Heilsa er samk
væmt skilgr
stofnunarinn
ar (WHO) ekki einingu Alþjóðaheilbr
igðisdómalaus heldur
einung
er um að ræða is fólgin í að vera sjúklings; líkamle
almenna velferð
ga, andlega
einstakog félagslega.

SÉRBLAÐ

ÍSLENSKT
Sveinbjörn

HUNDANAM

MI

gott í þjálfu
n og í leik

í Fréttablaðinu
u
Allt

Fæst í Bónus,
10-11, Fjarðar Samkaup,
kaup og
Keflavíkurflugve Inspired
lli

skoðun 16

Sölufulltrúi:
Jóna

Fjölnir Péturs

son heldur

úti hópi atvinn

Sunnudaga og
sunnudagskvöl
d á Stöð

María Hafste
insdóttir jmh@3
65.is 512 5473
að sér aukah
lutverk í myndu
m.

ulausra sem
taka

Poppar upp
hvunndagin
n

VIN
SÆ
VARA L

2.

=Pó\YRLUUKH
Y
Z[\óUPUNZOSx
MHY

D

Þriðjudagur
19. apríl 2011
91. tölublað 11. árgangur
Sími: 512 5000

DA M AGBLMA EST
GB ES Ð Á LESN
LA T L ÍSLANA
Ð ES DI*
Á NA
ÍS
LA
ND
I

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar – mars 2011

Hægt að loka á skjöl í 110 ár
Með breytingum á upplýsingalögum er gert ráð fyrir að stjórnvald geti lokað á skjöl í mun lengri tíma en nú
er. Þjóðskjalaverði verður gert kleift að loka á skjöl í allt að 110 ár, án þess að ráðfæra sig við nokkurn mann.
UPPLÝSINGAMÁL Harðlega er gagn-

Brauð í forgrunni
Vefsíðan braudbrunnur.is
geymir allt um brauð og
bakstur á Norðurlöndum.
tímamót 24

Góðar gjafir
Björgvin Halldórsson
fékk tvo rándýra gítara í
sextugsafmælisgjöf.
fólk 38

rýnt að í frumvarpi um ný upplýsingalög er gert ráð fyrir að upplýsingar sem eru lokaðar í þrjátíu ár í
dag geti verið lokaðar fyrir almenningi í sextíu ár. Þá er gert ráð fyrir
að þjóðskjalavörður geti gert einstök skjöl óaðgengileg í 110 ár, sem
er langt umfram þá venju sem skapast hefur.
Í umsögnum um frumvarpið er
bent á að ýmsar breytingar á upplýsingalögunum miði frekar að því
að takmarka aðgang almennings að
upplýsingum en að tryggja gegnsæi,
sem þó eru meginrökin fyrir endurskoðun laganna að sögn Jóhönnu
Sigurðardóttur forsætisráðherra.
Margir hafa skilað umsögnum
til allsherjarnefndar Alþingis, sem
hefur frumvarpið til meðferðar.
Meðal þeirra er Svanhildur Bogadóttir borgarskjalavörður. Hún

víkur að því að við gildistöku endurskoðaðra upplýsingalaga breytist
ákvæði annarra lagabálka, þar á
meðal laga um Þjóðskjalasafnið.
Þar gerir ný grein ráð fyrir heimild
stjórnvalda til að skjal verði fyrst
aðgengilegt þegar liðin eru 60 ár
frá því að það varð til ef það þykir
nauðsynlegt til að vernda „virka
almannahagsmuni“.
Svanhildur segir í umsögn sinni
að ákvæðið sé óljóst og teygjanlegt
og geti orðið til þess að það sé geðþóttaákvörðun stjórnvalds að loka
skjölum í 60 ár. „Þetta er ekki í samræmi við gegnsæi eða opið þjóðfélag,“ segir Svanhildur, sem telur
einkennilegt að skjöl geti varðar
þjóðaröryggi í meira en þrjá áratugi. „Líklegra er að með þessu
ákvæði hefðu stjórnvöld möguleika
á að fela ákvarðanir sem teknar
hefðu verið varðandi öryggi ríkis-

Samkvæmt þessu
gætu skjöl frá árinu
1901 verið hulin leynd á
þessu ári á grundvelli almannahagsmuna. Það verður
að teljast fráleitt
UMSÖGN SAGNFRÆÐINGAFÉLAGS ÍSLANDS UM BREYTINGAR Á LÖGUM UM
ÞJÓÐSKJALASAFN ÍSLANDS

ins, varnarmál eða samskipti við
önnur ríki.“
Samkvæmt frumvarpinu getur
þjóðskjalavörður ákveðið að synja
beiðni um aðgang að yngri skjölum en 110 ára vegna einka- eða
almannahagsmuna.
Svanhildur segir þetta ákvæði
með ólíkindum og ótrúlegt sé að
gera það að geðþóttaákvörðun eins

manns að loka ákveðnum skjölum
svo lengi. Erfitt sé að sjá hvaða
einkamálefni eða almannahagsmunir geti átt í hlut og verðskuldi
slíka leynd. „Aftur býður þetta upp
á túlkun og geðþóttaákvarðanir,
sem ekki er rétt í gegnsæu nútímaþjóðfélagi,“ segir Svanhildur.
Sagnfræðingafélag Íslands tekur
undir þetta sjónarmið í umsögn um
þetta atriði. Að mati félagsins er
um opna heimild þjóðskjalavarðar
að ræða sem ekki er útskýrð frekar eða skilyrt í greinargerð. Stjórn
Sagnfræðingafélagsins mælir með
því að ákvæðið verði fellt burt.
„Hér er að mati stjórnar alltof langt
gengið og má hafa í huga að samkvæmt þessu gætu skjöl frá árinu
1901 verið hulin leynd á þessu ári á
grundvelli almannahagsmuna. Það
verður að teljast fráleitt,“ segir í
umsögn félagsins.
- shá

Lítil breyting á veðrinu:

Vetur og sumar
frjósa saman
Akureyri og FH í úrslit

VEÐUR Líkur eru á að sumar og

Akureyri og FH
munu berjast um
Íslandsmeistaratitilinn í
handbolta í ár.
sport 34

vetur frjósi saman. Samkvæmt
gamalli trú boðar það gott
sumar. Síðasti vetrardagur er á
morgun. Heldur litlar breytingar verða á veðrinu næstu daga,
samkvæmt upplýsingum frá
Veðurstofu Íslands.
Áframhaldandi sunnanátt
verður ríkjandi, 8-13 metrar á
sekúndu og fremur kalt – hiti á
bilinu núll til fimm stig og gengur á með rigningu eða éljum.
Á laugardag er gert ráð fyrir
vaxandi suðaustanátt um landið
vestanvert en fremur hægri
austlægri átt austantil. Milt
verður í veðri.
Þá lítur út fyrir að nokkuð
hvasst verði á páskadag
og annan dag páska. Þá er
spáð stífri suðvestlægri átt
með áframhaldandi vætu og
kólnandi veðri. Það er því ekki
gert ráð fyrir góðu skíða- eða
ferðaveðri.
- kh

veðrið í dag
1

1
4

1

5

BJART MEÐ KÖFLUM víða
um land í dag og vindur fremur
hægur af suðvestri. Hiti verður frá
frostmarki að 5 stigum.

VEÐUR 4

Lactoghurt
daily
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Einstök blanda mjólkursýrugerla

þ
j
innar og komið á jafnvægi.
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Ráðlagður dagskammtur er 1 hylki á dag.
Lactoghurt fæst í apótekum.

VETRARRÍKI Heldur var kuldalegt um að litast í höfuðborginni í gær. Snjór lá yfir öllu og samkvæmt spám mun veðrið haldast

svipað fram eftir vikunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Um 130 einstaklingar fengu óvænt hlutverk í kvikmyndum og sjónvarpi:

Atvinnulausir í aukahlutverk
FÓLK Hópur yfir 130 atvinnulausra hefur

tekið að sér aukahlutverk í kvikmyndum,
sjónvarpsþáttum og auglýsingum.
Sveinbjörn Fjölnir Pétursson heldur utan
um hópinn, sem hefur starfað við kvikmyndir á borð við Gauragang og Djúpið. Þá
lék hópurinn einnig í myndinni Eldfjallið
sem á eftir að frumsýna og í spennumyndinni Svartur á leik. Fyrstu hlutverkin sem
Sveinbjörn og félagar fengu voru í Spaugstofunni veturinn 2009 til 2010. Fljótlega
eftir það fóru fleiri að falast eftir kröftum
þeirra.

SVEINBJÖRN
FJÖLNIR
PÉTURSSON

Að sögn Sveinbjarnar Fjölnis gefur aukaleikarastarfið ekki mikið í aðra hönd. Það er
heldur ekki markmiðið með starfinu.
„Í mínum huga snýst þetta um að vera
virkur, kynnast fólki og taka þátt í skemmtilegum verkefnum,“ segir Sveinbjörn Fjölnir.
Frami hópsins hefur borist víða því nýlega
var tekið viðtal við Sveinbjörn sem birt
verður í New York Times Magazine.
Sveinbjörn Fjölnir segir nóg af hlutverkum að fá. „Ég þyrfti hins vegar að vera með
300 til 400 á skrá til að vel ætti að vera,“
segir hann.
- sg / sjá Allt í miðju blaðsins

viðarparket
Verðdæmi:
Eik 3ja stafa kr. 3.990 m2
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Lífeyrissjóðir undirbúa innreið sína í íslenskan orkuiðnað:

Óskilamunur í Háskólabíói:

Gera áreiðanleikakönnun á HS Orku

Húsvörður sló
eign á farsíma

ORKUMÁL Hópur lífeyrissjóða hefur

Vilhjálmur, er allt með kyrrum
kjörum?
„Já, því miður.“
Lítið þokast í kjaraviðræðum. Vilhjálmur
Egilsson er framkvæmdastjóri Samtaka
atvinnulífsins.

ákveðið að hefja áreiðanleikakönnun á orkufyrirtækinu HS Orku
vegna mögulegra kaupa á fjórðungshlut í fyrirtækinu.
Í tilkynningu frá lífeyrissjóðunum segir að þetta sé næsta
skref í viðræðuferlinu við Magma
Energy, en verði af umræddri
fjárfestingu er gert ráð fyrir að
greiddir verði um 8,06 milljarðar
króna fyrir hlutinn.
Þá hefur Magma boðið sjóðunum
að auka hlut sinn í HS Orku upp í
33,4 prósent með kaupum á nýjum
hlutum í febrúar á næsta ári.

VILJA HLUT Í HS ORKU Lífeyrissjóðirnir
sem hafa hug á að kaupa hlut í HS Orku
hafa ákveðið að láta gera áreiðanleikakönnun á fyrirtækinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í tilkynningunni segir enn
fremur: „Aðilar eru sammála

um að verði af fjárfestingunni
verði lífeyrissjóðunum tryggð rík
minnihlutavernd með setu fulltrúa
lífeyrissjóðanna í stjórn HS Orku
og formlegri aðkomu að öllum
meiriháttar ákvörðunum á vegum
félagsins.“
Það er þó háð því að eignarhlutur lífeyrissjóðanna verði ekki
lægri en 22,5% í fyrirtækinu.
Kaupin eru einnig háð útkomu
áreiðanleikakönnunarinnar sem
og samþykkis stjórna lífeyrissjóðanna sem um ræðir, en ákvörðun
mun sennilega liggja fyrir í næsta
mánuði.
- þj

DÓMSMÁL Lögreglustjórinn á
höfuðborgarsvæðinu hefur ákært
karlmann á þrítugsaldri fyrir
ólögmæta meðferð fundins fjár.
Manninum er gefið að sök að
hafa slegið eign sinni á farsíma
að verðmæti 173.700 kr. í húsnæði Háskólabíós við Hagatorg í
Reykjavík. Þar starfaði maðurinn
sem húsvörður.
Auk kröfu ákæruvaldsins um
refsidóm yfir manninum krefst
eigandi símans þess að hann verði
dæmdur til að greiða skaðabætur
að fjárhæð 173.700 krónur.
- jss

Grunaður um fjárdrátt:

komHundruð bygginga Maðurinn
inn í leitirnar
í miðborg niðurnídd
ALLIR Í KAFI Leikurinn gengur út á að
koma bolta í körfu andstæðingsins á
botni sundlaugar.

Ný íþrótt komin til landsins:

Leika ruðning
í sundlaugum
HEILSA Sundruðningur, sem hefur

verið vinsæl íþróttagrein víða um
heim, barst nýverið til Íslands.
Ástralski skiptineminn Bobby
Chen á heiðurinn að fyrsta Sundruðningsfélagi Íslands.
„Ég hef æft sundruðning af
kappi í Ástralíu og það var annað
hvort að leggja sundbuxurnar á
hilluna eða að stofna félag,“ segir
Bobby.
Sundruðningur er þrívíddar
liðaíþrótt þar sem leikmenn
keppa um að koma bolta í körfu
andstæðinganna á botni sundlaugar. Boltinn er fylltur saltvatni og sekkur niður á botn.
Íþróttagreinin á rætur að rekja
til Þýskalands og er mikið spiluð
í Danmörku, Noregi, Finnlandi,
Svíþjóð og Kólumbíu.
Sex leikmenn eru í hverju
liði en auk þess eru varamenn á
bakkanum. Bobby segir venjulega spilað á nokkru dýpi, lágmarkið er þrír metrar.
- ve / sjá Allt í miðju blaðsins

LÖGREGLUMÁL
Neistaflug frá pitsubakstri
Slökkviliðið var kallað að pitsustað
við Laugaveg upp úr klukkan ellefu á
sunnudagskvöld þar sem neistaflug
stóð upp úr reykháfi. Enginn eldur
logaði á staðnum og reyndist neistaflugið koma úr pitsuofninum, því það
hætti um leið og slökkt var á honum.

Skipulagsnefnd Reykjavíkurbogar sendi hundruð aðvarana til húseigenda árið
2008 vegna niðurníddra bygginga. Hótað var dagsektum ef ekkert yrði að gert.
Enginn hefur verið sektaður og segir byggingafulltrúi marga hafa tekið sig á.
SKIPULAGSMÁL Ítarleg úttekt var

gerð á ástandi húsa í miðborginni
árið 2008. Þeir eigendur bygginga
þar sem endurbóta var krafist
skiptu hundruðum, segir Magnús Sædal Svavarsson, byggingafulltrúi hjá Reykjavíkurborg.
Húseigendur fengu bréf heim
þar sem óskað var eftir því að
þeir gengju betur frá húsum
sínum, ellegar yrði dagsektum
beitt. Engar sektir hafa þó verið
sendar út, nú þremur árum síðar,
sökum þess ástands sem skall á
skömmu eftir úttekt borgarinnar.
„Við tókum miðborgina fyrst í
gegn, því þar er mjög víða pottur brotinn,“ segir Magnús. „Við
fórum kerfisbundið yfir svæðið og sendum út bréf þess efnis
að ef menn sinntu ekki málum,
gæti verið gripið til þvingunaraðgerða í formi dagsekta. En það
hefur enn ekki verið tekið á þeim
málum.“
Magnús segir að dagsektum
verði aldrei skellt á fyrirvaralaust, en hafi ekkert verið aðhafst
verði hvert og eitt tilvik metið
fyrir sig og tillögur um tímafrest lagðar fram fyrir viðkomandi aðila. Eigendur hafi þó andmælarétt. Ef slíku sé beitt verði
málið lagt fyrir borgaryfirvöld.
Sé úrskurður yfirvalda sá að eigandi þurfi að sinna endurbótum á
húsi sínu hafi viðkomandi 30 til 40
daga til að sinna málum.
„Ýmsir tóku sig þó til þegar við
sendum út bréfin,“ segir Magnús.
„En það sem þarf að gerast er að
við Íslendingar förum að haga
okkur eins og siðaðar þjóðir og
halda mannvirkjum okkar við. Við
verðum að fara að taka okkur á.“
Páll Hjaltason, formaður skipu-

LÖGREGLUMÁL Maðurinn sem leitað
var að í New York eftir að greint
var frá því í fjölmiðlum á föstudaginn að hann væri grunaður um
fjárdrátt frá íhaldshópi Norðurlandaráðs er kominn í leitirnar
heill á húfi, samkvæmt upplýsingum úr utanríkisráðuneytinu.
Eins og fram kom á föstudag
var maðurinn starfsmaður íhaldshóps Norðurlandaráðs á Íslandi
með aðsetur á skrifstofu Sjálfstæðisflokksins. Hann var leystur
frá störfum vegna gruns um að
hann hefði misnotað aðstöðu sína
og dregið sér á annan tug milljóna
af reikningum ráðsins.
Það var á skrifstofu Sjálfstæðisflokksins sem grunsemdir um
misferli vöknuðu við athugun
á reikningum vegna starfsemi
íhaldshópsins og kærði
skrifstofan málið til lögreglunnar.

Súkkulaðiframleiðandi lést:

Datt af hjóli í
S-Afríku og dó
SUÐUR-AFRÍKA Ítalski súkkulaði-

RÚSTIR EINAR Baldursgata 32 í Reykjavík er rústir einar eftir mikinn bruna. Ekkert
hefur verið aðhafst varðandi endurbætur á húsinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

PÁLL HJALTASON

MAGNÚS SÆDAL
SVAVARSSON

lagsráðs, segir sífellt verið að
vinna í því að bæta ásýnd miðborgarinnar. Það hafi ekki þótt
vænlegt til árangurs að beita dagsektum í því árferði sem nú er í

samfélaginu, en verið sé að skoða
hinar ýmsu leiðir til þess að bæta
ástandið.
„Þetta er orðin hálfgerð sorgarsaga,“ segir Páll. „Þessi hús eru
mestmegnis í eigu bankanna eða
undir vernd þeirra á einn eða
annan hátt.“
Páll segir þó vissulega tvinnast inn í þetta varanlegri lausnir
á skipulagsmálum heldur en einfaldlega að bæta ásýnd einstakra
húsa. Samantekt um eignarhald á
húsunum liggi fyrir og verið sé að
útfæra hvernig sanngjarnast væri
að leysa úr vandanum.
sunna@frettabladid.is

framleiðandinn Pietro Ferrero
lést þegar hann féll af reiðhjóli í
Höfðaborg í gær. Ferrero hefur
verið við störf í Suður-Afríku
undanfarið.
Ferrero var stjórnarformaður
Ferrero Group, sem framleiðir
meðal annars Nutella-súkkulaðiálegg og Kinder-eggin. Faðir
Ferrero er sagður ríkasti maður
Ítalíu.
- sv

MENNING
Um 200 börn læra í Hörpu
Um 200 börn leggja stund á tónlistarnám í Tónskóla Hörpunnar. Skólinn
sinnir hljóðfærakennslu í tíu grunnskólum Reykjavíkur, auk þess sem
kennsla fer fram í aðalstöðvum skólans í Grafarvogi. Sú málvenja hefur
myndast að þær eru nefndar Harpan,
segir í tilkynningu frá Tónskólanum.

Goodluck Jonathan sigraði í forsetakosningum í Nígeríu með miklum mun:

Við

hipp.is

fyrir 12 mánaða og eldri

lífrænt

Endurkjörinn í skugga óeirða
NÍGERÍA, AP Goodluck Jonathan var í gær útnefndur

sigurvegari forsetakosninga í Nígeríu, fjölmennasta ríki Afríku. Jonathan, sem tók við forsetaembættinu í þessu mikla olíuríki um mitt síðasta
ár, fékk rúmlega tíu milljónum atkvæða meira en
helsti keppinautur sinn, Muhammadu Buhari. Auk
þess sigraði Jonathan í nógu mörgum fylkjum til
að ekki þyrfti að kjósa aftur milli tveggja efstu.
Miklar óeirðir upphófust eftir að úrslitin urðu
ljós, en landið er skipt milli fátækra múslima í
norðurhlutanum og kristnum mönnum í hinum
olíuríka suðurhluta.
Óeirðaseggir kveiktu í húsum þar sem fánar
stjórnarflokksins blöktu við hún og skothvellir
heyrðust í mörgum borgum og bæjum.
Í gegnum árin hefur ofbeldi og svindl einkennt
kosningar í landinu og tveir stærstu stjórnarandstöðuflokkarnir höfðu kært niðurstöður kosninganna strax í gær. Flestar eftirlitsstofnanir voru
þó á því að kosningarnar hefðu farið löglega fram,
þar sem til að mynda var færri kjörkössum stolið í
þessum kosningum en þingkosningunum í síðasta
mánuði.
- þj

ENDURKJÖRINN Goodluck Jonathan var endurkjörinn forseti
Nígeríu í kosningum um helgina.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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kl.18-2

PALLAKVÖLD
Í GRAFARHOLTI
í kvöld kl. 18:00-21:00

Fáðu tilboð
í pallinn:
Söl menn og ráðgjafar

Verkfærakynning:
Skemmtileg kynning á Hitachi og
Black & Decker verkfærum.

20%

TTUR
AFSLÁ

Pallasmíði:

Stanislas Bohic:

Sérfræðingar sýna réttu handtökin við
pallasmíði - fáðu ráðleggingar

Hittið Stanislas Bohic og fáið
hugmyndir og ráðleggingar

Pallahreinsun
og viðhald:

Samsetning á
garðhúsi:

Sérfræðingar Húsasmiðjunnar sýna
hvernig hreinsa á pallinn svo
hann verði eins og nýr!

Garðhús verður sett saman
á staðnum!

20%

10%

TTUR
AFSLÁ

TTUR

AFSLÁ

SÁ
ÖLL GARÐHÚ
V
K ÖLD
AFSLÆTTI Í
DECKER
AF BLACK&
AFSLÁTTUR
ÆRUM

VERKF
RAFMAGNS
Í KVÖLD

FNI
OG HREINSE
VIÐARVÖRN
Á PALLINN

Blómaval Grafarholti:
Auður Jónsdóttir, garðyrkjufræðingur veitir ráðgjöf
varðandi vorverkin í garðinum.

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 18.04.2011

Bandaríkjadalur

113,58

114,12

Sterlingspund

184,72

185,62

Evra

162,45

163,35

Dönsk króna

21,777

21,905

Norsk króna

20,89

21,014

Sænsk króna

18,186

18,292

Japanskt jen

1,3715

1,3795

SDR

180,71

181,79

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
217,353
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Fóru stjórnvöld að lögum?

Líbíu-mál verði
líka rannsökuð
ALÞINGI Þingmenn Sjálfstæðis-

flokksins vilja að fram fari rannsókn á aðdraganda og ástæðum
þess að íslensk stjórnvöld tóku
ákvörðun um að standa að samþykktum NATO um hernaðaraðgerðir í Líbíu nú í vor.
Leggja þeir til að rannsóknarnefnd sem, samkvæmt þingsályktunartillögu, á að rannsaka
aðdraganda stuðnings Íslands við
Íraks-innrásina 2003 verði falið
að skoða jafnframt Líbíu-málið.
Einkum verði athugað hvernig
staðið var að ákvörðuninni innan
ríkisstjórnarinnar og stuðningsflokka hennar og lagt mat á hvort
um lögbundið samráð við Alþingi
hafi verið að ræða.
- bþs

Fíkniefnasali á Akranesi:

Maður tekinn
í fimmta sinn
með eiturlyf
LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Akranesi handtók ungan mann vegna
gruns um vörslu fíkniefna
aðfaranótt laugardagsins.
Á manninum fundust átta
grömm af amfetamíni en lögreglumenn höfðu veitt því athygli
að maðurinn var að koma frá
þekktum fíkniefnasala sem býr
í nágrenni við lögreglustöðina.
Þeir fóru því þangað og kvöddu
dyra.
Húsráðandinn samþykkti húsleit eftir nokkurt þref og fundu
lögreglumenn 25 grömm af
amfetamíni í íbúðinni. Maðurinn var handtekinn og færður
til skýrslutöku, en látinn laus að
henni lokinni. Þetta er í fimmta
skipti á tveimur mánuðum sem
lögreglan leggur hald á töluvert
magn fíkniefna hjá manninum.

SA mun líklega ekki samþykkja tillögur Starfsgreinasambandsins að samningi:

Mannréttindaverðlaun 2011:

Tillaga að samningi til eins árs

Óskað er eftir
tilnefningum

KJARAMÁL Starfsgreinasambandið

(SGS) lagði fram tilboð að kjarasamningi við Samtök atvinnulífsins (SA) í gær. Tillagan hljóðaði
upp á kjarasamning til eins árs
með 15 þúsund króna taxtahækkun frá 1. mars næstkomandi og
almennri kauphækkun upp á 4,5
prósent.
Gert er ráð fyrir hækkun lágmarkstekjutryggingar í 200 þúsund krónur. SGS lagði áherslu á
að þar sem samkomulag hefði
náðst í sérmálum undanfarnar
vikur héldi það samkomulag inn
í nýjan samning.

