttislög 
við embættisveitingu í forsætis-
ráðuneytinu. Þetta og viðbrögð 
hennar við úrskurðinum sanna 
mér endanlega að Jóhanna 
er mesti gervibaráttumaður 
í stjórnmálum sem ég hef 
kynnst. Að Hrannar B. Arnarson, 
aðstoðarmaður Jóhönnu, telji sér 
fært að afsaka Jóhönnu með því 
að vísa til álits sem Kærunefnd 
jafnréttismála gaf þegar ég 
skipaði Ólaf Börk Þorvaldsson 
í hæstarétt sýnir best hve veru-
leikafirring er mögnuð í kringum 
Jóhönnu. [ ...] 
Óhjákvæmilegt er fyrir þingflokk 
Samfylkingarinnar að taka nú af 
skarið og ýta Jóhönnu og Hrann-
ari B. til hliðar. Hún er ekki hæf 
til að gegna embætti forsætis-
ráðherra. Liðið sem hún safnar 
að sér endurspeglar vanmátt 
hennar.
bjorn.is Björn Bjarnason

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

með Miele

kr.:  24.900
Verðlistaverð kr.: 33.200

Tango Plus er vinsælasta ryksugan frá Miele
Miele ryksugurnar eru traustar
og kraftmiklar, með stillanlegu
röri og úrvali fylgihluta. Þær 
hafa hlotið hæstu einkunn hjá
neytendasamtökum í Þýskalandi.

AFSLÁTTUR

Care Collection ryksugupokar 
og ofnæmissíur eru sérstaklega
framleidd fyrir Miele ryksugur

Farðu alla leið með Miele



Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Frosnir ávextir  innihalda oftar en ekki meira af nær-
ingarefnum en ferskir. Því lengur sem þeir bíða í hillunum, 

þeim mun meira tapast af ýmsum hollum efnum. 
Séu þeir hins vegar frystir um leið og þeir eru tíndir af 
trjánum haldast næringarefnin betur í þeim.

Þegar Helga Björg Jónasardóttir á annríkt skellir hún í sig orkudrykkjum á hlaupum.

V
öruhönnuðurinn Helga 
Björg Jónasardóttir 
tekur virkan þátt í Hönn-
unarMars ásamt félögum 

sínum úr hönnunarteyminu Björg 
í bú og hefur lítinn tíma aflögu 
til að standa í matargerð. „Þá er 
gott að eiga í fórum sínum ein-
falda uppskrift af orkubombu sem 
kemur manni í gírinn,“ segir hún 
létt í bragði.

 „Þetta er grænn orkudrykk-
ur sem er alveg skínandi góður 
skyndibiti og sérstaklega góður 
á morgnana. Það má vitanlega 
skipta út ávöxtum en spínatið má 
þó helst ekki missa sín enda fullt 
af krafti.“ 

Helga Björg og samstarfskonur 
hennar Edda Gylfadóttir og Guð-
rún Hjörleifsdóttir taka meðal ann-
ars þátt í þemasýningunni Kirsu-
ber í Kirsuberjatrénu um helgina. 
Þar verður nýr hnífa segull frá 
Björg í bú til sýnis. „Hann var 
upphaflega búinn til úr eik en við 
létum gera hann úr kirsuberjaviði 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1-2 lúkur spínat (helst 
íslenskt)
1 appelsína
1 banani
1 glas appelsínusafi 
(gjarnan nýkreistur)
nokkrir ísmolar

Allt sett í góðan bland-
ara og hrært þar til 
mjúkt. Hellið drykknum 
í fallegt glas og njótið. 
Þetta er fínn morgun-
drykkur sem gefur góða 
orku inn í daginn.

HRESSANDI SPÍNATDRYKKUR

af þessu tilefni. Hann er inn-
blásinn af flóru Íslands og er hugs-
aður sem skreyting með notagildi. 
Hann er búinn kraftsegli og ýmist 
hugsaður fyrir hnífa eða lykla. 
Hann fer því vel hvort sem er í eld-
húsinu eða forstofunni.“

Þær stöllur munu einnig sýna 
peysuleysi í vöruhúsi með vöru-
hönnun í húsinu þar sem Sautj-
án var við Laugaveginn auk þess 
sem þær kynna fitulausar örflögur 
í Norræna húsinu klukkan 17.58 í 
kvöld. vera@frettabladid.is 

Skínandi góður skyndibiti



HEILSA Sýningin Heilsa & hamingja  verður haldin í Smáralind um helgina 
en þar mun fólk sem sérhæfir sig í að stuðla að bættri líkamlegri og 
andlegri heilsu gefa góð ráð. Nánar á www.heilsaoghamingja.is.

„Sýninguna byggjum við alger-
lega upp sjálfar og höfum mætt 
í vetur klukkan sex á morgnana 
til að æfa. Við leggjum okkur 
fram til að allt megi takast sem 
best,“ segir Telma Eiðsdóttir, 
ein níu stúlkna sem standa fyrir 
athyglisverðri sýningu í Skauta-
höllinni á Akureyri á morgun. 
Hún segir hugmyndina hafa 
verið í þróun lengi og miklum 
tíma hafi verið varið í undir-
búninginn. 

Stelpurnar eru allar búnar að 
æfa listhlaup á skautum í hátt í 
tíu ár og taka þátt í einstaklings-
keppnum í þeirri grein. Þær 
langaði að feta nýjar brautir í 
listinni. Því varð það úr að þær 
stofnuðu sýningarhóp í haust og 
hafa síðan stundum komið fram í 
hléum á íshokkíleikjum. Nú fær-
ast þær öllu meira í fang. 

Þema sýningarinnar er bar-
átta ungrar stúlku við krabba-
mein sem hún sigrast á og þar er 

stuðst við sanna sögu. „Bæði er 
saga stúlkunnar lesin og í dans-
inum túlkum við tilfinningar 
hennar og líðan,“ lýsir Telma. 

Þær stöllur langaði þó að gera 
meira en einungis setja upp sýn-
ingu. Því ákváðu þær að styrkja 
Krabbameinsfélag Akureyrar og 
nágrennis með viðburðinum og 
allur ágóði af miðasölu rennur 
þangað. Inngangur kostar 1.000 
krónur en 10 ára og yngri fá 
frítt. - gun

Svífa um og túlka sögu
Stúlkur úr Skautafélagi Akureyrar efna til listsýningar á ís Skautahallarinnar á Akureyri á morgun 
klukkan 17.30. Ágóðinn af sýningunni rennur til Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis. 

Stúlkurnar hafa allar æft listhlaup á skautum í hátt í tíu ár og keppt í greininni. Nú hafa þær stofnað sýningarhóp. MYND/HEIÐA.IS

10%
25%

Sölustaðir:
10 -11, Inspired í Flugstöðinni, Samkaup, Nettó,
Kaskó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 

Kaupfélag V- Húnvetninga, Kaupfélag Skagfirðinga,
Verslunin Vísir, Bláa lónið, Hreyfing, Krambúðin, 

Fiskbúðin Freyja, Melabúðin.

ÍSLENSK  FÆÐUBÓT

BITAFISKUR
-næring fyrir líkama og sál

LAGERSALA
40-80% afsláttur
Sængurfatnaður 
Barnavörur
Handklæði
Borðdúkar
Rúmteppi
Löberar
Púðar & fleira

Aðeins þessa einu helgi!

Sængurfatnaður frá 3.990 kr

Rúmteppi frá 4.990 kr

www.lindesign.is

Lagersala Lín Design Malarhöfða 8

Ný sending af 
sparifatnaði.

Tilvalið í ferm-
ingar, brúðkaup 

eða afmæli.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
MENNING
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Blóm og plómur
Bloggið Thecherryblossomgirl.com 
er fullt af rómantískum 
myndum og skemmtilegri 
tísku. Blogginu hefur 
verið haldið úti frá árinu 
2007. Sú sem stend-
ur á bak við síðuna er 
hin af hinni franska 
Alix en stúlkan er 
menntaður hönn-
uður, rekur eigið 
tískumerki og sinn-
ir ýmsum tísku-
tengdum verk-
efnum samhliða 
bloggskrifunum. 
Bloggið inniheldur bæði myndir af 
henni sjálfri og því sem hún klæðist 
dagsdaglega og myndir af nýjustu 
straumum og stefnum innan tísku-
heimsins.

Sem fluga á vegg
Síðan jakandjil.com/

blog er stútfull af stór-
skemmtilegum mynd-
um úr heimi tískunnar. 

Lesandanum gefst 
meðal annars færi 

á að skimast svo-
lítið bak við tjöld-
in á tískusýningum 
stóru tískuhúsanna 
og einnig að fylgj-
ast með götutísk-
unni í helstu stór-
borgum heims. 
Bloggið er 

bæði litríkt og 
skemmtilegt 
fyrir augað.

núna
✽  Ekki missa af

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Umsjón Sara McMahon Forsíðumynd Stefán Karlsson Útlitshönnun 
Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@365.is og Sigríður Dagný 
Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

blogg vikunnar

Hönnuðurinn John Galliano var 
á dögunum handtekinn fyrir 

ill ummæli í garð annarra gesta 
á veitingahúsi einu í París. Réttað 
verður yfir Galliano einhvern tím-
ann á milli apríl og júní og verði 
hann fundinn sekur um kynþátta-
fordóma getur hann átt yfir höfði 
sér sex mánaða fangelsisvist auk 
peningasektar.

Í  k jöl far  ásakananna var 
Galliano sagt upp störfum sem 
yfirhönnuði Dior-tískuhússins 
og telja margir að hann eigi ekki 
afturgengt inn í heim tískunnar. 
Galliano hefur þó borist hjálp úr 
óvæntri átt því Philippe Virgiti, 
maðurinn sem kærði Galliano 
fyrir ummælin, sagði í viðtali 
við Le Parisien að honum þætti 
málið allt hið versta. „Það varð svo 
mikið fjölmiðlafár í kringum þetta 
atvik. Þetta var aðeins rifrildi milli 
tveggja aðila á bar. John Galliano 
á þetta ekki skilið og ég vil ekki 
sjá að ferill hans verði eyðilagður,“ 
sagði Virgiti og bætti við: „Ég held 
að hann sé ekki fordómafullur. 

Ég held að hann sé veikur og að 
honum hafi verið ögrað.“ Hvort 
þessi ummæli Virgiti hafi einhver 
áhrif á gang mála á þó eftir að 
koma í ljós.  - sm

Hönnuðinum John Galliano ögrað:

Ekki fordómafullur

Í vanda John Galliano er atvinnulaus og 
stendur í miðjum málaferlum. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

RÓMANTÍSKT ÆVINTÝRI Fatahönnunarfyrirtækin Andersen & Lauth og Farmers 
Market standa að viðburði í porti Hafnarhússins í kvöld í tengslum við HönnunarMars. Atburðurinn 
nefnist Hljómur úr hönnun og er unninn í samstarfi við tónlistar- og kvikmyndagerðarfólk. Þar 
verður hinu ævintýralega yfirbragði A&L fléttað saman við sveitarómantíkina sem einkennir Farmers 
Market svo úr verður íslenskt ævintýri. Sýningin hefst klukkan 20.30.

T ímaritið Mæna er unnið af 
nemendum á þriðja ári í 

grafískri hönnun við LHÍ og er 
þetta önnur útgáfa þess. Í tíma-
ritinu er meðal annars fjallað 
um þátt kvenna í grafískri hönn-
un þar sem konur eru hlutgerð-
ar og hlutir kvengerðir. 

Að sögn Bergþóru Jónsdóttur, 
nemanda í grafískri hönnun, 
er tímaritið samstarfsverkefni 
nemenda og kennara við LHÍ og 
viðurkennir hún að margt hafi 
komið henni á óvart þegar þátt-
ur kvenna í grafískri hönnun 
var skoðaður. „Það var margt 
sem kom á óvart þó maður vissi 
svo sem fyrirfram að það ríkir 
ekki jafnrétti í þessum bransa,“ 
segir Bergþóra og tekur sem 
dæmi hversu fáar konur skipa 
stjórnunar-  og hönnunarstöður 
hjá auglýsingastofum landsins. 
„Mér fannst það skjóta skökku 

við, sérstaklega í ljósi þess að 
neyslustýring heimila er í mikl-
um mæli í höndum kvenna og 
þess vegna beinist markaðssetn-
ing oftast beint að þeim.“

Ýmsir fagmenn og -konur 
lögðu sitt að mörkum með 
greinaskrifum í tímaritið en 
nemendur sáu alfarið um útlit 
og útgáfu þess og viðurkennir 
Bergþóra að það hafi gengið mis-
jafnlega. „Það er frekar erfitt að 
setja tuttugu grafíska hönnuði 
í einn hóp og fá þá til að sam-
ræmast um útlit á einhverju.  
Þetta hafðist þó á endanum og 
við erum öll mjög sátt við út-
komuna,“ segir hún glaðlega. 

Hægt verður að nálgast ein-
tak af Mænu á skrifstofu skólans 
við Skipholt 1. Netútgáfa blaðs-
ins verður einnig aðgengileg á 
næstu vikum á slóðinni www.
maena.is.  - sm

Skoða þátt kvenna í grafískri hönnun á Íslandi:

MARGT KOM
Á ÓVART

Gefa út blað Tímaritið Mæna er gefið út af nemendum á þriðja ári í grafískri hönnun. 
Bergþóra Jónsdóttir segir verkefnið hafa verið krefjandi en skemmtilegt.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Íþróttatoppur 1.250.-
Ein stærð

Yoga kvartbuxur: 
Stærðir S – L 
2.690.-

Yoga síðbuxur: 
Stærðir S – L 
2.990.-

Litir svart, ljós og 
dökk grár, hvítur, 
brúnn og fjólublár.

Yoga síðbuxur: 
Stærðir 2XL – 3XL 
3.290.-
Svartar.

Íþróttatoppur 1.450.- 
Ein stærð

Íþróttatoppar margir litir 
990.- 
SM / ML 

SOHO/MARKET Á FACEBOOK
Grensásvegur 16 - sími 553 7300 
Opið mán-fös 14–19. Laugd. 12–17

 Margir litir.

FÖNGULEG Leikkonan Evan 
Rachel Wood mætti í þessum gull-
fallega kjól á frumsýningu Mildred 
Pierce í byrjun vikunnar.  NORDICPHOTOS





Innan tískuheimsins má finna fjölda fjölskyldufyrirtækja. Sum eru 
rótgróin og önnur ný af nálinni en þau eiga það öll sameiginlegt að þar 
koma fjölskyldur saman í nafni tískunnar. Hér má einnig finna slík fjöl-
skyldufyrirtæki og fékk Föstudagur að kynnast þeim betur.

Fjölskyldumeðlimir starfa saman innan tískugeirans:

TÍSKUHJARTAÐ SLÆR Í TAKT

Hvernig atvikaðist 
það að þið fóruð að 
vinna saman? 
Ása Ninna: Við 
höfum alltaf átt 
þann draum að 
geta byggt eitt-
hvað saman upp frá 
grunni. Við höfum 
bæði áhuga á tísku 
og hefur Gummi 
rekið fyrirtæki í 
fjölda ára. Svo þegar 
við sáum þetta tæki-
færi gátum við ekki 
annað en stokkið á 
það.

Hvernig gengur að 
vinna svo náið með 
hvort öðru?  
Guðmundur: Við 
erum tiltölulega ný-
byrjuð að vinna svona 
mikið saman og hefur 
það gengið mjög vel. 
En við finnum samt 
strax að það þarf 
að vanda sig mjög 
mikið til að skilja 
að heimilislífið og 
fyrirtækjarekstur inn. 

Það getur stundum 
verið svolítið mikið 
þegar við erum farin 
að fara yfir stöðu 
reikninga og næstu 
pantanir þegar við 
erum að bursta tenn-
urnar.

Hver er helsti kostur 
Guðmundar? 
Ása Ninna: Helsti 
kosturinn hans 
Gumma er hvað 
hann er ábyrgðar-
fullur og alltaf með 
allt á hreinu. Svo er 
hann yfirmáta dug-
legur og metnaðar-
fullur.

Hver er helsti kostur 
Ásu Ninnu? 
Guðmundur: Helstu 
kosturinn við Ásu 
Ninnu er hvað hún er 
bjartsýn og jákvæð. 
Hún hefur líka rosa-
lega mikinn metnað 
fyrir þessu verkefni 
okkar og vegum við 
hvort annað upp.

ÁSA NINNA PÉTURSDÓTTIR OG GUÐMUNDUR HALLGRÍMSSON, SAMBÝLISFÓLK Reka saman verslunina GK Reykjavík.

Hvernig atvikaðist það að þið fóruð að 
vinna saman? 
Sigyn: „Mér fannst Mundi vera að gera svo 
frábæra hluti í fatahönnun og ákvað að 
skella mér með í slaginn og við stofnuð-
um saman fyrirtækið MUNDI.“
Mundi: „Ég fór til mömmu og sagði: „Hey, 
þessar peysur sem ég var að gera eru að 
fá mikla athygli. Ættum við kannski að 
stofna fatamerki saman?“

Hvernig gengur að vinna svo náið með 
hvort öðru? 
Sigyn: „Þetta var svolítið mikil samvera 
til að byrja með þegar við vorum bara tvö 
í fyrirtækinu og hann bjó enn heima. En 
eftir að hann flutti að heiman gat ég hætt 
í mömmuhlutverkinu og við erum alveg 
ótrúlega góðir vinir og gengur mjög vel að 
vinna saman.“
Mundi: „Það var stundum strembið fyrstu 
árin en nú er það lauflétt og yndislegt.“

Hver er helsti kostur Munda?
Sigyn: „Helsti kostur Munda er auðvitað 
hvað hann er frábær hönnuður og lista-
maður. Hann er líka mjög einbeittur og 
smámunasamur með sína hönnun, hvort 
sem það er fatahönnun, grafísk hönnun, 
myndlist eða kvikmyndagerð.“

Hver er helsti kostur Sigynjar? 
Mundi: „Hún heldur öllu batteríinu 
saman. Hún er mjög skipulögð, skynsöm 
og ábyrgðarfull og svo hefur hún talsvert 
meira vit á peningum en ég.“

SIGYN OG MUNDI, MÆÐGIN Mundi er 
hönnuður og Sigyn framkvæmdastjóri.

MYND/JÓI KJARTANS

Hvernig atvikaðist það að 
þið fóruð að vinna saman? 
Edda: Okkur hefur alltaf 
langað til að vinna saman, 
og þegar Sólveig flutti til Ís-
lands eftir nám í Danmörku 
sáum við kjörið tækifæri 
til að vinna saman. Okkur 
semur svo vel og tísku-
hjartað okkar slær svo vel 
í takt.
Sólveig: Við höfum alltaf 
verið mjög samrýmdar og 
góðar systur og höfðum 
lengi talað um að fara 
út í eitthvað skemmti-
legt samstarf. Þess vegna 
lá þetta beint við þegar 
ég kom heim úr námi frá 
Danmörku rétt fyrir jól 
2009. Við lögðum drög að 
samstarfinu strax í byrjun 
árs 2010 og út frá því gerð-
ist þetta einhvern veginn 
bara af sjálfu sér.

Hvernig gengur að vinna svo 
náið saman? 
Edda: Það gengur mjög vel 
að vinna saman, við pöss-
um vel upp á hvor aðra og 
nýtum mismunandi hæfi-
leika okkar til hins ýtrasta. 
Við kunnum samt alveg að 
að rífast, en við kunnum 
líka alveg að sættast.
Sólveig: Það gengur bara 
rosalega vel. Edda er fata-
hönnuður en ég arkitekt 
þannig að við erum með 
ólíkan bakgrunn þótt báðar 
séum innan skapandi geira. 
Það gerir okkar sterkar á 
mismunandi sviðum svo 
við bætum hvor aðra upp 
og erum óstöðvandi saman 
fyrir vikið. Við erum mjög 
samstilltar og duglegar að 
peppa og hvetja hvor aðra. 
Við fíflumst líka mikið 
saman, ekki síst á álags-
tímum til að létta andrúms-
loftið. Auðvitað rífumst 
við stundum eins og öll 
systkini. Yfirleitt ristir það 
þó ekki dýpra en svo að 
ekki sé hægt að laga það 

með smá snarli. Við verðum 
báðar rosa pirraðar þegar 
við erum svangar!

Hver er helsti kostur Sól-
veigar?
Edda: Sólveig er einstak-
lega hæfileikarík á svo 
stóru sviði. Hún er líka 
mjög fyndin og það er svo 
gaman að vinna með henni. 
Það er erfitt að nefna bara 
einn hlut hérna. Svo er hún 
líka rosalega umburðarlynd 

þegar ég er erfið! Hún er 
jarðtengingin mín og besti 
vinur minn.

Hver er helsti kostur Eddu? 
Sólveig: Í okkar samstarfi 
hlýtur helsti kostur Eddu 
að vera sá hvað hún er 
hæfileika ríkur hönnuður. 
Ég læri helling á að fylgjast 
með henni að störfum. Hún 
er líka mjög jákvæð, fyndin 
og skemmtileg að eðlisfari.

EDDA OG SÓLVEIG RAGNA, SYSTUR Hanna fatnað undir heitinu Shadow Creatures.

MYND/DANÍEL RÚNARSSON

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Prufið litina á  
opi.com

INNIHELDUR ENGIN DBP, TOLOURENE EÐA FORMALDEHYDE

OPI Nail Lacquers eru öll með hinum einstaka Pro Wide™ Bursta 
(einkaleyfi)

Lakkið eina umferð af  
Black Shatter  
yfir þurrar neglur 
þannig færðu fullkomið
Katy útlit!

Teenage 
Dream

The One That 
Got Away

Last Friday 
Night 

Not Like 
the Movies

Prufið nýju Katy Perry lökkin hjá Naglafræðing OPI  
sem verður í Lyfjum & heilsu Kringlunni 

frá kl 13-17 í dag föstudag  
og 12-16 á morgun laugardag

Kringlunni
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KERTI 
3 FYRIR 2

FERMINGAR GJAFIRNAR  
         OG SKRAUTID

ilmkertin og 
ilmirnir 

komin aftur

19.900.-
papasan stóll

290.-
bordskraut 
      frá: 

39.900.-stólar

490.-

  snyrtivörur
- án paraben efna 
      frá: 

1190.-ilmir 790.-ilmkerti frá: 

490.-gjafavara frá: 



6 föstudagur  25. mars
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Jóhanna Margrét 
Gísladóttir er nýjasti 
liðsmaður fréttateymis 
Stöðvar 2. Hún er dúx úr 
Versló, hefur gaman af 
ferðalögum og ákvað að 
taka einkaflugmanns-
próf meðfram háskóla-
náminu.