SGS tók þátt
í samningaviðræðum ASÍ við
SA sem slitnaði
upp úr á föstudag. Var þá enn
ósamið í málefnum er varða
ræstingar- og
fiskvinnsluVILHJÁLMUR
fólk og leggur
EGILSSON
SGS áherslu á
að ná sátt í þeim málum á næstu
dögum.
Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri SA, á þó ekki von

á því að tilboði SGS verði mætt.
Ástæðan sé sú að SA vilji fara
atvinnuleiðina til þess að eyða
óvissuástandinu í samfélaginu.
„Það er það besta sem getur
komið fyrir,“ segir Vilhjálmur.
„Kjarasamningur til eins árs
er ekki innlegg inn í að skapa
grundvöll fyrir fjárfestingum og
störfum, minnka atvinnuleysi og
auka tekjur.“
Vilhjálmur segir að SA muni
hugsa málið fram yfir páska
og reyna í millitíðinni að finna
atvinnuleiðinni farveg.
- sv

Reykjavíkurborgar óskar eftir
tilnefningum til mannréttindaverðlaunanna 2011. Verðlaunin
verða afhent í fjórða sinn við
hátíðlega athöfn í Höfða á mannréttindadegi borgarinnar, mánudaginn 16. maí, klukkan 12.00.
Óskað er eftir tilnefningum frá
einstaklingum, félagasamtökum
eða stofnunum sem á eftirtektarverðan hátt hafa staðið vörð um
mannréttindi tiltekinna hópa. Í
fyrra hlutu samtökin Blátt áfram
verðlaunin.
- sv

Meiriháttar skemmdarverk:

Verslanir hætta sölu
á geldingartöngum

Öllu rústað í
sumarbústað
LÖGREGLUMÁL Mikil skemmdarverk voru unnin í sumarbústað
við Hafravatn um helgina. Engin
merki voru um þjófnað.
Lögreglan fékk tilkynningu
á sunnudag frá nágrönnum á
svæðinu um að ekki væri allt með
felldu. Í ljós kom að brotist hafði
verið inn í bústaðinn, þar sem
hurðir og gluggar höfðu verið
brotin. Myndum hafði verið kippt
niður af veggjum, skúffur opnaðar og innihaldinu sturtað á gólfið.
Enginn hefur verið handtekinn
vegna málsins og segir lögregla
að málið sé í rannsókn.
- sv

Búvís ehf. hefur hætt sölu geldingartanga eftir að tilmæli bárust frá forsvarsmönnum heilbrigðisþjónustu dýra. Ísbú-búrekstrarvörur hafa fjarlægt auglýsingu um tangirnar af heimasíðu sinni. Þar er óvíst um framhald sölunnar.
DÝRAVERND Fyrirtækið Búvís ehf.,

sem sérhæfir sig í sölu og þjónustu
búvéla og rekstrarvara til bænda,
hefur hætt sölu á geldingartöngum
eftir að því bárust tilmæli frá forsvarsmönnum heilbrigðisþjónustu
dýra. Einar Guðmundsson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, segir
að keypt hafi verið sending fyrir
tveimur árum en síðan verið ákveðið að láta hana verða þá síðustu.
„Við erum því löngu hættir að
selja þessar tangir,“ segir hann.
Fréttablaðið greindi frá því í
gær að lambhrútar sem hefðu
komið til slátrunar hefðu reynst
vera með kramin eistu eftir að leikmenn höfðu beitt geldingatöngum
á þá með röngum hætti. Mikil
umræða hefur verið meðal dýralækna að undanförnu vegna notkunar leikmanna á töngunum, sem
dýralæknar segja brot á lögum
um dýravernd og lögum um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við
dýr. Slíkar aðgerðir eigi einungis
að vera í höndum dýralækna.
Einar segir að tangirnar hafi
verið seldar þeim sem vildu á
sínum tíma, enda væru þær sem
slíkar ekki ólöglegar. Hins vegar
hefði komið í ljós að það voru einkum leikmenn sem keyptu þær.
Þegar hann var spurður að því í
gær hvers vegna tangirnar væru
enn auglýstar á heimasíðu Búvíss
kvað hann það vera fyrir mistök
að ekki væri búið að taka auglýsinguna út. Í gær var búið fjarlægja
auglýsingu um geldingartangir af
heimasíðu fyrirtækisins Ísbúsbúrekstrarvara.
„Málið er til athugunar hjá

SAMFÉLAGSMÁL Mannréttindaráð

Skólamatur í Reykjanesbæ:

Fleiri börn nota
skólamötuneyti
REYKJANES Fleiri börn í grunnskól-

um Reykjanesbæjar nýta sér nú
skólamötuneyti samanborið við
árið í fyrra. Í fyrra voru 67 prósent barna í mat en í ár er það 71
prósent barnanna. Þetta kemur
fram á vef Víkurfrétta.
Árni Sigfússon bæjarstjóri
sagði á íbúafundi í Njarðvík í síðustu viku að þetta væri ánægjuleg þróun en vel væri fylgst með
hvernig börnin nýttu sér matartilboðin í kreppunni og brugðist yrði
við ef drægi úr notkun.
Að því er fram kemur á vf.is er
kostnaðurinn við hverja máltíð
472 krónur en nemendur greiða
250 krónur.

GELDINGARTÖNG Mikil umræða hefur spunnist um geldingartangir, sem seldar
hafa verið til leikmanna er hafa notað þær á nautkálfa og lambhrúta með misjöfnum árangri.

Sársaukafull aðgerð sem krefst deyfingar
„Dýralæknafélag Íslands hvetur hér með Bændasamtök Íslands, Landssamtök sauðfjárbænda, Landssamband kúabænda og búnaðarsambönd
um land allt til að beita sér gegn því að leikmenn geldi hrúta og kálfa með
svokölluðum hrúta- og kálfatöngum.“
Svo segir í upphafi bréfs sem Dýralæknafélagið hefur sent ofangreindum
samtökum og samböndum.
Dýralæknafélagið bendir á að um sé að ræða sársaukafulla aðgerð sem
krefjist deyfingar og slíkar aðgerðir séu eingöngu á færi dýralækna, sbr.
ákvæði laga um dýravernd og laga um dýralækna og heilbrigðisþjónustu.
Síðan segir:
„Vinsamlega hafið frumkvæði að umræðu og fræðslu um málefnið meðal
sauðfjár- og kúabænda þannig að koma megi í veg fyrir brot á lögum um
dýravernd hvað þetta varðar og þar af leiðandi álitshnekki sauðfjár- og
kúabænda varðandi velferð dýra.

fyrirtækinu,“ segir Gunnar Biering, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, spurður um hvort sölu
tanganna verði hætt eða hún tak-

LÖGREGLUFRÉTTIR
Fleiri aka of hratt

mörkuð við fagmenn. Hann bætir
við að ekki sé hægt að greina frá
því á þessari stundu hver endanleg
niðurstaða verði. jss@frettabladid.is

Brot 32 ökumanna voru mynduð á
Hraunbrún í Hafnarfirði á föstudag.
Á einni klukkustund, fyrir hádegi var
fylgst með 55 ökutækjum og því ók
meirihluti ökumanna, eða 58 prósent,
of hratt eða yfir afskiptahraða. Sá sem
hraðast ók mældist á 57.

VEÐURSPÁ

Aumir og stífir vöðvar?

HEIMURINN
Ingibjörg
Karlsdóttir

Nýtt lok!a

Auðvelt að opn

C?ÓIJBÃ:HH6Á=G:N;6D@@JG

Verkjastillandi og bólgueyðandi við
verkjum í mjóbaki, öxlum og vöðvum

BJART VIÐRIÐ
sem verður víða
á landinu í dag
er ekki komið til
með að vera. Strax
í kvöld má búast
við rigningu eða
slyddu sunnanog vestanlands
og næstu dagar
verða úrkomusamir
sunnan og vestan
til og þar með talinn sumardagurinn
fyrsti.
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Á MORGUN
Strekkingur SA- og Alands, annars hægari.

7

7

1

5

5

5

8
4

FIMMTUDAGUR
Strekkingur eða hvassviðri þegar líður á
daginn.
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Voltaren Gel® (Díklófenaktvíetýlamín 11,6 mg/g) er notað sem staðbundin útvortis meðferð við vöðva- og liðverkjum. Lyﬁð má ekki bera
á skrámur, opin
p sár eða á exem, varist snertingu
g við augu
g ogg slímhúðir, notist eingöngu
g g útvortis ogg má aldrei taka inn. Þegar
g lyﬁð
y er notað
án ávísunar læknis skal hafa samband við lækni ef einkenni batna ekki eða versna innan viku. Á meðgöngu skal ávalt leita ráða læknis eða
lyfjafræðings
skal
það
á síðasta þriðjungi meðgöngu.
Voltaren Gel® er ekki ætlað börnum yngri en 12
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 Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.
sem börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyﬁshaﬁ: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi:
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Alicante

20°

Basel

21°

Berlín

21°

Billund

16°

Frankfurt

22°

Friedrichshafen

23°

Gautaborg

13°

Kaupmannahöfn

13°

Las Palmas

21°

London

21°

Mallorca

21°

New York

15°

Orlando

32°

Ósló

13°

París

24°

San Francisco

15°

Stokkhólmur

9°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403:
Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is

Hafðu það gott
um páskana
TILBOÐ

TILBOÐ

30 %

30 %

KJÚKLINGA
BRINGUR

HEILL
KJÚKLINGUR

afsláttur við kassa

afsláttur við kassa

685

1.959

kr/kg.

kr/kg.

Merkt verð 979.-

Merkt verð 2.798.-

KJÚKLINGA
ABRINGUR MEÐ KÓRÍANDER OG LIME
ME
fyrir 4 að hætti Steingríms - vinotek.is
k
4 kjúklingabringur, skinnlausar
1 límóna, saﬁnn pressaður
1/2 búnt kóríander, saxað fínt
2 msk ólívuolía
1 msk akasíu-hunang
salt og pipar

marinerast í að minnsta kosti klukkustund, helst lengur. Steikið á pönnu eða grillið. Bringurnar þurfa um það bil 5 mínútur á hvorri hlið.
Skerið bringurnar í sneiðar og berið fram með heitum tortillas, salsa, guacamole, hrísgrjónum og sýrðum rjóma.

SALT
MINNI

Þarf ekki
að sjóða!
Aðeins 90 mín.
í ofni!

TNTDI
NEÝ
N
N A
SP

Úrbeinað og fyllt lambalæri

Hamborgarhryggur Hagkaups

Veislulæri Hagkaups

Lambasteikur - úrbeinað læri

að hætti Jóa Fel

að hætti landsliðs matreiðslumeistara

marinerað

Skógarberja eða Marokkó kryddlegið

BRAUÐSALÖT
JÓA FEL
Gómsæt salöt á
brauðið og kexið

E
WISHBON
SSINGAR

TDRE
ALVÖRU SALA
TEGUNDIR
3 GIRNILEGAR

FREYJU RÍSEGG
NR. 10

1.999

kr/stk..

NÓA LAKKRÍSEGG
NR. 4

ELDHÚSRÚLLUR

1.249

399

kr/stk..

kr/pk.

T
NOÝHETALTH

FI
ILLY KAFKA
FFI

AV

KT
ÚRVALS ÍTALS
R OG BOX
BAUNIR, PÚÐA

QUALITY STREET
1 KG

KÓKOSBOLLUR
4 STK.

1.989

299

kr/pk..

kr/pk.

Gildir til 23. apríl á meðan birgðir endast.

OLÍUR
.
3 TEG
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KJÖRKASSINN

Greiningardeildir telja stýrivexti annað hvort lækka eða standa í stað um sinn:

Félag VG í Borgarbyggð:

Óvissa eftir Icesave-kosningu

Harmar úrsögn
Ásmundar

EFNAHAGSMÁL Seðlabankinn mun

Kemur verð á eldsneyti í veg
fyrir að þú ferðist innanlands?
Já

85,9%

Nei

14,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Ert þú ennþá á negldum
dekkjum?
Segðu skoðun þína á vísir.is

Efnahagur Vodafone batnar:

Hagnaðist um
355 milljónir
VIÐSKIPTI Fjarskiptafyrirtækið
Vodafone hagnaðist um 355 milljónir króna í fyrra samanborið við
288 milljóna hagnað árið á undan.
Sala dróst saman um tæpan
milljarð á milli ára, nam rúmum
12,6 milljörðum króna í fyrra
samanborið við 13,5 milljarða árið
á undan.
Skuldir námu 16,2 milljörðum
króna í árslok, sem er um sjö
hundruð milljónum lægri upphæð
en árið á undan. Skuldir eru að
megninu til í íslenskum krónum.
Eigið fé nam rúmum 3,7 milljörðum króna, sem er tæpum 300 milljónum minna en í hittifyrra.
- jab

Með hulið andlit og hníf:

Dæmdur fyrir
tilraun til ráns
DÓMSMÁL Tæplega tvítugur piltur

hefur verið dæmdur í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir
tilraun til ráns.
Pilturinn fór í október á síðasta
ári inn í verslun 10/11 í Garðabæ,
með hulið andlit og vopnaður
hnífi. Hann ógnaði starfsmanni
verslunarinnar með hnífnum og
skipaði honum að afhenda sér
peninga. Starfsmaðurinn snerist
til varnar og leiddi það til átaka á
milli hans og piltsins sem urðu til
þess að sá síðarnefndi hætti við
og fór út úr versluninni.
Pilturinn játaði sök. Hann
hefur ekki áður gerst sekur um
refsiverða háttsemi.
- jss

DÓMSTÓLAR
Fangelsi fyrir að stela pela
Kona á fimmtugsaldri hefur verið
dæmd í 30 daga skilorðsbundið
fangelsi fyrir að stela einni flösku af
Jack Daniel´s viskíi úr Vínbúðinni í
Skeifunni. Hún hafði áður hlotið skilorðsbundinn dóm fyrir þjófnað.

annað hvort lækka stýrivexti um
fjórðung úr prósenti eða halda
þeim óbreyttum í 4,25 prósentum á
næsta vaxtaákvörðunarfundi bankans á morgun, að mati fjögurra
greiningardeilda og fyrirtækja.
Hagfræðideild Landsbankans og
ráðgjafarfyrirtækið IFS Greining
telja bæði innistæðu fyrir lækkun
stýrivaxta. Landsbankinn segir
ástæðuna fyrir því þá að gengi
krónunnar hafi haldist stöðugt
og að undirliggjandi verðbólga sé
lág. Þá bendi tölulegar upplýsingar Hagstofunnar til að hagvöxtur

HVAÐ GERIR SEÐLABANKINN? Tvær

greiningardeildir segja svo mikla óvissu í
efnahagslífinu eftir að Icesave-samningarnir voru felldir að tryggast sé að halda
stýrivöxtum óbreyttum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

hafi enn ekki látið á sér kræla.
Spá I FS greiningar litast
af niður stöðu þjóðaratkvæða-

greiðslunnar í Icesave-kosningunum á dögunum. Fyrirtækið telur að
sú ákvörðun meirihluta kjósenda
að fella samninginn geti tafið fyrir
losun gjaldeyrishafta og aukið líkurnar á stöðnun hagkerfisins. Á
móti telur IFS Greining að þetta
kunni að verða síðasta vaxtalækkun peningastefnunefndar Seðlabankans og vísar til þess að Evrópski seðlabankinn hafi í síðustu
viku hækkað stýrivexti.
Greining Íslandsbanka og Arion
banka telja hins vegar báðar líkur
á að stýrivöxtum verði haldið
óbreyttum.
- jab

STJÓRNMÁL Félag VG í Borgar-

byggð lýsir yfir stuðningi við
ríkisstjórnina og harmar að
Ásmundur Einar Daðason hafi
sagt sig úr þingflokki flokksins.
Í ályktun sem samþykkt var
á fundi félagsins í fyrrakvöld
segir meðal annars að kjósendur Ásmundar hafi treyst á að
hann myndi vinna með flokknum.
Mikilvægt sé að þingmenn
VG starfi í samræmi við stefnu
flokksins og vinni saman að
framkvæmd hennar.
- bþs

Bráðainnlögnum fjölgar mjög:

106 bíða eftir
Sameiningu sviða
þjónustu BUGL
mótmælt á hitafundi
ALÞINGI Alls voru 106 börn og

Fulltrúar minnihluta og hagsmunahópa átelja vinnubrögð meirihlutans við
fyrirhugaða sameiningu sviða í borginni. Segja tímasetningu slæma og aðdraganda allt of stuttan. Meirihlutinn segir málin hafa verið rædd í langan tíma.
REYKJAVÍK Meirihlutinn í stjórn

Reykjavíkurborgar „toppar sjálfan
sig í vondum vinnubrögðum“ með
hugmyndum um sameiningu sviða,
að því er fulltrúi Vinstri grænna
sagði á miklum hitafundi menntaráðs í gær.
Á fundinum, sem var aukafundur vegna fyrirhugaðrar sameiningar menntasviðs, leikskólasviðs og þess hluta íþrótta- og
tómstundasviðs sem sér um tómstundamál, viðruðu full trúar
minnihlutans og áheyrnarfulltrúar
hagsmunahópa miklar áhyggjur af
þróun mála.
Til dæmis sögðust fulltrúar foreldra í Börnin okkar og SAMFOK
harma forgangsröðun meirihlutans sem og „hvernig málefni barna
í borginni eru fótum troðin“.
Þykir þeim bakland leik- og
grunnskóla sett í uppnám á sama
tíma og fyrir dyrum standa miklar
breytingar á sviðunum, með fyrirhuguðum sameiningum skóla, leikskóla og frístundaheimila.
Þá lýsa leikskólastjórar í bókun
sinni yfir þungum áhyggjum af
sameiningu sviða „á sama tíma
og skólar í borginni þurfa á sterku
baklandi til að takast á við fyrirhugaðar sameiningar“ og grunnskólastjórar segja tillöguna setta
fram án umræðu í menntaráði og
sakar meirihlutann um að vinna
ekki eftir verklagsreglum menntaráðs og það sé óásættanlegt.
Fulltrúi Sjálfstæðisflokks sagði
í samtali við Fréttablaðið að ljóst
sé að skólamál séu ekki í fyrsta
sæti hjá meirihlutanum þrátt fyrir
fögur fyrirheit.
Í bókun sjálfstæðismanna
segir að „aðförin að skólakerfi

Útgjöld Reykjavíkurborgar 2011
Rúmur helmingur heildarútgjalda borgarsjóðs árið 2011 er vegna þeirra sviða sem
á að sameina samkvæmt tillögum meirihlutans. Menntasvið, leikskólasvið og tómstundahluti íþrótta- og tómstundasviðs verða að skóla- og tómstundasviði.
Framlög
Skipulags- og byggingarsvið

2,2 milljarðar

Sameiginlegur kostnaður

0,5 milljarðar

4,8 milljarðar

unglingar á biðlistum eftir þjónustu barna- og unglingageðdeildar Landspítalans (BUGL) í mars
síðastliðnum. Fimmtán biðu innlagnar á barnadeild, tólf á bráðamóttökudeild unglinga og 79
börn og unglingar voru á biðlista
göngudeildar. Bráðainnlögnum
á unglingadeildina hefur fjölgað
verulega að undanförnu með tilheyrandi álagi og lengri bið.
Þetta kemur fram í svari velferðarráðherra við fyrirspurn
Guðmundar Steingrímssonar.
Í því segir að ekki hafi tekist
að vinna varanlega á biðlista
eftir þjónustu BUGL með
aukafjárveitingum og átaksverkefnum.
- bþs

Menntasvið
Menningar- og
ferðamálasvið
2,9 milljarðar
Heildarútgjöld
56,8 milljarðar
Umhverfis- og
samgöngusvið
4,2 milljarðar

16,6 milljarðar

Bara konur í stjórn Geðhjálpar:

Borgarráð hefur falið
borgarstjóra að vinna
að tillögum að sameiningu menntasviðs,
leikskólasviðs og tómstundahluta íþrótta- og
tómstundasviðs.

Björt formaður

Leikskólasvið
Velferðarsvið
9,8 milljarðar

9,4 milljarðar
Íþrótta- og tómstundasvið
6,4 milljarðar
Heimild: Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar

borgarinnar“ haldi nú áfram.
Tillögurnar séu „án nokkurrar
heildarhugsunar um það hvernig
spara eigi og hvers vegna“.
Fulltrúar meirihlutans svöruðu
því til í bókun að þessi sameining
sviða væri „forsenda samfellu í
þjónustu við börn, ungmenni og
fjölskyldur þeirra“ og stjórnkerfisbreytingar með fækkun sviða
væri „eðlileg þróun á þjónustu við
borgarbúa“.
Meirihlutinn vísaði einnig frá
ásökunum um að hugmyndirnar
hefðu ekki verið kynntar með
fyrirvara. Breytingar af þessu tagi

hafi verið ræddar í stjórnkerfisnefnd þar sem allir flokkar hafi
fulltrúa, sviðsstjórar og skrifstofustjórar hafi komið að vinnunni og
niðurstöður greininga bentu til
þess að „samhljómur væri um
sameiningu þeirra sviða sem koma
að lærdóms- og uppeldisumhverfi
barna“ og þær niðurstöður hafi
verið kynntar á sameiginlegum
fundi borgarráðs og stjórnkerfisnefndar „fyrir margt löngu“.
Borgarráð samþykkti í gær að
fela borgarstjóra að undirbúa tillögu um sameiningu sviðanna.
thorgils@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Björt Ólafsdóttir

var kjörin formaður Geðhjálpar
á aðalfundi félagsins á laugardag. Tekur hún við af Sigursteini Mássyni.
Í tilkynningu frá Geðhjálp segir að
Björt þekki
vel til geðheilbrigðismála,
einkum málefna barna
og unglinga,
BJÖRT
af starfi forÓLAFSDÓTTIR
eldra sinna að
Torfastöðum í Biskupstungum
og sem starfsmaður geðdeilda
Landspítalans um árabil. Hún
starfar nú sem stjórnunarráðgjafi hjá Capacent.
Í stjórn Geðhjálpar eru nú
aðeins konur; Björt Ólafsdóttir
formaður, Auður Geirsdóttir,
Auður Styrkársdóttir, Bjarney
Lúðvíksdóttir, Björk Agnarsdóttir, Lena Hákonardóttir og
Margrét Ómarsdóttir.
- bþs

Tillögur að sameiningu í skólakerfi Reykjavíkurborgar til lokaafgreiðslu:

Vilja hætta við allar sameiningar
SKÓLAMÁL Stjórnendur þeirra leikskóla sem sameina á

Betra brauð með
pastaréttinum!

í Reykjavík krefjast þess að fallið verði frá hugmyndum um sameiningu, þar sem innan veggja skólanna
ríki gjörólík hugmyndafræði. Ekkert réttlæti sé falið
í því að börn í 25 af 76 leikskólum borgarinnar taki á
sig afleiðingar af niðurskurði leikskólasviðs.
Sameining í skólakerfi Reykjavíkurborgar var
afgreidd af borgarráði í gær og kemur til lokaafgreiðslu á fundi borgarstjórnar í dag, eftir margra
mánaða harðar deilur.
Frá upphafi hafa fulltrúar minnihlutans og flestir
hagsmunahópar verið mótfallnir hugmyndunum þar
sem faglegur og fjárhagslegur ávinningur sé óljós.
Meirihlutinn hefur hins vegar haldið sínu striki
og sagt nauðsynlegt að leggja út í umfangsmiklar
aðgerðir svo ekki þurfi að skera frekar niður í innra
starfi skóla.
Tólf þúsund manns skrifuðu undir áskorun til
borgaryfirvalda um að draga í land með áformin, og
mikill meirihluti umsagna um tillögurnar voru neikvæðar.
Meirihlutinn segist hafa tekið tillit til hluta
umsagna, en ekki hafi verið hægt að koma til móts
við alla.
- þj

ENN DEILT UM SKÓLAMÁL Hart var deilt um sameiningu sviða

borgarinnar á fundi menntaráðs í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ENNEMM / SÍA / NM45999

Myndavél, stereógræjur,
leikjatölva, áttaviti,
Íslandskort, skákborð ...
... og auðvitað sími svo að fermingarbarnið
geti hringt í þig til að segja „takk“!

Nokia C5-03

Nokia C3

39.900 kr.

24.900 kr.

1000 kr. inneign
á mánuði í 6 mánuði

1000 kr. inneign
á mánuði í 6 mánuði

Þægilegur og einfaldur 3G L
snertisími frá Nokia. Mjög góð 5
megapixla myndavél, Ovi Maps
og GPS-virkni um allan heim.

Frábærir símar fyrir ungt fólk
á ferðinni – tölvupósturinn,
spjallið, Facebook og Twitter
við höndina öllum stundum.

Á Ovi Store er að finna um 40.000 forrit sem gera Nokia símann
þinn enn skemmtilegri. Þar eru 80% af vinsælustu forritunum í
farsíma, kíktu á store.ovi.com

siminn.is

Inneignin gildir fyrir eitt símanúmer
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VEISTU SVARIÐ?

Formaður Læknafélagsins segir vanta upp á tölur Landlæknis um fjölda lækna:

Segir lækna vanta sárlega hérlendis
HEILBRIGÐISMÁL Formaður Lækna-

1. Hvaða flokkur er talinn sigurvegari finnsku þingkosninganna?

2. Hvers lenskir eru rabbínanemarnir tveir sem leita að gyðingum hér á landi þessa dagana?
3. Hversu gömul er hljómsveitin
Greifarnir?
SVÖR:

félags Íslands segir vanta á bilinu
60 til 80 lækna inn í fjöldatölur
yfir lækna sem starfa á Íslandi.
Samkvæmt nýjustu tölum frá
Landlæknisembættinu störfuðu
1.146 læknar hér á landi á síðasta ári og fækkaði þeim um 21
frá árinu á undan.
Birna Jónsdóttir, formaður
Læknafélagsins, segir landlæknisembættið einnig taka
með lækna sem starfa eingöngu
erlendis, en séu þó með lögheimili hér á landi.
„Fyrir fimm árum voru varla

1. Flokkurinn Sannir Finnar. 2. Bandarískir. 3. 25 ára.

9gZ\aVgd\bdiijg
{[g{W¨gjkZgÂ^
Breidd: 1 metri
Verð pr. lengdarmeter

1.795

til
læknar
sem störfuðu
erlend is en
voru með löghei mi li hér,“
segir hún.
Sé miðað við
samnorrænar
á æt l a n i r frá
árinu 2005 áttu
BIRNA
að vera starfJÓNSDÓTTIR
andi um 1.200
læknar hér á
landi árið 2011. Birna segir nú
ljóst að þær áætlanir hafi ekki
tekist.

„Við finnum sárlega fyrir
því að það vantar lækna. Bæði
almenna lækna til að manna
vaktir á spítölum og sérfræðinga.
Þá sér í lagi heimilislækna.“
Fréttablaðið birti greinar í
marsmánuði um fjölda íslenskra
lækna sem dvelja erlendis, sem
eru um þriðjungur af heildarfjöldanum.
Tekið er til greina að þó nokkur
fjöldi þeirra sé búsettur erlendis vegna náms og muni þá koma
heim að því loknu, en Birna segir
það hafa verið að dragast saman
á síðustu árum.

509

Alls voru
509 íslenskir
læknar
búsettir erlendis í janúar
2011. Samkvæmt tölum
Landlæknis eru 1.146 starfandi læknar hér á landi.

Nauðsynlegt sé að fá ungu
læknana til baka hingað til lands
að námi loknu til þess að sinna
þörfum landsmanna.
- sv

Evrópska efnahagssvæðið endurskoðað
Evrópusambandið er að kanna hvort rétt sé að hefja allsherjarendurskoðun á
samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. Norðmenn eru fyrir sitt leyti nú
þegar langt komnir með ítarlega rannsókn á reynslunni af samningnum.
EVRÓPUMÁL Evrópusambandið hefur

Margar stærðir
og gerðir

Breidd: 66 cm
Verð pr. lengdarmeter

1.495
Reykjavík - Reykjanesbæ
Akureyri - Húsavík
Vestmannaeyjum - Flúðum

¶6[ha{iiZÂV\diikZgÂ4
Hb^)&''*%%"hVaV5bjgWjY^c#^h"lll#bjgWjY^c#^h

Nýjungar frá Milda
NÝTT

hug á því að endurskoða samninginn um Evrópska efnahagssvæðið,
með hliðsjón af því hvernig samstarf EFTA-ríkjanna við ESB hefur
þróast undanfarin fimmtán ár.
Þetta kemur fram í samþykkt
ráðherraráðs ESB í desember
síðastliðnum, þar sem hvatt er til
þess að farið verði út í slíka endurskoðun.
Meðal annars eigi að kanna hvort
„hagsmunum ESB er vel borgið
innan núverandi samkomulags“ eða
hvort betra væri að semja um víðtækara samstarf. Kanna eigi hvort
uppfæra þurfi samninginn eða einfalda hann með einhverjum hætti.
Norska stjórnin er nú þegar
byrjuð að fara ítarlega yfir reynsluna af framkvæmd samningsins, meðal annars með tilliti til
þess hvort skynsamlegt sé að gera
nýjan samning eða einfalda hann
til muna. Fjölmenn rannsóknarnefnd hefur starfað í meira en ár
með víðtækt umboð til að rannsaka
áhrif samningsins á öllum sviðum
samfélagsins í Noregi. Niðurstöður
þeirrar nefndar eru væntanlegar á
þessu ári.
Sambærilegt ferli er einnig
komið í gang í Liechtenstein.
Fyrir utan sjálfan EES-samninginn eru Norðmenn með ellefu tvíhliða samninga í gildi við Evrópusambandið, og vilja skoða hvort
betra væri að sameina þessa samninga í einn samning eða fækka
þeim í það minnsta. Ísland er einungis með einn slíkan tvíhliða
samning við ESB fyrir utan EESsamninginn, nefnilega Schengensamkomulagið.
Eiríkur Bergmann Einarsson
stjórnmálafræðingur segir þetta
ferli hafa farið af stað eftir að Jens
Stoltenberg, forsætisráðherra

JENS STOLTENBERG OG JOSÉ MANUEL BARROSO Skriður komst á málin hjá Evrópusambandinu eftir að forsætisráðherra Noregs skýrði forseta framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins frá starfi norsku nefndarinnar.
NORDICPHOTOS/AFP

Noregs, gekk á fund José Manuels Barroso, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, fyrir
nokkru. Stoltenberg hafi þá skýrt
Barroso frá starfi norsku nefndarinnar, og í framhaldi af því hafi
komist skriður á málin hjá ESB.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins í Brussel er Evrópusambandið enn að skoða hvort hefja
eigi endurskoðun af þessu tagi.
Ákvörðunar af hálfu ESB er varla
að vænta fyrr en á næsta ári, en
verði niðurstaðan sú að hefja eigi
endurskoðun þá verður það ekki
gert án samstarfs allra hlutaðeigandi ríkja og hagsmunaaðila.
„Það sem er merkilegt í þessu

er að Norðmenn virðast vera að
skipta um afstöðu í þessu máli að
ákveðnu leyti,“ segir Eiríkur Bergmann Einarsson, sem hefur unnið
að verkefnum fyrir norsku nefndina. „Við Íslendingar lögðum fyrir
nokkrum árum mikla áherslu á
að uppfæra EES-samninginn. Það
var metnaðarmál hjá Halldóri
Ásgrímssyni, en þá lögðust Norðmenn alveg gegn því. Það yrði bara
til þess að alveg myndi rakna upp
úr EES-samstarfinu, sögðu þeir. Nú
hafa þeir snúið við blaðinu og vilja
skoða EES-samninginn, en þá vill
svo til að Íslendingar hafa kannski
engan sérstakan áhuga á því.“
gudsteinn@frettabladid.is

Húseigendafélagið segir fimmtán metra regluna í sorphirðu í Reykjavík glórulausa:

Efast um lögmæti 15 metra reglu
REYKJAVÍKURBORG „Að öllu saman-

Milda til þeytingar og matargerðar
inniheldur einungis 26% fitu. Bragð og
áferð eins og besti rjómi en bara fituminni.

Veldu léttari kost í þína matargerð, veldu Milda.
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

lögðu og virtu er þetta vanhugsað
gönuhlaup sem best og réttast er að
afturkalla alveg eða í það minnsta
fresta því í ár,“ segir í ályktun
aðalfundar Húseigendafélagsins
um svokallaða fimmtán metra
reglu í sorphirðu sem borgaryfirvöld í Reykjavík eru að innleiða.
„Verði þessi ósköp og endaleysa
keyrð í gegn með óhjákvæmilegu
klúðri og vandræðaástandi og
verði fimmtán metra reglan ekki
talin hafa stoð í lögum þá er illu
verr af stað farið en heima setið.
Er skorað á borgaryfirvöld að taka
sönsum og auka hvorki vanda sinn
né borgarbúa frekar en orðið er
með fyrirhyggjuskorti, hörku og
óbilgirni í þessu viðkvæma mál,“
segir Húseigendafélagið.

„Þetta breytta fyrirkomulag og
þær viðbótarálögur sem af því
leiðir þykir glórulaust og erfitt
eða ómögulegt í framkvæmd. Það
þykir óréttlátt og fer í bága við
réttar-, skatta- og sanngirnisvitund fólks. Með því er farið á nýjar
brautir og vikið frá grundvallarreglum um jöfnuð og jafnræði við
skiptingu kostnaðar vegna samfélaglegrar þjónustu óháð staðsetningu. Það er vafasamt að þetta
fyrirkomulag og aukagjaldtaka
hafi fullnægjandi lagastoð,“ segir
Húseigendafélagið, sem sér fyrir
að framkvæmdin verði tómt klúður
með fjúkandi sorpi og sorpílátum í
reiðileysi. „Það yrði ljótur blettur
á höfuðborginni og borgarbragnum. Borgin á betra skilið og íbúar
hennar og gestir líka.“
- gar

RUSLATUNNA Húseigendafélagið segir

skattasérfræðing álíta að óheimilt sé
að innheimta sérstakt gjald vegna fjarlægðar tunnu frá götu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ég er klikkaður
Í Cocoa Puffs

&

TTaktu
kt þátt í laufléttum
l flétt leik
l ik

&

Safnaðu tveimur strikamerkjum af Cocoa Puffs, skráðu þig
á cocoapuffs.is
p ff og þú ferð í pott sem dregið verður úr í apríl.
Fjö
Fjölmargir glæsilegir vinningar í boði.

ÍSLENSKA / SIA.IS / NAT 54247 04/11

PLAYSTATION 3
LEIKJATÖLVA
10 PLAYSTATION 3 LEIKKIR

400 RIO BÍÓMIÐAR
10 ÁRSKORT Í HÚSDÝRAGARÐINN
RAGARÐINN
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Tveir karlmenn dæmdir í fjórtán mánaða fangelsi hvor í Hæstarétti:

Hvanneyrarmálinu lokið:

Refsing kannabisræktenda stytt

Var sýknaður
af nauðung

DÓMSMÁL Hæstiréttur stytti með

SKRÚÐGANGA Íbúar Rómaborgar tóku
forskot á sæluna um síðustu helgi og
fögnuðu afmæli borgarinnar. Talið er
að hún hafi verið stofnuð 21. apríl 753
fyrir Krist og sé því 2.763 ára gömul.
NORDICPHOTOS/AFP

dómi sínum fyrir helgi fangelsisrefsingu yfir tveimur mönnum á
þrítugsaldri úr tuttugu mánaða
fangelsi í fjórtán mánuði. Mennirnir voru dæmdir fyrir stórfellda
kannabisræktun. Dómur Héraðsdóms Suðurlands þess efnis að ekki
skyldu gerðar upptækar tólf milljónir króna, sem fundust við húsleit
né rúmlega 7.000 evrur sem fundust einnig í fórum mannanna, var
ekki til endurskoðunar hjá Hæstarétti, þannig að hann stendur.
Þriðji maðurinn sem var ákærður í
málinu var sýknaður í héraðsdómi.

Mennirnir tveir játuðu undanbragðalaust að hafa gerst sekir
um að rækta allt að 500 kannabisplöntur í útihúsi við Bala í Þykkvabæ, Rangárþingi ytra og hafa
staðið að ólögmætri ræktun
á kannabisplöntum allt fram
til mars 2009 er lögregla fann
ræktunaraðstöðuna við húsleit.
Báðir mennirnir eiga talsverðan
afbrotaferil að baki. Hæstiréttur
féllst á með héraðsdómi að sakarferill ákærðu hvors um sig,
umfang og eðli brotsins gæfu ekki
tilefni til að skilorðsbinda refsingu
ákærðu.
- jss

Orkan, Landsvirkjun
og framtíðin
- fjölbreytt markaðstækifæri í orkuiðnaði

Þriðjudaginn 19. apríl kl. 12:00 -13:15. Háskólatorgi 105
Breyttar aðstæður á heimsmarkaði hafa leitt til nýrra viðskiptatækifæra í orkugeiranum. Á Íslandi
eru markaðstækifærin fjölbreyttari en áður. Landsvirkjun hefur unnið að greiningu tækifæra
í ljósi breyttra aðstæðna á heimsmörkuðum og leggur nú áherslu á að vera markaðs- og
rekstrardrifið fyrirtæki. Hver eru tækifærin og hvað þýða þau fyrir viðskiptaumhverfið á Íslandi?
Á fundinum mun Dr. Hörður Arnarsson forstjóri og Magnús Bjarnason framkvæmdastjóri
markaðs- og viðskiptaþróunarsviðs kynna og ræða framtíðarsýn félagsins með sérstaka áherslu á
breytt vinnubrögð í markaðsmálum.

Dagskrá:
s

&RAMTÓ¦ARSâN ,ANDSVIRKJUNAR
Dr. Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar.

s

(VA¦AN KEMUR EFTIRSPURNIN (VA¦ HEFUR BREYST OG HVA¦A ÈHRIF HEFUR ¡A¦ È
REKSTUR ,ANDSVIRKJUNAR
Magnús Bjarnason, framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunarsviðs
Landsvirkjunar.

s

¶ FRAMHALDI AF FRAMSÚGUERINDUM VER¦A UMR¦UR

Fundarstjóri:
Dr. Þórhallur Örn Guðlaugsson, dósent við Viðskiptafræðideild og formaður
Viðskiptafræðistofnunar.

Allir eru velkomnir og aðgangur er ókeypis

KANNABISRÆKTUN Mennirnir ræktuðu
allt að 500 kannabisplöntur í útihúsi.

DÓMSMÁL Karlmaður á þrítugsaldri sem ákærður var fyrir
að hafa haldið konu og tveimur
mönnum nauðugum í herbergi á
nemendagörðum á Hvanneyri í
september 2010 hefur verið sýknaður í Héraðsdómi Vesturlands.
Maðurinn hafði verið að
skemmta sér á Kollubar á Hvanneyri með öðru fólki. Aðalmeðferð
málsins leiddi í ljós að hinn
ákærði hafði fyrst og fremst talið
sig vera að vernda skólafélaga
sína með aðgerðum sínum, en
þeir misskilið stöðuna.
- jss

FLÝJA Flestir þeirra sem fluttir hafa verið frá Misrata hafa verið erlendir farandverka-

menn. Einhverjir af þeim óbreyttu borgurum sem særst hafa í átökunum hafa þó
verið fluttir á brott.
NORDICPHOTOS/AFP

Þúsundir vilja
flýja Misrata
Stríðshrjáðir farandverkamenn verða fluttir sjóleiðina frá borginni Misrata í Líbíu. Gríðarlega mikilvægt að alþjóðasamfélaið veiti neyðaraðstoð segir
breskur ráðherra. Herjað á borgina í fimm vikur.
LÍBÍA, AP Nærri eitt þúsund manns,

mest farandverkamenn, hafa verið
fluttir frá hafnarborginni Misrata
í Líbíu eftir að hafa verið þar í herkví í fimm vikur. Þúsundir til viðbótar bíða þess að komast frá borginni.
Misrata hefur verið í höndum
uppreisnarmanna frá upphafi
borgarastríðsins í Líbíu. Stjórnarher landsins hefur herjað á borgina stanslaust í fimm vikur, þrátt
fyrir loftárásir aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins, sem ætlað
er að vernda óbreytta borgara í
Líbíu.
Bresk stjórnvöld ætla að greiða
kostnað við leigu á skipum til að
koma farandverkamönnum frá
Miðausturlöndum, Suður-Asíu og
öðrum ríkjum Afríku burtu frá
borginni. Heimamönnum sem
særst hafa í átökunum verður líka
boðið að komast burtu frá borginni, að því er fram kemur á fréttavef BBC.
Starfsmenn hjálparsamtaka
sem komist hafa til borgarinnar
segja ástandið þar hræðilegt.
Mikill skortur er á mat, vatni og
lyfjum, og rafmagn er af skornum
skammti.
Stjórnarher Líbíu hefur látið
sprengjum rigna yfir borgina

undanfarnar vikur. Herinn hefur
verið sakaður um að nota klasasprengjur, en talsmenn hans hafa
hafnað því með öllu.
„Það er gríðarlega mikilvægt
að alþjóðasamfélagið veiti neyðaraðstoð,“ sagði Andrew Mitchell,
ráðherra þróunarmála í Bretlandi,
í viðtali við BBC. Hann gagnrýndi
Múhammar Gaddafí, leiðtoga
Líbíu, harðlega fyrir að leyfa ekki
alþjóðlegum hjálparsamtökum að
starfa í landinu.
Amos barónessa, aðstoðarframkvæmdastjóri Sameinuðu
þjóðanna, sagði í gær að þúsundir
biðu þess nú að komast frá borginni Misrata, og þúsundir til viðbótar biðu þess í örvæntingu að fá
læknishjálp, hreint vatn, rafmagn
og hreinlætisaðstöðu.
Alþjóðlega flóttamannahjálpin
hefur þegar sent tvö skip til borgarinnar og hafa þau þegar hafið
brottflutning flóttafólks. Fólkið
er flutt til borgarinnar Benghazi
í Líbíu, sem einnig er í höndum
uppreisnarmanna. Jemini Pandya, talsmaður flóttamannahjálparinnar, segir ástand fólksins sem
flutt hefur verið í burtu hafa verið
slæmt. Fólkið hafi verið ofþornað
og sumir nær dauða en lífi.
brjann@frettabladid.is

VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD

Breyting á afstöðu vestrænna ríkja

BÍTIÐ

MEÐ HEIMI
MI OG KOLLU
ALLA VIRKA
A DAGA KL. 6.50

Sú ákvörðun breskra stjórnvalda að greiða kostnað við brottflutning flóttamanna frá borginni Misrata bendir til þess að þeim aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins sem staðið hafa í loftárásum á landið sé ljóst að þær árásir
dugi ekki einar og sér til að aðstoða uppreisnarmenn í landinu við að koma
Múammar Gaddafí frá völdum í landinu, að mati stjórnmálaskýranda BBC.
Árásir stjórnarhersins á Misrata liðu í upphafi fyrir loftárásirnar en hafa nú
færst í aukana þrátt fyrir algera yfirburði vestrænu ríkjanna í lofthelgi Líbíu.
Þráteflið sýnir að uppreisnarmenn geta ekki unnið átökin án frekari
aðstoðar alþjóðasamfélagsins. Sé vilji til að aðstoða uppreisnarmenn frekar
þarf því eitt af þrennu að koma til. Fyrsti möguleikinn er að senda inn
fámennt lið hermanna. Litlar líkur eru taldar á því að af því verði í bráð. Í
öðru lagi gætu vestræn ríki þjálfað uppreisnarmenn og vopnað. Það tekur
hins vegar langan tíma. Í þriðja lagi geta vestræn ríki sent ráðgjafa til að
aðstoða uppreisnarmenn til að skipuleggja sig. Það þykir líklegasti kosturinn
eins og staðan er í dag.
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Hveragerðisbær styrkir mynd um Frumskógana sem kallaðir voru Skáldagata:

Orkukostnaður Skautahallar:

Gera heimildarmynd um skáldanýlendu

Skuldar tæpar
fjórar milljónir

MENNINGARMÁL „Með sanni má segja að hér
í bæ hafi byggst upp eitt af fáum listamannasamfélögum á Íslandi,“ segir bæjarráð Hveragerðis, sem ætlar að styrkja gerð
heimildarmyndar um götu í bænum sem
kölluð er Skáldagata.
Það er Morten Ottesen sem gerir myndina um Skáldagötu, sem réttu nafni heitir
Frumskógar. Við þá götu bjuggu meðal
annarra á fimmta, sjötta og sjöunda áratug
síðustu aldar Jóhannes úr Kötlum skáld,
rithöfundarnir Kristmann Guðmundsson
og Kristján frá Djúpalæk og Gunnlaugur
Scheving listmálari. Ríkharður Jónsson
myndlistarmaður átti þar sumarhús. Í

næstu götu, Bláskógum, bjuggu síðan fleiri
listamenn.
Ódýrar lóðir og möguleikinn á að kynda
húsin með jarðhita voru meðal þeirra
ástæðna sem lágu að baki ásókn listamanna
í að byggja sér heimili í Hveragerði. Bæjarráðið segir hugmyndir Mortens metnaðarfullar og að þær geti orðið til að tryggja
varðveislu menningararfs Hvergerðinga.
Heildarstyrkur bæjarins til gerðar
myndarinnar er metinn á 600 þúsund
krónur. Annar helmingur hans á að felast í
vinnuframlagi bæjarstarfsmanna, aðstöðu
og tækjum en hinn helmingurinn verður
beinn fjárhagslegur stuðningur.
- gar

AKUREYRI Uppsöfnuð skuld

HVERAGERÐI Skáld og aðrir listamenn þyrptust til
Hveragerðis um miðja tuttugustu öldina til að búa sér
heimili fjarri skarkala höfuðuborgarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÞINGMAÐUR Skopmyndin sýndi Siv Frið-

leifsdóttur alþingismann með óviðeigandi hætti.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Framsóknarkonur mótmæla:

Lýsa vanþóknun á skopmynd
STJÓRNMÁL Framkvæmdastjórn

Landssambands framsóknarkvenna lýsir yfir algjörri vanþóknun á skopmyndateikningu,
sem birt var í Morgunblaðinu á
laugardag og sýnir Siv Friðleifsdóttur alþingismann sem vændiskonu.
Stjórnin telur að blaðið og
teiknarinn hafi farið langt yfir
velsæmismörk og vegi að þingkonunninni með afar ósmekklegum hætti.
Í yfirlýsingu sem teiknarinn
sendi frá sér í gær kemur fram
að hann hafi beðið Siv afsökunar.

Atvinnuleysi á Vestfjörðum:

Flestir atvinnulausir á Ísafirði
ATVINNUMÁL Skráð atvinnuleysi

VÍNBÚÐIRNAR
UM PÁSKANA

var 4,5% af áætluðum mannfjölda á Vestfjörðum í síðasta
mánuði og er það lítils háttar
fjölgun frá fyrri mánuði. Þetta
kemur fram á vef Bæjarins besta.
Meðalfjöldi atvinnulausra í
mánuðinum var 160, 96 karlmenn
og 64 konur, og fjölgaði um þrettán manns á atvinnuleysisskrá frá
því í febrúar. Í lok mánaðarins
voru þó 177 án atvinnu, 100 karlmenn og 77 konur. Flestir voru án
atvinnu í Ísafjarðarbæ, eða 109,
57 karlmenn og 52 konur.
Næst kemur Bolungarvík, þar
sem 26 voru skráðir atvinnulausir, sextán karlmenn og tíu
konur. Í Súðavíkurhreppi voru
tólf á skrá og fjórtán í Vesturbyggð.

Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU OG AKUREYRI

Miðvikudagur 20. apríl
Skírdagur
Föstudagurinn langi
Laugardagur 23. apríl
Páskadagur
Annar í páskum

Hjartastopp í
ferjuafgreiðslu
LÖGREGLUMÁL Tilkynning barst
lögreglunni á Vestfjörðum
undir síðustu helgi um mann
sem væri hugsanlega í hjartastoppi í afgreiðslu Breiðafjarðarferjunnar við Brjánslæk á Barðaströnd. Svo heppilega vildi til
að nærstaddir sáu hvað var að
gerast og hófu strax lífgunartilraunir og náðu að koma viðkomandi í gang aftur. Má því
segja að skyndihjálparkunnátta
þeirra sem á staðnum voru hafi
bjargað þarna mannslífi, að sögn
lögreglu. Læknir og sjúkrabíll
frá heilsugæslunni á Patreksfirði
komu síðan á staðinn og í framhaldi var viðkomandi fluttur með
þyrlu til Reykjavíkur.
- jss

ENNEMM / SÍA / NM46266

Skyndihjálp til bjargar:

opið 11-19
LOKAÐ
LOKAÐ
opið 11-18
LOKAÐ
LOKAÐ

Kynntu þér páskaopnun allra Vínbúða á vinbudin.is

Skautahallarinnar á Akureyri við
Norðurorku nam 3,8 milljónum
króna um síðustu áramót. Leggur
íþróttaráð bæjarins til við bæjarráð að aukafjárveiting, til greiðslu
skuldarinnar, verði samþykkt.
Vikudagur á Akureyri segir frá.
Fram kemur að á síðasta fundi
íþróttaráðs hafi framkvæmdastjóri íþróttadeildar lagt fram
yfirlit yfir orkukostnað í Skautahöllinni síðustu ár sem sýni að
hann hafi aukist umfram framlög
bæjarins.
- bþs
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FRÉTTASKÝRING: Ný lög um fjölmiðla

Efnistökum fjölmiðla
sett skilyrði með lögum
Alþingi hefur samþykkt
lög um fjölmiðla. Helsta
nýmælið er stofnun fjölmiðlanefndar, sem á að hafa
víðtækt eftirlit með starfsemi íslenskra fjölmiðla og
fær til þess miklar valdheimildir. Efnistökum fjölmiðla eru jafnframt sett
skilyrði.

F í t o n / S Í A

Fá lög hafa verið eins umdeild og
fjölmiðlalögin sem samþykkt voru
á Alþingi vorið 2004. Svo skiptar
voru skoðanirnar um lögin að forsetinn synjaði lögum staðfestingar í fyrsta sinn í sögu lýðveldisins.
Þjóðin fékk reyndar aldrei tækifæri til að segja hug sinn eins og
kveður á um í 26. grein stjórnarskrárinnar, því lögin voru felld úr
gildi á þingi áður en til þess kom.
En nú á að gera aðra tilraun.

App, app mín sál!
Fermingartilboð í öllum verslunum
Stórsnjallir símar á frábæru verði auk úrvals
framúrskarandi fermingargjafa.
Prófaðu nýjustu tæknina og sjáðu framtíðina með
þínum eigin augum. Láttu ekki app úr hendi sleppa.

200 MB
á mán. fylgir
með í 6 mán.

2 miðar
í Sambíóin
fylgja
á meðan birgðir endast

2.499
2
kr.
á mán. í 12 mán.
FFullt verð: 29.990 kr.
LG Optimus Me

Nýtt nafn – sama hlutverk
Helsta nýmælið í fjölmiðlalögunum, sem samþykkt voru með
30 atkvæðum á þingi fyrir helgi,
er stofnun fjölmiðlanefndar, sem
verður eftirlitsaðili með íslenskum fjölmiðlum og hefur vald til
að hlutast til um starfsemi þeirra
og leggja á þá sektir ef þeir fara
ekki að lögum. Fyrst stóð til að
stofnunin héti Fjölmiðlastofa en
það breyttist í volki frumvarpsins gegnum þingið.
Ekki er að sjá að hlutverkið
hafi þó breyst ýkja mikið með
forminu. Hæstiréttur skal tilnefna tvo nefndarmenn, samstarfsnefnd háskólastigsins einn,
Blaðamannafélag Íslands einn
og menntamálaráðherra einn.
Nefndin getur svo ráðið sér framkvæmdastjóra og aðra starfsmenn
og hefur það hlutverk, að því er
segir í lögunum, „að efla fjölmiðlalæsi, fjölbreytni og fjölræði
í fjölmiðlum, standa vörð um tjáningarfrelsi og rétt almennings til
upplýsinga.“
Nefndinni ber meðal annars að
fylgjast með að fjölmiðlar fari
að lögum og refsa þeim ef svo
er ekki, fylgjast með innihaldi
þeirra og safna upplýsingum um
þróun fjölmiðlaumhverfisins hérlendis.
Til þessa hefur nefndin umtalsverðar valdheimildir, meðal
annars til að krefjast bókhaldsupplýsinga og annarra gagna frá
fjölmiðlum og gera hjá þeim húsleitir ef rökstuddur grunur vaknar um að þeir fari ekki að lögum.
Mikil upplýsingaskylda
Fjölmiðlun verður leyfisskyld
starfsemi með nýju lögunum og
verða ítarlegar upplýsingar um
alla leyfishafa birtar á vef fjölmiðlanefndarinnar. Þar verður
hægt að lesa sér til um dagskrárog ritstjórnarstefnu miðlanna,
eignarhald, ábyrgðarmenn, reglur
um ritstjórnarlegt sjálfstæði og
jafnréttisstefnu. Viðurlög eru við
því að skila ekki inn umbeðnum
upplýsingum.
Þá skal hver fjölmiðill skila fjölmiðlanefndinni árlegri skýrslu
þar sem greint er frá skiptingu
efnis eftir uppruna þess, einkum
hversu hátt hlutfall er evrópskt,
hve hátt íslenskt og hve hátt frá
sjálfstæðum framleiðendum.
Þá ber að skýra frá því til hvaða
aðgerða hefur verið gripið á miðlinum til að auka framboð á evrópsku myndefni, auka aðgengi
sjón- og heyrnarskertra að miðlinum og vinna gegn staðalímyndum
kynjanna. Jafnframt ber að tilgreina hvernig viðmælendahópur
miðilsins skiptist milli kynja og
láta fylgja kynjagreindan lista yfir
starfsmenn.