Viðtal:  Sara McMahon

Ljósmyndir: Stefán Karlsson

J
óhanna Margrét sleit 
barnsskónum í Skerja-
firðinum, sem hún segir 
vera eins og lítið þorp í 
miðri höfuðborginni.

Móðir hennar starfar sem kennari 
en faðir hennar og eldri systkini 
eru á kafi í fyrirtækjarekstri. Hún 
hefur mikinn áhuga á viðskiptum 
og fjármálum og segist ekki 
hafa langt að sækja þann áhuga. 
„Systkini mín eru hagfræðingur 
og viðskiptafræðingur að mennt 
þannig að viðskipti eru gjarnan 
rædd við matarborðið þegar fjöl-
skyldan kemur saman,“ segir Jó-
hanna og brosir. 

Aðspurð segist hún kunna því 
ágætlega að vera yngsta barnið 
enda fylgi  því ýmsir kostir. 
„Systkini mín eru komin með eigin 
fjölskyldur og ég gat því valið um 

staði til að borða kvöldmat eftir að 
ég flutti að heiman, það er ákveð-
inn kostur,“ segir hún hlæjandi. 
„Við mamma erum líka mjög nánar 
og ég eyddi miklum tíma með 
henni og geri enn. Vegna þess að 
ég átti ekki systkini sem voru nær 
mér í aldri var ég alltaf mikið með 
fullorðna fólkinu og ætli maður 
hafi ekki þroskast mikið á því.“

ÚR BANKA Í SJÓNVARPIÐ
Sé nafn Jóhönnu Margrétar sleg-
ið inn í Google-leitarvélina kemst 
maður meðal annars að því að 
hún útskrifaðist með hæstu ein-
kunn frá Verslunarskóla Íslands. 
Jóhanna Margrét viðurkennir að 
hún hafi ávallt verið mjög náms-
fús og lagt mikið kapp á að fá 
góðar einkunnir í skóla. „Ég hef 
alltaf verið frekar dugleg í skóla, 
ætli það fylgi því ekki að vera ör-
verpi og dóttir kennara,“ segir hún 
og brosir. 

Í 8. bekk var Jóhanna Margrét 
færð upp um bekk og þar segist 
hún hafa blómstrað innan um góða 
bekkjarfélaga. Að grunnskólanum 
loknum stóð valið um mennta-
skóla á milli Kvennaskólans og 
Verslunarskólans. Mikill áhugi á 
viðskiptum og öllu því tengdu varð 
þó til þess að hún ákvað að sækja 
um í Versló. Eftir stúdentspróf hóf 
Jóhanna Margrét nám í fjármála-
verkfræði við Háskólann í Reykja-
vík en ákvað eftir hrun að skipta 

yfir í rekstrarverkfræði og útskrif-
aðist með BSc-gráðu úr því fagi 
síðasta vor. 

Hún hóf störf hjá Stöð 2 nú í 
janúarmánuði en áður hafði hún 
unnið við gjaldeyrismiðlun hjá 
Arion banka. En af hverju ákvað 
hún að skipta um starfsvettvang? 
„Ég kom aðeins að blaðaútgáfu í 
Versló og var einnig ritstjóri Há-
skólablaðsins í HR og hafði alltaf 
mjög gaman af fjölmiðlastarfinu. 
Þegar ég sá að Sigríður Mogensen 
og Guðný Helga Herbertsdóttir 
voru að hætta hjá Stöð 2 ákvað ég 
að prófa að sækja um. Ég var síðan 
kölluð í viðtal og í kjölfarið boðin 
þessi staða. Mér fannst tilboðið 
of gott til að hafna því, það voru 
þó ekki allir í fjölskyldunni sátt-
ir við þá ákvörðun mína að hætta 
hjá bankanum en eins og bróð-
ir minn sagði þá lifir maður bara 
einu sinni.“

Ekki hafa allir kjark til að standa 
fyrir framan upptökuvél og flytja 
landsmönnum fréttir og segir Jó-
hanna Margrét að hún hafi verið 
mjög stressuð fyrir sitt fyrsta viðtal. 
„Púlsinn var mjög hraður meðan á 
því stóð, ég skal alveg viður kenna 
það. En þetta er skemmtilegt starf 
og í gegnum það upp lifir maður 
nýtt ævintýri á hverjum degi. 
Kristján Már fréttastjóri sagði mér 
að í þessu starfi væri maður stans-
laust að læra eitthvað nýtt og það 
finnst mér mjög heillandi.“  

Jóhanna Margrét Gísladóttir, fréttakona á Stöð 2, segir hvern dag í vinnunni vera mikið ævintýri. 

PÚLSINN Á FU
Í FYRSTA VIÐTA

Þarna er ég að prófa Kalashnikov AK-47 hríðskotabyssu í 
Víetnam.

Stolt á hestbaki í Mývatnssveit eins árs gömul með mömmu og 
Gumma bróður.

Ég og kærastinn minn, Óli, í 
Boston í sumar.

Ég og mamma fyrir framan Ang-
kor Wat hindúahofið í Kambódíu.

SALON REYK JAVÍK

= 
 

VERTU VELKOMIN  
SALON REYKJAVÍK
GRANDAGARÐUR 5
1 0 1  R E Y K J A V Í K
SÍMI :    56 85  305
O P N U N A R T Í M A R
VIRKA DAGA:     9 - 18
LAUGARDAGA     9 - 13

  
SALON REYKJAVÍK BÝÐUR UPP Á NÝJA NATURA KERATIN 

SLÉTTUNARMEÐFERÐ SEM GEFUR MJÚKT, SLÉTT, 
HEILBRIGÐT, FALLEGT OG GLANSANDI HÁR.

  

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði 
á 120 stöðum um land allt. 
Nánari upplýsingar á 
visir.is/dreifing

and allt. 
á





HELGINA 2. TIL 3. APRÍL STENDUR RFF FYRIR POP UP-
MARKAÐI Á LAUGAVEGI 91. ÞAR VERÐUR HÆGT AÐ 
SKOÐA OG KAUPA FÖT FRÁ FLEIRI EN ÞRJÁTÍU ÍSLENSKUM 
FATAHÖNNUÐUM UNDIR EINA OG SAMA ÞAKINU.

Hátíðin í fyrra gekk vonum 
framar og skilaði afar jákvæðri 
umfjöllun um íslenska 
fatahönnun og Ísland í fjölmiðla 
víða um heim. Í ár taka 22 

hönnuðir  þátt í Reykjavik 
Fashion Festival og verður 
hátíðin stærri að umfangi 
nú með fjölda erlenda 
blaðamenn til þess að 
útbreiða fagnaðarerindið.
 Reykjavik Fashion 
Festival er vettvangur 
íslenskra fatahönnuða til 
þess að gera hönnun sína 
sýnilegri fyrir almenningi, 
fjölmiðlum og fjárfestum.
 Mikil gróska er í 
greininni og með því að 
leiða saman hæfileikafólk 
í viðburð sem þennan fæst 
yfirsýn yfir það sem er að 
gerast um þessar mundir.
  Það er trú okkar að 
í fatahönnun leynist mikill 
vaxtarbroddur í útflutningi 
verðmæta frá Íslandi. Hlúa 

þarf að greininni og því fjölmarga 
hæfileikafólki sem framleiðir föt 
á Íslandi. Nú þegar efnahagur 
landsins er á brauðfótum er 
þörf á vitundarvakningu hins 
opinbera og fjárfesta á þeirri 
þróun sem orðið hefur í skapandi 
iðnaði.
 “Nýsköpun “er orð sem 
nýlega kom inn í orðræðu hins 
opinbera og vonumst við til að 
vilji sé til verka í framhaldinu.
 Til dæmis má nefna 
átaksverkefnið “Ár nýsköpunar” 
hjá Samtökum iðnaðarins sem 
lofar góðu. Nokkur umræða hefur 
verið í fjölmiðlum undanfarið 
um umfang skapandi greina í 

hagkerfi Íslands en samkvæmt 
Hagstofunni velti fatahönnun og 
tengdar greinar 10.5 milljörðum 
árið 2010. Það er von okkar að 
Reykjavik Fashion Festival festi 
sig í sessi fyrir fatahönnun sem 
álíka viðburður og Airwaves er 
fyrir íslenska tónlist enda liggur 
sérstaða og aðdráttarafl Íslands 
einna helst í skapandi greinum, 
auk náttúrunnar.
 Í ár koma um 60 
blaðamenn frá erlendum 
fjölmiðlum til þess að 
fylgjast með hátíðinni og 
upplifa Ísland. Umfjöllun um 
íslenska fatahönnun víða 
um heim í framhaldinu mun 
hafa margföldunaráhrif sem 
þátttakendur hátíðarinnar munu 
njóta góðs af sem og ímynd 
Íslands.
 Með hátíðinni vill 
Reykjavík Fashion Festival 
styrkja það frumkvæði og 
metnað sem nú þegar er til staðar 
hjá íslenskum fatahönnuðum og 
greiða leið þeirra að útflutningi 
og markaðssókn erlendis.
Reykjavik Fashion Festival yrði 
ekki að veruleika nema með 
dyggum stuðningi fyrirtækja hér 
á landi sem hafa trú á hátíðinni. 
Stjórn RFF er gríðarlega þakklát 
þeim fyrirtækjum og opinberu 
aðilum sem styrkja hátíðina í ár.
Við óskum áhorfendum 
hátíðarinnar góðrar skemmtunar 
og vonum að fólk verði margs 
vísari um þann spennandi 
heim sem 
fatahönnun 
á Íslandi er 
orðinn.

FORSÍÐA
Ljósmyndari
Kjartan Már Magnússon 
Stílisti
Ellen Lofts
Makeup 
Ísak Freyr Helgason
Hár 
RFF team hárteimi í boði Label M
Fatnaður 
Hanna Felting 

LJÓSMYNDIR
Jói Kjartans

Eftir að hafa upplifað 
stemninguna á Reykjavík 
Fashion Festival frá 31. mars til 
2. apríl, séð allar sýningarnar og 
öll fallegu fötin er komið að því að 
reka smiðshöggið á herlegheitin. 
Fyrir suma er þetta ef til vill 
mikilvægasti hluti hátíðarinnar, 
þar sem hægt er að koma höndum 
yfir eitthvað af þeim flíkum sem 
til sýnis hafa verið á RFF.
 Helgina 2. til 3. apríl 
verður haldinn risa Pop Up-
markaður á vegum RFF. Þar gefst 
gestum og gangandi það einstaka 
tækifæri að skoðað hönnun fleiri 
en þrjátíu leiðandi íslenskra 
hönnuða á einum stað. Um er að 
ræða ýmist glænýjar vörur beint 
úr saumavélinni sem sumar 
hverjar sjást í fyrsta skipti á RFF, 
eða sýnishorn og vörur úr eldri 
hönnunarlínum.

 Hægt verður að skoða 
tískusýningar hátíðarinnar 
á markaðnum og spjalla við 
hönnuðina um þeirra eigin 
hönnun og hátíðina í heild. 
Sérfræðingar frá Maybelline, 
Label M og Oroblu verða einnig á 
staðnum og gefa góð ráð varðandi 
förðun og stíl.
 Fyrir þá sem eru að 
fiska eftir bestu kjörunum verður 
sérstakur Reykjavík Fashion 
Festival afsláttur á völdum 
vörum, allt að 70 prósent.
 Pop Up-verslunin verður 
á Laugavegi 91,þar sem áður 
var Gallerí sautján. Hvergi 
verður betra að sjá hvað er að 
gerast í íslenskri fatahönnun og 
hvert hún stefnir. Markaðurinn 
er eingöngu opinn þessa einu 
helgi og því um að gera að grípa 
tækifærið og gera góð kaup.

Pop Up markaður

www.rff.is

Reykjavík Fashion Festival 2011 
er nú haldið í annað sinn. 

Netblaðið 
kemur út 31. mars.

TímaritT

www.rff.is

Dalvegi 18, Kóp.  -  Sími 568 6500 - www.fondra.is
Opið 10-18 virka daga, laugardaga 11-16

Við eigum efnin fyrir 
þínar hugmyndir.
Full búið af nýjum
efnum, sniðum
og sníðablöðum.



1) IZZY
Cinnamon Tank
Fairy Jeans

2) ANDREA
Cave Shirt
Wild One Jeans

3) GABBY
Acerila Jacket
Jasponyx Tee
Wild One Jeans

Laugavegur 56
101 Reykjavíkwww.nikitaclothing.com www.rff.is



SHADOW CREATURES

Á Íslandi eru vetur kaldir, langir 
og dimmir. Skuggarnir eru 
fjölmargir og þjóðsögurnar sem 
af þeim spretta enn fleiri. Þessi 
vetrarheimur er innblástur 
fatahönnunar systranna 
Sólveigar Rögnu og Gunnhildar 
Eddu Guðmundsdætra.

SONJA BENT

Innblásin af polkadoppum, 
slaufum og origami, hannar 
Sonja Bent föt sem má út skilin 
milli hins kvenlega og hins 
karlmannlega. Þar má nefna 
sérsniðnar skyrtur með bótum og 
bindum/slaufum í stíl.

SPAKSMANNSSPJARIR

Spaksmannsspjarir er eitt elsta 
og þekktasta hönnunarmerki 
Íslands, stofnsett af þeim Björgu 
Ingadóttur og Völu Torfadóttur. Í 
hönnun þeirra er lögð áhersla á 
einstakar klassískar flíkur

SRULI RECHT

Hjá Sruli Recht og fellur 
hönnunin einhvers staðar mitt á 
milli vöruhönnunar, klæðskurðar 
og skósmíða. Útkoman hefur 
meðal annars verið regnhlífar, 
skotheldir vasaklútar, borð, belti 
og skór.

VERA

Vera Þórðardóttir vakið mikla 
athygli fyrir hönnun sína. Lady 
Gaga hefur meðal annars komið 
fram í flík frá Veru, auk þess sem 
hún var sérstaklega verðlaunuð 
fyrir línu sína í Fashion 
Awareness Direct-keppninni á 
síðasta ári.

ÝR

Árið 2010 stofnuðu þær Ýr og 
Erna María Þrastardætur 
hönnunarmerkið Ýr. Þær vinna 
með flókin munstur og mörg 
mismunandi efni í sömu flík, 
með það að sjónarmiði að búa til 
flíkur fyrir nútímakonur.

ANDERSEN & LAUTH

Andersen & Lauth er þekkt fyrir 
einstakar handgerðar flíkur. Á 
RFF sýnir merkið vetrarlínu sína, 
„Atelier“, sem innblásin er af 
kventísku þriðja áratugar síðustu 
aldar og er spennandi, kvenleg og 
tímalaus.

ÁRÓRA

Orðstír Áróru Eirar 
Traustadóttur byggist ekki 
einungis á hönnun hennar á 
krögum og axlaskrauti, heldur 
einnig frábæru handbragði og 
natni við smáatriði. Á RFF í ár 
mun hún sýna stöðugt stækkandi 
hönnunarlínu sína.

BIRNA

Frá 2002 hefur hönnun Birnu 
Karenar Einarsdóttur fengist í 
verslunum víðar um heim. 
Heimahöfn hennar er 
Kaupmannahöfn, en flíkur 
hennar hafa meðal annars verið 
til sölu í verslun hins virta 
Louisiana nýlistasafns í 
Kaupmannahöfn.

DÍSDÍS

Með hina metnaðarfullu og 
frjálslyndu nútímakonu í huga 
hannar DísDís föt sem þekkt eru 
fyrir efnisgæði og fagurfræðilegt 
jafnvægi. Síðastliðin fimm ár 
hefur hún búið og starfað í 
Suður-Indlandi þar sem öll 
hennar föt eru framleidd.

E-LABEL

Samstarf nokkurra ungra 
íslenskra hönnuða undir nafninu 
E-label fór af stað með látum árið 
2007 er fyrsta línan þeirra seldist 
upp á aðeins átta vikum. 
Fatahönnun þeirra er hagkvæm, 
þægileg, á viðráðanlegu verði og 
auðvelt að breyta frá dag- yfir í 
kvöldklæðnað.

EYGLÓ

Eygló reynir stöðugt að finna upp 
hjólið þegar kemur að efnissniði. 
Það gerir það að verkum að 
hönnun hennar er sveipuð 
ákveðnum framtíðarblæ. 
Húmorinn er aldrei langt undan 
og oftast má finna hann í einu 
eða öðru formi í hönnunarlínum 
Eyglóar.

FORYNJA

Óskilgreinanlegur og heillandi 
veikleiki í hreinu og fallegu 
formi. Innra með er skuggi 
sjálfsins, drifinn áfram af 
ídealisma og fegurð. Fókus 
Forynju á RFF er áður tómt 
herbergi, nú kreatívt 
menningarfangelsi, lokað frá 
umheiminum.

HANNA FELTING

Flíkur Hönnu er úr innlendum, 
náttúrulegum efnum, sem unnin 
eru á einstakan hátt af henni 
sjálfri. Afraksturinn er flíkur 
sem eiga sér engan líka í gæðum 
og sérstöðu.

HILDUR YEOMAN

Gáskafullir fylgihlutir gera Hildi 
að einum ævintýragjarnasta 
tískuhönnuði landsins. Að eigin 
sögn vill hún búa til heilan 
fantasíuheim með hönnun sinni, 
heim sem er fallegur, tælandi og 
fylltur töfrum. Þjóðlegar 
handverkshefðir leika einnig 
stórt hlutverk í hönnunarferlinu.

KALDA

Systurnar Katrín Alda og 
Rebekka Rafnsdætur stofnuðu 
Kalda árið 2010. Katrín er 
menntaður fatahönnuður, en 
Rebekka nam heimspeki og 
skapandi skrif. Saman hrærast 
þær í eigin andstæðum og hanna 
út frá neðanmarka sjálfskoðun.

KRON BY KRONKRON

Kron er án efa best þekktu 
skóhönnuðir Íslands, en að baki 
merkinu standa Hugrún 
Árnadóttir og Magni 
Þorsteinsson. Eftir mörg ár í 
bransanum hönnuðu þau sína 
eigin skólínu árið 2008 og sóttu 
innblástur í gleðina sem felst í 
sköpun og litadýrð.

MUNDI

Fá listform eru Munda 
óviðkomandi. Hann hefur til 
dæmis lagt stund á grafík, 
innsetningar, gjörninga, myndlist 
og höggmyndalist. Hann kemur 
til með að sýna nýjustu 
hönnunarlínu sína á RFF, AW11, 
en hún er sú áttunda í röðinni frá 
honum.

NIKITA

Vörur frá Nikita fast í rúmlega 
1.400 búðum í um þrjátíu 
löndum. Ár hvert sendir Nikita 
frá sér tvær nýjar hönnunarlínur. 
Önnur inniheldur 
snjóbrettaklæðnað en hin 
götuklæðnað. Sú síðarnefnda 
kemur út undir nafninu Nikita 
Selekzion.

RAIN DEAR

Rain Dear sérhæfir sig í 
regnkápum og fylgihlutum fyrir 
konur. Hugmyndafræðin gengur 
út á að allar konur geti fundið 
kápu við sitt hæfi burt séð frá 
líkamsbyggingu og lífsviðhorfum. 
Efnisval í kápurnar er einstakt 
en hönnuðirnir sjá um þróun og 
hönnun þess frá A til Ö.

REY

Einkunnarorðin eru einföld: 
Tímalaus gæði. Hver flík er gerð 
til að nýtast og ber að fagna. 
Innblástur litavals kemur úr 
náttúrunni og er áherslan lögð á 
flæði.

ROYAL EXTREME

Mottó Royal Extreme er „more is 
more, less is bore“. Hver kona á 
skilið að baða sig í fallegum 
hlutum sem endurspegla 
persónuleika hennar og 
tignarleika. Útkoman er gáskafull 
hönnun þar sem bæði má finna 
klassísk og módernísk áhrif.

Rjóminn af íslenskri 
fatahönnun verður 
til sýnis á Reykjavík 
Fashion Festival. 
Fjölmargir innlendir 
hönnuðir, margir 
hverjir vel þekktir 
langt út fyrir 
landsteinana, taka 
þátt. Hönnuðirnir 
spanna gríðar 
fjölbreytilegt svið.

HönnuðirH

Magnetic
Naglaskólinn 
Frábært nám

Frábær kennsla

Frábærar vörur

Skólinn kostar 329,900 kr. 

Innifalið eru námsgögn og glæsilegur vörupakki

Raðgreiðslur visa/euro

Verið velkomin í heimsókn til okkar að skoða glæsi-
lega aðstöðu naglaskólans.

Erum á facebook!

Tekið er við umsóknum í skólann í síma 510-8080 eða 
á skoli@beautyworld.is 

Beautyworld Höfðabakki 9, 110 Reykjavík 
Sími 510-8080 www.beautyworld.is

Heildverslunin Zahira ehf 
er komin með umboðið 
fyrir hinar frábæru TEMPTU 
airbrush vörur. Bjóðum allt 
fagfólk velkomið til okkar.

Zahira ehf. • Höfðabakka 9 • Sími 588-2323 • www.zahira.is • erum á facebook.





„Mikilvægi tískuiðnaðarins fyrir 

Ísland er mikið en gæti orðið 

gríðarlegt. Við þurfum ekki annað 

en að horfa til nágrannalanda 

okkar eins og Danmerkur til 

þess að sannfærast um það,“ 

segir Jóhanna Björg Christensen, 

ritstjóri RFF blaðsins. „Dönsk 

hönnun hefur á aðeins 15  árum 

orðið að iðnaði sem er orðinn sá 

þriðji stærsti í útflutningi þar í 

landi og veltir tugum milljarða 

á hverju ári. Hvers vegna ættum 

við Íslendingar ekki að geta 

þetta líka? Við eigum mikið af  

hæfileikafólki á þessu sviði.“ 

Jóhanna bendir einmitt á hversu  

mikilvægt Reykjavik Fashion 

Festival er, bæði sem  vettvangur 

fyrir íslenska hönnuði til þess 

að koma saman og vinna að 

einhverju stærra, kynna sig hér 

á landi en ekki síður erlendis. 

„Þetta er í annað sinn sem við 

höldum RFF og það hefur nú 

þegar vakið töluverða athygli 

erlendis. Í ár hafa fjölmargir 

erlendir blaðamenn og 

kaupendur frá  virtum verslunum 

boðað komu sína. Við höfum nú 

þegar séð dæmi um hversu góður 

stökkpallur RFF getur verið fyrir 

unga hönnuði. Í fyrra kynnti 

Unnur Hlín Kristjánsdóttir 

hönnun sína undir merkinu 

Royal Extreme og í framhaldinu 

fékk hún byr undir báða vængi 

og var meðal annars boðið að 

sýna á tiskuvikunni í New York. 