FJÖLMIÐLAR Alþingi hefur samþykkt lög um fjölmiðla þar sem helstu nýmælin eru

stofnun fjölmiðlanefndar sem á að hafa víðtækt eftirlit með starfsemi íslenskra fjölmiðla.

Sektir og fangelsi fyrir óhlýðni
Eins og segir hér að framan geta
fjölmiðlar átt von á sektum ef
þeir fara ekki að lögum. Þær geta
bæði verið dagsektir, upp að 200
þúsund krónum, ef miðill vanrækir skyldur sínar, eða stjórnvaldssektir upp að tíu milljónum ef brotið er gegn lögunum.
Og ekki nóg með það, heldur geta
ábyrgðar menn og starfsmenn
fjölmiðla átt von á sektum og allt
upp undir sex mánaða fangelsi ef
þeir brjóta gróflega gegn tilteknum ákvæðum laganna og fjölmiðlanefndin telur ástæðu til að
kæra málið til lögreglu.
Evrópskt efni framar öðru
En hverjar eru þessar skyldur
fjölmiðlanna, samkvæmt nýju lögunum, og hvað er það sem er bannað? Það er æði margt.
Fjölmiðlamönnum er bannað
með lögum að rjúfa trúnað við
heimildarmenn sína, að viðlagðri
refsingu.
Þá er tekið fram að fjöl miðill
skuli halda í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur, standa
vörð um tjáningarfrelsi, virða
mannréttindi, jafnrétti og friðhelgi einkalífs, gæta hlutlægni og
nákvæmni í fréttaumfjöllun sinni
gæta þess að mismunandi sjónarmið komi fram, jafnt karla sem
kvenna.
Fjölmiðlar skulu eftir því sem
við á kappkosta að efla íslenska
tungu og marka sér málstefnu
í því skyni. Þá ber þeim að gera
þjónustu sína aðgengilega sjón- og
heyrnarskertum eins og kostur er.
Í lögunum eru settar frekari
kvaðir á efnistök fjölmiðla. Þeir
eiga til dæmis að gera allt sem í
þeirra valdi stendur til að meirihluta útsendingartíma sé varið
í innlent efni eða evrópskt. Tíu
prósent útsendingartímans skulu
enn fremur fara í evrópskt efni
frá sjálfstæðum framleiðendum.
Þá má nefna að fólki sem telur
að sér vegið í fjölmiðlum er í lögunum tryggður réttur til að koma
athugasemd á framfæri. Fjölmiðillinn getur synjað birtingu
andsvarsins ef það er talið á einhvern hátt óhóflegt eða tilefnislaust og hefur fólk þá tök á að
kvarta til fjölmiðlanefndar sem
tekur afstöðu til málsins.

Blessuð börnin
Börn njóta ríkrar verndar í lögunum. Þannig er fjölmiðlum bannað að miðla efni „sem getur haft
skaðvænleg áhrif á líkamlegan,
andlegan eða siðferðilegan þroska
barna, einkum og sér í lagi efni
sem felur í sér klám eða tilefnislaust ofbeldi.“ Þetta er ekki skilgreint nánar, en frá lagaákvæðinu má gera undantekningar.
Þannig má miðla slíku efni frá níu
á kvöldin á virkum dögum og tíu
um helgar, til fimm að morgni.
Eins má sýna efnið í fréttum ef
nauðsyn krefur, en þá þarf að vara
rækilega við því.
Hömlur eru jafnframt settar á
auglýsingar í fjölmiðlum, ekki síst
þeim sem beint er að börnum.
Það má ekki reyna að hvetja
börn til að neyta óhollra matvæla
eða hvetja þau til að telja foreldra sína á að kaupa vörur. Vöruinnsetningar eru óheimilar í efni
ætluðu börnum, og einnig er bannað með öllu að rjúfa dagskrárliði
ætlaða börnum undir tólf ára aldri
til að skjóta inn í þá auglýsingum.
Hvað gerir forsetinn?
Þessi úttekt er ekki tæmandi, enda
þessi fyrsti heildarlagabálkur um
íslenska fjölmiðla (að lögunum
frá 2004 undanskildum) mikill að
vöxtum.
Lögin hafa hlotið talsverða
gagnrýni, líkt og þau sem aldrei
urðu. Formaður Blaðamannafélags hefur sagt að þótt í þeim
megi finna hitt og þetta sem telja
megi til bóta séu þau að mörgu
leyti íþyngjandi.
Sett hefur verið af stað undirskriftasöfnun þar sem Ólafur
Ragnar Grímsson er hvattur til að
synja lögunum staðfestingar. Fyrir
henni standa mörg af stærri fjölmiðlafyrirtækjum landsins. Þau
gera meðal annars þá athugasemd
að lítið sé tekið á hlutverki Ríkisútvarpsins í lögunum. Um 2.400
manns hafa skrifað undir.

Stígur
Helgason
stigur@frettabladid.is

markhonnun.is

Gleðilega páskahátíð!

LAMBALÆRI
FROSIÐ

999kr/kg
áður 1.098 kr/kg

GLEÐILEGA
LAMBAINNRALÆRI
FERSKT

36%

LAMBARIB-EYE
M/HVÍTLAUK OG RÓSMARÍN

VÍNBER

afsláttur

2.188kr/kg

3.198kr/kg

áður 3.398 kr/kg

áður 3.998 kr/kg

GRILL SVÍNAKÓTELETTUR
REYKTAR

NAUTARIB-EYE
FERSKT

BLÁBER

30
afsláttu

45%

afsláttur

BRÓMBER
RIFSBER

1.159kr/kg

2.419kr/kg

áður 1.449 kr/kg

áður 4.398 kr/kg

GRILLPYLSUR
10 STK

GRILL SVÍNAKÓTELETTUR

ÍS–ÓDÝRT FYRIR HEIMILIÐ
VANILLU/JARÐABERJA/SÚKKULAÐI

24%

afsláttur

295kr/pk.

1.118kr/kg

298kr/pk.

áður 369 kr/pk.

áður 1.398 kr/kg

áður 389 kr/pk.

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær

FERSKT LAMBALÆRI
ÞURRKRYDDAÐ

1.199kr/kg
áður 1.501 kr/kg

PÁSKAHÁTÍÐ!
BLÆJUBER

SÓDAVATN
1L

KALKÚNAGRILLSNEIÐAR

25%

GRILLPOKI

45%

afsláttur

afsláttur

%

HINDBER

50%

59kr/stk.

998kr/kg

áður 79 kr/stk.

áður 1.798 kr/kg

COCA-COLA
6 X 330 ML

afsláttur

33%

NAUTAGRILLPINNAR
FERSKIR M/GRÆNMETI
330 G

afsláttur

BE
RJ
AD
AG
AR

ÍN
ET

TÓ

ur

JARÐARBER 250 G

189

kr/pk.
p

áður 377 kr/pk.

SVEITA
VÖFFLUMIX
450 G

NETTÓ KAFFI
450 G

395kr/pk.

1.090kr/pk.

áður 589 kr/pk.

áður 1.398 kr/pk.

FANTA ORANGE
FANTA FRUIT TWIST

LAMBAHRYGGUR
FERSKUR KRYDDAÐUR

6 x 330 ML

34%

299kr/pk.

399kr/pk.

395kr/pk.

1.698kr/kg

áður 359 kr/pk.

áður 429 kr/pk.

áður 598 kr/pk.

áður 1.998 kr/kg

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.

afsláttur

Tilboðin gilda 19. - 25. apríl
eða meðan birgðir endast
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Ríkisstjórnin má ekki falla í þá freistni
að nýta sér óvinsældir útgerðarmanna.

Hnútur sem
þarf að leysa

V

iðræður atvinnurekenda, verkalýðshreyfingar og stjórnvalda komust í vondan hnút síðastliðinn föstudag þegar
kjaraviðræður sigldu í strand. Sjávarútvegsmál voru
stærsta ágreiningsefnið en ríkisstjórnin gat ekki sýnt
vinnuveitendum á spilin um það hvaða breytingar yrðu
gerðar á stjórn fiskveiða.
Niðurstaðan er afleit; annars
SKOÐUN
vegar er friður og stöðugleiki
á vinnumarkaði í uppnámi og
Ólafur Þ.
hins vegar er allt á huldu um það
Stephensen
hvaða rekstrarumhverfi einni
olafur@frettabladid.is
af undirstöðuatvinnugreinunum
verður búið.
Andstætt því sem margir hafa
haldið fram að undanförnu tengist
þetta tvennt. Það er erfitt fyrir þá sem reka fyrirtæki að skuldbinda
þau til að standa undir tilteknum launahækkunum næstu þrjú árin
þegar jafnmikil óvissa er um starfsskilyrði í stórri atvinnugrein.
Útgerðarmenn eru nú að sumu leyti að uppskera eins og þeir hafa
sáð. Árum saman hefur Landssamband íslenzkra útgerðarmanna
komið fram í umræðum af hörku og óbilgirni (og sumir segja frekju,
eins og Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur gerði hér í blaðinu í
gær). Í ýmsum málum, sérstaklega fiskveiðistjórnunarmálunum en
líka t.d. umhverfismálum, hvalveiðimálum og Evrópumálum, hafa
útgerðarmenn fremur útmálað þá sem eru ósammála þeim sem
ómarktæka vitleysinga en að þeir hafi lýst sig reiðubúna að ræða
málin. Inneign þeirra hjá almenningi er fyrir vikið óskaplega lítil.
Þetta eiga stjórnmálamenn nú auðvelt með að nýta sér. Jóhanna
Sigurðardóttir, Össur Skarphéðinsson og allir hinir sem hafa dembt
sér yfir LÍÚ undanfarna daga vita mætavel að fyrir slíkar skammir
fá þau bara prik hjá stórum hluta kjósenda. Það er auðvelt að nota
LÍÚ-grýluna til að breiða yfir það að ríkisstjórnin er í raun ekki
búin að ná neinni niðurstöðu um það hvaða breytingar hún vill gera
á stjórn fiskveiða.
Hér er hins vegar meira í húfi en svo að stjórnvöld geti leyft sér
að spila á óvinsældir útgerðarauðvaldsins meðal almennings. Fiskveiðistjórnunarkerfinu þarf að breyta til að fullnægja réttlætissjónarmiðum. En það er til lítils unnið ef breytingarnar hafa það í
för með sér að greinin standi ekki undir sér. Efnahagslíf Íslands má
ekki við slíkri niðurstöðu. Það má heldur ekki gleymast að í raun er
orðið of seint að gera nokkuð við því sem er í raun versta ranglætið
í kvótakerfinu; að menn sem fengu kvótann gefins selji hann og fari
út úr greininni með miklum gróða. Langflestir sem starfa við útgerð
í dag keyptu kvótann sinn og breytingar þurfa að taka mið af því.
LÍÚ hefur lýst sig reiðubúið til breytinga á fiskveiðistjórnunarkerfinu sem koma til móts við kröfur um aukið réttlæti og viðurkenningu á eignarhaldi þjóðarinnar á auðlindinni og hlutdeild hennar í
arðinum af henni. En útgerðarmenn þurfa að finna sér nýjan tón í
umræðum um þessi mál. Forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar þurfa
sömuleiðis að nálgast þessi mál af ábyrgð og horfa langt fram á veginn, í stað þess að falla í þá freistni að kaupa sér vinsældir með því
að berja á útgerðarmönnum. Þennan hnút verður að leysa.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Kreppunni er lokið

Þá

Nú

124. þing Alþjóðaþingmannasambandsins stendur nú yfir í Panama.
Það sitja þrír íslenskir þingmenn,
þau Þuríður Backman,
Einar K. Guðfinnsson
og Sigmundur Ernir
Rúnarsson. Aðhaldsaðgerðir vegna peningaleysis eru auðsjáanlega
að baki. Panti maður
flugfar til Panama og
heim aftur með
mánaðar fyrirvara
kostar það vel á
þriðja hundrað
þúsund krónur.

Afstaða forsvarsmanna Samtaka
atvinnulífsins til Icesave fór fyrir
brjóstið á mörgum. Náðu sumir vart
upp í nef sér yfir því að Vilhjálmur
Egilsson og félagar hefðu þá
skoðun að samþykkja bæri
lögin þar sem það væri
atvinnulífinu til góðs. Var
spurt hvurn fjandann samtökin væru að skipta sér af
pólitík. Hlutverk þeirra
væri að semja um
kaup og
kjör.

Ætla mætti að hinir sömu settu
á sömu ræðu nú þegar Samtök
atvinnulífsins hafa uppi ófrávíkjanlegar kröfur á stjórnvöld um sjávarútvegsmál. En þá ber svo við að
því er öfugt farið. Samtökunum
er sérstaklega hrósað fyrir að
skipta sér af pólitík. Nú eiga
þau allt í einu ekki bara að
semja um kaup og kjör. Ágætt
er í þjóðmálaumræðu að fólk
sé sæmilega samkvæmt
sjálfu sér.

HALLDÓR

Aldrei að víkja?
Stjórnarskrá

Þröstur
Ólafsson
hagfræðingur

Beint flug til Brussel 2. maí – 5. maí 2011
Nokkur flugsæti laus í beinu flugi til Brussel mánudaginn
2. maí og heim fimmtudaginn 5. maí.
Nýtið ykkur þetta einstaka tækifæri.
Brottför frá Keflavík 2. maí, kl. 06:15 og lent í Brussel kl. 11:30
Brottför frá Brussel 5. maí kl. 21:00 og lent í Keflavík kl. 22:15
Verð kr. 76.500.Bókun hjá: http://www.expressferdir.is/ferd/916/sjavarutvegssyning-i-brussel-2--5mai-(fa)

bjorn@frettabladid.is

R

éttilega er sagt að bókmenntir geti
haft mikil áhrif á afstöðu og viðhorf
kynslóða og þjóða. Faust og Werther eftir
Goethe mótuðu hugi kynslóða í Evrópu.
Hér heima voru þeir Gunnar á Hlíðarenda og Grettir sterki fyrirmynd okkar
strákanna í leik og Jón Hreggviðsson
og Bjartur í Sumarhúsum drjúgir við að
leggja til mergjaðar setningar og afstöðufyrirmyndir sem höfðu áhrif á skoðanir
þjóðarinnar. Sá sem þetta skrifar hefur
iðulega nýtt sér snilld Halldórs ef vanda
hefur þurft texta. Sama má segja um
kveðskap. Enginn einstaklingur hefur haft
viðlíka áhrif á tilfinningar þjóðarinnar
sem Jónas Hallgrímsson. Við syngjum ljóð
sem móta afstöðu okkar og hugarfar til
samtíma og sögu.
Það vakti því athygli mína þegar
stjórnarskrárráðið hið nýja ákvað að hefja
störf sín á því að syngja Öxar við ána.
Þetta er eitt þeirra ljóða sem fylgt hafa
þjóðinni í heila öld og gjarnan er gripið til
þegar þétta skal raðirnar gegn útlendum
andskota. Barnabarn mitt er látið læra
þetta í leikskóla sínum löngu áður en það
gerir sér grein fyrir merkingu þess. Ef
kvæðið er skoðað án væmni er ljóst að
það inniheldur afar umdeilanleg skila-

boð sem eiga að hafa hughrif, ekki vekja
til umhugsunar. Þetta er tilfinningalegt
baráttukvæði fullt af predikun. Kjarnaboðskapur kvæðisins er þessi þekkta ljóðlína: „Fram, fram aldrei að víkja.“ Steingrímur orti ljóðið, fyrir liðlega öld, til að
styrkja kröfuna um afdráttarlaust sjálfstæði. Kvæðið dugði vel til þess. En er
þetta sá boðskapur sem er gagnlegt veganesti lítilli þjóð í hnattvæddum heimi, þar
sem allt gengur úr á málamiðlanir milli
þjóða og menningarheima? Endurspeglar
þetta þann hugsunarhátt sem hentar best
í glímu okkar við hrunið? Má ekki einmitt
segja að einstrengingsleg þjóðremba
hafi verið verið ein af orsökum hrunsins.
„… aldrei að víkja“ var líka hugsunarháttur Bjarts í Sumarhúsum, sem leiddi til
þess að hann missti allt sitt. Þetta hljómar vel í einrödduðum söng en er afleitt
til eftirbreytni í heimi nútímans. Leiðarvísirinn gæti trauðla verið óhentugri.
Fá kvæði á íslenska tungu eru óheppilegri sem tákn fyrir störf að nýrri
stjórnarskrá, sem umfram allt verður að
byggja á skýrri hugsun í stað tilfinningamoðs. Réttsýn málamiðlun komi í stað einsýni. Það var miður að Ómar skyldi vígja
störf ráðsins með þessum boðskap.
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Ábyrgðarleysiskenning úr lausu lofti
Ágúst Þór
Árnason
aðjúnkt við lagadeild
Háskólans á Akureyri

Í

Fréttablaðinu laugardaginn
16. apríl setur Þorsteinn Pálsson fram þá fullyrðingu að forseti
Íslands hafi breytt stjórnskipun
Íslands. Umturnun hans hafi þó
ekki falist í breytingu á hinni
„skrifuðu stjórnarskrá“ heldur
í því að aftengja þau siðferðisgildi sem hún var reist á. Þessa
„aftengingu“ kennir Þorsteinn við
„ábyrgðarleysiskenningu“ forseta.
Inntak þessarar kenningar, sem
Þorsteinn rekur til „bæði stjórnskipunarfræðinga og stjórnmálamanna“ virðist vera að það „hefði
afleiðingar“ að beita synjunarvaldi forseta. Í raun sé forsetinn
hins vegar ábyrgðarlaus – þjóðaratkvæði sé „án afleiðinga“.
Í a ð d r a ga nd a s et n i ng a r
stjórnarskrárinnar var, eðli málsins samkvæmt, mest fjallað um
stöðu og hlutverk forseta hins
fyrirhugaða lýðveldis. Í umræðum
á Alþingi kom skýrt fram að þingmenn voru sér þess vel meðvitandi að synjunarvald forseta gæti
haft óþægilegar og ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir stjórnmála-

ástandið hverju sinni. Engu að
síður var raunverulegt synjunarvald forseta fest í stjórnarskrá
og því erfitt að átta sig á seinni
tíma efasemdum sumra stjórnmála- og fræðimanna um það
atriði. Í ummælum Þorsteins um
hina „rituðu stjórnarskrá“ kemur
fram (líklega óljúf) viðurkenning á þessari lagalegu staðreynd.
Í samræmi við þetta er skotmark
Þorsteins að þessu sinni ekki synjunarvaldið sjálft heldur pólitísk
meðferð forseta á synjunarvaldinu
í ljósi þeirrar siðferðilegu gilda
sem stjórnskipunin hvílir á.
Sú ákvörðun að hverfa frá upphaflegri hugmynd milliþinganefndarinnar um að Alþingi kysi
forseta og fela þjóðinni þetta
vandasama val skipti auðvitað
sköpum fyrir ábyrgð og stöðu
forseta. Lýðveldisstjórnarskráin
var grundvölluð á því að forseti
Íslands leiddi umboð sitt milliliðalaust frá þjóðinni og bæri
beina ábyrgð gagnvart henni, rétt
eins og Alþingi á að gera sjálft.
Pólitískri ábyrgð forseta var og
er einfaldlega þannig fyrir komið
að hann verður að standa þjóðinni
reikningsskil í almennum kosningum á fjögurra ára fresti. Við
slíka ábyrgð ætti Þorsteinn að
kannast sem fyrrverandi alþingismaður.
Alþingi er reyndar veittur sá

möguleiki að knýja fram almenna
atkvæðagreiðslu um brottvikningu forseta ef svo ber undir (11.
gr. stjskr.). Ef Alþingi telur í dag
að forseti hafi brugðist hlutverki
sínu hefur það þann möguleika að
virkja þessa lýðræðislegu ábyrgð
forseta gagnvart þjóðinni tafarlaust. Jafnframt tekur þingið þá
áhættu að þing verði rofið ef tillaga þess er felld af kosningum.
Í þessari reglu kemur ágætlega
fram að pólitísk ábyrgð þessara
æðstu stofnana ríkisins er gagnvart þjóðinni. Í þessu sambandi
ber forseti Íslands hvorki meiri né
minni pólitíska ábyrgð en Alþingi
sjálft.
Grundvöllur íslenskrar stjórnskipunar liggur í lýðræðislegu
umboði, valddreifingu og gagnkvæmu aðhaldi helstu stofnana
ríkisins – ekki alræði og ábyrgðarleysi Alþingis. Það eru vonbrigði
að Þorsteinn Pálsson virðist ekki
hafa áttað sig á þessum grundvelli íslenskrar stjórnskipunar
þrátt fyrir lagapróf svo og áratuga reynslu úr stjórnmálum. Það
er svo annað álitamál hvort hægt
sé að styrkja þessi grunngildi,
þar á meðal lýðræðislega ábyrgð,
í þeirri endurskoðun stjórnarskrárinnar sem nú stendur yfir. Í
því sambandi er „ábyrgðarleysiskenning“ Þorsteins Pálssonar hins
vegar ekki hjálpleg.

Fáránleg fjölmiðlalög
Fjölmiðlar
Jakob Bjarnar
Grétarsson
blaðamaður

S

tjórnmálamenn eru með fjölmiðla á heilanum og hafa nú
klambrað saman fjölmiðlafrumvarpi og samþykkt á þingi. Þar
skín í gegn að þetta fólk virðist
ekki vita af tilvist netsins, sem
hefur umturnað öllum skilgreiningum og hugmyndum um fjölmiðla. Ekki liggur einu sinni
fyrir grundvallarskilgreining
sem svarar spurningunni: Hvað
er fjölmiðill? Frétta- og blaðamennska skilgreinist ekki út frá
því hvort henni er miðlað með
pappamassa eða á ljósvaka í gegnum harðplast og gler. Enginn virðist telja sig þurfa að svara grundvallarspurningunni sem er þessi:
Af hverju ætti að þurfa einhver
sérstök lög um fjölmiðla umfram
önnur fyrirtæki? Ef einhvern tíma
var hægt að rökstyðja slíkt var
það hugsanlega á þeim tíma þegar
ekki var á færi nema auðkýfinga
að eiga fjölmiðla og reka þá. Öldin
er önnur í dag.
Hér er ein óborganleg klásúla
úr þessum lögum en af nægu er
að taka þar sem glittir í forræðis-

hyggju bak við aðra hverja setningu.
„Til að fylgjast með framvindu
jafnréttismála getur fjölmiðlanefnd óskað eftir upplýsingum
frá fjölmiðlaþjónustuveitendum
um greiningu starfsfólks eftir
kyni og stöðu (starfsheitum). Þá
getur fjölmiðlanefnd óskað eftir
samstarfi við fjölmiðlaþjónustu-

konar gerandi í þjóðfélaginu; að
þeim beri að taka virkan þátt í
að betra þegnana í samræmi við
hugmyndir þingmanna. En ekki
bregða upp mynd af þjóðfélaginu
eins og það er: Sumsé að sinna
sinni frumskyldu, sem er að veita
upplýsingar. Óbeint er verið að
fara fram á að fjölmiðlar hagræði
sannleikanum. Það fer ekki saman

Enginn virðist telja sig þurfa að svara
grundvallarspurningunni sem er þessi: Af
hverju ætti að þurfa einhver sérstök lög
um fjölmiðla umfram önnur fyrirtæki?
veitendur um upplýsingar um
birtingar myndir kynjanna, þ.e.
hlutfall kvenna og karla í fréttum, bæði viðmælendur og fréttamenn, hlutfall kynjanna í unnu
dagskrárefni o.fl. Hér getur einnig verið um að ræða upplýsingar
um hvernig fjölmiðlaþjónustuveitendur vinna gegn staðalímyndum kynjanna og efla stöðu
kvenna á og í fjölmiðlum.“
Algerlega burtséð frá því hvað
fólki finnst um femínisma í sinni
róttækustu mynd – í þessu kristallast grundvallarmisskilningur
á eðli fjölmiðla. Þarna er verið að
fara fram á að þeir séu einhvers

að vera í uppeldishlutverki og að
sinna frumskyldunni, sem er að
veita sem óbjagaðastar upplýsingar svo menn geti brugðist við í
framhaldi ef þeim sýnist svo.
Af hverju í ósköpunum ætti
almenningur að sætta sig við að
fjölmiðlar, sem einkum eiga að
veita hinu opinbera aðhald, taki
við skipunum frá þeim hinum
sama um hvernig haga beri fréttaflutningi? Á þingi sitja nú vel á
þriðja tug sem hafa starfað við
fjölmiðla eða verið viðloðandi þá.
Við hljótum að spyrja þá hvað í
ósköpunum þeim gangi til með
þessu hlálega bulli?

Páskatilboð
á kaffivélum

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

Stjórnskipan

Magimix kaffivélar á frábæru
páskatilboði, á meðan birgðir endast
Njótið páskana með rjúkandi kaffi, cappuccino eða caffe latte á
innan við mínútu heima í eldhúsi. Magimix kaffivélarnar nota
einungis Nespressó kaffi af bestu gerð.
Hefðbundin kaffivél
Kaffivél með bollahitara
Kaffivél með flóunarkönnu

verð frá kr. 31.965
verð frá kr. 39.900
verð frá kr. 47.551
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Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is
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Öldin öfgafulla
Bókmenntir
Bjarki
Bjarnason
menntaskólakennari

Ú

t er komin kennslubókin
Öldin öfgafulla sem fjallar
um íslenska bókmenntasögu 20.
aldar og reyndar teygir hún sig
allt til ársins 2010. Höfundurinn er
Dagný Kristjánsdóttir en Bjartur
gefur út bókina, sem er rúmlega
300 blaðsíður að stærð.
Mikill fengur er að nýrri
kennslubók um íslenskar nútímabókmenntir. Dagný tekur þann
kostinn að skipta sögunni eftir áratugum, fyrsti hlutinn fjallar um
árin 1900-1910, sá næsti um 19101920 o.s.frv. Þessi nálgun heppnast vel og tekst höfundi að skapa
ágæta samfellu milli mismunandi
áratuga og koma þannig böndum á
þessa öfgafullu öld.
Alltaf er álitamál hvaða höfundar og bókmenntaverk eigi
heima í slíku riti um viðburðaríka öld. Það má til dæmis spyrja
sig hvers vegna höfundarnir Guðmundur Kamban, Kristmann Guðmundsson og Guðmundur Böðvarsson birtist aðeins í mýflugumynd
bókinni. Einnig sakna ég þess að
hvergi er minnst á Alþýðubókina
og Kvæðakver eftir Halldór Laxness, sem teljast merkir áfangar á
höfundarferli hans. Reyndar eru
skáldsögurnar Brekkukotsannáll
og Paradísarheimt eftir sama höfund ekki heldur nefndar á nafn.
Þessi atriði eru þó ekki ástæðan fyrir skrifum mínum heldur

sá fjöldi af staðreyndavillum sem
er að finna í bókinni, einkum í 1.
prentun hennar. Vart þarf að fjölyrða um þann skaða og óþægindi
sem skapast þegar kennslubækur
fara á flot með mörgum villum.
Nemendur og kennarar treysta
kennslubókum og eru grandalausir gagnvart staðlausum stöfum
sem þar kunna að leynast. Af þeim
sökum enduróma villurnar í ritgerðum og fyrirlestrum og síðast
en ekki síst birtast þær sem svör
á prófum og getur leitt til þess að
kennarar neyðast til að gefa rétt
fyrir röng svör.
Til að lesendur Fréttablaðsins átti sig betur á því hvað hér
er á ferðinni skulu gefin nokkur dæmi úr 1. prentun bókarinnar: Bréf til Láru er gert að fyrstu
bók Þórbergs Þórðarsonar, skáldkonan Hulda er sæmd verðlaunum á Alþingishátíðinni árið 1930
sem er alrangt og rangt er farið
með dulnefni Jóhannesar úr Kötlum. Steinn Steinarr fær berkla,
leikritinu Hart í bak eftir Jökul
Jakobsson er breytt í Sjóleiðina
til Bagdad eftir sama höfund og
síldarbáti í síðutogara í skáldsögunni Pelastikk eftir Guðlaug
Arason. Grafarholt verður Grafarvogur í bókinni Grafarþögn eftir
Arnald Indriðason, skáldsögunni
Morgunþulu í stráum eftir Thor
Vilhjálmsson er snúið í ljóð með
einu pennastriki og bókaútgáfan
Hólar er flutt frá Akureyri til
Reykjavíkur. Rangt er farið með
efnisatriði úr skáldsögunni Upp
við fossa eftir Þorgils gjallandi,
einnig með dánarár Ástu Sigurðardóttur og útgáfuár ljóðabókarinnar Hauströkkrið yfir mér eftir

Snorra Hjartarson. Dómklukkan í lögréttuhúsinu á Þingvöllum
er færð inn í kirkjuna (í Íslandsklukkunni) og Einar Bragi þýðir
ljóð úr grænlensku sem hann
sagði sjálfur vera „lokaðan heim“.
Skáldsagan Músin sem læðist eftir
Guðberg Bergsson stökkbreytist í
smásagnasafn, önnur rangfærsla
er um höfundarferil Guðbergs og
rangt er farið með staðreyndir um
líkneski sem notað var í leikritinu
Lýsiströtu eftir Aristófanes.
Þessi villulisti er engan veginn
tæmandi og við hann má bæta
prófarkavillum og málfræðivillum sem verða ekki tíundaðar hér. Mér virðist ljóst að ýmislegt hafi brugðist við lokafrágang
bókarinnar, bæði nákvæmni höfundar, skarpskyggni yfirlesara og
yfirsýn ritstjóra.
Síðastliðið haust fengu höfundur og ritstjórar bókarinnar ábendingar um villur í bókinni. Í kjölfarið voru þær lagfærðar og bókin
endur prentuð; voru þær leiðréttingar fleiri en „örfáar“ eins og
tekið er til orða í 2. prentun bókarinnar. Þar bættist reyndar við
meinleg villa þar sem sagt er á bls.
35 að fyrsta bók Halldórs Laxness
heiti Börn náttúrunnar.
Að minni hyggju hefði þurft að
bregðast allt öðruvísi við þegar
ábendingar um villur í bókinni
komu fram síðastliðið haust. Innkalla hefði þurft fyrstu prentun
bókarinnar og lesa hana gaumgæfilega yfir áður en hún yrði prentuð á
nýjan leik. Þá værum við betur sett
í dag en þess í stað höfum við tvær
prentútgáfur af Öldinni öfgafullu
og hvorug þeirra er góð hvað ofangreind atriði varðar.

Er táknmál skraut
eða tungumál?
sem býr á bak við það. Það er hægt
með því að hafa táknmálið sýnilegt
sem víðast og er netið og sjónvarpÁrný
ið sterkasti miðillinn til þess, þar
Guðmundsdóttir
sem táknmál er sjónrænt mál en
Táknmálstúlkur á
ekki ritað. Jafnframt þarf að gæta
Samskiptamiðstöð
framsetningar tungumálsins, sýna
heyrnarlausra og
heyrnarskertra
því virðingu og skapa því þann sess
sem það á skilið.
yrir Alþingi liggur nú frumEðlilegt þykir alla jafna að fólk
varp um viðurkenningu íslensks
tali einungis eitt tungumál í einu og
táknmáls sem fyrsta mál þeirra
yfirleitt er það frekar einfalt; þegar
heyrnarlausu, heyrnarskertu og
við tölum raddmál eru talfæri okkar
daufblindu einstaklinga sem þurfa
upptekin við það mál. Einhverra
að reiða sig á það til daglegra samhluta vegna hefur sú skoðun verið
skipta. Táknmálið skal
víða við lýði að hægt sé
viðurkennt til jafns við
að tala íslenskt táknmál
íslenska tungu, móðursamtímis því að íslenska
mál meirihluta Íslendsé töluð með rödd. Vegna
inga. Táknmál eru ekki Táknmálsfyrrnefndra atriða um
alþjóðleg, þau eru hins talandi einólíka orðaröð og munnvegar fullgild tungumál
hreyfingar þessara mála
sem mynduð eru með staklingar
ætti þó að vera augljóst
höndum, svipbrigðum,
að ekki er hægt að tjá sig
munnhreyfingum og lík- hafa árum
samtímis á tveimur ólíkama og hafa sína eigin saman barist
um tungumálum. Ef hins
sérstöku málfræði og
vegar er gerð tilraun til
setningaskipan, sem að fyrir virðingu að tjá sig bæði á íslensku
mörgu leyti er mjög ólík
raddmáli og íslensku
táknmáli samhliða hlýttil að mynda íslenskri táknmálsins
ur niðurstaðan að verða
tungu. Það skal ítrekað og er sú
sú að málfræði annars
að munnhreyfingar þær
tungumálsins er látin
sem tilheyra íslensku barátta ekki
táknmáli eru oft á tíðum
víkja fyrir málfræði hins
einskorðuð
gjörólíkar íslenskum
– og vegna veikrar stöðu
munnhreyfingum og við Ísland.
táknmálsins er það alltorðaröð íslensks táknaf málið sem nýtur ekki
sannmælis. Tungumál,
máls og íslenskrar tungu
notað sem fallegt skraut á annað
er oft ólík.
Táknmálstalandi einstaklingar
tungumál, öðlast ekki sterka stöðu
hafa árum saman barist fyrir virðsem sjálfstætt mál. Til þess að auka
ingu táknmálsins og er sú barátta
vegsemd og virðingu táknmálsins
er nauðsynlegt að þeir sem að því
ekki einskorðuð við Ísland. Þar sem
líklegt er að viðurkenning íslensks
koma sýni því þá virðingu sem það
á skilið.
táknmáls sé handan við hornið er
mikilvægt að þeir sem vinna með
Táknmál er fallegt tungumál –
táknmál á einn eða annan hátt
það er íslenskan líka. Gerum báðum
taki höndum saman og kynni þetta
málunum hátt undir höfði og tölum
þau hvort í sínu lagi.
tungumál og þann menningarhóp
Táknmál

F

Rangfærslur um góðgerðasamtök í Garðabæ
ein til íbúa í hverfinu og önnur til
eins klúbbfélaga. Aldrei hefur hlotist neitt ónæði af þessu. Þeir sem
Þorvaldur
tengjast Kiwanis-húsinu kasta ekki
Finnbjörnsson
bjórdósum inn í garða fólks. Eittforseti Setbergs skrifar
hvað hefur orðið vart við þess háttfyrir hönd allra félaga
ar framferði í bænum, ekki bara í
í Kiwanis-klúbbnum
Setbergi í Garðabæ
Faxatúni.
Kiwanis-menn halda reglulega
þorrablót fyrir eldri borgara í
Fréttablaðinu 30 mars var haft
bænum í félagsheimili Vídalínseftir Auði Hallgrímsdóttur,
kirkju og á hverju ári eru haldin
varamanni samtakanna Fólksins
böll á sama stað fyrir fatlaða úr
í bænum í skipulagsnefnd Garðabænum og nágrannabæjum. Þeir
bæjar, að henni hugnaðist vel sú
breyting á skipulagi Silfurtúnsgefa 6 ára börnum reiðhjólahjálma
ins sem gerir ráð fyrir skrúðgarði
á hverju vori og veita bókaverðlaun
á gömlum róluvelli við Faxatún.
til nemenda í skólum bæjarins. Þá
„Því mikið ónæði sé
hafa þeir með sölu á Kaf umsvifum Kiwanislyklinum aflað töluvert
manna á róluvellinum.
mikils fjár fyrir geðKiwanis-menn hafi haldsjúka. Einnig hafa verið
ið til þar í tæplega þrjá- Ónæði af
haldin námskeið með
tíu ár, íbúum Faxatúns umsvifum
Garðabæjardeild Rauðatil ómælds ama og óþægkrossins um skyndihjálp.
inda. Haldnir eru fund- KiwanisVið hörmum ómálefnair og ónæði er af bílum.
legan og rangan málflutning fulltrúa FólksSíðan leigja þeir húsið til manna á
ins í bænum og að svo
veisluhalda um helgar. róluvellinum
Á sunnudagsmorgnum
óvæginn og rangur máleru íbúarnir svefnlausir er ekkert.
flutningur sé borinn á
borð fyrir almenning.
eftir veislur í rólóhúsinu
og þurfa að byrja daginn
Ekki var haft fyrir því að
á að tína upp bjórdósir í
hafa samband við klúbbgörðunum sínum.”
félaga áður en fulltrúinn valdi
Það er fáheyrt að fulltrúi í opinað standa að illa undirbyggðum
áróðri. Málflutningurinn var svo
beru hlutverki komi fram með slíkendurunninn í Garðapóstinum
an uppspuna um félagasamtök sem
hafa góðgerðamál á dagskrá. Nánskömmu síðar.
ast allt er rangt sem fram kemur
Í ljósi þess að við teljum nání greininni og bendir það ekki til
ast ekkert vera rétt í þessum málvandaðra vinnubragða hjá samflutningi væntum við þess að
tökum sem kenna sig við Fólkið
fulltrúinn biðjist afsökunar á þessí bænum. Ónæði af umsvifum
um orðum og skoði afleiðingar
þess að bera óorð á félagasamtök
Kiwanis-manna á róluvellinum er
ekkert.
sem hafa góðgerðamál á dagskrá.
Kiwanis-menn hafa örsjaldan
Okkur Kiwanis-mönnum í Setbergi
leigt út húsið og þá hefur verið lögð
í Garðabæ, þykir leitt og miður að
áhersla á að ekki sé hætta á ónæði.
fulltrúi Fólksins í bænum sé svona
illa upplýstur og meti störf líknarTil dæmis leigjum við ekki út húsið
undir afmælisveislur. Útleigur á
og góðgerðafélaga í bænum svo
síðasta starfsári eru þrjár, þar af
lítils sem raun ber vitni.
Góðgerðamál

Í

AFGREIÐSLUTÍMAR UM PÁSKA

BANKASTRÆTI
21. APRÍL
22. APRÍL
23. APRIL
24. APRÍL
25. APRÍL

SKÍRDAGUR / 12.00–16.00
FÖSTUDAGURINN LANGI / LOKAÐ
LAUGARDAGUR / 8.00–20.00
PÁSKADAGUR / LOKAÐ
ANNAR Í PÁSKUM / 12.00–16.00

21. APRÍL
22. APRÍL
23. APRÍL
24. APRÍL
25. APRÍL

CINTAMANI BANKASTRÆTI 7
101 REYKJAVÍK, S. 533 3390

CINTAMANI AUSTURHRAUNI 3
210 GARÐABÆ, S. 533 3805

SKÍRDAGUR / 13.00–18.00
FÖSTUDAGURINN LANGI / LOKAð
LAUGARDAGUR / 10.00–18.00
PÁSKADAGUR / LOKAð
ANNAR Í PÁSKUM / LOKAð

CINTAMANI KRINGLUNNI
103 REYKJAVÍK, S. 533 3003

ÍSLENSKA SIA.IS CIN 45684 04.2011

KRINGLAN
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Átök á milli stjórnmálaflokka
eru til góðs fyrir kjósendur
Stjórnmál
Eva Heiða
Önnudóttir
stjórnmálafræðingur

Þ

ví hefur oft verið fleygt fram
í opinberri umræðu að stjórnmál gangi ekki út á neitt annað en
pólitískt skítkast, innanflokksátök og ómálefnalegar umræður. Um leið er því gjarnan haldið
fram að íslenska þjóðin þurfi að
standa saman. Því er hampað að
stjórnmálaflokkar vinni saman að
sameiginlegum markmiðum til að
leysa úr grundvallarvanda þjóðarinnar og þá oftast verið að vísa til
efnahagskreppunnar sem Íslendingar hafa glímt við undanfarin
rúm tvö ár. Stöldrum aðeins við og
horfum á þetta út frá augum kjósenda. Það er allt eins hægt að líta
svo á að átök í stjórnmálum séu til
góðs fyrir kjósendur þar sem þau
ættu að gefa skýrt merki um hvar
hver flokkur stendur í einstaka
málum. Þar með gera átökin það
að verkum að kjósendur eiga auðveldara með að gera upp hug sinn,
til dæmis þegar kemur að því að
velja á milli flokka í kosningum.
Þó að samvinna á milli allra
stjórnmálaflokkanna hafi yfir sér
„jákvætt“ yfirbragð þar sem allir
vinna saman og eru „vinir“ þá eru
líka nokkrar hættur í því fólgnar. Fyrsta augljósa hættan er að
með slíkri samvinnu getur verið
ómögulegt að komast að niðurstöðu sem allir eru sáttir við. Í
öðru lagi gæti niðurstaða samvinnunnar takmarkast af þeim

sem skemmst vilja ganga, niðurstaða sem er ekki alltaf til góðs
fyrir kjósendur. Í þriðja lagi, þá
getur samvinna allra flokka gert
línur á milli þeirra óskýrar þar
sem kjósendur eiga erfitt með
að gera sér grein fyrir hvar eða
hvort það skilur á milli flokka.
Átök stjórnmálaflokka í málum
sem varða þjóðarhagsmuni eru því
mikilvæg fyrir kjósendur þar sem
þau draga fram hvar skilur á milli
flokkanna. Því er samt sem áður

Hnattveldið eina
gegn Líbýu

Sjálfstæðisflokksins því yfir að
tilgangurinn væri að kanna hver
væri raunverulegur þingstyrkur
stjórnarinnar. Niðurstaðan varð
sú að stjórnin sat uppi með eins
manns meirihluta. Hver sem tilgangurinn var þá er þetta skýrt
dæmi um það að stjórnmál ganga
út á átök. Svo lengi sem átökin eru
friðsamleg og málefnaleg þá eru
þau til góðs fyrir kjósendur þar
sem þau skýra línur á milli flokkanna. Kjósendur geta lesið á milli

Það er allt eins hægt að líta svo á að átök í
stjórnmálum séu til góðs fyrir kjósendur.
ekki hægt að neita að einstaka
málum sem varða þjóðarhagsmuni
gæti mögulega verið betur varið í
breiðri samvinnu flokka til þess
að reyna að tryggja sátt um niðurstöður. Það virtist vera tilgangur
samvinnu stjórnmálaflokkanna
um síðasta Icesave-samninginn.
Málið tók óvænta stefnu þegar
forsetinn ákvað að synja lögunum staðfestingar og vísa þeim þar
með til þjóðaratkvæðagreiðslu þar
sem samningnum var hafnað.
Í kjölfarið hófst pólitískur leikur á milli flokkanna sem er langt
frá því að vera merki um samstöðu
þeirra til að vinna saman. Því var
haldið fram af sumum þingmönnum stjórnarflokkanna að vantrauststillaga Sjálfstæðisflokksins væri ekkert annað en pólitískt
útspil formannsins til að styrkja
stöðu sína innan Sjálfstæðisflokksins. Á móti lýsti formaður

línanna og greint málefnaleg rök
frá pólitísku „skítkasti“ og jafnvel
séð málefnaleg rök í „skítkastinu“
sjálfu.
Icesave-samningurinn er dæmi
um mál þar sem afstaða flokkanna til samningsins gefur kjósendum ekki skýrt merki um hvar
einstaka flokkar standa, þó hún
gefi merki um hvar einstaka þingmenn standa. Leiða mál líkum að
því að í næstu alþingiskosningum
verði það því önnur mál en nýjasti Icesave-samningurinn sem
mun hjálpa kjósendum að gera
upp hug sinn. Það verða mál sem
hefur verið tekist á um, jafnvel
með pólitísku „skítkasti“. Málefnaleg og jafnvel stundum hörð
átök geta því allt eins verið merki
um heilbrigt fulltrúalýðræði þar
sem kjósendur fá skýr skilaboð um
hvar hver flokkur stendur í mikilvægum málum.
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Þórarinn
Hjartarson
stálsmiður og
sagnfræðingur

E

ftir lok kalda stríðsins hefur
orðið til eitt hnattveldi sem
nálgast miðstýrð heimsyfirráð, bandalagið USA/ESB, sameinað í NATO. Og hnattveldið er
afar árásarhneigt. Þessar vikur
og mánuði snýst brölt þess um
full yfirráð á Miðjarðarhafi og í
Afríku. Það er til marks um vígstöðu hnattveldisins að nú treystist nánast ekkert ríki til að standa
gegn stríði þess í Líbýu, öfugt við
innrásina í Írak 2003.
Meginaðferð hnattveldisins við
útþenslu er að ná sem allra flestum ríkjum í hernaðarbandalag
við sig. Kýpur er nú eina Evrópuríkið sem ekki er fullgildur eða
aukaaðili að NATO og aðeins fjögur ríki við Miðjarðarhaf eiga ekki
fulla eða aukaaðild að bandalaginu. Eitt þeirra er Líbýa. Öll ríki
Afríku nema fimm (þ.á m. Líbýa)
hafa verið sett undir Afríkuherafla Bandaríkjanna (AFRICOM).
Eftir fall múrsins hófu vestrænir heimsvaldasinnar stórsókn sína
í austur og inn á svæði þar sem
áhrifa Sovétríkjanna hafði gætt í
meiri eða minni mæli. Í sókninni
er beitt fríverslun, skuldsetningu
gegnum lán, yfirtöku banka og
fjármálakerfa, mútum og þvingunum til að koma á leppstjórnum,

RY
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stríð. Sókn Vestursins hefur gengið í nokkrum áföngum.
1. áfangi. Júgóslavíustríðin
tvö. Strax eftir fall múrsins var
Balkanskagi eðlilegt fyrsta skref
í því að flytja vígstöðvarnar í austur og suður – og að réttlæta áframhaldandi tilveru NATO. Serbía
hafði sýnt ákveðið sjálfstæði og
var til trafala. Stríðsáróðurinn
gól: Þjóðernishreinsanir! 100200 þúsund Albanir horfnir, líklega drepnir. Nauðgunarbúðir og
fjöldagrafir. Mannúðarinnrás er
nauðsyn! Veruleikinn: Alþjóðlegi
glæpadómstóllinn fann síðar alls
2.788 lík (Serba og Albana) í hinum
frægu „fjöldagröfum“ í Kosovo,
mest á svæðum þar sem Frelsisher
Kosovo var virkastur. Höfðu fallið
í stríðsátökum, ekki fjöldaaftökum
fanga. En Serbía laut í gras eftir
71 dags sprengjuregn NATO, og í
Kosovo kom brátt stærsta herstöð
Bandaríkjanna í Evrópu.
2. áfangi. Írak er næst-olíuríkasta land heims og miðlægt í MiðAusturlöndum. Saddam Hussein
hafði þjónað Vestrinu dável en
varð sjálfráðari með tímanum. Yfirskin innrásar: Hann er
skrímsli sem ógnar heiminum með
gjöreyðingarvopnum. Mannúðarinnrás takk! Veruleikinn: Vopnin
fundust ekki en innrásaröflin hafa
drepið yfir milljón manns og hrakið þrjár milljónir á flótta og hernámið er varanlegt.
3. áfangi. Mikilvægi Afganistans er sem flutningsleið olíu frá
Kaspíahafssvæðinu. Talíbanar
reyndust ótraustir bandamenn

Meginaðferð hnattveldisins við útþenslu
er að ná sem allra flestum ríkjum í
hernaðarbandalag við sig.
innlimun í hernaðarsamstarf og –
stríði. Heimsvaldastefnan pakkar stríðsrekstri sínum í fagrar
umbúðir. Utanáskriftin er aldrei
„herfang, auðlindir, aðgangur
fyrir auðhringa“ heldur „mannúð
og lýðræði!“ Milli veruleika og
yfirskins er gapandi gjá og hana
þarf að brúa með miklu lyganeti.
Stríðið sem heimsvaldasinnar boða nú ákafast er innrásir í
þjóðríki í nafni mannúðar. Þegar
kommúnisminn hvarf þurfti nýja
óvini til að réttlæta herstöðvanetið mikla og tilheyrandi herferðir. Lausnin var þessi: Mannúðarinnrásir gegn harðstjórum og
illmennum. Vernda þarf íbúana.
Gallinn er að harðstjórarnir eru
margir og heimsveldin hafa löngum
átt vingott við þá. Engin harðstjórn er svo bölvuð að ekki megi
nýta hana. Með einu skilyrði þó:
Að hún tryggi fullan aðgang Vestursins og auðhringanna að gögnum
og gæðum lands síns. Ef hún þybbast gegn því gerir stríðsáróðursmaskínan úr henni skrímsli. Vestræn stjórnvöld, leyniþjónustur og
fréttastofur sjá í samvinnu um að
þróa óvinamyndina og rækta jarðveginn fyrir mannúðarinnrás.
Stórsókn vestrænna heimsvaldasinna fylgir munstri sem tengist
efnahagslegu og hernaðarlegu mikilvægi viðkomandi lands, sérstaklega yfirráðum yfir olíunni og flæði
hennar. Þess vegna búa olíuauðug
lönd Araba nú við mútuþægar leppstjórnir, erlendar herstöðvar og
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Líbýa

VIÐSKIPTI

Vestursins. Yfirskin innrásar: 11.
september var skipulagður af AlKaída í Afganistan. Og Talíbanar kúga konur. Mannúðarinnrás!
Veruleikinn: Aldrei birtist snefill
af sönnun fyrir tengingu 11. september við Afganistan. CIA-menn
hafa nýlega metið það svo að í
Afganistan séu í mesta lagi 50 til
100 félagar í Al-Kaída. Ekki sem
rök fyrir að draga innrásarherinn
mikla tilbaka heldur rök fyrir
útvíkkun stríðsins til Pakistans.
4. Líbýa er rökrétt næsta
skref. Olíuríkasta land Afríku
og Gaddafí hefur stundum verið
Vestrinu óþægur. Hann hefur
lengi stimplað aðra Arabaleiðtoga sem leppa Vestursins, svikara við Palestínu m.m. Nú í mars
komu 11 af 22 meðlimum Arababandalagsins saman – undir forustu Sádi–Arabíu, Íraks, Jórdaníu
og furstadæmanna við Persaflóa
– og svöruðu með því styðja flugbann á Líbýu. Það var það sem
Vestrið þurfti. Og Gaddafí skýtur
á eigin þegna! Svo nú ráðast mestu
manndráparar heimsins á landið
í mannúðarskyni. Veruleikinn:
Ólgan í Líbýu hefur frá upphafi
verið annars eðlis en t.d. í Egyptalandi – og ofbeldið meira – af því
þar geisar borgarastríð, uppreisn
studd og vopnuð af Vestrinu.
Hnattveldið herðir tök sín jafnt
og þétt og líður enga óþægð. Hvað
um Ísland? Ömurleikinn endurtekur sig. Landið styður Líbýustríðið
eins og öll framantalin árásarstríð.
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FÁÐU BEITTUSTU
BRANDARANA Í SÍMANN
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Fáðu Vísi í símann!

Skopmyndir Halldórs Baldurssonar eru 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.
HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

WWW.UTILIF.IS

Meiri Vísir.

Heilsa er samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) ekki einungis fólgin í að vera sjúkdómalaus heldur er um að ræða almenna velferð einstaklings; líkamlega, andlega og félagslega.

Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473
Sveinbjörn Fjölnir Pétursson heldur úti hópi atvinnulausra sem taka að sér aukahlutverk í myndum.
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Poppar upp
hvunndaginn

HUNDANAMMI
gott í þjálfun og í leik
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ÆL
VARA

Fæst í Bónus, Samkaup,
10-11, Fjarðarkaup og Inspired
Keflavíkurflugvelli

Sunnudaga og
sunnudagskvöld á Stöð 2.
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FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÍSLENSK FÆÐUBÓT

BITAFISKUR
-næring fyrir líkama og sál

Sölustaðir:
ðir:
10 -11, Inspired í Flugstöðinni, Samkaup, Nettó, Kaskó,
skó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1,
N1
Kaupfélag V- Húnvetninga, Kaupfélag Skagfirðinga,Verslunin
Verslunin Vísir
Vísir, Bláa lónið
lónið, Hreyfing
Hreyfing, Krambúðin
Krambúðin,
Fiskbúðin Freyja, Melabúðin.