Við sem stöndum að RFF lítum 

ekki síður á viðburðinn sem 

mikilvægan vettvang fyrir þá  

sem eru að læra fatahönnun. RFF 

er samfélag fagfólks sem ungir 

hönnuðir geta orðið hluti af en 

gerir einnig kröfur til þeirra og  

veitir þeim aðhald svo þeir 

kynnist öllum hliðum þess 

að vera hönnuður, ekki síst 

markaðssetningunni og 

skipulagningunni í kringum 

hana,“ segir Jóhanna sem mun 

njóta tískunnar á næstunni.

Live project nefnist vídeó- og 

myndabloggsíða þar sem gestir og 

þátttakendur í Reyjavík Fashion 

Festival geta sett inn myndir og 

myndbönd frá hátíðinni og deilt 

þannig sinni eigin upplifun af 

RFF. Myndböndin og myndirnar 

þurfa alls ekki að vera unnar, 

þvert á móti, skemmtilegast er 

að fá þær bara beint inn á síðuna 

til að gefa sem besta mynd af því 

sem gestirnir sjá og upplifa.

 Með þessu móti geta 

þeir sem fylgjast með síðunni, 

hvar svo sem þeir kunna að vera 

staddir í heiminum, fengið mynd 

af því sem fram fer frá hátíðinni, 

beint frá sjónarhóli áhorfandans, 

og fundið stemninguna á 

rauntíma, hvort sem er í gegnum 

tölvuna eða símann.

 Síðan er opin öllum 

og er slóðin www.liveproject.is. 

Myndir og myndbönd fyrir síðuna 

skal senda á live@liveproject.is 

eða hlaða upp gegnum 

m.liveproject.is

Hönnun er mikilvæg 
útflutningsvara

RFF með augum áhorfenda
   —
www.liveproject.is

TímaritT

www.rff.is
Netblaðið 
kemur út 
31. mars.
Allt sem þú 

vilt vita um Reykjavík 
Fashion Festival, 
hönnuðirnir,  greinar, 
myndaþáttur, viðtöl 
og margt, margt 
fleira...

Efnin úr Vogue 
eru á RFF!

Full búð af nýjum efnum:
• Jersey: margar gerðir og litir
• Netefni með teygju
• Spandexefni
• Ullarefni
• Satin 
• Velúr með teygju
• ...og margt, margt fleira

Ath: S. Ármann Magnússon heildverslun 
hefur sameinast Vogue og fást flest þau 
efni sem þar voru til nú í Vogue bæði í 
smásölu og heildsölu.



THE BRONZING POWDER 

SÓLIN EÐA  
TERRACOTTA? 

Það tekur aðeins nokkrar
sekúndur að njóta sumars allt
árið….
Hvort sem þú ert viðkvæm/björt
ljós eða dökk á hörund, mun
terracotta ýta undir og kalla fram
þinn náttúrulega húðlit.
Litatónarnir koma í nýrri öskju
sem færir sumarljómann inn
í líf hverrar konu og hún verður
samstundis geislandi!!!!! 

Nýtt í Terracotta: 
 

Terracotta Serum, nokkrir 
dropar og þú viðheldur 
fallegum lit allt árið. 

 
Terracotta kastaníuvatn, 
fallega gylltur litur fyrir 
allann líkamann við öll 
tækifæri. 

 
Second skin effect. 
Hraustlegt útlit, léttur farði 
sem dregur fram ljóma 
húðarinnar. 

Miss Sweety 

Falleg augnskugga-palletta, sumarlegir 
og rómantískir litir. Nude Passion 001. 

146 Cappucino Velvet 

Highlighter. 

Fluffy Peach 003, krem kinnalitur. 

Silky Rose 004, krem kinnalitur. 

Maskari sem lengir og þykkir. 

 

VOR 2011 

Rómantískt  
Vor 2011 

Miss Mole 

122 Nougat Velvet  

Vertu „trendy“ og taktu vel á móti 
vorinu eins og GOSH gerir. Það er 
algjör rómantík í loftinu hjá GOSH 
vorið 2011, mjúkir litir, pínu saklausir 
en töff. Vertu með, prófaður GOSH.....
OH MY GOSH.



Vera
Rain Dear
EYGLO
E-Label
Sonja Bent

HLÉ 45MIN

Royal Extreme
Nikita
Sruli Recht
Forynja
Spakmannsspjarir

Captain Fufanu
Arroglance DJ’s
Margeir + Urður
Már & Nielsen

Kiriyama Family
DJ Fingaz/Young De

Sin Fang
1985!
Danni Deluxe
Ghostface Killah

TÓNLISTTÍSKA

Andersen & Lauth
REY
Shadow Creatures
DísDís
BIRNA
Hildur Yeoman

HLÉ 45MIN

Kron by KRONKRON
Kalda
Áróra
HANNA felting
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MUNDI
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Hafnarhúsið
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22:00 
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00:00 
NASA

LAUGARDAGUR 
2. APRÍL
20:45 
Listasafn Íslands 
Hafnarhúsið
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kemur út 
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Allt sem þú 

vilt vita um Reykjavík 
Fashion Festival, 
hönnuðirnir,  greinar, 
myndaþáttur, viðtöl og 
margt, margt fleira...

www.rff.is

Fæst í öllum helstu snyrtivöruverslunum.
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FLÝGUR UM HÁLOFTIN
Jóhanna Margrét er einnig með 
einkaflugmannspróf sem hún tók 
samhliða háskólanáminu. Hún 
segir návígið við Reykjavíkur-
flugvöll á æskuárunum líklega 
hafa kveikt áhugann en það var 
pabbi hennar sem plataði hana til 
að fara í fyrsta flugtímann. „Það er 
skemmtilegt að segja frá því að við 
erum nokkur sem vinnum á frétta-
stofunni sem erum með einka-
flugmannspróf. Ég hef samt ekki 
flogið mikið síðan ég fékk prófið 
vegna flugvélaleysis en ég stefni á 
að kaupa mig inn í einhvern klúbb 
bráðum og þá er planið að ferðast 
um Ísland í háloftunum,“ segir hún 
glaðlega.

Jóhanna Margrét er í sambúð 
með Ólafi Sigurgeirssyni heil-
brigðisverkfræðingi og kynntust 
þau í gegnum námið í HR. „Við 
lentum saman í hóp í samnings-
tækniáfanga í skólanum og þannig 
kynntumst við upphaflega. Ég gaf 
honum svo einhvern tímann far 
heim úr bænum og síðan þróuðust 
hlutirnir bara eðlilega,“ segir hún. 

Það kemur mörgum á óvart að 
heyra að Jóhanna Margrét neyt-
ir ekki áfengis og segist hún hafa 
tekið þá ákvörðun ung að árum. 
„Ætli ég sé ekki of „bissí“ til að 
drekka, ég þarf að nýta hvern dag,“ 
segir hún og hlær. „Þetta var bara 
ákvörðun sem ég tók. Ég skemmti 
mér alveg nógu vel án áfengis 
þannig að ég sé ekki tilganginn 
með því að drekka. Maður er vissu-
lega fljótari að detta úr stuði ef 
maður fær til dæmis yfir sig bjór-
glas þegar maður er edrú en fyrir 
utan það er ég alveg jafn hress og 
hinir. Vinkonum mínum fannst 
þetta skrítið til að byrja með en 

núna eru þær bara voða fegnar að 
hafa einhvern til að keyra sig heim 
úr bænum um helgar,“ segir hún 
glaðlega. 

Innt eftir því hvort hún finni 
aldrei fyrir þrýstingi frá vinum og 
kunningjum til að smakka áfengi 
svarar hún því neitandi. „Það var 
bara á menntaskólaárunum en 
ekki lengur.“

FERÐAST MIKIÐ
Eitt helsta áhugamál Jóhönnu Mar-
grétar eru ferðalög og hefur hún 
meðal annars ferðast víða um Asíu 
og Evrópu. Tólf ára gömul heim-
sótti hún Indland ásamt móður 
sinni og mun sú reynsla seint líða 
henni úr minni. „Ég man vel eftir 

fátæktinni og það var mikið sjokk 
fyrir tólf ára íslenska stelpu að 
verða vitni að henni. Ég heimsótti 
svo Kambódíu, Laos og Víetnam 
fyrir tveimur árum sem var einn-
ig mjög áhugavert. Mamma mín 
er sögukennari og það var mjög 
merkilegt að ferðast til dæmis um 
Kambódíu og fræðast um sögu 
landsins og alla þá hræðilegu at-
burði sem áttu sér þar stað fyrir 
ekkert svo löngu,“ segir hún.

Jóhanna Margrét segist hafa 
mjög gaman af því að heimsækja 
önnur lönd og kynnast nýrri 
menningu og hefur fullan hug á 
því að prófa að búa erlendis ein-
hvern tímann í framtíðinni. „Mig 
langar mikið í nám til Bandaríkj-
anna. Ég held það geri öllum gott 
að prófa að búa erlendis í einhvern 
tíma.“ Spurð af hverju Bandaríkin 
heilli svo segir hún tvær ástæður 
að baki því: „Bæði af því að mér 
finnast Bandaríkin sem land mjög 
skemmtilegt og þar eru líka marg-
ir góðir viðskiptaskólar.“ 

ULLT 
ALINU

Mér fannst tilboðið of gott til að hafna 
því, það voru þó ekki allir í fjölskyldunni 

sáttir við þá ákvörðun mína að hætta hjá 
bankanum en eins og bróðir minn sagði þá 
lifir maður bara einu sinni.

Opið föstudag 11-18, laugardag 11-17.Bjóðum 20% afslátt í dag, laugardag og mánudag.
LAUGAVEGUR 86-94, 101 REYKJAVÍK, S: 511 2007

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, 
meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. 
Þú færð meira af öllu á Vísi.
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✽hrósið öðrum
útlit

LOKKANDI RÓSAILMUR  Rósalínan frá L‘Occitane 
minnir á rósir og rómantík. Línan inniheldur meðal annars 
skemmtilega tvennu ilmvatns og gloss sem er hentug til að 
geyma í töskunni þegar maður er á ferð og flugi. Að auki inni-
heldur hún hárúða sem mýkir hárið og gefur því mildan rósailm. 

Hjartaró

É g er talsmaður hreinskilnislegra samskipta þar sem maður segir það 
sem maður meinar og meinar það sem maður segir. Vissulega geta 

orð sært og mín hafa gert það í ófáum tilfellum en ég vil samt trúa því 
að sannleikurinn sé tímabundinn sársauki eins og að rífa af sér plástur. 
Þetta viðhorf var mér ekki alltaf til framdráttar í leit minni að maka. Með 
maka er ég ekki endilega að meina „hinum eina rétta að eilífu“. Ég er ekki 
viss um að það sé einn réttur maki handa hverjum og einum heldur er 
það misjafnt eftir tímabilum hvernig hver einstaklingur passar við mann.

Mér fannst makaleitin flókin en skemmtileg. Ég hafði gaman af því 
að líta yfir troðfullan skemmtistað og velta því fyrir mér hvort einhver 
þarna inni fengi hjarta mitt til að slá hraðar. Þegar 
hjartað tók aukaslag einkenndust næstu dagar af 
þvölum lófum, hjartaflökti, stuttum andardrætti og 
sælubrosi. Svo kom að því. Óvissan um framtíðina 
tók yfirhöndina og spurningin sem enginn nennir að 
ræða var farin að verða hávært suð sem olli höfuðverk 
og pirringi, „hvað erum við að gera“? Það ætlar sér 
enginn að fá þennan höfuðverk heldur læðist suðið 
upp að manni og verður háværara með tímanum þar 
til annar aðilinn tekur málin í sínar hendur og segir 
af eða á. Ég hef verið báðum megin við borðið, bæði 
sú sem þráir svörin en þorir ekki að spyrja og sú sem forðast spurning-
una með því að neita að svara. Líkaminn þolir illa þetta ástsjúka tímabil 
adrenalíns og óvissu, hjartað vill slá með sínum taktfasta hætti og suðið 
í höfðinu þarf að þagna.

Sumir hafa fundið leið til að komast hjá þessu ófremdarástandi með því 
að tilkynna hátt og snjallt við fyrstu kynni „ég er ekki að leita mér að sam-
bandi“. Málið er dautt og báðir aðilar vita að hér er um tímabundinn leigu-
samning að ræða. Þó virðist það ekki alltaf vera svo, allavega ekki ef marka 
má glanstímarit sem veita ráð um hvernig megi „snúa“ viðkomandi. Pers-
ónulega mæli ég gegn slíkum ráðum, þetta er ekki orðaleikur heldur ber 
að treysta viðkomandi, hann langar ekki í samband með þér. Það er raun-
veruleg merking þessa setningar; þó að viðkomandi sé vissulega til í að 
eyða tíma með þér veit sá að hér er ekki um langtímasamaband að ræða. 
Mikill tímasparnaður er því fólginn í yfirlýsingunni og hana ber að virða.

Það ætti að vera eins auðvelt að tilkynna að viðkomandi væri að leita 
að langtímasambandi en svo er ekki. Það er bannorðið sem ekki má nefna 
í kynnum við mögulega maka því þú gætir hrætt viðkomandi. Undarleg-
ur tvískinnungur sem ég hef kosið að vanvirða í ljósi hreinskilnislegra 
samskipta. Ef þú veist að hverju hjartað leitar að máttu endilega deila því 
með heiminum því hugsanalestur er tímafrekur og getur verið særandi.

Þegar 
hjartað 

tók aukaslag 
einkenndust 
næstu dagar af 
þvölum lófum, 
hjartaflökti, 
stuttum 
andardrætti og 
sælubrosi.

Sendu Siggu Dögg póst með spurningum eða óskum um umfjöllunarefni. 
Netfangið er kynlif@frettabladid.is

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

Vorlínan frá snyrtivöruframleið-
andanum Lancôme er innblás-

in af tísku áttunda áratugarins og 
glamúr og gleði diskótímabilsins. 
Línan inniheldur fjólubláa litatóna 
ásamt gylltum og silfurlitum tónum 
og er áherslan á kvenleika, frelsi og 
náttúrulega fegurð.

Hildur Ingadóttir, snyrti- og förð-
unarfræðingur hjá Lancôme, 

segir vorlínuna henta bæði konum 
með heita og kalda litatóna og sýndi 
lesendum Föstudags hvernig megi 
ná fram fallegri vorförðun. „Það er 
bæði hægt að ýkja og draga úr förð-
uninni eftir hentisemi. Varirnar eru 
frekar hlutlausar og á þær notaði ég 
mjög ljósan varalit ásamt fölbleiku 
glossi,“ útskýrir Hildur. Á kinnar 
notaði hún kinnalit úr vorlínu Lan-
côme og svolítið sólarpúður til að 
fríska frekar upp á útlitið. „Á augun 
notaði ég augnskuggapallettu með 
silfruðum tónum. Ég notaði einnig 
silfurlitan augnskugga úr krukku til 
að draga augun betur fram.“

Ný vorlína Lancôme minnir á glamúr diskótímabilsins:

FALLEG FÖRÐUN FYRIR VORIÐ

Fiðrildi og slaufur 
Kinnaliturinn er skreyttur 
fiðrildum og slaufum.

Vorlegt og flott Hild-
ur Ingadóttir, snyrti- 
og förðunarfræðing-
ur hjá Lancôme, sýnir 
hér fallega og kvenlega 
vorförðun. 
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Glamúr Falleg 
gloss í vorlínu Lan-

côme.

Fjölnota 
Þessa augn-
skugga má 
einnig nota 
á kinnbein, 

bringu eða í hár.

Kvenlegur Mildur 
og fallegur vara-
litur úr vorlínu Lan-
côme. 

Glæsilegt úrval af kjólum 
í Brúðkaupsveisluna. 

Njóttu þess að koma!! 

Stíll - Laugavegi 58, 101 Reykjavík  
sími: 551 4884 - www.stillfashion.is



K R I N G L U N N I

NÝJAR VÖRUR VIKULEGA!

FYRIR  Þ IG OG ÞÁ SEM 
ÞÉR  ÞYK IR  VÆNST  UM!

NEXT Kringlunni • Sími 551 3200

Bolir frá 1.290 
Gallabuxur frá 4.990 
Leggings frá 1.490 
Dragtir frá 12.990 
Brjóstahaldarar 2 í pk. frá 4.990 
Sokkar 5 í pk. frá 1.990 

Bolir frá 1.490 
Gallabuxur frá 4.990 
Skyrtur 2 í pk. frá 4.990 
Nærbuxur 5 í pk. frá 3.990 
Sokkar 7 í pk. frá 2.490 
Jakkaföt frá 22.990 

Náttgallar 3 í pk. 0 -18 mán. frá 4.490
Langermabolir 4 í pk. 3 mán. - 5 ára frá 3.490
Leggings 2 í pk. 3 mán. - 5 ára frá 2.490
Hettupeysur 3 -12 ára frá 3.490
Gallabuxur 3 -12 ára frá 2.490
Skyrtur 3 -12 ára frá 2.990

Kíktu á verðin!



KOMDU Í PARTÝ!

Þrír litir: Svartur, ljós og blár. Verð 9.890.kr- Tveir litir: Kamelbrúnt og svart. Verð 19.690 kr.-Tveir litir: ljós og svartur. Verð kr 12.490.- 

Bata skóverslun Smáralind 
www.facebook.com/Bata Smáralind Island

Einn litur. Stærðir 36-41.
Verð 17.995 kr. 

2 litir, svart og rautt. Stærðir 36-41. 
Verð 17.995 kr.

Einn litur. Stærðir 36-41. 
Verð 8.995 kr. 

Einn litur. Stærðir 36-41. 
Verð 8.995 kr.

1 litur, stærðir 36-41.  
Verð 14.900 kr.

2 litir, svart og ljóst. Stærðir 36-41. 
Verð 15.900 kr.

2 litir, svart og ljóst. Stærðir 36-41. 
Verð 14.900 kr.

Billi Bi
Leður innan og utan

Litur: svart
Verð: 31.990,-

BDA
Leður innan og utan

Til í svörtu og ljósbrúnu
Verð: 17.990,-

SHOE BIZ
Leður innan og utan
Litir: Svart og beige
Verð: 21.990,-

Bianco Kringlunni. S: 5332130.
www.facebook.com/biancoiceland

Fást í GS skóm Kringlunni og Smáralind
www.facebook.com. GS skór

www.ntc.is

Fæst í Kaupfélaginu Kringlunni og Smáralind
www.facebook.com. Kaupfélagið Kringlunni/Smáralind

Fátt er skemmtilegra en að mæta í nýrri flík eða nýjum skóm á árshátíð



Belladonna
Skeifunni 8

S: 517-6460S: 517-6460

ZARA
Smáralind 

s: 522-8344
Kringlu 

s: 522-8320

Toppur:
Verð: 4.995
Litir: Margir litir
Klútur: 3.995
Einnig til bleik/fjólublár.

Mynstraður kjóll
Verð: 8.995
Stærðir: XS - XL
Litir: Mynstur og svartur.

Jakki: 
Verð: 11.995
Stærðir: XS – XL
Litir: Svartur og brúnn

Blágrænn kjóll
Verð: 15.860

Stærðir: 44 – 56
Litir: Svartur og turkis

Svartur kjóll
Verð: 15.980
Stærðir: 42 – 52

Mynstraður kjóll
Verð: 16.980
Stærðir: 42 – 54 
Litir: Mynstur og svartur.

Blúndu ermar: 
Verð: 8.680
Stærðir: 42 - 48

Pils;
Verð: 6.995
Stærðir: 34 - 42
Litir: margir litir

Bolur
Verð: 4.990
Ein stærð
Litir: Peach, svartur og beige

Arna verslun Grímsbæ 
Efstalandi 27 - 108 Reykjavík 

Sími: 527 1999

Svartur kjóll
Verð: 7.990

Stærðir: SM – ML
Litir: Svartur og metal.

Kjóll
Verð: 9.990

Stærðir: 1 og 2
Litir: Fjólublár, hvítur, beige 

og rústbrúnt.
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YFIRHEYRSLAN
Hildur María Valgarðsdóttir, 
ljósmyndari.

Háir hælar eða flatbotna skór: Ó, 
elskulegu flatbotna skórnir.

Ómissandi í snyrti-
budduna: Bleikur 

kinnalitur. 

Uppáhalds-
liturinn: Svartur 
er uppáhalds og 

blár fallegastur.

Hver eru nýjustu 
kaupin? Peysa frá Cheap Monday.

Hvað dreymir þig um að eignast? 
Mig dreymir um að eignast fullt af alls 
konar, kannski eitt stykki fyrirtæki. 

Hvaða lag kemur þér í gott skap? 
James Brown kemur öllum í gott 
skap … eins og lagið Sex Machine. 
Og já, Elín Helena.

Uppáhaldshönnuð-
urinn: Það eru allir að 
hanna í dag. Finnst þetta 
of erfið spurning, verð 
að sofa á henni. 

Uppáhaldsdrykk-
urinn: Kók, nei, ég 
meina Hollustu-
drykkur. Í hann fer 
ein lúka spínat (gott 
að geyma það í 
frysti og nota það 
frosið), 100 g fros-
ið mangó eða ananas 
og 3 dl Happy Day 
Multivitamín safi. 

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

AUDI Q7 QUATTRO 3,0 tdi S-line. 
02/2007, ekinn 60 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur F1 skipting, 7 manna, 
bakkmyndavél, BOSE hljóðkerfi og 
mikið meira! TILBOÐSVERÐ 9.190.000 
kr. #320737 Bíllinn er eitt flottasta 
eintak sinnar gerðar á landinu!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Peugeot 206 XR Présence Árgerð 
05/2005, ekinn 88þ.km, bsk, hiti í 
sætum, loftkæling, ný tímareim, ný 
skoðaður og er á staðnum! Verð 
1.190.000kr. Raðnúmer 131294. Sjá 
nánar á www.stora.is 

Isuzu D-Max Árgerð 06/2010, ekinn 
6þ.km, ssk, álfelgur o.fl.. Er eins og nýr. 
Verð aðeins 4.390.000kr! Bíllinn er á 
staðnum! Raðnúmer 150741. Sjá nánar 
á www.stora.is

M.Benz ML500 Árgerð 04/2006, ekinn 
117þ.km, leður, lúga o.m.fl.. Frábært 
tilboðsverð aðeins 4.990.000kr 
staðgreitt! Bíllinn er á staðnum! 
Raðnúmer 151507. Sjá nánar á www.
stora.is.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Allir Suzuki utanborðsmótorar á 
lækkuðu verði og flestar stærðir á lager 
til afgreiðslu strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

ISUZU Crew cab dlx 35”. Árgerð 2001, 
ekinn 212 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð: 1.490.000.- TILBOÐ 950.000.- 
Rnr.332600.