Þ

egar Sveinbjörn Fjölnir
Pétursson missti vinnuna sumarið 2008 fór
hann strax að taka þátt í
öllu sem í boði var fyrir atvinnuleitendur. Hann kom einnig fram
í Kastljósi og fjallaði um málefni
atvinnuleitenda, sem varð til að
vekja athygli Spaugstofumanna
á honum. „Þeir hringdu og báðu
mig að hóa saman hópi atvinnuleitenda sem gætu verið aukaleikarar í þáttunum,“ segir Sveinbjörn, en hópur 25 atvinnulausra
starfaði með Spaugstofunni
veturinn 2009 til 2010.
Þetta starf aukaleikaranna
mæltist vel fyrir og fljótlega
fóru fleiri að falast eftir kröftum

þeirra. „Við höfum starfað við
kvikmyndir á borð við Gauragang, Djúpið og Eldfjallið en
tvær þeirra á eftir að frumsýna.
Þá munum við líklega vera með í
Svartur á leik,“ segir Sveinbjörn
en hópurinn hefur einnig verið
í Áramótaskaupinu, Hlemmavídeói, Tíma nornarinnar, Pressu
2 og Makalaus.
Aukaleikarastarfið gefur ekki
mikið í aðra hönd enda er það
ekki markmiðið með starfinu. „Í
mínum huga snýst þetta um að
vera virkur, kynnast fólki og taka
þátt í skemmtilegum verkefnum,“
segir Sveinbjörn glaðlega og
bætir við að atvinnuleitendur séu
tilvaldir í hlutverk aukaleikenda

þar sem þeir séu lausir á þeim
tímum sem tökur fari fram.
„Ég lofaði fólki að við myndum
ná langt og enda annaðhvort í
Hollywood eða Bollywood,“ segir
Sveinbjörn glettinn og telur
drauminn ekki óraunhæfan. „Við
munum til dæmis birtast í grein
í New York Times Magazine á
næstunni,“ upplýsir hann.
Í dag er Sveinbjörn með um 130
manns á skrá hjá sér. „Ég þyrfti
hins vegar að vera með 300 til
400 á skrá til að vel ætti að vera,“
segir hann og auglýsir eftir fleiri
atvinnuleitendum. Þeir sem hafa
áhuga geta sent tölvupóst á aukaleikarar@gmail.com.
solveig@frettabladid.is

Heilinn er mun virkari í svefni en vöku, ólíkt því sem margir halda. Þrátt
fyrir allt sem gengur á yfir daginn hjá meðalmanneskju virðist úrvinnslan á nóttunni krefjast meiri virkni.

GRÆNN APRÍL
Grænn lífsstíll gengur út á
það að minnka stjórnlausa
neyslu og meta önnur
lífsgæði eins og góða heilsu,
samveru fjölskyldunnar og
útiveru, og að tryggja að
kynslóðir framtíðar eigi góða
möguleika á að komast af í
þessum heimi.
www.graennapril.is

Leikurinn gengur út á það að koma
bolta í körfu andstæðinganna á botni
sundlaugarinnar.

Boltinn er fylltur saltvatni og sekkur til botns. Iðkendur eru búnir sundblöðkum og
öndunargrímu.

Sundruðningur til Íslands

KBIÓMGBTUÃM ........................... LS

Sundruðningur hefur verið vinsæl íþróttagrein á Norðurlöndunum og víðar um margra ára skeið en barst
ekki til Íslands fyrr en í byrjun þessa árs. Ástralinn Bobby Chen á heiðurinn af stofnun íslensks félags.

HELLUBORÐ MEÐ SNERTIROFUM:
YNN ............................LS
YNN .............................LS
YNN41"/..................LS

DNIWÎUF£BTUÃM WPBOMFHñUVTÎB
LPMTÎBGZMHJS
7&3OÙB£FJOT .......................... LS

DNÙUESBHBOMFH WPBOMFHñUVTÎB
LPMTÎVSGZMHKB
7&3OÙB£FJOT ........................LS
ÞETTA ER AÐEINS BROT AF ÚRVALINU
.ÃOGÕTULM
-BVHBSEBHBLM

Til að draga úr háu
kólesteroli ætti að
fylgja eftirfarandi þumalputtareglum: Koma
sér í kjörþynd, borða
hollan og hjartavænan
mat, æfa
flesta daga
vikunnar,
hætta að
reykja og
drekka í hófi.
Nánari upplýsingar um
æskilegt mataræði
er að finna á www.
mayoclinic.com.
Heimild: www.
mayoclinic.com

Fyrsta sundruðningsfélag landsins var stofnað í byrjun febrúar. Ástralinn Bobby Chen á veg
og vanda að stofnuninni en það
kom honum á
óvart að ekki
væri starfandi
sundruðningsfélag á Íslandi
þegar hann kom
í skiptinám til
landsins í byrjun árs.
„ S u nd r u ð n Bobby Chen
ingur er vinsæl íþróttagrein á Norðurlöndunum og því kom þetta mér á óvart.
Ég hef æft sundruðning af kappi
í Ástralíu og það var annað hvort
að leggja sundbuxurnar á hilluna
um sex mánaða skeið eða að stofna
félag og varð síðari kosturinn fyrir
valinu,“ segir Bobby, sem stundar
skiptinám í lögfræði við Háskóla
Íslands. Hann segir íþróttina stórskemmtilega.
„Sundruðningur er þrívíddar
liðaíþrótt þar sem leikmenn keppast um að koma bolta í körfu andstæðinganna á botni sundlaugar.
Boltinn er fylltur saltvatni og sekkur niður á botn. Menn berjast um
boltann í kafi og fara í hverja lotu
á einum andardrætti. Eini búnaðurinn er blöðkur og öndunarpípa.“
Sex leikmenn eru í hverju liði en
auk þess eru varamenn á bakkanum. „Skiptin eru nokkuð ör enda
er nauðsynlegt að hvíla lungun inni
á milli,“ segir Bobby. Hann segir
venjulega spilað á nokkru dýpi,

Sundruðningsfélagið var stofnað í byrjun febrúar og þegar eru á annan tug iðkenda.
Hingað til hafa æfingarnar farið fram í Sundhöll Reykjavíkur en þær flytjast í
Ásvallalaug eftir páska.

lágmarkið er þrír metrar en víða
erlendis sé spilað á fimm metra
dýpi.
Íþróttagreinin á rætur sínar
að rekja til Þýskalands en hún
var þróuð af dýfingarmönnum
sem vildu halda sér í formi yfir
vetrar tímann. Í dag er íþróttin
mest spiluð í Þýskalandi, Danmörku, Svíþjóð, Noregi, Finnlandi
og Kólumbíu. Vegur hennar fer
einnig vaxandi í Rússlandi, Ástralíu, Nýja-Sjálandi, Ítalíu, Sviss,
Tyrklandi og Bandaríkjunum og
eru haldin alþjóðleg mót víða um
heim.
Bobby segir skrýtið til þess að
hugsa að greinin, sem varð til á sjö-

unda áratugnum, sé fyrst núna að
koma til Íslands. „Það var í raun
tilviljun að hún barst frá Skandinavíu til Ástralíu en ég kynntist
henni í gegnum vinkonu mína sem
hafði verið í skiptinámi í Svíþjóð
fyrir nokkrum árum. Það kom svo í
minn hlut að bera hana frá Ástralíu
til Íslands,“ segir Bobby og hlær.
Að jafnaði mæta um fimmtán
manns á æfingar hér heima. Margir hafa bakgrunn í sundi en Bobby
segir það þó ekki nauðsynlegt og
að fólk sé nokkuð fljótt að ná tökum
á greininni. Nánari upplýsingar er
að finna á Facebook undir leitarorðinu SH-sundruðningur.
vera@frettabladid.is

Allar Stieg Larsson myndirnar – Duplicity – Angels and Demons
It’s Complicated – Prince of Persia: The Sands of Time
Fíllinn Horton – Kung Fu Panda
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● SEVERINKAFFIKANN
AN Sjálfvirkar kaffikönnur eru
æði mismunandi að gæðum.
Bestar
eru þær
sem sjóða
vatnið
fyrir
uppáhellingu.
Severin
ka5700
kaffikannan sem
sýður
vatnið
er sú
vél sem
kemst
næst því að líkja eftir gömlu
góðu uppáhellingunni en
mörgum finnst kaffið best eftir
þeirri uppskrift. Severin Cafe
Caprice kaffikannan hefur verið
á markaði hér á landi í hátt í
tuttugu ár.

„Það má segja að með þessum vélum hafi kaffihúsamenningin færst inn á heimili landsmanna,” segir Þráinn Bj. Farestveit verslunarstjóri.

MYND/STEFÁN

Þitt eigið kaffihús heima
Einar Farestveit & co
hf. að Borgartúni 28
býður upp á kaffivélar af
ýmsum toga. Sjálfvirku
espresso-kaffivélarnar frá
Saeco eru þar fremstar í flokki
en einnig er fyrirtækið með
vélar frá KitchenAid, Severin,
Gaggia og Spidem.
„Einar Farestveit hefur selt kaffivélar í öll þau 47 ár sem fyrirtækið
hefur starfað,“ segir Þráinn Bj.
Farestveit verslunarstjóri. Til að
byrja með voru það þó hefðbundnar uppáhellingarvélar en síðustu
tíu ár hefur Einar Farestveit sérhæft sig í sérhæfðari espresso-

vélum. „Við komumst í kynni við
ítalska framleiðslu fyrirtækið
Saeco sem kom á markað með
sjálfvirkar kaffivélar sem möluðu kaffi og helltu upp á,“ segir
Þráinn og bætir við að þær vélar
hafi fljótlega orðið mjög vinsælar
meðal almennings. „Það má segja
að með þessum vélum hafi kaffihúsamenningin færst inn á heimili landsmanna,“ segir hann.
Þráinn segir Saeco ávallt hafa
verið eitt sterkasta merki í sjálfvirkum espressovélum hér á landi
og þær vélar séu til á fjölmörgum
heimilum og í fyrirtækjum.
„Stöðug þróun er í gangi í þessum vélum og mikið lagt upp úr
því að betrumbæta þær. „Í dag
eru þær til dæmis með keramikk-

vörnum og stálkötlum til uppáhellingar og eru þess vegna hljóðlátari. Þessi ferill skilar sér í mun
betra kaffi,“ upplýsir Þráinn.
Hann segir Íslendinga njóta
þess að nostra við að búa til hina
ýmsu kaffidrykki sem er auðvelt
með Saeco-vélunum. „Þú getur
búið til drykki á borð við espresso,
cappuccino, latte, latte macchiato
og frappo. Þannig getur þú boðið
gestum upp á kaffi sem jafnast á
við það sem í boði er á kaffihúsum.“
Þráinn segir sjálfvirkar vélar
vinsælar meðal einstaklinga en
ekki síður stórra og smárra fyrirtækja. „Gríðarlegur fjöldi fyrirtækja býður starfsmönnum sínum
upp á að nota vélar frá Saeco og er

kaﬃvélar
Mest seldu sjálfvirku kaffivélarnar
á Íslandi um árabil

Verð frá kr. 49.990

ánægjan mikil. Við höfum fengið
til okkar vélar í yfirhalningu sem
hellt hafa upp á yfir sextíu þúsund
bolla, sem er ekkert smáræði,“
segir hann glaðlega.
Einar Farestveit selur einnig
kaffivélar frá öðrum merkjum
og af öðrum gerðum. Þar ber
helst að nefna Severin-kaffikönnuna sem sýður vatnið fyrir uppáhellingu. Auk þess er hægt að fá
ýmsa fylgihluti sem tengjast kaffigerðinni. „Við seljum gott kaffi frá
Kimbo á Ítalíu, erum með bragðefni, súkkulaði- og kanilkvarnir,
flóunarkönnur og ýmsan annan
búnað,“ segir Þráinn og segir
starfsmenn Einars Farestveit
boðna og búna að aðstoða fólk við
valið. Nánari upplýsinga má leita á www.ef.is.

● FLÓUNARKANNAN
LÉTTIR VERKIÐ. Sérstök list
er að flóa mjólk svo vel sé. Sérstakar flóunarkönnur
létta kaffiunnendum
hins vegar
lífið og gera
öllum kleift
að flóa mjólk
að hætti
bestu barþjóna.
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Drykkir og desert

Frappe

Kaffidrykkir ýmiss konar njóta vinsælda um allan heim. Hér eru
uppskriftir að þremur.
AFFOGATO
Affogato er ítalskur eftirréttur. Hefðbundinn affogato er settur
saman úr einni skeið af vanillu- eða súkkulaðiís í skál, bolla eða glasi.
Yfir ísinn er hellt skoti af heitu espressokaffi. Í sumum uppskriftum
er einnig gert ráð fyrir Amaretto eða öðrum líkjör. Svo er líka gott að
hella bræddu súkkulaði yfir allt saman.
ÍRSKT KAFFI
Sagan segir að Joseph Sheridan sé upphafsmaður írska kaffisins.
Hann á að hafa bragðbætt kaffi hraktra bandarískra ferðamanna með
írsku vískíi á fimmta áratugnum. Farþegarnir spurðu hvort þetta væri
brasilískt kaffi en Sheridan svaraði að þetta væri írskt kaffi.

Írskt kaffi

2 tsk púðursykur
3 cl írskt viskí

heitt kaffi að smekk
þeyttur rjómi

Magnið af sykri og viskíi fer algerlega eftir smekk. Sykri, viskíi og
heitu kaffi er blandað saman og sett í glas. Þeyttur rjómi settur ofan á. (Í
upprunalegri uppskrift er gert ráð fyrir að nota óþeyttan rjóma). Sumir
skreyta síðan með súkkulaðispæni.
FRAPPE
Frappe-kaffi er upprunnið í Grikklandi og er mjög vinsælt þar og á
Kýpur, sérstaklega á sumrin. Drykkurinn er búinn til úr skyndikaffi.

1-2 tsk. skyndikaffi
kalt vatn
1 msk. sykur

ísmolar
mjólk eftir smekk

Setjið kaffið og sykurinn í hristara ásamt örlitlu vatni. Hristið þar til
blandan er þykk. Setjið í hátt glas og bætið við vatni, ísmolum og mjólk.
Grískt frappe er drukkið með röri sem einnig er notað til að hræra í
drykknum. Ýmsar útgáfur af Frappe-drykkjum hafa orðið til í gegnum
tíðina, og vinsælt er að bæta við bragðefnum á borð við karamellu og
súkkulaði. Í stað skyndikaffis hefur einnig verið notað espressokaffi.

Affogato

Valur með rjúkandi bolla af Illy-kaffi, sem nýtur fádæma vinsælda á Íslandi.
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Fyrsta flokks kaffi
Kaffið frá Illy nýtur vaxandi
vinsælda hérlendis enda leggur
framleiðandinn metnað í að
búa til það besta sem völ er á.
Illy er vörumerki sem kaffiunnendur
um allan heim þekkja að góðu.
Heiðurinn af einstöku bragði þess
á Illy-fjölskyldan, sem rekur kaffiframleiðslufyrirtæki í Triesti á Ítalíu. Ættfaðirinn Francesco Illy
stofnaði fyrirtækið árið 1933 og
síðan þrjár kynslóðir unnið að
framleiðslu Illy-kaffisins með það
að leiðarljósi að búa til besta kaffi
sem völ er á.
En hver er sérstaða Illy-kaffisins?
„Það er bara til ein tiltekin blanda;
eini munurinn milli tegunda er

mölunin og ristunin og ekkert annað.
Illy-fjölskyldan tekur inn baunir frá
níu mismunandi ræktunarsvæðum
og á ólíkum árstímum; svo er öllu
blandað saman í hlutfalli sem tryggir hárfínt jafnvægi sem er uppistaðan í hinu einstaka bragði sem einkennir Illy-kaffið,“ útskýrir Valur
Ásberg hjá Ölgerðinni sem hefur
flutt Illy-kaffið til landsins í áratug.
Hann getur þess líka að Illy-fjölskyldan hafi sjálfbærni og sanngjörn viðskipti að leiðarljósi í framleiðslunni. „Illy byrjaði á níunda
áratugnum að að kaupa allt sitt hráefni beint frá bændum. Sjálfbærni
og gæði eru óaðskiljanlegir þættir
í augum fyrirtækisins. Krafan um
gæði leiðir til sjálfbærrar framleiðslu og sjálfbærra viðskiptahátta

rétt eins og krafan um sjálfbærni
leiðir til aukinna gæða.“
Að sögn Vals hafa Íslendingar tekið Illy-kaffinu opnum
örmum. „Illy hefur verið að sækja
í sig veðrið hérlendis undanfarin
ár. Kaffið selst vel þar sem það er
fáanlegt, í verslunum Hagkaupa,
Fjarðarkaupum og á veitingastöðum
og kaffihúsum sem kemur til með að
fjölga á næstu vikum.“
Café París, Munnharpan og Kolalestin í Hörpunni munu þannig bætast í hóp með Hilton Nordica, Grandhóteli, C is for Cookie, bakaríi Jóa
Fel og fleiri góðra aðila sem bjóða
upp á Illy. „Enda verður sífellt fleirum ljóst að fátt jafnast á við silkimjúka áferð, ljúffengt bragð og eftirkeim Illy.“

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is s. 512 5462 og
Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is s. 512 5447.

Vélar sem gera
gott kaffi betra
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Allra handa kaffivélar

Listin í kaffinu
Kaffiþjónar leggja sumir hverjir mikið upp úr því
að þjóna ekki aðeins bragðlaukum og lyktarskyni
viðskiptavina sinna heldur einnig sjóninni.
Fagurlega skreyttur cappuccino gerir
góðan sopa enn betri. Hér má sjá nokkur
dæmi um listilega kaffibolla.

„Við erum elsta starfandi heildverslun á landinu sem þjónustar hótel- og veitingahúsamarkaðinn, stofnuð 1984,“ segir Sigurður Skúli Bárðarson, betur þekktur
sem Siggi Skúli, hjá heildversluninni Geira ehf.
Geiri ehf. selur allan búnað sem
þarf í veitingarekstur, hvort sem
það eru hótel og veitingastaðir eða
fyrirtæki og stofnanir. Kaffivélar
eru þar á meðal og sér fyrirtækið
um uppsetningu og viðhald vélanna
fyrir viðskiptavini, óski þeir þess.
Siggi Skúli segir úrval kaffivélanna
spanna allan skalann.
„Við flytjum inn og seljum allar
gerðir af vélum, hefðbundnar filterkaffivélar og vélar sem hella upp á
2,5 lítra og upp í 5 lítra. Stærri vélar
sem henta til dæmis á stóra vinnustaði, og hella upp á 40 til 50 lítra og
jafnvel 100 lítra af kaffi í einu. Vélarnar eru frá Coffee Queen, alþjóðlegu merki og mjög stóru á heimsmælikvarða sem hefur verið hér

á landi í yfir 30 ár. Auk þess seljum við hefðbundnar espressovélar
fyrir kaffihús frá fyrirtækinu Expobar sem Geiri ehf er með einkaumboð fyrir hér á landi. Vélarnar
eru í mörgum undirgerðum, með
einum, tveimur eða þremur stútum. Mest selda espressovélin frá
Exobar er af undirgerðinni Monroc, tveggja stúta digital vél, enda
á frábæru verði.“
En ekki er nóg að hella upp á
kaffisopann, úr einhverju þarf að
drekka hann. Geiri ehf. selur einnig
kaffibolla, undirskálar og könnur.
„Við erum stórir söluaðilar þegar
kemur að postulíni og flytjum aðallega inn frá tveimur birgjum. Meðal
annars postulín frá norska fyrirtækinu FIGGJO, en það er stærsti
postulínsframleiðandi á Norðurlöndunum. Viðskiptahópur okkar er
stór, og fer stækkandi en við þjónustum fyrirtæki um allt land.“ Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu fyrirtækisins, www.geiriehf.is

Coffee Queen
Thermos
með 2,2 l.
brúsa.
Kr. 45.538
án vsk.
Coffee Queen
Tower með
2,5 L brúsa
Kr. 61.040
án vsk.
Einnig hægt að
fá með
5 l. tanki.
Monroc digtal Espresso vél
Kr. 297.600
án vsk.
Ein vinsælasta
vélin í
Evrópu í dag.

Geiri heildverslun er söluaðili
fyrir gæðapostulínið frá Figgjo
í Noregi Kynnið ykkur úrvalið
og gerið verðsamanburð

GEIRI
Geiri ehf heildsala þjónustar hótel, veitingastaði og fyrirtæki með allan búnað sem
þarf í veitingarekstur.
MYND/VALLI

Komdu
taktu með

&

Halldór Guðmundsson, framkvæmdastjóri kaffihúsa Te og kaffi, á nýju og glæsilegu kaffihúsi fyrirtækisins í húsi HR í Nauthólsvík.
MYND/VILHELM

Kaffi er ódýr munaður
Te og kaffi opnaði nýverið
nýtt kaffihús í Háskólanum í
Reykjavík í Nauthólsvík. Það er
að sjálfsögðu opið almenningi
og verður opið áfram í sumar.
„Kaffihúsið í húsi HR er góður
kostur fyrir gesti á ströndinni í
Nauthólsvík í sumar, til dæmis,“
segir Halldór Guðmundsson, framkvæmdastjóri kaffihúsa hjá Te og
kaffi. „Þetta er nýtt og glæsilegt
kaffihús þar sem við bjóðum að
sjálfsögðu upp á allt það besta sem
við höfum að bjóða.“
Auk hefðbundinna kaffidrykkja
býður Te og kaffi upp á kalda kaffi-

og tedrykki sem njóta mikilla vinsælda. „Við bjóðum auðvitað upp
á alla þessa helstu kaffidrykki,
sem eru lagaðir af framúrskarandi kaffibarþjónum,“ segir Halldór. „Svo höfum við verið að leggja
áherslu á köldu drykkina einsog
frappóana og íste til dæmis. Allt
meðlæti er heimagert í okkar eigin
eldhúsi, sérútbúnar samlokur, salatbakkar, súpur, panini og beyglur, að ógleymdu sætmeti eins og
muffins og klöttum, svo fátt eitt sé
nefnt. Og það verður góð tilbreyting fyrir strandgestina í sumar að
geta komið til okkar og fengið svalandi kalda kaffidrykki í sólinni.“
Með tilkomu nýja kaffihússins í

Nauthólsvíkinni eru kaffihús Te og
kaffi orðin sjö talsins. „Það eru þrír
staðir í miðbænum,“ segir Halldór.
„Á Laugaveginum og í Eymundsson bæði í Austurstræti og á Skólavörðustíg. Svo eru staðir í Kringlunni og Smáralind og einn á Akureyri.“ Spurður hvort aðsókn hafi
dregist saman eftir hrun segir
Halldór það vera þvert á móti.
„Eftir að kreppan skall á hefur
salan aukist hjá okkur,“ segir hann.
„Kaffi er ódýr munaður og kaffibollinn á Íslandi er mjög ódýr ef
við miðum við kaffibollann í Danmörku til dæmis. Fólk lætur það
eftir sér að fara á gott kaffihús og
dekra aðeins við sig.“

100% ARABICA

SLOW ROAST

veljum
íslenskt

gæðakafﬁ
frá 1984

Verslanir & kafﬁhús
Laugavegi 27
Smáralind
Kringlunni
Austurstræti – Eymundsson
Skólavörðustíg – Eymundsson
Akureyri – Eymundsson

ehf.

Matvinnslu- & veitingavörur
Bíldshöfða 16 110 Reykjavík
Sími 511 2030 geirehf.is

www.teogkafﬁ.is
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● KOSTIR OG GALLAR
KOFFÍNS Koffín er frá náttúrunnar hendi í kaffi, kakói,
tei og gúarana og matvælum
unnum úr þeim. Koffín hefur
ýmis áhrif. Sé þess neytt innan
hóflegra marka verkar það fyrst
og fremst örvandi á líkamann
í gegnum miðtaugakerfið. Það
veldur útvíkkun æða og örari
hjartslætti og eykur blóðflæði
til allra líffæra. Þar að auki hefur
koffín áhrif á öndun, örvar meltingu og eykur þvagmyndun.
Í of miklu magni getur koffín
haft óæskileg áhrif. Það getur
valdið höfuðverk, svima, skjálfta,
svefnleysi, hjartsláttartruflunum
og kvíðatilfinningu.
www.visindavefur.is
● VINSÆL OG EINFÖLD
AÐFERÐ Pressukannan hefur
verið mjög vinsæl í gegnum tíðina. Hún er einnig kölluð
frönsk pressa og er oft
notuð á fínni veitingahúsum til að hella upp á
til að viðskiptavinir sjái að kaffið
sé nýbruggað.
Aðferðin
er
einföld.
Kaffið
er sett í
könnuna, heitu
vatni hellt yfir
og hrært í. Lokið er
síðan sett á en beðið með
að þrýsta því niður í nokkrar
mínútur. Miðað er við að setja
eina kaffiskeið á móti hverjum
tveimur bollum, en kaffið þarf
að vera grófmalað.

● KAFFIDRYKKJA Fyrstu
heimildir um kaffidrykkju og
kaffiplöntur eru frá fimmtándu
öld, en þær greina frá því
að kaffi hafi verið ræktað og
drukkið í Sufi-klaustrum skammt
undan hafnarborginni Mokha
í Jemen. Talið er að kaffið hafi
verið ristað þar og lagað með
svipuðum hætti og tíðkast nú
almennt. Á næstu áratugum
breiddist þessi siður til annarra ríkja í Mið-Austurlöndum
og þaðan með sæförum til Hollands, Ítalíu og annarra Evrópulanda.
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● HANDFREYDD MJÓLK Í SUNNUDAGSKAFFIÐ Mörgum finnst gott að dekra við sig með rjúkandi cappuccino eða latte á góðum degi. Margar heimsóknir á kaffihús geta þó komið við pyngjuna og þá
er gott að geta hellt upp á heima. Þeir sem ekki eiga espresso-vél þurfa heldur ekki að láta sér nægja uppáhelling heldur geta þeytt mjólk í þykka froðu með einföldum aðferðum.
Mjólkin er hituð í potti þar til fer að rjúka en á ekki að sjóða. Kjörhitastig til að freyða mjólk er í kringum
60 gráður. Hægt er að nota rafhlöðudrifna mjólkurþeytara sem fást víða og þurfa ekki að kosta mikið.
Mjólkin er þá þeytt í bollanum. Froðan verður reyndar ekki mjög þykk en vel brúkleg hvunndags. Einnig er
hægt að freyða mjólkina með þar til gerðum könnum með pumpu. Þá er heitri mjólkinni hellt í könnuna og
strokkað í eina mínútu, jafnvel lengur, þar til mjólkin freyðir vel. Töfrasproti er líka vel brúklegur til að freyða
mjólk, sérstaklega ef fleiri eru í kaffi. Heitri mjólkinni er hellt í hátt ílát og töfrasprotanum dýft á kaf áður en
hann er settur af stað, passa að hafa hann ekki á hæstu stillingu, og hreyfa hann upp og niður. Eftir um það
bil eina mínútu fer mjólkin að freyða vel. Svo eru auðvitað til sjálfvirkir mjólkurþeytarar sem þú stingur einfaldlega í samband, ýtir á takka og færð þykkfreydda mjólk eftir nokkrar sekúndur. Mjög þægilegt ef þú ert
ekki fyrir neitt vesen.