CHRYSLER Town - country lxi 4x2. 
Árgerð 2005, ekinn 55 Þ.MÍLUR, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.990.000. TILBOÐ 
1.490.000.- Rnr.332981.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

 Jeep GRAND CHEROKEE OVERLAND 
HEMI, árg. 3/2006, ek62þús.km, sjálfsk, 
326hö, Flottasta týpa með öllu, Fluttur 
inn nýr og einn eigandi, Ásett verð 
aðeins 3590þús.kr, Er í salnum hjá 
okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

TOYOTA Land cruiser 120 vx 35”. 
Árgerð 2005, ekinn 128 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 5.690.000. Spólvörn 
og skirðvörn, Einn með öllu. Rnr.115631

TOYOTA Hilux d/c SR 3.0. Árgerð 2007, 
ekinn 142 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.280.000. Tilboð 2.980.000. 
Rnr.115742.

TOYOTA Hilux double cab sr d/c,. 
Árgerð 2006, ekinn 84 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 2.790.000. Rnr.121259.

TOYOTA Land cruiser 120 vx. Árgerð 
2008, ekinn 78 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 7.290.000. Rnr.121242.

TOYOTA Yaris Terra 1.0. Árgerð 2008, 
ekinn 55 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.570.000. Tilboð 1.370.000. Rnr.121083.

TOYOTA Prius Hybrid 1.5. Árgerð 2008, 
ekinn 36 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.980.000. Skipti í ódýrari Rnr.121152.

TOYOTA Land cruiser 120 LX. 
Árgerð 2004, ekinn 122 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 3.590.000. Skipti á 
ódýrara Rnr.207497.

TOYOTA Land cruiser 120 GX 8 manna. 
Árgerð 2008, ekinn 42 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 6.980.000. Skipti í 
ódýrara, Flott eintak. Rnr.115866.

Toyota Akureyri
Baldursnes 1, 600 Akureyri

Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18,

 

 Bílar til sölu

Toyota Rav4, árg. 2004, disel, ek. 173 
þús. Ný yfirfarinn hjá Toyota. Verður til 
sýnis og sölu hjá Toyota Kletthálsi. V. 
1.690þ.kr. Góður stgr. afsláttur.

Jeppar, pallbílar, fólksbílar. NÚ FÆRÐU 
EINNIG VARAHLUTI Á BETRI VERÐUM! 
Útvegum á betri verð frá Toyota, Ford, 
Dodge, Chrysler, Audi, Benz, BMW og 
öðrum helstu framleiðendum. HYBRID 
umhverfisvænir bílar sem eyða 40% 
minna eldsneyti. Meira en milljón bílar 
á söluskrá. Toyota Tacoma sýningarbílar 
á milljóna afslætti. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. www.islandus.com - 
Sími 5522000

Grand Cherokee árg’02, ek.91 þús 
mílur. Tilboð 1.1 millj. Ath skipti. Uppl. 
í s. 699 0283

Reunalt Megane ssenic 1,6. Árg. ‘99, sk. 
‘12 5 gíra. Vetra og sumardekk. Uppl. í 
s. 616 2597.

Til sölu Kia Sportage árg.’01, ek. 113 
þús. Ásett v. 390 þús. Uppl. í s. 863 
6685.

Til sölu Mazda 1600 árg. 97. Ek. 65þ. 
Ssk. Ný yfirfarinn og góður bíll. V. 420 
þ. S. 566 7960 / 617 7223.

Toyota Hiacea árg.’02, hvítur, m. 
3ja sæta bekk. Ek. aðeins 120 þús. 
Í þokkalegu ástandi. Góður bíll fyrir 
iðnaðarmenn og verktaka. Staðgr. Verð 
800 þús. Nánari uppl. í gsm 863 5100.

VW Passat station árg.’ 99 ek. 215 þús. 
Sk’11, tímabært að skipta um tímareim. 
V. 300 þús. engin skipti. Uppl. í s. 899 
3722.

Til sölu Toyota Corolla Hatcback XLI 
árg.’95, 5g, sk’11. Fallegur og góður. V. 
250þ. Uppl. í s. 896 8568.

 250-499 þús.

!!! Tilboð 420þús !!!
FORD MONDEO árg’2001 ek.170 
þús,skoðaður 2012, beinskiptur,virkilega 
góður bíll! ásset verð 640 þús TILBOÐ 
420 ÞÚS! S.841 8955

 500-999 þús.

Hyundai Getz ‘07,ek. 87þús. 1400cc, 5 
dyra, bsk, nýsk. ‘12, nýleg heilsársdekk. 
Verð 900 þús.

 Bílar óskast

Vantar bíl!
Óska eftir bíl fyrir allt að 350 þús. stgr. 
má þarfnast lagfæringa s. 659 9696.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, 
skoða allt. Hringdu í síma 691 9374.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

 Kerrur

VIÐGERÐAR- OG 
VARAHLUTAÞJÓNUSTA

Allir gerðir af kerrum, viðgerðar- og 
varahlutaþjónusta. Dráttarbeisli á 
flestar gerðir bíla. Ásetning á staðnum. 
Víkurvagnar ehf. S 577 1090 www.
vikurvagnar.is

 Bátar

Grásleppuveiðimenn
Nálfeld grásleppunet, 12 mm flot- 10 
mm blý. Vorum að fá sendingu af 
grásleppunetum, vönduð vara. Heimavík, 
S. 892 8655. www.heimavik.is

 Hjólbarðar

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
S. 896 8568.

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði

 Varahlutir

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Til sölu

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA SJÓNVARP
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.



Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97, 
Subaru Impreza 99 og Skoda felicia 
99, Peugeot 306 99 og 406 ST. Nissan 
Almera 97, Ford 250 99. kaupi bíla til 
niðurrifs. Partasala smiðjuvegi 11 sími 
661 5270.

Erum að rífa!
Musso, Terrano, Nubiru, Lanos, 
Galloper, H1, Santa Fe, Nissan DC 97, 
Trooper, Ford 250, Clio 00, Megan 
98, Freelander, Impreza 97, Baleno 
96, VW Polo 99, Ford Escape 01, Opel 
Corsa 98, Peugot 306. Kaupum bíla til 
niðurrifs . Musso varahlutir Kaplahrauni 
9 Hafnarfirði. S.864 0984

Partatorg.is Notaðir varahlutir í 
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, 
I30. Honda Jazz, CRV. Fókus, M.Benz 
margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki 
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, 
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu 
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. 
Musso og margt fleira. Kaupum bíla 
til niðurrifs. S. 555 6666 & 898 8835. 
Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
S. 896 8568.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

VW, Skoda, Audi, 
varahlutir og viðgerðir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu 
tegundum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Vantar þér pípara? Hringdu í Rivus 
ehf S.8563030 rivus@rivus.is FAGLEG 
ÞJÓNUSTA

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315.

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

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. 
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur 
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

 Bókhald

Framtöl og Fjármál
Framtöl fyrir einstaklinga og einstaklinga 
með rekstur. Vönduð vinna, verð frá 
5000kr. Sími 577-3434.

Framtöl - bókhald- ársreikningar. Mikil 
reynsla - sanngjarnt verð. www.fob.is 
s. 517-3977

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

 Málarar

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

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

 Tölvur

 Nudd

GOOD MASSAGE WITH TWO OR FOUR 
HANDS 659 62 69

Líkamsnudd! Frábær þjónusta! Dúndur 
tilboð aðeins í dag!! S. 661 8272 eða 
693 0348.

Whole body massage. S. 849 5247.

THE BEST!!!LUXURY WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME! 
!869 8602.

New whole body massage. S. 864 
8449, Isabella.

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

 GOTT NUDD - KR. 4500
TILBOÐ 2 SAMAN. Skrúbb, pottur, nudd 
og veitingar kr. 9900. DETOX-ÚTHR. 
Heilsumat og veitingar kr. 5500. DETOX 
2 SAMAN heilsumat og veitingar kr. 
9900. JB Heilsulind. S. 823 8280

 Spádómar

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt 

á Vísi eða fengið sendan daglegan 

tölvupóst með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

GÓÐAR 
FRÉTTIR FYRIR 
VESTURLAND
Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 31 stöðum á Vesturlandi og 120 stöðum um land allt. 

Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing.

Fjöldi lausasölustaða á Vesturlandi

Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing.

Fjöldi lausasölustaða á Vestur

Vesturland 

Bónus, Akranesi
Krónan, Akranesi
N1 verslun, Akranesi
Olís, Akranesi
Samkaup Strax, Akranesi
Bónus, Borgarnesi
Olís, Borgarnesi
Samkaup, Hyrnunni, Borgarnesi
Samkaup Úrval, Borgarnesi
Munaðarnes, Borgarnesi
Samkaup  Strax, Bifröst
Verslunin Baulan, Borgarfirði

Hönnubúð, Reykholti, Borgarfirði
Bónus, Stykkishólmi
Olís, Stykkishólmi
Hrannarbúðin, Grundarfirði
Samkaup Úrval, Grundarfirði
N1 verslun, Ólafsvík
Olís, Ólafsvík
Hraðbúð N1, Hellissandi
Shell/Vélsmiðja Árna Jóns, Hellissandi
Samkaup Strax, Búðardal
Bónus, Ísafirði
Hamraborg, Ísafirði

i

N1 þjónustustöð, Ísafirði
Samkaup Úrval, Ísafirði
Olís, Bolungarvík
Samkaup Úrval, Bolungarvík

Skeljungur, Bolungarvík
N1 Flateyri
N1 Þingeyri 
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908 1888
Spásími Daddýar verð við 
næstu viku. 250 kr. mín.

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Skraddarinn á horninu er 
fluttur á Skúlagötu 26, 3. 

Hæð. (Lyfta)

Opið mán-fös frá 10-17. 
S. 552 5540 og 861 4380.

Vantar manneskju til að plísera silkiefni, 
helst með vél. Tilbúin að skoða allt. 
Uppl. í s:6907847, Signý.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Heimilisþjófavörn
Þjófavörn fyrir heimahús, hringir í 3 
símanúmer. Örfá stk eftir.

City Runner ehf
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

Opið frá 13 til 18 mánudaga 
til föstudaga.

 

Stigi til sölu. Tilboð óskast. Uppl. í s. 
844 1011.

Tilboð
Vandaðir dömuskór úr leðri, 
skinnfóðraðir. Tilboðsverð: 4.500.- 
Misty skór Laugavegi 178, s: 551 2070.

Klassískur gítar full stærð poki,neglur 
og kennsludiskur Kr:16.900,- Gítarinn 
ehf,Stórhöfða 27 Sími:552 2125,www 
gitarinn.is, gitarinn@gitarinn.is.

Búslóð til sölu vegna flutninga. Opið 
hús frá 13-18 á laugardag og sunnudag. 
Hraunbraut 26, Kópavogi.

Ísskápar, þvottavélar, Eumenia með 
þurrkara, uppþvottavélar, þurrkarar, 
frystikista, stiga stýrissnjóþota, 
barnaþríhjól, barnahjól, sjónvörp, 
Tölvuflatskjár S. 896 8568.

 Óskast keypt

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.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið 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

Leigjum þessi glæsilegu áklæði ásamt 
ýmsum öðrum fylgihlutum sem 
tengjast brúðkaupinu. SÓFALIST - s. 
692 8022 www.sofalist . is - www.
brudarskreytingar. is

Umframlager!
Kaupum eða seljum í umboðssölu 
umframfatalager og föt úr þrotabúum. 
Vinsamlegast sendið okkur vefpóst á 
umframlager@gmail.com með öllum 
upplýsingum.

HEILSA

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is 

Ný netverslun: 
www.betriheilsa.is/erla

Heilsuvörur Herbalife, frí ráðgjöf. 
8918902 asta@dagamunur.is www.
dagamunur.is

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Spa Dream Oasis

Margar gerðir af nuddi fyrir 
menn, konur og pör. Vel 

menntuð og með góða reynslu 
á þessu sviði. Ekkert sex nudd.

Opið frá 10-19 mán-lau. 
Uppl. s. 862 0941

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. 
Unique experience for men, women 
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

 Námskeið

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Netleikir breyta krónum. í usd ? 
Námskeið 
SparA@netland.is

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ýmislegt

Vatnsheldar og sterkar reiðhjólatöskur 
5 ára ábyrgð, þýsk gæði. Hirzlan 
Smiðsbúð 6, 210 Garðabæ Sími 564-
5040 www.hirzlan.com

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

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

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

 Húsnæði óskast

Par óskast eftir lítill íbuð helst í miðbæ 
Rvk, greiðslug. 80 þús. S. 615 8425.

68 ára kona óskar eftir 2 herb. íbúð til 
leigu á sv. 111 eða 112. Greiðslugeta 70 
þús. á mán. Uppl. í s. 661 3858.

 Atvinnuhúsnæði

Ca. 75fm iðnaðarhúsnæði með stórri 
innkeyrsluhurð í HFJ. Uppl. í s. 892 
5309.

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

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

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

ATVINNA

 Atvinna í boði

KAFFI MILANO FAXAFENI
Óskum eftir að ráða fólk í fulltstarf. 
Uppl. á netfang milano@internet.is

Vantar duglega einstaklinga í 
úthringiverkefni í nokkra daga frá 17-21 
á virkum dögum og 13-21 um helgar. 
Aðeins eldri en 30.ára koma til greina. 
Uppl. í s. 660 8000.

Sinnum Heimaþjónusta óskar 
eftir jákvæðum og sveigjanlegum 
starfsmönnum til að sinna 
einstaklingum á eftirtöldum svæðum: 
107,170,113,112. Um er að ræða alhliða 
umönnun á kvöldin og um helgar. 
Umsækjendur verða að hafa bíl til 
umráða. Nánari upplýsingar eru í síma 
7702224/7702223 eða sendið póst á 
sinnum@sinnum.is.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

 Einkamál

Tilbreyting Íslenskar konur sem 
leita mjög ákveðið að tilbreytingu 
nota símaþjónustuna Rauða Torgið 
Stefnumót. Auglýstu frítt: s. 555-4321. 
Heyra auglýsingar: 905-2000 og 535-
9920.

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Fasteignir

Fundir / Mannfagnaður
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timamot@frettabladid.is

46 SARAH JESSICA PARKER  leikkona er 46 ára.

„Ég segi vinum mínum að það sé leiðinlegt að vera gift 
en það er bara grín svo hinum einhleypu líði betur.“

Merkisatburðir 25. mars
1016 Nesjaorrusta háð í Noregi milli Sveins jarls og Ólafs Haralds-

sonar. 
1436 Dómkirkjan í Flórens vígð. 
1634 Fyrstu ensku landnemarnir koma til Maryland, fjórðu varan-

legu nýlendu Englendinga í Nýja heiminum. 
1821 Grikkir gera uppreisn gegn Tyrkjum og lýsa yfir sjálfstæði. 
1957 Rómarsáttmálinn samþykktur með þátttöku Belgíu, Hol-

lands, Lúxemborgar, Frakklands, Ítalíu og Vestur-Þýska-
lands. 

2001 Schengen-samstarfið tekur gildi á Norðurlöndunum. 

„Þetta er rannsóknarverkefni þar sem 
við erum að kanna í þaula bókstafinn 
Ð,“ segir Anton Kaldal Ágústsson. Á 
miðvikudag hlaut hann 2,5 milljóna 
styrk frá Hönnunarsjóðnum Auroru 
ásamt samstarfsmönnum sínum, Stein-
ari Farestveit og Gunnari Vilhjálms-
syni, til að þróa áfram rannsóknar-
verkefni sem kafar djúpt í uppruna, 
sögu, og þróun bókstafsins Ð, sem 
er þýðingarmikill hluti af þjóðararfi 
Íslendinga.

„Við erum allir hönnuðir og það sem 
kveikti áhuga okkar á þessu verkefni 
er að útlit bókstafsins Ð er mjög sér 
á parti,“ segir Anton. „Þetta er hand-
skriftarbókstafur sem kom ekki inn í 
prentmál fyrr en á nítjándu öld. Þegar 

latneska stafrófið var lagað að prent-
listinni varð Ð nefnilega út undan. 
Þetta er rosalega spennandi og sér-
stök saga. Það eru svo margir vinkl-
ar á þessu, fagurfræðilegir, málvís-
indalegir og pólitískir og svo snertir 
þetta auðvitað þjóðarvitund okkar 
sem Íslendinga og tungumálið íslensku. 
Þetta er svolítið eldfimt efni.“

En hvernig vaknaði áhugi þeirra 
félaga á þessum bókstaf? „Það var nú 
dálítið skemmtilegt. Við höfðum allir 
skrifað ritgerðir um Ð í okkar hönn-
unarnámi. BA-ritgerðin mín í graf-
ískri hönnun við Listaháskóla Íslands 
fjallaði um bókstafina Ð og Þ. Steinar 
og Gunnar skrifuðu líka ritgerðir um Ð 
í sínu námi þannig að það var þessi bók-

stafur sem leiddi okkur saman. Okkur 
finnst það mjög forvitnilegt og skipta 
máli fyrir alla að vita hvaðan þessi 
stafur kemur og svo þarf líka að taka 
afstöðu til þess hvort við viljum halda 
honum óbreyttum eða hvort við viljum 
gera einhverjar breytingar á honum. 
Sumir ganga meira að segja svo langt 
að vilja henda honum. Fyrir mitt leyti 
finnst mér mest vanta leiðsögnina við 
að teikna hann, það er ekkert grín fyrir 
prenthönnuði að ná honum réttum.“

Breytir styrkurinn miklu fyrir þá 
við rannsóknina? „Já, heldur betur. 
Þetta mun koma okkur á skrið við að 
láta bókina verða að veruleika og við 
erum mjög hamingjusamir og þakk-
látir,“ segir Anton.  fridrikab@frettabladid.is 

FENGU STYRK ÚR HÖNNUNARSJÓÐI:  RANNSÓKNARVERKEFNI UM BÓKSTAFINN Ð

STAFURINN Ð ER ELDFIMT EFNI

STOLTIR STYRKÞEGAR Saga bókstafsins Ð er spennandi viðfangsefni að sögn Antons Kaldal Ágústssonar sem er til vinstri á myndinni. Steinar 
Farestveit, til hægri, veitti styrknum viðtöku ásamt Antoni, en Gunnar Vilhjálmsson er staddur erlendis.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kvikmynd Kevins Costner, Dansar við úlfa, 
hlaut sjö Óskarsverðlaun á 63. Óskars-
verðlaunahátíðinni sem haldin var í Shrine 
Auditorium í Los Angeles hinn 25. mars 
1991. Myndin hlaut meðal annars verðlaun 
sem besta myndin og Kevin Costner 
var valinn besti leikstjórinn og skaut þar 
Francis Ford Coppola og Guðföðurnum III 
aftur fyrir sig.

Hátíðin þótti takast með miklum ágæt-
um og Billy Crystal, sem var kynnir, hlaut 

síðar tvenn Emmy-verðlaun fyrir sinn þátt, 
bæði fyrir handritið og frammistöðuna 
sem kynnir.

Annað sem sætti tíðindum á þessari 
hátíð var að Whoopi Goldberg hlaut 
verðlaunin sem besta leikkona í aukahlut-
verki fyrir frammistöðu sína í Ghost og 
varð þar með önnur blökkukonan til að 
vinna Óskarsverðlaun. Sú fyrsta var Hattie 
McDaniel, sem hlaut verðlaunin fyrir leik 
sinn í Á hverfanda hveli árið 1939.

ÞETTA GERÐIST:  25. MARS 1991

Dansar við úlfa valin besta myndin

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir og afi, 

Þórður Stefánsson 
frá Hnappavöllum í Öræfum, 

sem lést 18. mars síðastliðinn, verður jarðsunginn frá 
Hofskirkju í Öræfum, laugardaginn 2. apríl kl. 14. 

                                        Sigrún Bergsdóttir
Guðmundur Bergur Þórðarson
Stefanía Ljótunn Þórðardóttir Heiðar Björgvin   
   Erlingsson
                                            og barnabörn

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma,

Margrét Ólafsdóttir
leikkona

andaðist á Landspítalanum við Hringbraut fimmtu-
daginn 24. mars. Útförin verður auglýst síðar.

Steindór Hjörleifsson
Ragnheiður Steindórsdóttir   Jón Þórisson
Steindór Grétar Jónsson  Margrét Dórothea Jónsdóttir

Hjartans þakkir til ykkar allra sem 
heiðruðuð minningu og sýnduð hlýhug 
og samúð við andlát og útför okkar ást-
kæru eiginkonu, móður, tengdamóður, 
ömmu og langömmu  

Ásu Hjálmarsdóttur
Furugerði 13.

Sérstakar þakkir eru færðar öllu starfsfólki á deild L-4 
á Landakoti fyrir umhyggju og hlýju.

Haukur Ingimarsson
María Jóna Hauksdóttir   Þorsteinn B. Sæmundsson
Haukur Sæmundur Þorsteinsson  Ríkey Valdimarsdóttir
Steinn Ingi Þorsteinsson   Kristín María    
 Stefánsdóttir
Eiríkur Ingimar Hauksson
Hjálmar Freyr Hauksson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Ruth Tryggvason,
lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði miðvikudaginn 
16. mars. Útför hennar fer fram frá Ísafjarðarkirkju 
laugardaginn 26. mars klukkan 14.00. Blóm og kransar 
eru  vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á minningarsjóð Úlfs Gunnarssonar á 
Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði. 

Tryggvi  Björn Aðalbjarnarson  Svava Oddný Ásgeirsdóttir
Árni Aðalbjarnarson   Rósa Þorsteinsdóttir
María Margrét Aðalbjarnardóttir  Pétur Birgisson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Elín Guðmundsdóttir
Hvassaleiti 46, Reykjavík,

andaðist þriðjudaginn 22. mars á Hrafnistu DAS 
í Reykjavík. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
þriðjudaginn 29. mars kl. 13.

Guðmundur Guðmundsson, fv. slökkviliðsstjóri.
Birna M. Guðmundsdóttir  Barry Huckins
Stefanía Guðmundsdóttir   Georg S. Halldórsson
María Sigrún Guðmundsdóttir
Ívar Guðmundsson                          Kristín Kristjánsdóttir
Gunnlaugur Guðmundsson  Súsanna Svavarsdóttir
Auður Guðmundsdóttir  Gunnlaugur Kr. Jónsson
Björn Valdimar Guðmundsson  Helena Líndal   
 Baldvinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug vegna fráfalls móður okkar

Hallberu Pálsdóttur
Birkiteig 4a, Keflavík.

Fyrir hönd aðstandenda,

Björg Ólafsdóttir
Sigrún Ólafsdóttir
Þorsteinn Ólafsson.

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



VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meira úrval afþreyingar, frétta og myndskeiða 
í topp-upplausn með greiðara og einfaldara 
aðgengi fyrir allar tölvur og farsíma. Horfðu, 
hlustaðu og fylgstu með öllu því sem gerist, 
hvar og hvenær sem er á Vísi.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, 
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, 
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. 

Þú færð meira af öllu á Vísi.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Gjörðu svo 
vel, það gera 
750 krónur.

Hey, hvað varð 
eiginlega um 

„Happy Hour“? 
Klukkan er bara 

korter yfir tólf!

„Well Jerry, 
what can I 
tell you?“

Já, sko, þá tökum við 
smá snúning 

á nokkrum Seinfeld-
þáttum!

Og fylgjum því 
svo eftir með 
upprifjun á 

Strandvörðum.

Halló, það 
hljómar eins 
og gott kvöld!

Það var 
jú hug-
myndin.

Ég þoli ekki 
þennan 

stað. Ég get ekki 
beðið eftir 
að komast 
á heima-

vist.

Vita foreldrar þínir 
hvernir þér líður?

Nei, 
mamma 
myndi 

bresta í grát 
yfir því.

Ég er næstum 
með samviskubit 
yfir að hugsa um 

það.

Ég get ekki 
beðið eftir að 

drengurinn fari á 
heimavist.

Hefurðu tekið eftir því 
að við gerum 
aldrei neitt á 

hátíðisdögum okkar?

Við vorum vön því að 
gera alltaf eitthvað flott 
þegar við 
áttum 
afmæli.

Tveir fyrir einn á 
Hereford er nú 
sérstakt tilefni.

Afsláttarmiði sem er að 
renna út er ekki tilefni, 

það er síðasti séns.

LÁRÉTT
2. ríki í Mið-Ameríku, 6. borðaði, 8. 
röð, 9. hylur, 11. tveir eins, 12. snjó, 
14. húrra, 16. skóli, 17. svívirðing, 18. 
andi, 20. tvíhljóði, 21. staðarnafn.

LÓÐRÉTT
1. loga, 3. rún, 4. land í S-Ameríku, 5. 
styrkur, 7. segulband, 10. nálægt, 13. 
vöntun, 15. vitskertur, 16. skammst., 
19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. kúba, 6. át, 8. róf, 9. lón, 
11. ll, 12. snævi, 14. bravó, 16. ma, 17. 
níð, 18. önd, 20. au, 21. oddi. 

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. úr, 4. bólivía, 5. 
afl, 7. tónband, 10. nær, 13. van, 15. 
óður, 16. möo, 19. dd. 

Hár og Fegurð hjá Kalla Berndsen

Í búðarglugga einum í Kringlunni er 
kona. Þetta er ekkert lítil og varnar-

laus kona, nei hún er stærri en venjuleg 
kona og greinilega í þrusuformi. Hún er 
á hnjánum, eins og hún sé dauðþreytt að 
reyna að standa upp og horfir óræð á svip-
inn á fólkið sem gengur framhjá og dettur 
ekki í hug að hjálpa henni á fætur. Sem er 
synd því henni hlýtur að vera skítkalt, í 
örlitlum pallíettunærfötum einum fata um 
hávetur. 

ÞAÐ mætti þó ætla að viðskiptavinir 
verslunarinnar hefðu einhvern 
áhuga á að koma blessaðri konunni 
á stjá. Hún er nefnilega aðalskona 
auglýsingaherferðar sem er beint 
gegn þeim. Þessari smáklæddu 
konu, sem lúin bisar við að komast 
á lappir, er ætlað það vandasama 
hlutverk að selja karlmönnum föt. 
Vandasama segi ég því að í þeirri 

baráttu má hún ekki sýna þeim 
nein föt, hvorki sín eigin né 

annarra. Hún má kenna þeim 
æfingar sem búa þá undir 

slagorð auglýsingaher-
ferðarinnar sem útleggst 
lauslega á íslensku: 
„komdu þér í gríðargott 
líkamlegt ástand til að 
höndla allan hamaganginn 

sem bíður þín sumarið 2011.“ Og enn laus-
legar: „Föt eru óþörf því þú verður aldrei 
í þeim hvort sem er ef þú gerir æfing-
arnar þínar. En kauptu þau samt.“ Ekkert 
skrýtið að konan sé þreytt.

Á LJÓSBLÁU plakati bak við konuna má 
sjá litlar skýringarmyndir af henni í smá-
gerðum hvítum íþróttafötum að kenna 
ýmsar æfingar sem miða að því að styrkja 
brjóst, rass og læri. Á kennslumyndbandi 
sem tengist herferðinni sýnir hún nokkrar 
fleiri æfingar, eins og að skríða eins og 
köttur yfir heitan graut og að ýta frá sér 
forvitinni kind án þess að nota hendurnar. 
Þar er sérstökum viðskiptavinum líka 
lofað að hún muni sýna þeim hvernig á að 
sippa, hoppa á trampolíni og síðast en ekki 
síst: dansa súludans, sem hingað til hefur 
verið talið meira kvensport en ánægjulegt 
ef tekst að glæða áhuga karlmanna á því 
líka. 

ÞAÐ er vissulega frumlegt að heil auglýs-
ingaherferð hjá fyrirtæki sem selur karl-
mannaföt skuli snúast um að næstum 
nakin kona reyni að sannfæra viðskipta-
vini um að föt séu óþörf. Nema það sé 
verið að gera lítið úr karlmönnum með 
því að álykta sem svo að það sé ekki hægt 
að vekja áhuga þeirra á einu eða neinu án 
þess að fáklædd kona komi við sögu.

Kona í búðarglugga
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menning@frettabladid.is

Tónlist  ★★★

Missa votiva eftir Zelenka  
Söngsveitin Fílharmónía á tónleikum í Fella- og Hólakirkju

Djarflega teflt fram 
Ljóst er að fá nútímatónverk eru ódauðleg.

Þannig hefur það alltaf verið. Tónskáld á dögum Bachs voru óteljandi, þau 
eru flest gleymd. Sagan hefur dæmt verk þeirra úr leik. 

Stundum er sagan þó óréttlát. Gömul tónskáld hafa verið enduruppgötvuð, 
hlotið uppreisn æru. Þannig var um sjálfan Bach, sem komst ekki almennilega í 
tísku fyrr en um áttatíu árum eftir að hann lést.   

Samtíðarmaður Bachs, Jan Dismas Zelenka, lá líka lengi gleymdur og grafinn. 
Um þessar mundir er óðum verið að dusta rykið af tónlist hans. Ekki er langt 
síðan leiknar voru tvær sónötur eftir hann í Kammermúsíkklúbbnum. 

Um helgina var frumflutt eftir hann hér á landi mun stærra verk, Missa 
votiva. Messur sem bera slíkt nafn eru helgaðar ákveðnu málefni. Zelenka hafði 
lofað Guði almáttugum eitt stykki messu ef hann bjargaði honum úr heilsufars-
legum ógöngum. 

Söngsveitin Fílharmónía og Bachsveitin í Skálholti fluttu messuna í Fella- og 
Hólakirkju. Stjórnandi var Magnús Ragnarsson. Útkoman var á margan hátt vel 
heppnuð. Túlkunin var lífleg og kraftmikil. Skemmtilegum andstæðum í alþýð-
legu, afslöppuðu tónmálinu var djarflega teflt fram. Hvergi var dauðan punkt að 
finna. Sönggleðin var smitandi og þrátt fyrir nokkra lengd leiddist manni aldrei.

Það var samt ekki allt fullkomið. Leikur hljómsveitarinnar, sem aðallega 
samanstóð af strengjaleikurum, var á köflum óhreinn. Og bæði kór og hljóm-
sveit voru stundum ósamtaka í hröðustu köflunum. Mér heyrðist Magnús af og 
til stjórna full glannalega fyrir getu tónlistarfólksins. Alltént hefði þurft að æfa 
hröðu kaflana meira.

Einsöngvararnir voru fjórir. Þeir stóðu sig ágætlega. Helst mátti finna að 
ójafnvægi í styrkleika á milli hljómsveitar og eins þeirra, sem var Gissur Páll 
Gissurarson. Það heyrðist ekki nægilega vel í honum. Aftur á móti var Marta 
Guðrún Halldórsdóttir dálítið hvöss í byrjun, en náði fljótt viðeigandi mýkt í 
rödd sína. 

Hinar raddirnar komu betur út. Ágúst Ólafsson söng fallega og af þrótti; 
söngur Jóhönnu Óskar Valsdóttur var sömuleiðis einlægur og tilfinningaþrung-
inn.  

Burtséð frá tæknilegum vanköntum voru tónleikarnir skemmtilegir eins og 
fram kom hér að ofan. Lifandi tónleikar eru aldrei fullkomnir og þetta var a.m.k. 
tilfinningarík túlkun. Fyrir vikið fékk maður betri innsýn í frábæra tónlist Zelenka. 
Vonandi verður hann oft á boðstólum í tónlistarlífinu á næstunni.  Jónas Sen

Niðurstaða: Lifandi túlkun á Missa votiva eftir Zelenka. Tæknilegir vankantar 
voru stundum áberandi, en sönggleðin var smitandi.

Verkið Strýhærði Pétur verður 
frumsýnt á Litla sviði Borgarleik-
hússins í kvöld. Strýhærði Pétur 
er verk á mörkum „leikhúss, tón-
leika, sirkus og gjörnings,“ eins og 
segir í fréttatilkynningu. Uppselt 
er á fyrstu tólf sýningarnar þann-
ig að leikhúsgestir bíða greinilega 
spenntir eftir Strýhærða Pétri. 
Verkið er höfundarverk meðlima 
hljómsveitarinnar Tiger Lillies 
sem bjuggu til söngleik, eða rusl-
óperu, upp úr ljóðabók frá árinu 
1845. 

Tilgangur hennar var að kenna 
börnum góða siði með því að segja 

sögu barna sem haga sér illa. Þeim 
hefnist grimmilega fyrir óknytt-
ina og eru aðfarirnar slíkar að sér-
staklega er tekið fram að verkið sé 
ekki við hæfi barna.

Litla sviði Borgarleikhússins 
hefur verið umsnúið fyrir upp-
færsluna, áhorfendur standa á 
sviðinu en leikið er á áhorfenda-
pöllum allt um kring, á alls tíu 
sviðum. Leikstjóri sýningarinn-
ar er Jón Páll Eyjólfsson, Hilmir 
Snær Guðnason leikur eins konar 
siðameistara sýningarinnar, en 
auk hans fara sex leikarar með 
hlutverk í sýningunni.

Allt á hvolfi í Strýhærða Pétri

HILMIR SNÆR GUÐNASON Hér í hlut-
verki sínu sem siðameistari í Strýhærða 
Pétri, ruslóperu sem er ekki við hæfi 
barna.

Boðið verður upp á 170 
fyrir lestra í yfir þrjátíu 
málstofum á seinni hluta 
Hugvísindaþings 2011. 
Meðal umfjöllunarefna er 
menning sem atvinnugrein 
og hið leikræna í kosninga-
baráttu Besta flokksins.   

Seinni hluti Hugvísindaþings  
hefst í dag og stendur í tvo daga.  
Á þinginu verður meðal annars 
fjallað um bókmenntir, málvís-
indi, sagnfræði, ferðaþjónustu, 
umhverfismál, kreppu og góðæri. 

Katrín Jakobsdóttir, mennta- 
og menningarmálaráðherra, er 
meðal fyrirlesara og veltir hún  
upp þeirri spurningu hvort menn-
ing sé raunveruleg atvinnugrein. 

Í málstofu um íslenska neyslu-
samfélagið frá góðæri til kreppu 
er leitast við að kortleggja einka-
neysluna og rekja breytingar á 
neysluháttum Íslendinga frá góð-
æristímanum og fram í efnahags-
kreppu síðustu ára. 

Í Konum á köldum klaka verður 
fjallað um handrit í eigu kvenna 
á síðari öldum en í málstofunni 
Kristur og félagslegt réttlæti er 
spurt hvort líf og dauði Jesú Krists 
tengist baráttu fyrir jafnrétti 
kynjanna og fleiri mannréttinda-
málum með einhverjum hætti, eða 
hvort slík umræða sé á villigötum 
tískustrauma. 

Shakespeare, klukka landsins 
og gnarrinn er yfirskriftin á mál-
stofu um íslenskt leikhús en þar 

mun Sigríður Lára Sigurjóns dóttir, 
doktorsnemi í almennri bók-
menntafræði, meðal annars fjalla 
um hið leikræna í kosningabaráttu 
Besta flokksins. „Þar sem jökulinn 
ber við loft …“ nefnist hins vegar 
málstofa um jökla í bókmenntum. 

Fjallað verður um hvaða ljósi bók-
menntir geta varpað á ástand jökla 
fyrr á tíð og viðhorf manna til 
þeirra. Meðal fyrirlesara er Helgi 
Björnsson vísindamaður. Hægt 
er að nálgast dagskrá þingsins á 
heimasíðu Hugvísindastofnunar. 

KONUR, KRISTUR OG GNARR

BJÖRNINN UNNINN  Sigríður Lára Sigurjónsdóttir bókmenntafræðingur fjallar um hið 
leikræna í kosningabaráttu Besta flokksins á Hugvísindaþingi 2011. 

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 25. mars 2011 

➜ Tónleikar
12.15 Hallfríð-
ur Ólafsdóttir 
flautuleikari, 
Ármann Helga-
son klarinettu-
leikari og Eydís 
Franzdóttir 
óbóleikari spila 
á hádegistón-
leikum í 
Gerðubergi kl. 
12.15. Aðgangur 
ókeypis.
21.00 Slagverkssveit Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands og sænski slagverks-
hópurinn Kroumata flytja verkið 
Drumming eftir Steve Reich í Háskóla-
bíó í kvöld kl. 21. Miðaverð er 1.500 kr. 
og eru sæti ónúmeruð.
22.00 Hljómsveitirnar Ensími og Ugly 
Alex spila á Græna hattinum í kvöld. 
Húsið opnar kl. 21 og hefjast tónleik-
arnir kl. 22. Aðgangseyrir er kr. 2.000. 
Aldurstakmark er 18 ára.

➜ Uppistand
22.00 Hýri barinn Trúnó og Lessu-
vinafélagið standa fyrri streittrans-
lesbísku uppistandskvöldi á Trúnó kl. 
22. Aðgangur ókeypis. Allir velkomnir.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

INGIMAR WAAGE Í GALLERÍ FOLD Ingimar Waage opnar sýningu á olíumálverkum í Gallerí Fold á morgun 
klukkan 15. Ingimar hefur haldið fjölda einkasýninga á Íslandi, meðal annars í Listasafni ASÍ og Gallerí Skugga í Reykjavík. 
Sýningin stendur til 10. apríl. 

Meiri Vísir.



„Þegar öllu er á botninn hvolft,
 þá fer alt einhvernveginn …“

H A L L DÓR L A X NESS ,  SJÁ L FSTÆT T FÓL K

G ef ð u  veg a n e s t i  f y r i r  l í f ið

Gullfalleg og vönduð útgáfa á verkum Nóbelsskáldsins 

 Heimsljós  Íslandsklukkan  Brekkukotsannáll 

 Kvæðakver  Salka Valka Gerpla  Sjálfstætt fólk

F Y R I R  A L L A  Í S L E N D I N G A
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Höfundur: Eiríkur Gauti Kristjánsson

Kreppufrétt:

Áttu orð?  Textasamkeppni Hugvísindasviðs Háskóla Íslands

Gröfuhafi á Álftanesi

urðar

verðandi

skuld.

2. SÆTI: Eiríkur Gauti Kristjánsson, meistaranemi í tungutækni. Eiríkur 
Gauti sendi í keppnina nokkra knappa texta sem hann átti í fórum 
sínum. Hann vill ekki kalla texta sína ljóð, heldur frekar orðaleiki og 
útúrsnúninga. Eiríkur fékk að launum Stóru orðabókina um íslenska 
málnotkun, sem Forlagið og Bóksala stúdenta gefa.

ÁTTU ORÐ? Fréttablaðið birtir þrjá texta sem urðu hlutskarpastir í Áttu orð? – textasamkeppni 
Hugvísindasviðs Háskóla Íslands. Tilkynnt var um úrslitin 19. mars. Hugvísindasvið efndi til 
keppninnar í tilefni af aldarafmæli Háskólans og var nemendum, kennurum og öðru starfsfólki 
skólans boðið að taka þátt. Hátt í 200 textar voru sendir inn. Þriggja manna dómnefnd, skipuð 
lektor í ritlist og tveimur rithöfundum, valdi úr þeim 25 texta sem voru til sýnis í Kringlunni 11. 
til 19. mars. Gestir Kringlunnar gátu látið skoðun sína í ljós og hafði dómnefnd atkvæði þeirra 
til hliðsjónar þegar hún valdi þá þrjá texta sem þóttu skara fram úr. 

Podium festival nefnist ný 
tónlistar hátíð sem haldin verður í 
Selinu á Stokkalæk nú um helgina. 

Þar mun ungt tónlistarfólk víðs 
vegar úr Evrópu koma saman og 
leika kammermúsik. 

Að sögn aðstandenda Selsins 
á Stokkalæk er hugmyndin með 
hátíðinni að skapa ferskan vett-
vang fyrir nýja kynslóð tónlistar-
manna til að koma fram og spila 
fáheyrð og glæný verk í bland 
við þekktar perlur í persónu-
legu umhverfi stofunnar í Sel-
inu. Meðal íslensku listamann-
anna eru Elfa Rún Kristinsdóttir 
fiðluleikari. Hátíðin hefst í dag og 

lýkur á sunnudag. Þá verða haldn-
ir sérstakir tónleikar fyrir börn 
klukkan 14 þar sem flutt verður 
tónverkið Pétur og úlfurinn eftir 
Prokofiev.

Helstu styrktaraðilar hátíðar-
innar eru Evrópa unga fólksins, 
Tónlistarsjóður, Þýska sendiráðið 
og Selið á Stokkalæk.

Nánari upplýsingar má finna á 
heimasíðu hátíðarinnar podium-
festival.com. 

Ný tónlistarhátíð á Stokkalæk 

ELFA RÚN KRISTINSDÓTTIR Er í hópi 
þeirra íslensku listamanna sem koma 

fram á alþjóðlegu tónlistarhátíðinni 
Podium Festival í Selinu um helgina. 

Áhrifamiklar og spennandi sögur fyrir þig
YNDISLESTUR!

Gildir til 31. mars á meðan birgðir endast.
VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ. 
MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.   

9. HVER
VINNUR!

FJÖLDI 
AUKAVINNINGA

SENDU SMS SKEYTIÐ
EST LIV Á NÚMERIÐ 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

FULLT AF VINNINGUM:

BÍÓMIÐAR
TÖLVULEIKIR - DVD MYNDIR - GOS OG FLEIRA!

VILTU
VINNA 
MIÐA?

KOMIN Í BÍÓ!



Þú ...

Suðurnesjamenn, velkomnir í viðskipti hjá okkur. Kynnið ykkur 

þá þjónustu sem við höfum að bjóða á byr.is. 

Höfum opnað útibú að Hafnargötu 90, Reykjanesbæ.

Komdu í heimsókn og kannaðu hvað við getum gert fyrir þig.

Suðurnesjakveðjur, Elsa, Jóna Björg, Magga og Ásdís Ýr

... getur komið í viðskipti til okkar! 

Sími 575 4000  I  byr@byr.is  I  www.byr.is
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Hljómsveitirnar Reykjavík! og 
Lazyblood frumflytja tónverk-
ið The Tickling Death Machine á 
tónlistarhátíðinni Reykjavík Music 
Mess sem verður haldin á Nasa 
og í Norræna húsinu um miðjan 
apríl. Tónverkið, sem að hluta til 
er dansverk og inniheldur mikið 
af leikrænum tilþrifum, var samið 
af meðlimum hljómsveitanna 
sérstaklega fyrir listahátíðina 
Kunsten festival des arts í Brus-
sel sem verður haldin í maí.

Reykjavík! hefur verið áberandi 
í tónlistarlífi landans en Lazyblood 
er öllu óþekktari. Hún er skip-
uð listaparinu Ernu Ómarsdóttur 
danshöfundi og Valdimar Jóhanns-
syni tónlistarmanni sem er einnig 
í Reykjavík!. Erna og Valdi hafa 
unnið mikið saman síðustu árin 
þar sem Valdi hefur samið og spil-
að tónlist fyrir dansverk Ernu og 
þau sýnt víðsvegar um heiminn.

Frumflytja tónverk

NÝTT TÓNVERK Bóas Hallgrímsson og 
félagar í Reykjavík! frumflytja tónverk 

ásamt Lazyblood á hátíðinni Reykjavík 
Music Mess.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Spurningakeppnin Drekktu betur verð-
ur haldin í 400. sinn á Gallery Bar 46 á 
Hverfis götu í kvöld. Mjög vegleg verðlaun 
verða fyrir fyrstu þrjú sætin. Sjónvarps-
maðurinn Logi Bergmann Eiðsson verður 
spyrill kvöldsins og stendur keppnin yfir 
milli klukkan 18 og 21. Drekktu betur var 
áður haldin á skemmtistaðnum Grand Rokki 
en flutti sig yfir á Bar 46 á síðasta ári þegar 
Grand Rokk lagði upp laupana. Á meðal 
þekktra spyrla í keppninni undanfarin miss-
eri eru fréttamaðurinn Sveinn Guðmars-
son og miðborgarstjórinn Jakob Frímann 
Magnússon. 

Drekktu betur í 400. sinn

LOGI BERGMANN
Sjónvarpsmaðurinn verður spyrill í 400. 

spurningakeppni Drekktu betur.

Kanadíski tónlistarmaðurinn og 
stærðfræðingurinn Caribou stígur 
á svið á Nasa sunnudaginn 22. maí 
ásamt hljómsveit sinni. Sin Fang, 
sem gaf út sína aðra sólóplötu á 
dögunum, hitar upp. 

Caribou er sviðsnafn Dani-
els Victors Snaith, sem er einnig 
þekktur undir nafninu Manitoba. 
Hann breytti nafninu úr Manitoba 
í Caribou árið 2004 þegar honum 
var hótað lögsókn. Daniel Victor 
Snaith lærði stærðfræði í Toronto 
og lauk doktorsgráðu í faginu í 
London þar sem hann er búsettur. 
Faðir hans, Victor Snaith, er pró-

fessor í stærðfræði við Háskólann 
í Sheffield á Englandi og hefur 
Daniel því ekki langt að sækja 
stærðfræðigáfu sína. 

Hróður Caribou hefur aukist 
síðustu ár og hlaut platan Andorra 
kanadísku Polaris-tónlistarverð-
launin. Einnig var platan Swim 
tilnefnd til verðlaunanna. 

Erfitt er að skilgreina tónlist 
Caribou með einu orði enda eru 
verk hans fjölbreytileg. Swim er 
þannig undir sterkum áhrifum 
klúbbatónlistar. Nasa Bono ehf. 
stendur fyrir tónleikunum og er 
miðasala hafin á Midi.is.  