ÞRIÐJUDAGUR 19. apríl 2011

FERÐIR MEÐ
FERÐAFÉLAGI ÍSLANDS
Gengið á draugaslóð 1. júlí
Fararstjóri:
Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur

„Fólk er svona frá tíu sekúndum upp í
fimm mínútur að ná valdi á hjólunum,“
segir Bjarni Ólafur í SegVeyjum.

Siglingum Norrænu verður flýtt í sumar vegna viðlegutakmarkana í Hirtshals á Jótlandi.

Á rafhjóli
um Heimaey

Norræna fyrr á ferð

Fyrirtækið SegVeyjar í Vestmannaeyjum er fyrsta Segwayleigan á landinu.

Komu Norrænu til Seyðisfjarðar
verður flýtt í sumar. Ferðaþjónustuaðilar á Austurlandi eru
óhressir með breytinguna og
telja að hún muni koma niður á
ferðaiðnaðinum.
Siglingum Norrænu verður flýtt
í sumar vegna viðlegutakmarkana í Hirtshals á Jótlandi í Danmörku. Afleiðingarnar eru þær
að farþegar með flugrútum frá
Egilsstöðum til Seyðisfjarðar sem
ætla með Norrænu eiga á hættu að
missa af ferjunni.
„Undir eðlilegum kringumstæðum ætti þetta að nást en ef
fluginu seinkar aðeins missa farþegarnir af ferjunni, það er klárt
mál,“ segir Bergur Tómasson, sem
rekur Rútuþjónustu Seyðisfjarðar. „Rúturnar fara frá Egilsstaðaflugvelli klukkan níu á morgnana
og eru um hálftíma til Seyðisfjarðar. Þaðan fer ferjan klukkan tíu á fimmtudögum en ekki um
hádegi eins og áður. Fluginu má
því ekki seinka.“
Ferðaþjónustuaðilar á svæðinu
eru óhressir með breytta áætlun
Norrænu og hafa áhyggjur af því
að hún komi niður á þeim í sumar.

„Þetta dregur úr líkum á því að
bíllausir ferðamenn sem ætla með
ferjunni gisti annars staðar en á
Seyðisfirði nóttina fyrir brottför og ekki getur bærinn tekið
endalaust við fólki,“ segir Sigurbjörg Flosadóttir, sem rekur Gistiheimilið Eyvindará í Héraði. „Og
þá er líklegt að við munum þurfa
að fara upp fyrir allir aldir til að
sinna þeim sem láta sig hafa það
að gista hjá okkur.“
Hvorki Rútuþjónusta Seyðisfjarðar né Norræna sjá fram á
að geta samræmt áætlanir sínar
betur í sumar. „Þetta er bara
svona. Áætlun okkar rakst saman
við áætlanir annarra ferja í Danmörku og við urðum því að gera
þessar breytingar og þar við
situr,“ segir Jóhann Jónsson,
framkvæmdastjóri Austfars, sem
þjónustar ferjuna á Seyðisfirði.
„Fólk verður því bara að vera á
svæðinu.“
Bergur, hjá Rútuþjónustu
Seyðis fjarðar, segir rúturnar
taka mið af komutíma flugvéla til
Egilsstaða. Á meðan flugáætlanir
standast haldist áætlanir rútanna
áfram óbreyttar. „Þannig að allt
útlit er fyrir að þetta verði svona
í sumar.“
- rve

„Eftirspurnin er svolítið bundin
við blíðuna en við fáum miklar fyrirspurnir og um leið og hjólin sjást
á götunum,“ segir Bjarni Ólafur
Guðmundsson, sem á fyrirtækið
SegVeyjar í Eyjum ásamt konu
sinni Guðrúnu Mary Ólafsdóttur.
Þau leigja út tíu hjól.
Segway-hjól eru rafdrifin og
þeim er stjórnað með hreyfingum
líkamans. Hjólin eru umhverfisvæn og hljóðlát. „Við reiknum
með að komast svona 28-33 kílómetra, því hér eru brekkur og oft
einhver mótvindur en fólk kemst
upp á Eldfell, út á Stórhöfða og inn
í Herjólfsdal og út á Eiði, og getur
rúntað í bænum, allt á sömu hleðslunni,“ lofar Bjarni Ólafur og segir
akkúrat engan vanda að stjórna
hjólunum. „Fólk er svona frá tíu
sekúndum upp í fimm mínútur að
ná valdi á þeim.“
Hann segir fólk hæglega komast um alla eyjuna á einum degi en
upplagt sé að kaupa sér einhvers
staðar kaffibolla á leið sinni. „Svo
er taska framan á stýrinu þannig
að hægt er að taka með sér nesti
og setjast niður úti á Stórhöfða eða
inni í Dal.“
Heimsíða fyrirtækisins er www.
segwaytours.is
- gun

Fjörður og Látraströnd
14. júlí
Fararstjóri:
Sigríður Bergvinsdóttir

Björg, víkur og firðir
16. júlí
Fararstjóri:
Örlygur Steinn Sigurjónsson

Öxarfjörður út og suður
19. júlí
Fararstjóri:
Olga Gísladóttir

Ferðafélag barnanna fjölskylduferð um Laugaveginn
19. júlí
Fararstjórar:
Þórður Ingi Marelsson og Fríður Halldórsdóttir

Jarlhetturslóðir
21. júlí
Fararstjóri:
Ólafur Örn Haraldsson

Héðinsfjörður og Hvanndalir
21. júlí
Fararstjóri:
Ívar Arndal og Daði Garðarsson

Eyjabakkar - Snæfell.
Á hreindýraslóðum
23. júlí

Vatnsleikfimi verður í lóninu á annan
í páskum.
MYND/HARI

Páskafjör í Bláa lóninu
Menningar- og sögutengd gönguferð, söngur Bogomil Font og
vatnsleikfimi er meðal atriða í
páskadagskrá Bláa lónsins.
Bogomil Font mun flytja suðrænar kalypsóvísur með íslenskum
textum við undirleik Davíðs Þórs
Jónssonar á bökkum Bláa lónsins
laugardaginn 23. apríl. Menningarog sögutengd gönguferð verður á
annan í páskum. Hún hefst klukkan 13 við bílastæði Bláa lónsins
og er hluti af menningar- og viðburðadagskrá Grindavíkur. Góður
skófatnaður er æskilegur og smá
nesti. Leiðsögumaður er Sigrún
Jónsdóttir Franklín.
Vatnsleikfimi verður einnig á
annan í páskum fyrir baðgesti Bláa
lónsins. Hún hefst klukkan 15 og
16.30 og er í boði Hreyfingar. Nói
Síríus gefur börnum sem borða á
veitingastaðnum LAVA páskaegg
- gun
meðan birgðir endast.

Fararstjóri:
Hjalti Björnsson

Hin fagra og forna Albanía
25 sept. - 5 okt.
Albanía hefur nú loksins opnast fyrir erlendum ferðamönnum.
Enn hefur alþjóðafæðingin ekki náð að festa þar rætur og er lítt
sjáanleg. Þar má sjá ævaforna menningu, söguna á hverju horni,
gríðarfallega náttúru og fagrar strendur og kynnast einstakri
gestrisni heimamanna þar sem gömul gildi eru í hávegum höfð.

Verð: 246.600 kr. á mann
miðað við tvo í herbergi
Innifalið: Flug, hótel,
allar ferðir, íslenskur
fararstjóri og hálft fæði.

Söguferð um Árneshrepp
26. júlí
Fararstjóri:
Guðmundur Hallvarðsson og Lára Ingólfsdóttir

Skráðu þig inn – drífðu þig út
Ferðafélag Íslands
Mörkinni 6 | Sími: 568 2533 | Fax: 568 2535 | Netfang: fi@fi.is

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

BÍLAR &
FARATÆKI

HONDA CR-V ES 2.2 Dísel. Árgerð 2007,
ekinn 117 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð:
2.690.000. ca.7,5L/100km innanbæjar
Rnr.284573.

TOYOTA LC 120 GX
EK-186Þ. TILBOÐ STGR.
RAÐNÚMER.193023.

GOTT EINTAK.

CHEVROLET S10 4X4. Árgerð 2002,
ekinn aðeins 95. þ km, sjálfskiptur.
Verð 1.480.000. Rnr.243266.Til sýnis og
sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, S:562-1717.
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og
laugardögum 12-16
www.bilalif.is

1-2003
2550Þ.

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
U

SUBARU Legacy. Árgerð 2007, ekinn
170 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.990.000.TILBOÐ
1.650.000.Rnr.284536.

Bílar til sölu

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

TOYOTA LC 120 6-2006 EK. 152Þ.
8 MANNA TILBOÐ STGR. 3650Þ.
RAÐNÚMER.193074.

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 112 Reykjavík
Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi
eða fengið sendan daglegan tölvupóst
með blaði dagsins. Nánari
upplýsingar á: visir.is/dreifing

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla
á skrá, Komdu á staðinn, sendu okkur
skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í
síma 5179999, 100bílar.is,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is
TOYOTA Corolla 1,6 vvti w/g. Árgerð
2002, ekinn 157 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 990.000. Rnr.284576.

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

M.BENZ M ml320. Árgerð 2002, ekinn
136 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.790.000. Skoðar skipti á ódýrari
Rnr.284517.

FRÉTTIR

CITROEN C3 sx. Árgerð 2004, ekinn 114
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 890.000.
Skoðar skipti á ódýrari Rnr.284464.

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

Til sölu Toyota Avensis sjálfskiptur
6/2001 . Gott ástand. Ekinn 193 þ. km.
Verð 790 þúsund. S. 895 8956.

Bílar til sölu

bíl
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Páskatilboð

á notuðum bílum

Vegna mikillar sölu á nýjum bílum, að undanförnu, bjóðum við frábært úrval af notuðum
bílum á sérstöku páskatilboði. Hér eru nokkur dæmi af úrvalinu hjá okkur.

dagana 14. til 20. apríl

MMC Pajero 3,5 GLS
nýskr. 10/2004 - 7 sæta

Citroen C5 2,0
nýskr. 12/2003

Toyota Auris 1.6 SOL
nýskr. 08/2007

Subaru Legacy 2.0 lux
nýskr. 03/2008

Ford Ka 1300
nýskr. 02/2008

ek. 114 þús. 5 dyra, ssk.
álf. dráttarbeisli, leður,
topplúga og fl.
Verð 2.950 þús.
þ
TILBOÐ 2.490 þús. stgr.

ek. 114 þús. 4 dyra, ssk.
abs, cd, þjónustubók. Nýleg
tímareim.
Verð 1.050 þús.
TILBOÐ 690 þús. stgr.

ek. 36 þús. 5 dyra, 5 gíra,
abs, fjarstýrðar samlæsingar
cd, aksturstölva og fl . Verð
2.390 þús.
TILBOÐ 1.990.þús. stgr.

ek. 57 þús. 4 dyra, ssk.
Álf 17” dráttarbeisli,leður,
topplúga, hiti í sætum og fl.
Verð 3.750 þús.
TILBOÐ 3.290 þús. stgr.

ek. 46 þús. 3 dyra, 5
gíra,abs, rafm í rúðum og fl.
Verð 1.290 þús.

VW Passat 2.0 Comfort
nýskr. 11/2005

Ford Escape 3.0 Limited
nýskr. 07/2005

Nissan Patrol Elegance
nýskr. 12/2006

Ford Focus 1,6 Trend
nýskr. 11/2004

Chevrolet Lacetti CDX
nýskr. 07/2006

ek. 73 þús. 5 dyra, ssk.
dráttarbeisli, cd, fjarstýrðar
samlæsingar o.fl. Ný
tímareim. Verð 2,250 þús.
TILBOÐ 1.890 þús. stgr.

ek. 97 þús. 5 dyra, ssk.,
álfelgur, dráttarbeisli, leður,
kastarar o.fl.
Verð 1.990 þús.
TILBOÐ 1.690.þús. stgr.

ek. 146 þús. 5 dyra,ssk.
álfelgur, 33” dekk, dráttarbeisli, filmur, leður, topplúga
o.fl. Verð 4.690 þús.
TILBOÐ 3.990.þús. stgr.

ek. 96 þús. 5 dyra, ssk.
abs,, dráttarbeisli,, fjarstýrðar
j
ý
samlæsingar, rafm í rúðum
ogg speglum,cd.
p g
1.330.000
TILBOÐ 990 þús. stgr.

ek. 91 þús. 5 dyra, ssk, abs,
fjarstýrðar
j
ý
samlæsingar,
g cd
magasín o.fl.
Verð 1.490 þús.
þ
TILBOÐ 1.090.þús
1.090.þús.
þ
stgr.

Opið virka daga frá 10 - 18
Laugardaga frá 12 - 16

www.benni.is
Chevrolet Evanda 2,0
nýskr. 02/2006

Chevrolet Lacetti CDX
nýskr. 04/2005

ek. 63 þús., ssk. álf. cd
magasín, leður, topplúga,
cruise, hiti í sætum o.fl.Ný
tímareim. Verð 1.950.000
TILBOÐ 1.690.þús. stgr.

ek. 97 þús.5 dyra, 5gíra,
abs, cd magasín, kastarar.
Nýleg tímareim og fl. Verð
1.290 þús.
TILBOÐ 990.þús. stgr.

PÁSKATILBOÐ - LÍKA Í REYKJANESBÆ

Minnum á Bílabúð Benna
a
esbæ.
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ.
Sími 420 3330.

- Notaðir bílar Bíldshöfða 10
Sími 587 1000

Birt með fyrirvara um innsláttarvillur og verðbreytingar.

TILBOÐ 890 þús. stgr.
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VW, Skoda, Audi, Pajero varahlutir
S: 534 1045

Til sölu sumardekk undir Hondu
jeppling Tegund. MASTERCRAFT A/S P
215/70 R 15. BELTED RADIAL selst á 35
þús. Uppl. í s. 845 1550.

Sendibílar

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

Varahlutir

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Toyota Aygo árg.’06 sk. ‘12 ek. 84 þús.
V. milljón stgr. en 1.2 í skiptum. S.
861 7158.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11.
Sonata 97, Impreza 99 og Skoda felicia
99, Peugeot 306 99, 206 og 406
ST. Nissan Almera 97, Ford 250 99,
Megane 01. Kaupi bíla til niðurrifs. Sími
661 5270.
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.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til
niðurrifs.
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Mótorhjól
Til sölu Toyota Corolla árg.’00 ek. 160
þús í toppstandi. Vetrar og sumardekk
á felgum. V. 350 þús staðgr. Uppl. í s.
661 3166.

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

Japanskar vélar
Bílapartasala
Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
carparts.is japvel@carparts.is

Bílar til sölu

Til sölu sparneytin Nissan Micra. árg.
‘98 beinskipt og skoðuð. Ek. 121 þús.
Mjög gott eintak. Verð 370 þús. Uppl.
í s. 868 8565.

Ódýr toyota

0-250 þús.

Yamaha (USA hjól) XV 19 VR Roadliner.
Nýskr. ‘06. Ek. 3.900km. Aukahl. Mjög
skemmtilegt hjól. Tilboð óskast. S. 696
7669.

ASKJA - NOTAÐIR BÍLAR
TILBOÐSBÍLL

Toyota turing station 4x4, krókur
þarfnas lítilsháttar lagfæringar fyrir
skoðun. Uppl. í s. 891 9847.

Reiðhjól

Mercedes-Benz A 150
árg. 2005, ekinn 59 þús. km.
1498cc, bensín, beinsk.

Ásett verð: 1.950.000

Tilboðsverð: 1.690.000

TILBOÐ 230 ÞÚS!!!

NISSAN ALMERA 1,6 árg.’98 ek.175
þús., fjarstyrðar samlæsingar, cd ofl.
góður bíll! ásett verð 380 þús. TILBOÐ
230 ÞÚS! s.841 8955.

Mercedes-Benz ML 350
árg. 2005, ekinn 91 þús. km.
3500cc, bensín, sjálfsk.

250-499 þús.

Verð: 4.430.000

Óska eftir sjálfskipum sparneytnum bíl
í góðu standi. Staðgreiðsla. uppl. í síma
899-8200.

2 milljónir +

Volkswagen Touareg V6 TDI
árg. 2007, ekinn 54 þús. km.
2967cc, dísil, sjálfsk.

Kría Hjól

Scoda octavia svartur station árg. 12/06
diesel tdi ekinn 128þkm, verð 2,19 mkr
uppl. í síma: 843 7722.

Bílar óskast

Alhliða hjólaviðgerðir - Sérsmíðum hjól
-Gerum upp hjól. Fagþjónusta á góðu
verði Kría Hjól - Hólmaslóð 2 s.534
9164. kriacycles.com

Mjög vel útbúinn bíll!

Verð: 7.700.000

Hjólhýsi
Kia cee’d Sporty Wagon
árg. 2009, ekinn 27 þús. km.
1582cc, dísil, beinsk.

Japanskur fólksbíll
óskast, t.d. Toyota,
Nissan, Honda eða MMC.

Árg. 1998-2003. Vil helst bíl í góðu
standi, en má þarfnast lagfæringa. Get
borgað 100-350 þúsund. Uppl. 7725450.

Bíll óskast
á 25-250þús.
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.

Travel King TEC 565 - 2008 módel.
http://bit.ly/hysitilsolu Hýsið er í mjög
góðu ástandi.Markisa og fortjald. sjá
hér: http://bit.ly/hysitilsolu hafið
samband í s: 662 2112.

Hyundai Getz
árg. 2008, ekinn 57 þús. km.
1400cc, bensín, beinsk.

Ásett verð: 1.450.000

Tilboðsverð: 1.150.000

Vinnuvélar
Ford Focus C Max
árg. 2008, ekinn 55 þús. km.
1569cc, bensín, beinsk.

Vantar bíl, 0-200 staðgr.

Vantar bíl á verðinu 0-200. Skoða allt.
Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar.
Sími 857 9326.

Ásett verð: 2.150.000

Tilboðsverð: 1.850.000

TILBOÐSBÍLL

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

TILBOÐSBÍLL

Verð: 2.990.000

Hjólbarðar
Nissan Terrano II sport, árg. 2001,
bensín 2,4. Ek. 146 þús. Bsk.
Nýleg heilsársdekk. Sæti fyrir sjö.
Dráttarkrókur. 2012 skoðun. Verð
850þús. Uppl. í s. 695 1057.

Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

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

Vélaleiga

TILBOÐSBÍLL

Jeppar
Nissan Pathfinder LE IT 7 manna
árg. 2006, ekinn 82 þús. km.
4000cc, bensín, sjálfsk.

Ásett verð: 3.750.000

Tilboðsverð: 3.150.000
Opel Vectra
árg. 2005, ekinn 80 þús. km.
2200cc, bensín, sjálfsk.

Verð: 1.690.000

Til leigu

Bjóðum til leigu vel útbúnar hjólagröfur
með rototilt og ýmsum gerðum af skóflum

Allt að 70% fjármögnun í boði.

Opið virka daga kl. 9-18
og laugardaga kl. 12-16
Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3570 / www.kraftvelaleigan.is

Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík
Sími 590 2100 · askja.is
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Lög.g Rafvirki getur tekið að sér
verkefni. Gott verð í boði. Uppl S:
698 1524.

Bílaþjónusta

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

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

Flytjum vinnuvélar og bifreiðar af öllum
gerðum. VAKA SÍMI: 5676700

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

Verslun

Húsnæði í boði
GÓÐ GISTING Í
MIÐBÆNUM RVK
Dags, viku og mánaðarleiga.
GISTIHÚSIÐ EGILSBORG
sími 896 4661

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

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Til legu 4 herb. íbúð í Hraunbæ, 96fm.
130 þús. á mánuði. Uppl. í s. 561 0799.

Önnur þjónusta

Til leigu bílskúr í miðbæ Kóp. Bílskúrinn
er laus til afhendingar nú þegar. Uppl. í
s. 894 3540.
Room for rent/ herbergi til leigu á
svæði 105. Uppl. s. 695 1918.

INNI VINNULYFTUR - PASSA INN UM
90CM HURÐARGÖT OG FARA Í 4,9m
VINNUHÆÐ. EINNIG STÆRRI LYFTUR TIL
LEIGU Á FRÁBÆRU VERÐI. DS-LAUSNIR
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

Húsnæði óskast
Vantar ad leiga ibud fra 4 Juli til 8
Agust. Ma vera i Kopavogi, Reykjavik,
Mosfellsbae. E-mail: afranklin12@cox.
net

Geymsluhúsnæði

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

Pípulagnir

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

Hreingerningar

TRJÁKLIPPINGAR

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

Trjáklippingar

Flutningsþrif, gólfbónun, teppahreinsun,
gluggaþvottur & Alhliða garðaþjónusta.
www.hreingerningar.is S. 772 1450

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

Heilsuvörur

Húsaviðgerðir

Tökum að okkur viðhald húseigna td.
múr, flotun, húsa-og þakmálun, rennur
og niðurföll ofl. Áralöng reynsla. Hafið
samband og fáið raunsætt tilboð í s.
666 1974 Þórður eða 666 1975 Ingvi.

Green-house

Fallegur danskur fatnaður á góðu verði.
Verið velkomin og fáið bækling. Opið í
dag 13-19. Green-house Rauðagerði 26

Tölvur

Málarar

Bókhald
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.

Garðyrkja

KEYPT
& SELT

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

Búslóðaflutningar

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

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

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

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

Atvinna í boði

Íslenska Gámafélagið
TANTRA MASSAGE

Tölvuviðgerðir,
vírushreinsun,
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl.
FEB&ÖBÍ Stefán 8216839.

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

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

NUDD - TILBOÐ
Opið alla páskahelgina

Nudd

TILBOÐ fyrir 1. Klukkutíma nudd. Kr.
5.500. 2 saman kr. 9.900. DETOX og
fótanudd kr. 5500. DETOX 2 SAMAN kr.
9900. JB Heilsulind. S. 823 8280

Whole body massage. S. 849 5247.
PERFECT MASSAGE WITH TWO OR
FOUR HANDS 659 62 69

Íslenska gámafélagið óskar
eftir vönum tækjamanni á
hjólagröfu. Viðkomandi þarf
að hafa mikla reynslu, stóru
vinnuvélaréttindin og meirapróf
er æskilegt.
Umsóknir og fyrirspurnir
óskast á netfangið
helga@igf.is
Óskum eftir sölufólki 40 ára eða eldra.
Upplýsingar í síma 612 0000.

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

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

TILKYNNINGAR

Nudd

Garðsláttur

ATVINNA

Til sölu

Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa.
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
568-3063 eða inná www.k2.is

www.buslodageymsla.is

Það er lauf létt að léttast með LR. LR
Bæjarlind 1 http://lrisland.is/einar

Nudd

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

Klippi tré og runna og felli
tré, fræsi stubba. Fljót og góð
þjónusta. Látið fagmann vinna
verkin.
Garðaþjónustan Björk
Jóhannes garðyrkjumeistari
s. 846 8643, 899 7679

www.geymslaeitt.is

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

Fæðubótarefni

Málarameistari

Trjáklippingar garðyrkja - hellulagnir.

geymslur.com

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

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

Húsfélög, einstaklingar pantið sláttur
fyrir sumarið. Getum bætt við okkur
verkefnum. Áratugareynsla, látið
fagmann vinna verkið. Garðaþjónustan
Björk, S. 899 7679 & 846 8643, joigard@
simnet.is Jóhannes garðyrkjumeistari.

HÚSNÆÐI

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

Fundir / Mannfagnaður

Notaðar þvottavélar, ísskápar og
frystikistur yfirfarið af fagmanni til sölu.
Gott úrval. Uppl. í s. 693 7141.

!ÈALSAFNAÈARFUNDUR
,INDASËKNAR
VERÈUR HALDINN ÖRIÈJUDAGINN
 MAÅ NK KL 
Å ,INDAKIRKJU
$AGSKR¹
6ENJULEG AÈALFUNDARSTÎRF
&RAMTÅÈARSÕN ,INDASËKNAR
®NNUR M¹L
3ËKNARNEFND ,INDASËKNAR

Óskast keypt
661 3839 - Símaspá

Tímapantanir frá kl. 13.00. um helgar
og 16 virka daga.

Rafvirkjun
RAFVIRKJUN S. 896 6025

Tökum að okkur raflagnir og viðhald
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti
ehf.

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.

Leigumiðlanir
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GLERÁRGÖTU 30
SÍMI 414 1730

MIÐVANGI 2-4
SÍMI 414 1735

HAFNARGÖTU 90
SÍMI 414 1740
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AUSTURVEGI 34
SÍMI 414 1745

REYKJAVÍKURVEGI 66
SÍMI 414 1750

50 ára afmæli
Helga
Ragnarsdóttir,
Minn elskaði sonur, eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, afi og bróðir,

Ragnar J. Ragnarsson
lést laugardaginn 9. apríl. Útförin fer fram frá
Dómkirkjunni miðvikudaginn 20. apríl kl. 13.00.

timamot@frettabladid.is

fótaaðgerðarfræðingur og ﬂugfreyja,
verður 50 ára 22. apríl. Við hjónin bjóðum
ætting jum og vinum að koma á skírdag 21.
apríl milli kl. 17.00 og 21.00 á heimili okkar
að Norðurvöllum 34, Keﬂavík, og eiga með
okkur góða stund.

Helga og Óskar

Stasía Jóhannesson
Steinunn Magnúsdóttir
Ragnhildur Ragnarsdóttir
Birgir Ragnarsson
Hlíf Þorgeirsdóttir
Eyþór Ragnarsson
Torfhildur Sigurðardóttir
Dennis D. Jóhannesson
Hjördís Sigurgísladóttir
Linda Ragnarsd. Jóhannesson
Jónbjörn, Ragnar, Þórey, Irja, Rakel, Daníel Snær,
Dagur Steinn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Guðbjörg Þórhallsdóttir
áður til heimilis að Kirkjuvegi 1,
Keflavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Hlévangi, Keflavík,
föstudaginn 15. apríl. Útför hennar verður gerð frá
Keflavíkurkirkju miðvikudaginn 27. apríl kl. 15.00.
Móðir mín og amma,

Ása Beck
andaðist laugardaginn 16. apríl á Landspítalanum á
Fossvogi.