Stærðfræðidoktor 
með tónleika á Nasa

CARIBOU Caribou stígur á svið ásamt hljómsveit sinni á Nasa í maí. NORDICPHOTOS/GETTY

2001 - Andlát
2002 - Búdrýgindi
2003 - Dáðadrengir
2004 - Mammút

2005 - Jakobínarína
2006 - The Foreign 

Monkeys 
2007 - Shogun

2008 - Agent Fresco
2009 - Bróðir Svartúlfs
2010 - Of Monsters and 

Men

TÍU SÍÐUSTU SIGURVEGARAR MÚSÍKTILRAUNA

folk@frettabladid.is

Músíktilraunir hefjast í 
þrítugasta sinn í kvöld. 37 
hljómsveitir af fjölbreytt-
um toga hafa skráð sig til 
leiks.

Undanúrslit Músíktilrauna hefj-
ast í Tjarnarbíói í kvöld og verður 
þetta í þrítugasta sinn sem þessi 
mikilvæga hljómsveitakeppni er 
haldin. Fyrsta bandið til að vinna 
Músíktilraunir var DRON árið 
1982 en í fyrra bar Of Monsters 
and Men sigur úr býtum.

Alls hafa 37 hljómsveitir skráð 
sig til leiks og býst skipuleggj-
andinn Einar Þórhallsson við 
skemmtilegri keppni. „Þetta eru 
hrikalega flott bönd. Ég veit ekki 
hvort böndin séu að verða betri 
eða bara upptökurnar. Við erum 
að fá betri gæði enda eru flestir 
komnir með einhvers konar hljóð-
upptökugræjur,“ segir Einar og 
bætir við að hljómsveitir af fjöl-
breyttum toga taki þátt. „Það vill 
oft vera að einhver ein stefna sé 
ráðandi en núna er þetta rosalega 
fjölbreytt.“

Hann er sannfærður um að dag-
skráin þá fjóra daga sem undanúr-
slitakvöldin verða, eða frá föstu-
degi til mánudags, verði virkilega 
skemmtileg. „Manni á alls ekki 
eftir að leiðast á þessum kvöld-
um. Ég er búinn að fylgjast með 
Músíktilraunum í gegnum árin 
en þetta er í fyrsta sinn sem ég 
sé um keppnina. Það hefur komið 
mér á óvart hvað það er mikið af 

skemmtilegum og góðum böndum 
að keppa.“

Öll undanúrslitakvöldin hefjast 
klukkan 19 og hefst miðasala kl. 
16 samdægurs. Tvær hljómsveit-
ir komast áfram á hverju kvöldi. 
Ein verður valin af salnum og 
hin af dómnefnd. Á úrslitakvöld-
inu 2. apríl í Íslensku óperunni 

etja síðan tíu til tólf hljóm sveitir 
kappi um sigurlaunin. Fyrir 
fyrsta sætið fást tuttugu hljóð-
verstímar með hljóðmanni í Sund-
lauginni, 20 þúsund króna úttekt 
í 12 Tónum, þátttaka í hljóðvers-
smiðju Kraums og spilamennska 
á Airwaves-hátíðinni.

  freyr@frettabladid.is

145.000 MANNS  skrifuðu undir áskorun á Apple um að koma í veg fyrir að Gay Cure-
forritið, sem var ætlað að „lækna“ samkynhneigð, yrði selt í netverslun tölvurisans. 
Apple svaraði kallinu og hætti að selja forritið í gær.

Músíktilraunir í 30. sinn

OF MONSTERS AND MEN Sigurvegari Músíktilrauna frá því í fyrra var Of Monsters and 
Men. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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MÁ BJÓÐA
YKKUR MEIRI VÍSI?

Meiri Vísir.

Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meira úrval afþreyingar, frétta og 
myndskeiða í topp-upplausn með 
greiðara og einfaldara aðgengi 
fyrir allar tölvur og farsíma. 
Horfðu, hlustaðu og fylgstu með 
öllu því sem gerist, hvar og 
hvenær sem er á Vísi.

Meira sjónvarp, meira útvarp, 
meiri fréttir, meiri upplýsingar, 
meiri umræða, meira líf, meiri 
íþróttir, meiri virkni, meira úrval. 
Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Stærsti frétta og afþreyingarvefur landsins M i ú l fþStærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins Meira úrval afþre
myndskeiða í top
greiðara og einfa
fyrir allar tölvur o
Horfðu, hlustaðu
öllu því sem geris
hvenær sem er á

Meira sjónvarp, m
meiri fréttir, meiri
meiri umræða, m
íþróttir, meiri virk
Þú færð meira af
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Frakkar eru líklegastir til að 
vinna Eurovision-keppnina í 
Þýskalandi samkvæmt breska 
veðbankanum William Hill. 

Ballaðan Sognu með óperu-
söngvaranum Amaury Vassili, 
sem er nokkurs konar frönsk 
útgáfa af Garðari Thór Cortes, er 
með líkurnar fimm á móti einum 
í efsta sætinu á meðan breska 
strákabandið Blue er skammt 
undan í öðru sætinu með sex 
á móti einum. Í næstu sætum á 
eftir koma þjóðir á borð við Eist-
land, Noreg, Svíþjóð og Þýska-
land. Vinir Sjonna eru aftarlega 
á merinni ásamt Moldövum og 
Lettum með líkurnar eitt hundrað 
á móti einum. Malta og Portúgal 
reka svo lestina með 250 á móti 
einum.

Blaðamaður breska dagblaðs-
ins The Independent er ekki á 

sama máli og William Hill því 
hann spáir Vinum Sjonna sigri í 
keppninni. „Úrslitakvöldið sjálft 
verður, eins og alltaf, aðeins of 
langdregið en fullt af óvæntum 
uppákomum. Það er erfitt að 
veðja á sigurvegara Eurovision 
en eins og staðan er núna mun 
ég greiða hinu íslenska Coming 

Home atkvæði mitt,“ sagði blaða-
maðurinn. 

Í Eurovision-grein sinni segir 
hann einnig frá námskeiðum sem 
Háskólinn Warwick ætlar að halda 
um Eurovision-keppnina í vor. 
Námskeiðin nefnast Eurovision og 
„nýja“ Evrópa og fjallar um tengsl 
keppninnar við hið síbreytilega 
evrópska samfélag.

Skiptar skoðanir um Vini Sjonna

VINIR SJONNA Skiptar skoðanir eru um 
framlag Vina Sjonna til Eurovision.

AMAURY 
VASSILI 
Lagið 

Sognu 
með 

Amaury 
Vassili þykir 

líklegast 
til sigurs í 

Eurovision.

Helsti listgagnrýnandi 
Færeyja er ekki hrifinn 
af myndlistarsýningu sem 
Íslendingar opnuðu í Fær-
eyjum um síðustu helgi. 

Kinna Poulsen, helsti listgagn-
rýnandi Færeyja, er ekki hrif-
in af sýningu sem fimm íslensk-
ir myndlistar menn settu upp þar í 
landi um síðustu helgi. 

Um var að ræða hina árlegu 
vorsýningu í Listasafni Færeyja í 
Þórshöfn og var þetta í fyrsta sinn 
sem Íslendingar voru fengnir til að 
sjá um hana frá a til ö. Hópurinn 
saman stendur af þeim Haraldi Jóns-
syni, Söru Björnsdóttur, Hrafnkeli 
Sigurðssyni, Þóroddi Bjarnasyni, 
Erlu Haraldsdóttur og bandarískum 
eiginmanni hennar Craniv Boyd. 
Þau eiga öll verk á sýningunni, þar 
á meðal myndbands- og speglaverk, 
auk þess sem þau völdu nokkra fær-
eyska listamenn til þátttöku.

„Það hefur verið gengið út frá því 
að vorsýningin hafi verið sökkv-
andi skip í mörg ár en núna hefur 
skipinu verið bjargað og snúið í 
rétta átt af íslenskum sjóræningj-
um,“ skrifar Poulsen í harðorðum 
dómi sínum. „Þeir fengu frjálsar 
hendur til að setja upp nýja vor-
sýningu, sem þýddi að listamenn 
voru valdir sem hefðu annars 
aldrei fengið að taka þátt í vorsýn-
ingunni.“

Mikil málverkahefð er í Fær-
eyjum og lítill áhugi hefur verið á 
nútímalegum listaverkum eins og 
þeim sem Íslendingarnir buðu upp 
á. Umsögn Poulsen ber nokkurn 
vott um það. „Miðað við konseptið 
sem var í gangi hefði þessi vorsýn-
ing átt að vera spennandi og áhuga-
verð. Í staðinn upplifir maður tóm-
leika og tómleiki er hvorki skapandi 
né ferskur,“ skrifar hún og er ekki 
hrifin af því hvernig verkin voru 
sett upp. „Hræðilegur tómleiki,“ 
skrifar hún og á við sýningar rýmið, 
enda eru Færeyingar vanir því að 

hafa lítið bil milli málverkanna á 
sýningum sínum.

Sara Björnsdóttir viðurkennir að 
fólk hafi verið hneykslað og jafn-
vel reitt. „Að fara að sýna í Færeyj-
um þar sem málarahefðin er svona 
rík er óvenjulegt. En ef allir hefðu 
fílað þetta hefði það verið skrítið. 
Ég var búin að búa mig undir að 
fólk yrði ekki ánægt en ég veit af 
eigin reynslu að sýningin á eftir að 
vinna á,“ segir Sara og bætir við að 
allir íslensku myndlistarmennirnir 
hafi mikla reynslu af því að vinna 
með söfnum og galleríum víða um 
heim. „Það kom fullt af fólki sem 
var mjög hrifið á opnunina en fólk 
er óvant því að sjá fá verk á sýn-
ingum í safninu. Þarna eru samt á 
bilinu 20 til 30 verk svo það er nóg 
til að skoða og pæla í. Þetta var 
samt eiginlega „shock treatment” 
fyrir Færeyingana.“

Sýningin stendur yfir til 25. 
apríl, „nema mótmæli verði fyrir 
utan safnið“, segir Sara hress.

 freyr@frettabladid.is

Færeyskur gagnrýnandi lítt 
hrifinn af íslenskri sýningu

UMDEILDIR LISTAMENN Íslensku listamennirnir fimm ásamt Bandaríkjamanninum Craniv Boyd. Færeyingar voru hneykslaðir á 
myndlistarsýningu þeirra.

SCI-FI KLÚBBURINN ZARDOZ: THE TERMINATOR/ROBOCOP
FYRIRLESTUR: CHRISTINE VACHON 
ÞÝSKIR KVIKMYNDADAGAR: VIER MINUTEN
ÞÝSKIR KVIKMYNDADAGAR: GOETHE!
ÞÝSKIR KVIKMYND.: DER MANN DER ÜBER AUTOS SPRANG
ÞÝSKIR KVIKMYNDADAGAR: DIE FREMDE
JACQUES DEMY MÁNUÐUR: LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT
FOUR LIONS
HAPPINESS

20:00
18:00
18:00
20:00
22:00
22:00
20:00
18:00, 20:10
22:20

BAR&
CAFÉ

STÓRKOSTLEG NÝ ÞRÍVÍDDAR TEIKNIMYND FRÁ DISNEYHARÐJAXLINN LIAM NEESON ER MÆTTUR 
Í MAGNAÐRI HASARMYNDMYND

SISTIBLY ENTERTAINING. 
Y AND HEARTBREAKING”

BLOOMBERG NEWS, RICK WARNER

“THE KING’S SPEECH
ON STAGE ON OS

THE WALL STREET JOURNAL, JO

ST, LOU LUMENICK NY OBSERVER, REX REED NY DAILY NEWS, JOE NEUMAIER
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THE ADJUSTMENT BUREAU kl. 5:40 - 8 - 10:20
THE ADJUSTMENT BUREAU kl. 8 - 10:20
UNKNOWN kl. 8 - 10:20
MÖMMUR VANTAR Á MARS-3D M/ ísl. Tali kl. 4 - 6
HALL PASS kl. 5:50 - 8 - 10:20
THE WAY BACK kl. 8
THE WAY BACK kl. 5:20
RANGO M/ ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50
JUSTIN BIEBER MOVIE Með texta kl. 3:40 - 5:50 - 8
THE RITE kl. 10:40
TRUE GRIT kl. 10:20
GEIMAPARNIR 2 M/ ísl. Tali kl. 3:40
YOGI BEAR M/ ísl. Tali kl. 4

ADJUSTMENT BUREAU Númeruð sæti 6 - 8:20 - 10:30
UNKNOWN Númeruð sæti kl. 8:20 - 10:40
MÖMMUR VANTAR Á MARS-3D M/ ísl. Tali kl. 4 - 6:20
THE KING´S SPEECH Númeruð sæti kl. 5:40 - 8 - 10:30
YOGI BEAR-3D M/ ísl. Tali kl. 4
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI M/ ísl. Tali kl. 3:30

LIMITLESS kl. 5.30 - 8 - 10.30
UNKNOWN kl. 5.30 - 8 - 10.30
ADJUSTMENT BUREU kl. 8 - 10.30
MARS NEEDS MOMS-3D M/ ísl. Tali kl. 5.30
BATTLE: LOS ANGELES kl. 10.30
HALL PASS kl. 8
JUSTIN BIEBER-3D textalaus kl. 5.45

MÖMMUR VANTAR Á MARS-3D M/ ísl. Tali kl. 6
THE ADJUSTMENT BUREAU kl. 8
UNKNOWN kl. 10:10
GEIMAPARNIR 2 M/ ísl. Tali kl. 6
HALL PASS kl. 8 - 10:10
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SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ
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5%NÁNAR Á MIÐI.IS NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

-K.S.B., MONITOR

LIMITLESS  KL. 5.40 - 8  - 10.20  14
LOVE AND OTHER DRUGS  KL. 8 – 10.30  7
BIUTIFUL  KL. 6 – 9  12
OKKAR EIGIN OSLÓ  KL. 5.45 - 8 - 10.10  L
BLACK SWAN  KL. 5.30  16

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ GILDA EKKI Í BORGARBÍÓI

LIMITLESS  KL. 8 - 10  14
NO STRINGS ATTACHED  KL. 8 - 10 12 
RANGO MEÐ ÍSLENSKU TALI KL. 6 L
BLACK SWAN  KL. 6  16

-H.S., MBL -Þ.Þ., FT -T.V. - KVIKMYNDIR.IS

LIMITLESS  KL. 5.40 - 8  - 10.20  14
LIMITLESS SÝND Í LÚXUS  KL. 5.40 - 8  - 10.20  14
NO STRINGS ATTACHED  KL. 5.40 - 8  - 10.25  12
SEASON OF THE WITCH  KL. 10.15  14
BATTLE: LOS ANGELES  KL. 8 - 10.30  12
OKKAR EIGIN OSLÓ  KL. 3.30 - 5.45 - 8   L
RANGO MEÐ ÍSLENSKU TALI  KL. 3.30  L
RANGO MEÐ ENSKU TALI  KL. 3.30   L
JUST GO WITH IT  KL. 5.30  L

NO STRINGS ATTACHED 5.50, 8 og 10.10

RANGO - ENS TAL 3.40, 8 og 10.10

RANGO - ISL TAL 3.40 og 5.50

OKKAR EIGIN OSLÓ 4, 6, 8 og 10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar



Þú spilar stórt hlutverk
Í hvert sinn sem þú tekur upp veskið til að greiða fyrir 
vörur eða þjónustu stuðlar þú að lægra verðlagi, 
aukinni veltu og öruggara atvinnuumhverfi á Íslandi. 
Dagar verslunar og þjónustu vekja athygli á verðmæti þínu.

Í hvert sinn sem þú greiðir fyrir vörur eða
þjónustu á Íslandi heldur þú hagkerfinu gangandi. 

www.spilumsaman.is
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BJÖRGVIN PÁLL GÚSTAVSSON  og félagar í svissneska liðinu Kadetten Schaffhausen unnu 
flottan sigur á hinu geysisterka liði Montpellier frá Frakklandi, 31-26, í fyrri leik liðanna í 16-liða úrslitum 
Meistaradeildar Evrópu. Síðari leikurinn fer fram 3. apríl í Frakklandi. 

N1-deild karla
Akureyri - Haukar 29-29 (18-18)
Mörk Akureyrar (skot): Bjarni Fritzson 11/4 
(16), Guðmundur Hólmar Helgason 5 (11), 
Oddur Gretarsson 4 (8), Heimir Örn Árnason 
4 (11), Hörður Fannar Sigþórsson 3 (5), Daníel 
Einarsson 2 (3).
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 16 (41) 39%, 
Stefán U. Guðnason 0 (4) 0%.
Hraðaupphlaup: 6 (Oddur 2, Heimir 2, Guð-
mundur, Hörður).
Fiskuð víti: 5 (Oddur 2, Heimir 2, Daníel).
Utan vallar: 0 mínútur.
Mörk Hauka (skot): Freyr Brynjarsson 9 (11), 
Stefán Rafn Sigurmannsson 6/2 (11/3), Tjörvi 
Þorgeirsson 5 (7), Þórður Rafn Guðmundsson 
3 (7/1), Björgvin Hólmgeirsson 3 (12), Sveinn 
Þorgeirsson 1 (1), Heimir Óli Heimisson 1 (3), 
Guðmundur Ólafsson 1 (3).
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 12 (32) 
41%), Aron Eðvarðsson 5 (14) 36%).
Hraðaupphlaup: 7 (Freyr 3, Björgvin 2, Heimir,  
Þórður).
Fiskuð víti: 4 (Heimir, Freyr, Þórður, Sveinn).
Utan vallar: 4 mínútur.
Dómarar: Gísli Jóhannsson og Hafsteinn 
Ingibergsson. Mjög slakir.
FH - Valur 30-25 (15-14)
Mörk FH (skot): Ólafur Gústafsson 7 (11), 
Ásbjörn Friðriksson 6/1 (11/1), Ari Magnús 
Þorgeirsson 5 (7), Ólafur Guðmundsson 5 (11), 
Sigurgeir Árni Ægisson 2 (2), Atli Rúnar Stein-
þórsson 2 (2), Baldvin Þorsteinsson 2 (2), Örn 
Ingi Bjarkason 1 (2).
Varin skot: Pálmar Pétursson 14 (31)48%, Daníel 
Andrésson 2 (10) 20%.
Hraðaupphlaup: 6 (Baldvin 2, Sigurgeir 2, Ari, 
Ólafur Gúst.).
Fiskuð víti: 1 (Ari).
Utan vallar: 4 mín
Mörk Vals (skot): Anton Rúnarsson 5 (9), Ernir 
Hrafn Arnarson 4 (6), Orri Freyr Gíslason 4 (7), 
Valdimar Þórsson 4 (13), Finnur Ingi Stefánsson 3 
(5), Heiðar Aðalsteinsson 2 (4), Sturla Ásgeirsson 
2 (5), Fannar Þorbjörnsson 1 (3).
Varin skot: Hlynur Morthens 13 (43) 30%,
Hraðaupphlaup: 3 (Sturla, Finnur, Anton).
Fiskuð víti: Engin.
Utan vallar: 4 mín.
Fram - Selfoss 35-31 (20-15)
Mörk Fram: Jóhann G. Einarsson 7, Andri Berg 
Haraldsson 6, Halldór J. Sigfússon 6, Haraldur 
Þorvarðarson 6, Einar Rafn Eiðsson 4, Stefán B. 
Stefánson 4, Magnús Stefánsson 2.
Mörk Selfoss: Ragnar Jóhannsson 10, Andrius 
Zegelis 6, Guðjón Drengsson 5, Einar Héðinsson 
3, Atli Kristinsson 2, Guðni Ingvarsson 2, Milna 
Ivancev 1, Ómar Helgason 1, Helgi Héðinsson 1.
Afturelding - HK 27-37
Leikskýrsla barst ekki.

STAÐAN
Akureyri 18 13 3 2 521-473 29
FH 18 12 1 5 527-471 25
Fram 18 10 1 7 568-534 21
Haukar 18 8 4 6 475-467 20
HK 18 10 0 8 542-542 20
Valur 18 7 0 11 473-501 14
Afturelding 18 4 0 14 456-514 8
Selfoss 18 2 3 13 511-571 7

NÆSTU LEIKIR
Haukar - Fram sunnudag kl. 15.45
HK - Akureyri mánudag kl. 18.30
Selfoss - FH mánudag kl. 19.30
Valur - Afturelding mánudag kl. 19.30

Iceland Express deild kvenna
Hamar - Njarðvík 83-47 (39-18)
Stig Hamars: Fanney Lind Guðmundsdóttir 16, 
Guðbjörg Sverrisdóttir 16, Kristrún Sigurjónsdóttir 
15, Slavica Dimovska 7/10 stoðsendingar, Jenný 
Harðardóttir 7, Íris Ásgeirsdóttir 7, Jaleesa Butler 
6/12 fráköst, Þórunn Bjarnadóttir 4, Regína Ösp 
Guðmundsdóttir 3, Kristrún Rut Antonsdóttir 2.
Stig Njarðvíkur: Julia Demirer 12/13 fráköst, Dita
Liepkalne 11/12 fráköst, Shayla Fields 10, Ólöf 
Helga Pálsdóttir 4, Auður R. Jónsdóttir 3, Sara 
Dögg Margeirsdóttir 3, Árnína Lena Rúnarsdóttir 
2, Emelía Ósk Grétarsdóttir 2.
Hamar leiðir einvígið, 2-1.

NÆSTU LEIKIR
Keflavík - KR (1-1) í kvöld kl. 19.15
Njarðvík - Hamar (1-2) á morgun kl. 15.00
KR - Keflavík sunnudag kl. 19.15

Sænska úrvalsdeildin
Södertelje - Uppsala Basket 59-61
Helgi Már Magnússon skoraði fjögur stig og tók 
fimm fráköst á þeim fjórtán mínútum sem hann 
lék í leiknum. Staðan í einvígi liðanna í fjórð-
ungsúrslitum úrslitakeppninnar er 1-0.

Vináttulandsleikir U-21
Úkraína - Ísland 3-2
Mörk Íslands: Aron Jóhannsson, víti (70.), Björn 
Bergmann Sigurðarson (74.).
Danmörk - England 0-4
Frakkland - Spánn 3-2

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI Hamarsstúlkur 
unnu þriðja leikinn í undan-
úrslitarimmu sinni við Njarðvík 
í Iceland Express deild kvenna 
í gærkvöldi 83–47. Eftir jafnan 
fyrsta leikhluta tóku Hamars-
stúlkur öll völd í öðrum leikhluta 
og byggðu upp gott forskot sem 
Njarðvíkurstúlkur voru aldrei 
nálægt því að ógna. Hamar er 
nú með 2-1 forystu í einvíginu 
og getur tryggt sér sæti í 
úrslitunum með sigri í næsta leik 
liðanna á morgun.

„Þetta var mjög slæmt,“ sagði 
Sverrir Sverrisson, þjálfari 
Njarðvíkur. „Við byrjum ágæt-
lega fyrstu mínúturnar en þetta 
er fljótt að fjara út og liðið var 
greinilega ekki tilbúið. Við gróf-
um okkar eigin gröf og náðum 
aldrei að komast úr henni,“ sagði 
Sverrir. 

„Þetta var glæsilegur liðs-
sigur,“ sagði Ágúst Sigurður 
Pétursson, þjálfari Hamars. „Við 
spiluðum miklu betri vörn en 
áður, við vorum að pressa rétta 
bolta, taka fráköst og það var 
munurinn. Viðhorfið á vellinum 
var allt annað en síðast, það var 
frábær vörn sem sló þær kannski 
út af laginu og sóknin þeirra var 
ekki jafn góð og áður.“ - kpt

Iceland Express deild kvenna:

Hamar fór illa 
með Njarðvík

ÖFLUG Slavica Dimovska, leikmaður 
Hamars.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HANDBOLTI Leikur Akureyrar og 
Hauka var spennandi allt til loka. 
Liðin skiptust á að hafa forystu, 
Akureyri leiddi þó undir lokin, en 
Birkir Ívar varði vel og tryggði 
sínu liði stig. Það var verðskuldað, 
lokatölur 29-29, en barátta beggja 
liða var til fyrirmyndar. 

Staðan í hálfleik var 18-18, sem 
segir margt. Vörn Akureyrar 
var slök og markvarslan nánast 
engin, fimm skot í hálfleiknum. 
Sóknin gekk þó vel. Haukar voru 
klaufar að nýta sér þetta ekki, en 
þeir skutu afleitlega, oft framhjá 
rammanum. Hentu boltanum 
þess utan frá sér nokkrum sinn-
um. Markvarslan var ögn meiri 
Haukamegin.

Eftir jafnan seinni hálfleik 
komst Akureyri tveimur mörk-
um yfir þegar skammt var eftir 
en Haukar jöfnuðu. Þeir fengu 
gott færi til að skora undir lokin 
og vildu víti en slakir dómarar 
leiksins, sem hölluðu jafnt á báða 
bóga, dæmdu ekkert. Akureyri fór 
í langa sókn, fékk víti sem Birk-
ir Ívar varði. Akureyri fékk eitt 
skot enn sem Birkir varði líka og 
aukakast þegar tíminn var úti fór 
í vegginn.

„Við skoruðum mikið af ódýrum 
mörkum og stóðum eflaust bara í 
vörn í 20 mínútur í fyrri hálfleik. 
Við vorum klaufar að vera ekki 
yfir eftir fyrri hálfleik en við 
fengum á okkur of mörg mörk. 
Þetta var barátta allan leikinn og 
þetta gat dottið hvoru megin sem 
var. Ég er sáttur við stigið, hefði 
auðvitað viljað tvö, en baráttan 
var til fyrirmyndar,“ sagði Gunnar 
Berg Viktors son, þjálfari Hauka, 
sem horfði á jákvæðu punktana úr 
leiknum.

„Varnarleikurinn er ekki góður 
en sóknarleikurinn frábær. Það er 
áhyggjuefni að fá á okkur svona 
mörg mörk tvo leiki í röð, okkar 
aðalsmerki er vörn, markvarsla og 
að skora ódýr mörk. Ég hef samt 
engar stórkostlegar áhyggjur af 
þessu, við kunnum alveg að spila 

góða vörn ennþá. Það eru öll lið að 
berjast gríðarlega og ekki hægt að 
bóka eitt né neitt gegn neinum. Við 
erum enn í lykilstöðu, en ég held 
að það trufli okkur ekkert að við 
þurfum bara tvö stig til að taka 
titilinn,“ sagði Atli Hilmarsson, 
þjálfari Akureyrar.  - hþh

Birkir skellti í lás í lokin
Akureyringar þurfa að bíða eftir deildarmeistaratitlinum. Liðið gerði jafntefli 
við Hauka í æsispennandi leik í gær. Birkir Ívar tryggði Haukum stig í lokin.

HNÍFJAFNT Á AKUREYRI Haukamaðurinn Björgvin Hólmgeirsson og Guðlaugur 
Arnarsson, Akureyri, í leiknum í gær. MYND/SÆVAR GEIR

HANDBOLTI Húsvíkingurinn Pálmar 
Pétursson nánast gerði út um 
vonir síns gamla félags, Vals, um 
að komast í úrslitakeppnina í gær 
er hann varði eins og berserkur í 
síðari hálfleik í leik FH og Vals. 
Frábær markvarsla hans lagði 
grunninn að fimm marka sigri 
FH, 30-35.

„Pálmar var frábær og FH-ing-
ar voru betri. Við létum Pálmar 
verja of mikið af dauðafærum hjá 
okkur. Pálmar er mikill keppnis-
maður sem hefur mátt sætta sig 
við bekkjarsetu upp á síðkastið en 
ég vissi að hann logaði að innan 
að taka þátt í þessum leik,“ sagði 
Óskar Bjarni Óskarsson, þjálfari 

Vals, um sinn gamla lærisvein. 
Óskar gerir ekki ráð fyrir því að 
Valur fari lengra í ár.

„Ég er nokkuð viss um að 
draumurinn sé dáinn, því miður. 
Það þarf ansi mikið að falla með 
okkur til að við komumst þar inn 
en ég sé það eiginlega ekki gerast. 
Við urðum eiginlega að vinna alla 
okkar leiki.“

FH var skrefi á undan Val allan 
leikinn í gær og þegar Pálmar 
skellti í lás og Ólafur Gústafs-
son fór hamförum í sókninni var 
ballið búið hjá Valsmönnum. Þeir 
áttu engin svör við stórleik þeirra 
tveggja og fara væntanlega óvenju 
snemma í frí í ár.

„Valsmenn börðu vel frá sér 
eins og við áttum von á. Við 
vorum samt harðir líka. Við litum 
á þetta líka sem úrslitaleik fyrir 
okkur enda ætlum við okkar annað 
sætið. Við viljum líka byggja ofan 
á okkar leik og við ætlum að mæta 
í flottu formi inn í úrslitakeppn-
ina. Við erum að bæta okkar leik 
og ætlum að mæta í toppformi í 
úrslitakeppnina,“ sagði Ólafur 
Guðmundsson, leikmaður FH, sem 
skoraði fimm mörk í gær.   - hbg

Von Valsmanna um að komast í úrslitakeppnina svo gott sem dó í gær:

Pálmar launaði Valsmönnum lambið gráa

REYNIR SKOT Ólafur Guðmundsson, 
FH, verst hér Erni Hrafni Arnarsyni.

FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

FÓTBOLTI Eyjólfur Sverrisson, þjálf-
ari U-21 landsliðs Íslands, var 
ánægður með leik sinna manna 
í gær þrátt fyrir 3-2 tap fyrir 
Úkraínu í vináttulandsleik ytra. 
Leikurinn var liður í undirbúningi 
beggja liða fyrir EM í Danmörku 
í sumar. Eyjólfur var án margra 
lykilmanna í gær þar sem tíu leik-
menn sem eru gjaldgengir í liðið 
eru nú í A-landsliðinu fyrir leik-
inn gegn Kýpur í undankeppni EM 
2012 á morgun.

Úkraína komst í 3-0 forystu í 
upphafi síðari hálfleiks en þeir 
Aron Jóhannsson og Björn Berg-
mann Sigurðarson minnkuðu mun-
inn fyrir Ísland seint í seinni hálf-
leiknum.

„Það var margt jákvætt og gott 
við okkar leik,“ sagði Eyjólfur við 
Fréttablaðið. „Úkraína var 
með sitt besta lið og þrátt 
fyrir allt var jafnræði með 
liðunum í fyrri hálfleik. Við 
fengum okkar færi og áttum 
aldrei að vera undir í hálf-
leik,“ bætti hann við.

„Við vorum að halda 
boltanum vel og sækja 
upp kantana eins og lagt 
var upp með. Það vant-
ar aðeins upp á á síð-
asta fjórðungnum hjá 
okkur en það kemur með 
æfingunni.“

Hann segir að þeir 
leikmenn sem fengu 

tækifærið í gær hafi staðið sig vel. 
„Þeir gerðu í raun okkur þjálfur-

unum mjög erfitt fyrir því þess-
ir strákar sýndu að þeir vilja 
vera með í liðinu. Það er auðvi-

tað bara jákvætt og greinilega 
fullt af efnilegum strákum 

að spila heima.“
Næsti leikur Íslands 

verður gegn Englandi 
ytra á mánudaginn en 
þeir ensku unnu 4-0 
sannfærandi sigur á 
Dönum í Kaupmanna-
höfn í gær. - esá

Íslenska U-21 landsliðið tapaði í gær vináttulandsleik fyrir Úkraínu ytra, 3-2:

Margt jákvætt við okkar leik

EYJÓLFUR SVERRISSON
Ánægður með leik sinna 
manna þrátt fyrir tap.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI U-21 landslið Danmerkur 
og Englands mættust í vináttu-
landsleik á Parken í gær þar sem 
að gestirnir unnu 4-0 stórsigur. 
Englendingar urðu þó fyrir áfalli 
snemma leiks þegar Micah Rich-
ards meiddist aftan í læri og 
þurfti að bera hann af velli.

Danirnir þóttu spila ágætlega 
framan af leik en Englendingar 
komust yfir þegar Danny Wel-
beck skoraði laglegt mark eftir 
skyndisókn. Þeir ensku tóku völd-
in í seinni hálfleik og þeir Scott 
Sinclair, Daniel Sturridge og 
Jordan Henderson skoruðu þá hin 
mörk Englendinga. - esá

Næstu mótherjar Íslands:

Englendingar 
slátruðu Dönum
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5.290.000
Raðaðu þínum þörfum saman

Honda CR-V passar fyrir þær allar
á verði frá kr. 

www.honda.is

(á mán. kr. 62.008*)

Rýmið passar fyrir fjöll af hamingju,
fjölstjörnuöryggið fyrir alla fjölskylduna,
sparneytnin fyrir skutlið,
búnaðurinn passar upp á stemmninguna
og allt á Honda-góðu verði.
Passar algjörlega.

Sannreyndu hvernig hagkvæmnin á Honda CR-V smellpassar
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

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 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing Heimastjórnin. 

21.00 Ævintýraboxið Stefán Drengsson 
og félagar.

21.30 Punkturinn Ærsli og ólátabelgir.

  Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

18.15 Föstudagsþátturinn Með Hildu 
Jönu Gísladóttur.

08.00 Stuck On You
10.00 Pirates Who Don‘t Do Anything
12.00 Akeelah and the Bee
14.00 Stuck On You
16.00 Pirates Who Don‘t Do Anything
18.00 Akeelah and the Bee
20.00 Front of the Class
22.00 Iron Man
02.10 Go
04.00 Iron Man
06.00 The Big Bounce

15.15 Sunnudagsmessan Sunnudags-
messan með þeim Guðmundi Benediktssyni 
og Hjörvari Hafliðasyni er þáttur sem eng-
inn má láta framhjá sér fara. Leikirnir krufðir 
til mergjar af fagmönnum og lífleg og fagleg 
umræða um enska boltann.

16.30 WBA - Arsenal

18.15 Man. Utd - Bolton

20.00 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá 
síðustu leikjum í neðri deildum enska bolt-
ans. Glæsileg mörk og mögnuð tilþrif.

20.30 PL Classic Matches: Leeds - 
Liverpool, 2000 

21.00 Premier League World 2010/11 
Áhugaverður þáttur þar sem enska úrvals-
deildin er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu 
og skemmtilegum hliðum.

21.30 Beckenbauer Að þessu sinni verð-
ur fjallað um Franz Beckenbauer, goðsögnina 
frá Þýskalandi.

22.00 PL Classic Matches: Newcastle 
- Manchester United, 1995 

22.30 Stoke - Newcastle

06.00 ESPN America
08.10 Arnold Palmer Invitational (1:4)
11.10 Golfing World
12.00 Golfing World
12.50 PGA Tour - Highlights (11:45)
13.50 Transition Championship (4:4)
18.10 Golfing World
19.00 Arnold Palmer Invitational (2:4)
22.00 Golfing World
22.50 ETP Review of the Year 2010 (1:1)
23.40 ESPN America

16.55 Kallakaffi (4:12)

17.20 Skólahreysti (1:5) (e)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Otrabörnin (14:26)

18.22 Pálína (9:28)

18.30 Hanna Montana

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Útsvar Spurningakeppni sveitarfélag-
anna. Lið Akureyrar og Reykjanesbæjar keppa 
í undanúrslitum. 

21.15 Karamella (Sukkar banat) Líbönsk 
verðlaunamynd frá 2007. Þetta er rómantísk 
gamanmynd um nokkrar konur í Beirút og 
viðburðaríkt líf þeirra. Leikstjóri er Nadine La-
baki og meðal leikenda eru Nadine Labaki, 
Yasmine Elmasri, Joanna Moukarzel, Gisèle 
Aouad, Sihame Haddad og Aziza Semaan. 
(e)

22.50 Hernumið land (2:2) (Occupa-
tion) Bresk sjónvarpsmynd í tveimur hlut-
um um þrjá fyrrverandi hermenn sem snúa 
aftur til Basra, hver af sinni ástæðu. Leikstjóri 
er Nick Murphy og aðalhlutverk leika James 
Nesbitt, Stephen Graham og Warren Brown. 
Myndin hlaut BAFTA-verðlaunin.

00.20 Laugardagsfár (Saturday Night 
Fever) Bandarísk bíómynd frá 1977 um 
nítján ára diskódansara í Brooklyn sem ætlar 
sér að verða konungur dansgólfsins. Leikstjóri 
er John Badham og aðalhlutverk leika John 
Travolta og Karen Lynn Gorney. (e)

02.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Elías
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 60 mínútur
11.00 ‘Til Death (10:15) 
11.25 Auddi og Sveppi
11.50 Logi í beinni
12.35 Nágrannar
13.00 Terms of Endearment
15.10 Barnatími Stöðvar 2
17.08 Bold and the Beautiful 
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons (10:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 

19.20 Auddi og Sveppi Frábær skemmti-
þáttur með Audda og Sveppa þar sem félag-
arnir eru með allskyns skrautleg uppátæki og 
allt er leyfilegt.

19.50 American Idol (20:45) Vinsælasti 
skemmtiþáttur veraldar snýr aftur í tíunda 
skiptið.  Níu sigurvegarar fyrri þáttaraða hafa 
slegið í gegn um allan heim og mun fleiri 
keppendur eru orðnir heimsfrægir söngvar-
ar og leikarar. Búast má við miklum breyting-
um í þessari þáttaröð þar sem Simon Cowell 
og Kara DioGuardi hafa sagt skilið við dóm-
arasætin. 

21.15 American Idol (21:45) 

22.00 Someone Like You Rómantísk 
gamanmynd. Jane Goodale er ekki ánægð 
þegar kærastinn segir henni upp. En í stað 
þess að leggjast í þunglyndi ákveður Jane að 
kynna sér ítarlega hið rétta eðli karlmanna. 

23.35 Fearless Spennandi mynd með Jet 
Li í aðalhlutverki í sögu kínverska bardaga-
meistarans Huos Yuanjia sem var einn fræg-
asti bardagamaður Kína í byrjun 20. aldar-
innar. 

01.20 In the Line of Fire

03.25 Mission Impossible

05.10 ‘Til Death (10:15)

05.30 Fréttir og Ísland í dag

19.30 The Doctors

20.15 Smallville (18:22) Áttunda þátta-
röðin um ofurmennið Superman á unglings-
árum. Clark Kent heldur áfram að berjast við 
ill öfl sem ógna honum og framtíð heimsins.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Arnar og Ívar á ferð og flugi 
(1:5) Skemmtilegur ferðaþáttur með Arnari 
og Ívari sem heimsækja fimm borgir og 
skoða m.a. matarvenjur og heilsufar viðkom-
andi þjóðar, smakka og kryfja vinsælasta 
skyndibita staðarins og athuga hollustu hans. 
Eins taka þeir félagar þátt íþrótt sem gæti 
kallast þjóðaríþrótt viðkomandi lands og má 
þar nefna nautaat í Barcelona og amerískan 
fótbolta í Bronx.

22.20 NCIS (7:24) Spennuþáttaröð sem 
er í röð þeirra allra vinsælustu í Bandaríkj-
unum og fjallar um sérsveit lögreglumanna 
sem starfar í Washington og rannsakar glæpi 
tengda hernum eða hermönnum.

23.05 Fringe (7:22) Þriðja þáttaröðin um 
Oliviu Dunham, sérfræðing FBI í málum sem 
grunur leikur á að eigi sér yfirnáttúrlegar skýr-
ingar. Ásamt hinum umdeilda vísindamanni 
dr. Walter Bishop og syni hans Peter rann-
saka þau röð dularfullra atvika.

23.50 Life on Mars (15:17) 

00.35 Smallville (18:22) 

01.20 Auddi og Sveppi

02.00 The Doctors

02.40 Fréttir Stöðvar 2 

03.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

17.25 Spænsku mörkin

18.20 ABC Solutions UK Champion-
ship - Wychwood Park Upptaka frá móti 
í PGA Europro mótaröðinni þar sem efnilegir 
kylfingar fá tækifæri til að sanna sig.

20.00 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bakvið tjöldin hjá liðun-
um sem leika í Meistaradeild Evrópu. 

20.30 F1: Föstudagur

21.00 Main Event

21.45 European Poker Tour 6 - Pokers

23.30 NBA körfuboltinn: New York 
Knicks - Milwaukee Bucks Bein útsend-
ing frá leik New York Knicks og Milwaukee 
Bucks í NBA-deildinni.

02.30 F1: Föstudagur Hitað upp fyrir 
komandi keppni í Formúlu 1 kappakstrinum. 
Gunnlaugur Rögnvaldsson skoðar undirbún-
ing liðanna fyrir kappaksturinn.

02.55 Formúla 1 - Æfingar Bein útsend-
ing frá síðustu æfingu ökuþóranna fyrir tíma-
tökuna.

06.00 Australian Grand Prix Bein út-
sending frá tímatökunni fyrir kappaksturinn 
í Ástralíu.

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.30 Game Tíví (9:14) (e)

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

12.00 Game Tíví (9:14) (e)

12.30 Pepsi MAX tónlist

17.15 Dr. Phil

18.00 Survivor (16:16) (e)

18.45 How To Look Good Naked (e)

19.35 America‘s Funniest Home Videos
20.00 Will & Grace (11:24) 
20.25 Got to Dance (12:15) Þriðji og síð-
asti undanúrslitaþátturinn þar sem síðustu 
sex keppendurnir af átján bítast um sæti í 
úrslitaþættinum. 
21.15 HA? (10:15) Íslenskur skemmtiþáttur 
með spurningaívafi. Gestir þáttarins að þessu 
sinni eru umsjónarmenn dægurmálaþáttar-
ins Virkir morgnar á Rás 2, þau Andri Freyr og 
Gunna Dís.
22.05 The Bachelorette (11:12) Valið 
stendur á milli Ed og Kiptyn. Jillian fer á 
stefnumót utandyra með báðum.
23.35 Makalaus (4:10) (e) 
00.05 30 Rock (16:22) (e)
00.30 The Increasingly Poor Dec-
isions of Todd Margaret (6:6) (e)
00.55 Law & Order: LA (1:22) (e)
01.40 In Good Company (e)
03.30 Saturday Night Live (12:22) (e)
04.10 Whose Line is it Anyway? (e)
04.35 Will & Grace (11:24) (e)
04.55 Jay Leno (e)
05.40 Pepsi MAX tónlist

> Laurence Fishburne
„Ég hef leikið mörg illmenni, því það 
var eina hlutverkið sem ég fékk. Fólk sá 
andlitið á mér og hugsaði „Oooh“.“
Laurence Fishburne fer með hlutverk 
enskukennarans dr. Larabee sem 
aðstoðar unga stúlku sem kemur 
frá brotnu heimili við að æfa 
sig fyrir stafsetningarkeppni í 
margverðlaunuðu kvikmyndinni 
Akeelah and the Bee sem er á 
Stöð 2 Bíó kl. 18.

Að hlusta á útvarp getur verið góð skemmtun. Nema á Íslandi (og 
þá er ég ekki að tala um þátt Andra Freys og Gunnu Dísar á Rás 2, 
hann er fínn). Forsagan er þessi: Ég byrjaði í ræktinni eftir áramót. 
Gömlu Nike-handboltaskórnir hafa verið dregnir fram, íþróttafötin 
grafin upp og rykið dustað af hæfileikum Forrest Gump (ég gat 
nefnilega hlaupið endalaust eins og einfeldningurinn þegar ég var 
tveggja stafa tala á vigtinni). 

Í World Class á Seltjarnarnesi er hægt 
að horfa á sjónvarpið á hlaupabrettinu. En 
það getur stundum verið erfitt fyrir feitan 

karl, bæði móðandi og másandi, að fylgjast 
með sjónvarpsþáttum og hvað þá kappleik 

(hef stundum verið nálægt því að hlaupa út 
af brettinu vegna Liverpool-leiks eða Modern 
Family). Og því tók ég það upp hjá sjálfum 
mér að fara með útvarpið í heilsuræktina, 

fannst þetta alveg bráðsnjallt því þá fengi maður allar upplýsingar plús 
fjölbreytta tónlist.

En þessi ákvörðun reyndist röng því íslenskt útvarp er glatað, ég 
fann kannski einna helst tóninn á X-inu þangað til Valtýr Björn byrjaði 
að baula í eyrun á mér (á einum tímapunkti var einn viðmælandinn 
ekki einu sinni búinn að sjá leikinn sem átti að spjalla um). Síbyljan er 

ótrúleg, auglýsingahléin eru mörg og löng, lögin ófrumleg 
og dagskrárgerðin engin. Útvarp, á þeim stutta tíma sem 
ég reyndi að venja mig við það, olli mér sárum vonbrigð-
um og nú reyni ég að brenna jóla-, páska- og helgarfitu 
síðustu tíu ára í þögn. Og það er kannski bara best. Því 
þá get ég engum öðrum kennt um ef ég gefst upp. Því 
þá er ég bara sjálfur svona fjandi leiðinlegur. 

VIÐ TÆKIÐ FREYR GÍGJA GUNNARSSON GETUR VARLA HLUSTAÐ

Óþolandi og lélegur ljósvaki

VONT Íslenskt útvarp er vont, fullt af síbylju, auglýsingum 
og innihaldslausu masi. 

BÍTIÐ
MEÐ HEIMI OG KOLLU
 ALLA VIRKA DAGA KL. 6.50 
Morgunhanarnir Heimir og Kolla vakna eldhress í bítið 
með fjölbreyttan dægurmálaþátt á léttum nótum. 
Fylgstu með fréttum og taktu púlsinn á þjóðmálunum, 
íþróttunum og öllu hinu strax í bítið.
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Apótekið þitt 
í  gamla Héðinshúsinu við Sel javeg 2.

Frí heimsendingarþjónusta til eldri borgara og öryrkja.

Reykjavíkur Apótek býður 

NOW vítamín og bætiefni með 

20% afslætti út september.

Reykjavíkur Apótek er 

sjálfstætt starfandi apótek sem 

leggur áherslu á persónulega 

þjónustu og hagstætt 

verð. Apótekið er í gamla 

Héðinshúsinu við Seljaveg 2.

Sel javegur 2  |   S ími :  511-3340  |   Fax:  511-3341  |  www.reyap. is   |   reyap@reyap. is
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Góður markaður Íslendingar geta nú nýtt 

sumarfríið til að leigja út íbúðir sínar í gegnum 

fyrirtækið Iceland Summer.  

SÍÐA 2

Skemmtileg lífs-

reynsla  Lilja Björk 

Jónasdóttir starfaði 

við sumarbúðir 
barna í Banda-

ríkjunum síðasta 

sumar og ætlar 
aftur í vor.SÍÐA 6
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Helicopter vekur athygli 
Á rúmstokknumTískan á pöllunumÁrshátíðarförðunin

Fríða María Harðardóttirer sannur eyjarskeggi

Kr.

TILBOÐ
117.950

FRÁBÆRT FARTÖLVUTILBOÐ

15.6”

Helicopter vekur athygli 
Á rúmstokknumTískan á pöllunumummÁrshátíðarförörðuniðuniðuni
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Skandínavísk

 Mikil hönnunarsýning er haldin í Stokk-

hólmi í febrúar. Þar eru helstu nýjungar 

hönnunarheimsins kynntar. Sýningin þykir 

gefa góða mynd af þeim straumum sem 

einkenna skandinavíska hönnun og þangað 

flykkist fólk frá öllum heimshornum.

Sýningarsvæðið e

en einnig eru s

borgina. Í ár var

oft áður enda g

framleiðslu. 

umhverfisvæn

sín í bland við

heimili&
hönnu

n
febrúar 2011

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Klassísk 

hönnun í 

nýju ljósi

Ungir hönnuðir 

létu ljós sitt skína í 

Stokkhólmi. Þeirra 

á meðal var Jaeuk 

Jung.

SÍÐA 6

Mikill græjukarl
SÍÐA 2

LBOÐ

sk h h
er stórt og g y

sýningar r v

ar viður alalls

grunnefnfni

Náttúrurul

ænar framam

við skærara

Mikill grærææ

Ásgeir Kolbebei

við sig í miðmið

menning[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

mars 2011

DRÖ

Á djúpum miðum

SÍÐA 2

Útsprungnar rósir Kjartan Guðmundsson dustar rykið af fyrstu plötuThe Pogues.
SÍÐA 2 

VVALALTTað hð h
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Dekrað við bragðlaukana
Albert Eiríksson færir ljúffenga döðluköku í 

nútímalegra og heilsusamlegra horf. SÍÐA 2

Hreinn unaður
Kristín Eik Gústafsdóttir býr til 

fádæma flotta tertu sem allir geta 

spreytt sig á.

SÍÐA 4

g

preytt sig á.
ÐA 4

Með sunnudagskaffinu
Kökur, huggulökur, hugguökur, huggulhuggulKökur, huggulökur, huggulKökur, huökur, huggulKökur, huggulKökur, huKökurKökur, huggulökur, hugguKökur, huggulkuKöku ggulK gggg egheit og saog samt og samegheit og saegheit og samegheit og samamegheit og samegheit og saegheit og samamamegheit og samegheit og saegheit og asaaamamegheit og heiteghe vera.era.a.veveera.veraververaraveveraveveraverara..

DÆMI

DRÖ

AUGLÝSINGAR Í SÉRBLÖÐUM
Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt og höfða til fólks á öllum 
aldri. Fjöldi mismunandi sérblaða kemur út í hverjum mánuði. 
Leitaðu ráða hjá ráðgjöfum okkar um hvar auglýsingin þín nær 
best til markhópsins.

Ívar Örn Hansen
S: 5125429 , gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný
S: 5125462, gsm 8233344
sigridurdagny@365.is

Sigríður Hallgríms
S: 5125432, gsm 69247000
sigridurh@365.is

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

SVT 1

13.45 Deal or No Deal  14.20 Deal or No Deal  
14.55 Deal or No Deal  15.30 Keeping Up 
Appearances  16.00 Keeping Up Appearances  
16.30 Whose Line Is It Anyway?  16.55 Whose 
Line Is It Anyway?  17.20 Deal or No Deal  17.55 
Deal or No Deal  18.30 Keeping Up Appearances  
19.00 Keeping Up Appearances  19.30 How Not 
to Live Your Life  20.00 How Not to Live Your Life  
20.30 Ashes to Ashes  21.20 The Office  21.50 
The Office  22.25 The Office  22.55 Whose Line Is 
It Anyway?  23.20 Whose Line Is It Anyway?   

11.00 DR Update  11.10 Jersild Live  11.35 Grøn 
glæde  12.00 Vagn i Japan  12.30 Søren Ryge  
13.00 Vores Liv  13.30 Gintberg på kanten  14.00 
DR Update - nyheder og vejr  14.10 Aftenshowet  
15.00 Humf  15.05 Timmy-tid  15.15 Kasper & 
Lise  15.30 Peter Pedal  16.00 Landsbyhospitalet  
16.50 DR Update - nyheder og vejr  17.01 
Bonderøven  17.30 TV Avisen med Sport og Vejret  
18.00 Disney Sjov  19.00 X Factor  20.15 TV 
Avisen  20.30 X Factor  21.20 Det Nye Talkshow 
med Anders Lund Madsen  22.05 The Kovak Box 

12.00 NRK nyheter  12.05 Folk  12.35 Urix  13.00 
NRK nyheter  13.05 Schrödingers katt  13.35 Norge 
rundt  14.00 NRK nyheter  14.10 Dallas  15.00 
NRK nyheter  15.10 Oppdrag Sognefjorden  15.40 
Filmavisen 1959  15.50 Fysikk på roterommet  
16.00 NRK nyheter  16.10 Fredag i hagen  16.40 
Oddasat - nyheter på samisk  16.55 Nyheter på 
tegnspråk  17.00 Førkveld  17.40 Distriktsnyheter  
18.40 Norge rundt  19.05 Popstokk  19.55 Nytt 
på nytt  20.30 Skavlan  21.30 Ari og Per  22.00 
Kveldsnytt  22.15 Sporløst forsvunnet

10.15 Go‘kväll  11.00 Rapport  11.05 Debatt  
11.50 Gynekologen i Askim  12.50 SVT Forum  
14.10 Gomorron Sverige  15.00 Rapport  15.05 
Debatt  15.50 Anslagstavlan  15.55 Antikrundan  
16.55 Sportnytt  17.00 Rapport med A-ekonomi  
17.10 Regionala nyheter  17.15 Go‘kväll  18.00 
Kulturnyheterna  18.15 Regionala nyheter  18.30 
Rapport med A-ekonomi  19.00 Så ska det låta  
20.00 Skavlan  21.00 Den perfekta stormen  
00.05 Rapport  00.10 Dave  01.55 Rapport  02.00 
Notes From the Underbelly  

06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.03 Vítt og breitt 
07.30 Fréttayfirlit 08.00 Morgunfréttir 08.05 
Morgunstund með KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 
Fréttir 09.05 Óskastundin 09.45 Morgunleikfimi 
10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.15 Sagnaslóð 
11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 
Hádegisútvarpið 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir og auglýsingar 
13.00 Tilraunaglasið 14.00 Fréttir 14.03 Girni, 
grúsk og gloríur 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: 
Rán 15.25 Þær höfðu áhrif 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Fimm fjórðu 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 
18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 
Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 
20.30 Eyðieyjan 21.10 Hringsól 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.13 Litla flugan 
23.00 Kvöldgestir 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 
Rásar 1

Það eru ellefu söngvarar eftir í 
stjörnuleitinni og einn þeirra verður 
að yfirgefa sviðið í lok kvöldsins. Að 
þessu sinni spreyta söngvararnir sig 
á Motown-tónlist.

STÖÐ 2 KL. 19.50
American Idol
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„Þeir eru frekar spenntir fyrir 
þessu,“ segir tónleikahaldarinn 
Bogi Bjarnason.

Bandaríska þungarokkhljóm-
sveitin Today Is the Day kemur 
fram á Litla-Hrauni 1. apríl næst-
komandi. Bogi þvertekur fyrir að 
um aprílgabb sé að ræða og full-
yrðir að þetta verði í fyrsta skipti 
sem erlend hljómsveit treður upp 
á Litla-Hrauni. Íslenskir tónlistar-
menn hafa verið nokkuð reglu-
legir gestir í fangelsinu síðustu ár 
og á meðal þeirra sem hafa komið 
þar fram eru Bubbi Morthens, 
KK, og Hjaltalín. 

Þá hafa fjölmargir rithöfund-
ar lesið upp úr verkum sínum á 
Hrauninu ásamt því að grínhóp-
urinn Mið-Ísland var þar með 

uppistand í lok árs 2009. Spurð-
ur hvort það hafi verið eitthvað 
mál að koma erlendri þungarokk-
hljómsveit að á Litla-Hrauni segir 
Bogi að það hafi þvert á móti 
verið eins og að smella fingrum. 
„Hún [Margrét Frímanns dóttir, 
forstöðumaður Litla-Hrauns] 
sagði mér bara að kíkja á aðstöð-
una og sjá hvort hún væri nógu 
góð,“ segir Bogi.

Breska tímaritið Terrorizer 
verður í slagtogi með Today Is 
the Day og hyggst fjalla um fang-
elsistónleika hljómsveitarinnar. 
Tímaritið er eitt það stærsta sinn-
ar tegundar í heiminum og fjallar 
um alls kyns öfgatónlist.

Spurður hvað veldur því að 
Today Is the Day-menn vilji koma 

fram í íslensku fangelsi og hvort 
afbrotamenn séu í hljómsveitinni 
segir Bogi svo ekki vera. „Þetta 
eru bara háskólamenntaðir menn 
með eigin fyrirtæki,“ segir hann.

Today Is the Day kemur einn-
ig fram á tvennum tónleikum á 
Sódómu daginn eftir tónleikana 
á Litla-Hrauni – annars vegar 
fyrir alla aldurshópa og hins 
vegar fyrir þá sem hafa aldur til 
að sækja ölknæpur. 

Hljómsveitin lauk nýlega upp-
tökum á nýrri plötu og fangarnar 
verða þeir fyrstu sem fá að heyra 
nýja efnið. 

Ekki náðist í Margréti Frí-
mannsdóttur við vinnslu fréttar-
innar, en hún er stödd erlendis.

 atlifannar@frettabladid.is 

BOGI BJARNASON: FYRSTA ERLENDA BANDIÐ SEM SPILAR Í FANGELSINU

Amerískir þungarokkarar 
koma fram á Litla-Hrauni

„Þetta er auðvitað mjög skemmtilegt enda Berl-
ingske stórt blað,“ segir athafnamaðurinn Frið-
rik Weisshappel, sem búsettur er í Kaupmanna-
höfn. Hann er á forsíðu danska stórblaðsins 
Berlingske Tidende og prýðir risastóru opnu í 
aukablaði þess, AOK, en það er einnig stærsta 
netsvæði Danmerkur. Fyrirsögnin gæti ekki 
verið jákvæðari í garð Friðriks; „íslenskt kaffi-
hús slær í gegn, Kaupmannahafnabúar elska 
Laundromat Café þar sem brosmildi og börn 
eru velkomin.“ Inni í blaðinu er síðan flennistór 
grein þar sem haft er eftir Friðrik að maður 
megi aldrei slátra sjarmanum.

Friðrik rekur nú tvö kaffihús í Kaupmanna-
höfn og hefur vakið verðskuldaða athygli 
fyrir. Annað kaffihúsið leikur meðal annars 
stórt hlutverk í sjónvarpsþáttunum Lykke sem 

sýndir eru á dönsku ríkissjónvarpsstöðinni. 
Friðrik hefur jafnframt opnað 
útibú í Austurstræti og segir við-
tökurnar hafa farið fram úr sínum 
björtustu vonum. Þeir séu að sníða 
síðustu vankantana af. „Fram-
kvæmdastjórinn er búinn að vera 
fastur í uppvaskinu frá opnun 
nánast og hefur misst fimm kíló 
á hlaupunum,“ segir Friðrik, sem 
hefur jafnframt bætt við fjórum 
kokkum og er á höttunum eftir 
fleiri þjónum. „Ég vil bara biðja 
þá sem lent hafa í biðtíma þús-
und sinnum afsökunar og þakka 
þeim kærlega fyrir þolinmæð-
ina.“ - fgg 

Friðrik á forsíðu Berlingske

„Það er annað hvort Hofsós eða Hollywood, það er 
ekkert þar á milli,“ segir kvikmyndaleikstjórinn 
Baltasar Kormákur. Hann er kominn heim í 
norðlensku sveitasæluna frá stórborginni New 
Orleans því tökum á Hollywood-kvikmynd-
inni Contraband er formlega lokið en nú hefst 
klipping kvikmyndarinnar og svo eftirvinnsla 
í London í vor. Baltasar tryggði sér nýlega 
þjónustu tónskáldsins Clintons Shorter sem 
mun semja tónlistina við myndina en 
hann átti heiðurinn að tónlistinni 
í sci-fi myndinni District 9.

Contraband skartar Mark 
Wahlberg og Kate Beckinsale 
í aðalhlutverkum en auk þess 
kemur Ólafur Darri lítilega við 
sögu. „Hans hlutverk er nokkuð 
stórt miðað við þann tíma sem 
tók að taka það upp. Ég veit að 
Mark [Wahlberg] var nokkuð 
hrifinn af honum.“ 

Tökur á Contraband gengu stóráfalla-
laust fyrir sig en þær fór fram bæði í New 
Orleans og Panama. Leikstjórinn viður-
kennir að það hafi verið nokkuð sérstakt 
að taka upp á síðarnefnda staðnum og þá 
sérstaklega í Panama-borg en Panama-

skurðurinn kemur töluvert við sögu í 
Contraband. „Við vorum mikið í þyrlutökum 

þarna og fengum einnig aðstoð frá Heima-
varnarliðinu og bandaríska tollinum.“ 

Baltasar viðurkennir að hann hafi 
verið nokkuð þreyttur þegar hann 
kom heim en norðlenska sveitaloft-
ið sé endurnærandi. Leikstjórinn 
heldur af stað með kvikmynda-
tökuvélina í dag þegar vetrar-
tökur á kvikmyndinni Djúpinu 
hefjast en hún verður frum-
sýnd, ef allt gengur að óskum, 
á þessu ári. 

 - fgg 

Balti kominn heim frá Contraband

VEKUR ATHYGLI Friðrik prýðir forsíðu og 
opnu í aukablaði Berlingske, AOK, sem 
er jafnframt heitið á stærsta netsvæði 
Danmerkur.
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GÓÐ HVÍLD Balt-
asar var þreyttur 
eftir tökurnar á 
Contraband en 
norðlenska sveita-
loftið hefur endur-
nært hann. 

FARA Á HRAUNIÐ 
Hljómsveitin Today Is the Day 
fetar í fótspor Bubba Morthens og 
kemur fram á Litla-Hrauni 1. apríl. 
Margrét Frímannsdóttir þurfti 
ekki að hugsa sig tvisvar um þegar 
falast var eftir því að halda tónleika 
með hljómsveitinni á Hrauninu. 

„Er búið að mæla siðferðis stuðul 
íslenskra stjórnmálamanna? 
Hann virðist liggja á einhverjum 
ofureinkennilegum stað. Var það 
ekki sænskur ráðherra sem sagði 
af sér eftir að upp komst að hún 
keypti sér súkkulaði á vísakort 
embættisins?“

Tónlistarmaðurinn Jón Ólafsson veltir fyrir 
sér íslenskum stjórnmálum.

„Þetta var mjög súrsæt tilfinning 
og það er alveg rosalega erfitt að 
hætta enda er þetta skemmtileg-
asta djobb í heimi, það er ekkert 
sem toppar þetta,“ segir Björgvin 
Franz Gíslason. Í gær fóru fram 
síðustu tökur á Stundinni okkar 
í hans stjórn og nú taka við nýir 
stjórnendur eins og Fréttablaðið 
hefur þegar greint frá. Björgvin 
og fjölskylda hafa sett stefnuna 
á Ameríku en ekki er enn komið 
á hreint hvort af vesturferðinni 
verður. „Það ætti allt að skýrast 
á næstunni.“

Björgvin var að sjálfsögðu 
leystur út með gjöfum en meðal 

þess sem hann fékk afhent frá 
samstarfsfólki sínu var Spegill 
Spegilsson, góðkunningi Stundar-
innar. „Hann hefur fylgt mér í 
öll þessi þrjú ár, bara síðan við 
mamma skrifuðum fyrstu þætt-
ina.“ Björgvin fékk auk þess 
hljóðkrukkur, risastórt úkúl-
ele og köku með nafninu sínu á. 
„Það mættu alveg ótrúlega marg-
ir og ég á mörgum að þakka enda 
margir sem eiga mikinn heiður 
skilinn fyrir þessa þætti,“ segir 
Björgvin en óhætt er að fullyrða 
að hann hafi hætt á toppnum með 
Edduverðlaunin í rassvasanum.

 - fgg

Björgvin Franz leyst-
ur út með spegli

ERFIÐ STUND Björgvin var leystur út með gjöfum frá samstarfsfólki sínu, meðal 
annars upptökustjóranum Eggerti. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Lau 26.3. Kl. 19:00  Fim 31.3. Kl. 19:00 Síð.sýn

Íslandsklukkan (Stóra sviðið) 

Sun 27.3. Kl. 13:30   
Sun 27.3. Kl. 15:00 
Sun 3.4. Kl. 13:30  

un 3.4. Kl. 15:00 
Sun 10.4. Kl. 13:30  
Sun 10.4. Kl. 15:00 

Sun 17.4. Kl. 13:30  
Sun 17.4. Kl. 15:00 

Sindri silfurfiskur (Kúlan)

Allir synir mínir (Stóra sviðið) 

Sun 27.3. Kl. 14:00   
Sun 27.3. Kl. 17:00  
Sun 3.4. Kl. 14:00   
Sun 3.4. Kl. 17:00 

Sun 10.4. Kl. 14:00   
Sun 10.4. Kl. 17:00 
Sun 17.4. Kl. 14:00  
Sun 17.4. Kl. 17:00

Sun 1.5. Kl. 14:00 
Sun 1.5. Kl. 17:00

Ballið á Bessastöðum (Stóra sviðið) 

Fös 25.3. Kl. 20:00 7. sýn   

Fös 1.4. Kl. 20:00 8. sýn

Lau 2.4. Kl. 20:00 
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Bjart með köflum (Stóra sviðið)
Mið 6.4. Kl. 20:00   
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Fös 8.4. Kl. 20:00 

Lau 9.4. Kl. 20:00
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Fim 28.4. Kl. 20:00
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Fös 6.5. Kl. 20:00 
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Íslenzk framleiðsla – íslenzkt hráefni.

– Kaupið yðu r ny tsa ma h luti,  f y r ir l ítið verð. –

Þjer getið ekki fengið fallegri fatagerðir en okkar:
Hunter stígvél, franskar duggarapeysur, gallafatnaður með 101 Lee vörumerkinu og

Farmers Market varningur. Ullarsokkarnir og gúmmískórnir komnir aftur 
og ullarpeysurnar frá Geysi halda á yður hita allan ársins hring.

2 0 %  a f s l á t t u r  
a f  t í z k u l í n u  G e y s i s  

Í  T I L E F N I  A F  H Ö N N U N A R M A R S



DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

Minningarorðin lesin
Útför Íslandsvinarins Pinetops 
Perkins, sem lést fyrr í vikunni 97 
ára gamall, verður í blúsbænum 
Clarksdale í Mississippi 2. apríl. 
Blúsarinn Halldór Bragason, sem 
var góður vinur Perkins, hafði hug 
á að vera viðstaddur athöfnina en 
ekkert verður af því. Þess í stað 
verða minningarorð Halldórs og 
annarra íslenskra blúsara sem 
spiluðu með Perkins lesin upp við 
athöfnina, sem búast má við að 
verði afar fjölmenn. Minningarat-
höfn um Perkins verður einnig 
haldin í Austin í Texas á 
mánudaginn, þar 
sem sömuleiðis 
má búast við 
margmenni.

 - óká, fb

Fermingartilboð NÝTT12 mánaða 
vaxtalausar 
greiðslur

Verð nú
104.900 kr.
124.900 kr.
139.900 kr.
149.900 kr.

Verð nú
69.900 kr.
69.900 kr.
84.900 kr.
89.900 kr.
99.900 kr.

Verð 
134.900 kr.
144.900 kr.
164.900 kr.
179.900 kr.
179.900 kr.

Verð nú
89.900 kr.
94.900 kr.

109.900 kr.
119.900 kr.
129.900 kr.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

1 Fróaði sér fyrir framan þrjár 
skólastúlkur

2 Sviðsetti rán til að stríða 
félögunum

3 Myrtu óbreytta borgara sér til 
skemmtunar

4 Áfram-hópurinn: Segjum Já 
við Icesave

5 Jóhanna: Engum heilvita 
manni dytti það í hug

Fundur með teygju
Líkt og vitað er stendur yfir 
rýnivinna vegna aðildarumsóknar 
Íslands að Evrópusambandinu. 
Borin er saman löggjöf ESB og 
Íslands en að því loknu hefjast 
eigin legar aðildarviðræður. 
Þetta lag hefur Stefán Haukur 
Jóhannes son aðalsamningamaður 
Íslands nýtt sér, því væntanlega 
reynir meira á hann á seinni stig-
um, og hefur hann fundað víða um 
land til að kynna umsóknarferlið 
og svara spurningum. Í gærmorgun 
fundaði hann hins vegar með 
blaðamönnum í höfuðstöðvum 

Blaðamannafélags-
ins. Áætlað var að 
klukkutími eða svo 
færi í fundinn, en 
líkt og búast mátti 
við teygðist heldur 
á viðburðinum, 
enda menn vanir 
að spyrja á þessum 

bæ. Staldraði 
Stefán því 
við í um tvo 
tíma. 
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