Þórdís Þormóðsdóttir
Karl Steinar Guðnason
Úlfar Þormóðsson
Anna Kristín Arngrímsdóttir
Hrönn Þormóðsdóttir
Hallbjörn Sævars
Logi Þormóðsson
Anna Björg Þormóðsdóttir
Erling Kristinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Magnús Haukur Jökulsson
Þórunn Elín Magnúsdóttir.

Þökkum allar þær fallegu og
hlýlegu kveðjur sem okkur
bárust vegna andláts

Thors Vilhjálmssonar
rithöfundar.
Margrét Indriðadóttir
Örnólfur Thorsson
Margrét Þóra Gunnarsdóttir
Guðmundur Andri Thorsson Ingibjörg Eyþórsdóttir
Margrét Edda Örnólfsdóttir
Þórgunnur Anna Örnólfsdóttir
Gunnar Thor Örnólfsson
Svandís Roshni Guðmundsdóttir
Sólrún Liza Guðmundsdóttir.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát
og útför móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Báru Marsveinsdóttur
Sólveig Magnúsdóttir
Birna Lúðvíksdóttir
Marsveinn Lúðvíksson
Erna Lúðvíksdóttir
Erla Lúðvíksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Erling Sigurðsson

Einar Jónsson
Kristján Magnússon

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

Sigurður Sturluson
frá Þverdal, Aðalvík,
Faxabraut 13-15, Keflavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Hlévangi föstudaginn
15. apríl. Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju
miðvikudaginn 27. apríl kl. 13.00.
Kolbrún Sigurðardóttir
Jóhanna Guðrún Sigurðardóttir
Hansína Sigurðardóttir
Pétur Jónsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir og afi,

Halldór Halldórsson
fyrrverandi slökkviliðsmaður
Keflavíkurflugvelli,
Sautjándajúnítorgi 7, Garðabæ,

lést á hjartadeild Landspítalans 10. apríl.
Útförin mun fara fram miðvikudaginn 20. apríl
kl. 13.00 frá Vídalínskirkju í Garðabæ.
Vigdís Ketilsdóttir
Halldór Halldórsson
Rannveig Rögnvaldsdóttir
Anton Ketill Halldórsson
Ólöf Björk Halldórsdóttir
Jónas Friðrik Hjartarson
og barnabörn.

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

Eberhardts
Marteinssonar
Hvassaleiti 17, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
Skógarbæjar fyrir góða umönnun.
Marteinn Eberhardtsson Steinunn Ragna Hauksdóttir
Einar Eberhardtsson
Hellen S. Helgadóttir
Karen Eberhardtsdóttir
Hilmar Eberhardtsson
barnabörn og langafabörn.

Innilegar þakkir sendum við öllum
þeim sem sýndu okkur samúð og hlýhug
vegna andláts og útfarar ástkærs
eiginmanns míns, föður, tengdaföður
og afa,

Ragnars Valdimarssonar
Lindasíðu 29, Akureyri.
Sigrún Ásdís Ragnarsdóttir
og fjölskylda.

BRAUÐMÓT LIÐINNA TÍMA Lilja Árnadóttir með íslensk útskorin brauð-

mót sem lögð voru ofan á brauðhleif fyrir bakstur. Með því myndaðist
fagurt munstur eða áletrun í brauðið, en myndin er spegilmynd.
Bakstur með brauðmótum tíðkaðist á Íslandi í gamla daga.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BRAUÐBRUNNUR.IS: GEYMIR ALLT UM
BRAUÐ OG BAKSTUR Á NORÐURLÖNDUM

Við kunnum
brauð að baka
„Núna hef ég mest dálæti á súrdeigsbrauði, en því miður
fengum við lítið að smakka á meðan löngunin óx til að baka
margt af því norræna brauðmeti sem rannsóknin fjallar
um,“ segir Lilja Árnadóttir, fagstjóri Munasafns Þjóðminjasafns Íslands, nýkomin heim frá Stokkhólmi þar sem niðurstöður voru kynntar úr samnorrænni rannsókn um brauð,
bakstur og brauðneyslu á Norðurlöndum.
Löng hefð er fyrir samstarfi safna á Norðurlöndun, en
Lilja situr í NORSAM, samráðshópi norrænna safna sem
efnt hefur til afmarkaðra samstarfsverkefna á sviði samtímavarðveislu og rannsókna.
„Söfn leita nú í ríkari mæli leiða til að skrásetja og rannsaka hluti á meðan þeir enn eru lifandi, öfugt við það sem
áður tíðkaðist þegar einblínt var á það sem liðið var,“ segir
Lilja, en auk Þjóðminjasafns tóku Árbæjarsafn, Minjasafnið
á Akureyri, Byggðasafnið í Árnessýslu og Minjasafnið á
Hnjóti þátt í verkefninu og fengu frjálsar hendur um val
á viðfangsefni.
„Flest völdu það sem einkennir þeirra heimaslóðir, eins
og laufabrauð, hverarúgbrauð og vestfirskar hveitikökur,
en einnig brauðmeti innflytjenda og heimabakstur, enda
ætlunin að sýna fram á menningar- og samfélagslegan fjölbreytileika þar sem brauð er í forgrunni,“ segir Lilja, og
margt skemmtilegt kom upp úr brauðkistu hinna Norðurlandaþjóðanna.
„Það sem var skemmtilegt nú er að eistnesk söfn tóku
þátt í verkefninu með sína inngrónu brauðmenningu þar
sem fólk lifði á rúgbrauði öldum saman í gegnum hörmungar. Þá var einnig fjallað um skurðarhnífa í bakaríum,
brauðsölu í stórmörkuðum, trúarlega siði og hjátrú brauðs,
mikla öldu súrdeigsbrauða, kransakökur og danskt sætabrauð til átu á pálmasunnudag, en þar er uppskriftin leyndarmál. Menn berjast því við að halda í hefðirnar og viðhalda
kunnáttunni, enda gómsætur bakstur og oftast léttur í framkvæmd,“ segir Lilja.
Í maí verða niðurstöður brauðrannsókna settar á braudbrunnur.is, en nú þegar má taka þar forskot á sæluna með
fróðleik, frásögnum, sýningum, viðtölum og girnilegum
uppskriftum.
„Danskir og sænskir brauðbrunnar njóta mikilla vinsælda, en þar kallast þeir brauðbankar. Við tókum meðvitaða ákvörðun um að nota ekki orðið banki og vildum frekar vísa í uppsprettu einhvers góðs,“ segir Lilja.
Hún bætir við að brauðmenning Norðurlandanna sé lituð
Miðjarðarhafsmenningu, en íslenskan bakstur einkenni
fátækt af mjöli og hversu seint korn barst hingað til lands.
„Laufabrauð, hverarúgbrauð og vestfirskar hveitikökur
eru séríslensk fyrirbæri og allt sló það í gegn þegar við
gáfum smakk á samfundi í Danmörku. Samvinna af þessu
tagi er mikill innblástur og íslenskum söfnum mikilvægt
að horfa aðeins út um gluggann og fá að læra af öðrum,
en einnig að finna hversu mikið erindi við eigum í öðrum
löndum og margt fram að færa með okkar menningararfi.
Það er stóra gulrótin og blómið í afrakstrinum.“
thordis@frettabladid.is

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.
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Þriðjudagur 19.apríl
11.00-19.00
Miðvikudagur 20.apríl
10.00-20.00
Skírdagur
21.apríl
11.00-19.00
Föstudagurinn langi 22.apríl AD@6Á
Laugardagur 23.apríl
10.00-19.00
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LÓÐRÉTT
1. fjármunir, 3. einnig, 4. nennuleysi,
5. orlof, 7. niðurlag, 10. guð, 13.
samræða, 15. lítill, 16. andmæli, 19.
ónefndur.
LAUSN

Rósir brenndar
BAKÞANKAR
g klippti rósarunna mína um helgina.
sr. Sigurðar
Gaddarnir stungu illa og særðu. Ég
Árna henti snarlega frá mér greinunum, en þá
Þórðarsonar hríslaðist um mig viska japansks ljóðs um

É

þjáningu og viðbrögð. Þrenna lausnar úr
vanda, sorg, þjáningu er: Faðma, bera og
sleppa. Hvernig getur fólk snúið hörmungum til góðs? Það er íhugunar virði í
kyrruviku.

áföllum og lært áfallavisku. Japanska
skáldið og alþýðufræðarinn Miyasawa
Kenji samdi ljóð um rósaburð, sem opinberar þjáningarþrennu og bataferli. Ljóðið
tjáir: Ímyndaðu þér, að þú haldir á fölnuðum, dauðum rósum. Þyrnarnir
stinga og freistandi er að sleppa
blómunum, sem særa illa. En í
stað þess að gefast upp gengurðu
af stað og í átt til eldstæðisins.
Þar hendir þú rósavendinum í
glóðina. Í þeim kviknar, eldurinn lifnar, lýsir þér og vermir
líka.

Í þessu ljóði um burð og
brennandi rósir birtast stig
glímu manna við sorg og þjáningu. Í fyrsta lagi, að taka eða
umfaðma það, sem særir. Það
þýðir, að viðurkenna og nefna

ógnarefnið. Síðan tekur við ferðin í og með
þjáningunni. Í þriðja lagi og að lokum er
ákvörðun og vörpun meinvalds í eldinn. Þá
verður bál. Hiti vex og yljar. Að faðma og
bera til bruna er ferli sorgar og forsenda
upprisu. En til að logi glæðist verður að
sleppa.

FÓLK sem flýr þjáningu bælir þrá hjart-

JAPANAR hafa orðið fyrir stórkostlegum

LÁRÉTT: 2. golf, 6. ól, 8. ger, 9. sog,
11. tí, 12. skoti, 14. aðals, 16. no, 17.
lím, 18. ern, 20. fá, 21. iðni.

21

17

19

LÁRÉTT
2. íþrótt, 6. fæddi, 8. sægur, 9.
dæling, 11. golf áhald, 12. afkima, 14.
yfirstéttar, 16. skst., 17. festing, 18.
sprækur, 20. hljóta, 21. dugnaður.

11

14

18

5

LÓÐRÉTT: 1. góss, 3. og, 4. letilíf, 5.
frí, 7. lokaorð, 10. goð, 13. tal, 15.
smár, 16. nei, 19. nn.

2

1

ans og sleppur ekki frá löngum föstudögum. Boðskapur kristninnar er að dauðinn
þarfnast lífs, að dauðinn dó en lífið lifir,
að sól kemur upp á sunnudegi. Hinsta verk
okkar er ekki að grafa hin látnu, heldur
vænta og gleðjast yfir, að hann og hún rísa
upp – vegna þess að rósir voru bornar alla
leið.

GUÐ kristninnar er ekki fjarlægt heimsafl í astrónómískum ofurhvelli. Guð er
náinn fólki og öllu lífi. Altari er strípað í
mörgum kirkjum heims í lok messu skírdags. Biblía, bikar og ljós eru borin út.
Síðan eru afskornar rósir lagðar á nakið
borðið. Föstudagurinn verður þeim langur
og til fjörtjóns. Knúpparnir slúta líflausir
fram yfir brún og verða æpandi tákn.
Rósir á altari eru mál elskunnar. Þær eru
tákn síðusárs og meina heims og manna.
Gróa sárin – verða páskar? Kemur lausnin
heims og þín? Guð faðmar, ber og sleppir.
Eldur gýs upp í heimi. Lífið lifir.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Já! Myndirðu
Haha! Ertu Þessi sem
ekki vilja vera
búinn að teiknar sig
persóna í
lesa Rocky í og vini sína
dag? Þar er með dýra- myndasögu? Að
lesa í blaðinu
höfuð?
sko særður
allt sem við
hundur, snilld!
gerum?

Hvað ætti sú
myndasaga
að fjalla um?
Að við sitjum
á barnum
allan daginn
og blöðrum?
Halló!

Kiss er
besta
hljómsveit
allra tíma!

Þú ert
hálfviti,
vaknaðu Jói!

■ Gelgjan
Herbergi Palla
er farið að líkjast
hreiðri meira en
svefnherbergi!

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX

Veit ekki! Ég
Það gæti
verið flott... myndi pottvið þurfum þétt fá risanef
bara að finna hjá honum,
þeir þurfa
sæmilegan
alltaf að ýkja
teiknara!
allt!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Rétt.

Þar að auki borðar hann eins
og dýr, hann rymur að okkur
og hann flakkar um með sér
líkum í hópum!

Hvað
ertu að
segja?

■ Handan við hornið

Ég held að
við séum að
ala upp villtan
táning!

Eftir Tony Lopes

fim. 12/5 kl. 20 – lau. 21/5 kl. 20 – fös. 27/5 kl. 20
Jæja, við förum á svið
eftir fimm mínútur...
ertu búinn að gera
eitthvað til að laga
andremmuna?

„Þessi leiksýning hefur allt
sem þarf til að skapa vel
heppnað og
eftirminnilegt leikverk.“
I.Þ., Mbl.

■ Barnalán
„Critics choice“
Time Out, London

Ég er
Ég tek eina af
þessum þegar tilbúinn að
prófa allt.
ég er með
höfuðverk.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Vá! Þetta er ótrúlegt!
Mér líður strax betur!

Hvað var
þetta... Extra
sterkar? Súper
sterkar? Extrasúper sterkar?

Nei,
betra
en það.

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is
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ÚTSKRIFTARTÓNLEIKAR Í IÐNÓ Ingibjörg Erlingsdóttir og Brynhildur Oddsdóttir halda útskriftartónleika sína í
Iðnó klukkan 20 í kvöld. Þær útskrifast með BA-gráðu í tónsmíðum frá tónlistardeild Listaháskólans í vor. Á tónleikunum verða
frumflutt tvö tónverk: Hafið, fyrir hljómsveit og kór eftir Ingibjörgu, og verk Brynhildar, Daybreak, fyrir strengjakvartett, slagverk,
víbrafón, gítar, kontrabassa og söng. Stjórnandi er Úlfar Ingi Haraldsson.

menning@frettabladid.is

Síðustu hádegistónleikarnir í Óperunni
Drottningar og draugar er yfirskriftin á síðustu hádegistónleikum vetrarins hjá Íslensku
óperunni, sem haldnir verða í
dag. Gestasöngvari er Maríus
H. Sverrisson, en auk hans koma
fram Bragi Jónsson, Bylgja Dís
Gunnarsdóttir, Erla Björg Káradóttir, Hlynur Andri Elsuson,
Hörn Hrafnsdóttir, Jóhanna
Héðinsdóttir og Natalía Druzin Halldórsdóttir ásamt Antoníu
Hevesí píanóleikara.
Á efnisskránni eru aríur og samsöngvar, meðal annars úr Aidu,
Spaðadrottningunni, Don Pasquale, Don Giovanni, My Fair Lady
og Óperudraugnum. Sviðsetningu annast Bjarni Thor Kristinsson bassasöngvari, sem spreytir
sig í fyrsta sinn á sviðsetningu í
Íslensku óperunni.
Maríus lærði söng og leiklist
í Vínarborg, New York og Hamborg, en býr nú í Þýskalandi
og á Íslandi. Hann hefur tekið
þátt í fjölda leiksýninga víða um
Evrópu, þar á meðal í Söngvaseið,
Kysstu mig Kata, Fuglabúrinu
og Sweeney Todd svo nokkur séu

MARÍUS H. SVERRISSON Syngur á

síðustu hádegistónleikum Íslensku
óperunnar í vetur.

nefnd. Maríus hefur einnig komið
fram sem einsöngvari og leikari
bæði erlendis og á Íslandi, meðal
annars með Sinfóníuhljómsveit
Íslands og í Íslensku óperunni, í
Þjóðleikhúsinu, Borgarleikhúsinu
og með Frostrósum.
Hádegistónleikarnir hefjast
klukkan 12.15.

Yfirlitssýning á verkum Barböru Árnason
Yfirlitssýning á verkum Barböru
Árnason (1911-1975) verður opnuð
í Gerðarsafni í dag. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, opnar
sýninguna sem er haldin í tilefni af
aldarafmæli Barböru.
Rúmlega 250 verk eftir listakonuna verða til sýnis, auk myndskreyttra bóka, jóla- og tækifærismerkja og fleiri skreytinga. Mörg
verkanna á sýningunni eru í einkaeigu og hafa aldrei komið fyrir
sjónir almennings áður.
Barbara Árnason var fædd og
uppalin á Englandi og lauk þar
listnámi. Skömmu eftir að hún lauk
námi var hún fengin til að myndskreyta endursagnir úr Íslendingasögunum. Í kjölfarið hélt hún
til Íslands árið 1936, þar sem hún
kynntist Magnúsi Á. Árnasyni,
myndhöggvara og málara. Þau
gengu í hjónaband 1937 og sama
ár fluttist hún til Íslands.
Barbara lagði grunninn að
þrykki list hér á landi með tréstunguverkum sínum, sem verða
til sýnis á neðri hæð Gerðarsafns.
Í vestursal eru vatnslitamyndir
eftir Barböru en í austursal má

SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ÍSLANDS Hljómsveitin hélt upp á sextíu ára afmæli í Háskólabíói í fyrra en flytur senn í ný salarkynni í
Hörpu. „Maður skynjaði ótrúlega gleði í loftinu,” segir Jónas Sen um lokatónleika Sinfóníunnar í Háskólabíói á fimmtudag.

Bless Háskólabíó
Tónlist ★★★
Sinfóníuhljómsveit Íslands
flutti verk eftir Weber, Mozart
og Brahms
Stjórnandi: Michal Dworzynski.
Einleikari: Gréta Guðnadóttir.

BEINAGRINDUR FUGLA Barbara var

brautryðjandi á sviði þrykkilistar.

sjá verk sem Barbara vann úr
lopa. Til þessara verka teljast bæði
veggteppi og tískuvara. Lopaverk
Barböru eru eitt af því frumlegasta sem lagt hefur verið af mörkum til íslenskrar vefjarlistar á síðustu öld. Hún sýndi þau margsinnis
í París og seldi vel.
Sýningin stendur til 5. júní. Sýningarstjóri er Guðbjörg Kristjánsdóttir, forstöðumaður Gerðarsafns.

Ætli það hafi ekki verið í kringum 1970 sem ég fór fyrst á Sinfóníutónleika.
Sinfónían var þá í Háskólabíói og hún hefur verið þar allar
götur síðan. Hljómburðurinn er
slæmur eins og kunnugt er. Hann
dregur mjög úr þeirri upplifun
sem góður tónlistarflutningur
getur gefið manni. Það er því
frábært að nýja tónlistarhúsið,
Harpa, sé að verða tilbúið. Ég
hlakka til að heyra í hljómsveitinni þar.
Harpa er vissulega rándýr og
það má eflaust deila um ýmislegt í sambandi við hana. En ég
blæs á tal um að hún sé einhvers
konar snobbhöll. Það er hægt að
hafa unun af klassískri tónlist
án þess að vera snobbaður. Sinfónían er einn af máttarstólpum

menningarlífsins. Hún er fyrir
alla, ekki bara einhverja fínimenn.
Á fimmtudaginn voru síðustu
tónleikar hljómsveitarinnar í
Háskólabíói áður en hún flytur
í Hörpu. Þetta var því merkisdagur í íslenskri tónlistarsögu.
Á efnisskránni voru verk eftir
Weber, Mozart og Brahms. Einleikari var Gréta Guðnadóttir
fiðluleikari. Gréta hefur leitt
aðra fiðlu Sinfóníunnar í tæp
tuttugu ár og ég hef oft heyrt
hana spila kammertónlist. Sem
slík er hún prýðisgóð, fagmannleg og ávallt með sitt á hreinu.
Sem einleikari, a.m.k. á þessum
tónleikum, var hún talsvert síðri.
Hún lék einleik í fimmta fiðlukonsertinum eftir Mozart, verki
sem krefst nákvæmrar framsetningar. Sú nákvæmni var ekki alltaf til staðar. Það var greinilegt
að Gréta var taugaóstyrk, og það
gerði flutninginn ófullnægjandi.
Vissulega var túlkunin lífleg og
kraftmikil, og greinilega byggð
á þekkingu og innsæi. En tæknilegar hliðar flutningsins voru oft
ekki í lagi.
Á efniskránni var líka Oberon,

forleikur eftir Carl Maria von
Weber, sem var skemmtilega
spilaður. En aðalmálið var fyrsta
sinfónían eftir Brahms, sem var
einfaldlega stórfengleg undir
glæsilegri stjórn Michal Dworzynski. Túlkunin var fullkomin
blanda af pottþéttum arkítektúr og gífurlegum ástríðum. Allt
sem maður elskar við Brahms,
nostalgían, náttúrustemningin,
ljóðræna fegurðin, dýptin og melódíur ekki af þessum heimi, það
skilaði sér í flutningnum. Framvindan var eðlileg, þráðurinn
slitnaði aldrei. Tæknilega séð
var spilamennskan örugg og klár.
Án efa var þetta með því magnaðasta sem ég hef heyrt með Sinfóníunni. Fimm stjörnu endir á
merkri sögu!
Fólk stóð upp fyrir flutningnum. Maður skynjaði ótrúlega
gleði í loftinu. Sinfónían er frábær hljómsveit og hún á skilið
að spila í frábærum hljómburði.
Vonandi stendur Harpa undir
væntingum.
Jónas Sen
Niðurstaða: Unaðslegur flutningur á
Brahms á síðustu tónleikum Sinfóníunnar í Háskólabíói.

Páskaglaðningur Icelandair
American Express®
Skráðu þig á americanexpress.is
og fáðu tvöfalda Vildarpunkta Icelandair af allri veltu
frá 15. til og með 30. apríl!

Óskum Vesturporti til hamingju
með Evrópsku leiklistarverðlaunin

Borgarleikhúsið óskar Vesturporti og öllu íslensku leikhúsfólki
hjartanlega til hamingju með Evrópsku leiklistarverðlaunin sem
afhent voru á sunnudaginn. Við erum stolt af samstarfi okkar við
þennan frábæra og margverðlaunaða hóp, kraftmikilli samvinnu
sem hefur getið af sér ógleymanlegar leikhúsperlur eins og Rómeó
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og Júlíu, Woyzeck og Faust. Bravó Vesturport!
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LÍFVERÐIR voru fyrir utan karókíbar í Sao Paulo þegar
Bono og félagar í U2 sungu þar og skemmtu sér eftir tónleika
í borginni. Fótboltamaðurinn Ronaldo hinn digri skemmti sér
með bandinu og stóð skemmtunin yfir til fimm um nóttina.

Tónlistarveisla
í eyðimörkinni
Það var skammt stórra högga á milli á tónlistarhátíðinni Coachella um helgina
enda er hún ein sú stærsta sinnar tegundar. Gestir hátíðarinnar dilluðu sér í 30
stiga hita og sól við tóna frá hljómsveitum á borð við The Strokes, The National,
Kings of Leon, Arcade Fire, Mumford and
Sons, Robyn og Kanye West. Hilton-systurnar, Kelly Osbourne, Katy Perry, Rihanna,
Diane Kruger og David Hasselhoff lögðu
leið sína í eyðimörkina fyrir utan Los Angeles til að njóta tónlistarveislunnar.

Í DÖMUSKYRTU

Kanye West
tróð upp á
sunnudagskvöldinu og
vakti athygli
fyrir að klæðast
skyrtu úr
sumarlínu
kvenfatamerkisins Celine.

HEITT Julian
Casablancas,
forsprakki hljómsveitarinnar
The Strokes, var
hress á bak við
hljóðnemann.

ÁHORFANDI Aldrei þessu

vant var Rihanna meðal
áhorfenda og tók sig vel út í
gallastuttbuxum með hatt.

BROSANDI

Kelly
Osbourne
skemmti sér
mjög vel í
þvögunni.

SÍTT PILS Leik-
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konan Diane
Kruger naut
ljúfra tóna
klædd í sítt pils
og með hatt.

Dýrð í Apphæðum!
Fermingartilboð í öllum verslunum
ÍSLANDSVINKONA

Stórsnjallir símar á frábæru verði auk úrvals
framúrskarandi fermingargjafa.
Prófaðu nýjustu tæknina og sjáðu framtíðina með
þþínum eigin
g augum.
g
Láttu ekki app úr hendi sleppa.

SUMARLEGAR SYSTUR

Nicky og Paris Hilton
láta sig sjaldan vanta
á mannfögnuði og
virtust í miklu stuði.

Í GULLI Florence
Welch, söngkona
sveitarinnar
Florence and the
Machine, var smart
í gullstuttbuxum og
blúnduslá.

Hin sænska Robyn fer
gjarnan ótroðnar slóðir
í fatavali og er oftar
en ekki undir áhrifum
tíunda áratugarins eins
og á tónleikum sínum
á Coachella.

NORDICPHOTOS/GETTY

200 MB
á mán. fylgir
með í 6 mán.

2 miðar
í Sambíóin
fylgja
á meðan birgðir endast

3.333
kr.
á mán. í 12 mán.
Fullt verð: 39.990 kr.
Nokia C5- 03

Tróðu upp í Kaupmannahöfn
„Við áttum æðislega daga í Köben.
Ég átti reyndar pantað borð á
Hard Rock Café en komst ekki.
Svo var Tívolíið lokað en Strikið stóð fyrir sínu,“ segir Ragnar
Ísleifur Bragason listamaður.
Þremur meðlimum Leikhúss
listamanna var boðið til Kaupmannahafnar á dögunum til að
taka þátt í sýningu Kristjáns
Ingimarssonar fjöllistamanns.
Sýningin ber heitið Fools of the
World Unite og fjallar um það
að finna fíflið innra með sér,
sleppa því lausu og gera sig að
fífli. Ingibjörg Magna dóttir,
Ragnar Ísleifur Bragason og
Snorri Ásmundsson dvöldu í viku
í Kaupmannahöfn og unnu með
Kristjáni. Hann gaf þeim lausan
tauminn í spuna og leyfði þeim að
taka þátt í síðustu fjórum sýningunum á verkinu. „Við fengum að
taka þátt í þessari uppreisn hans.
Honum finnst eitthvað bogið við
samfélagið og vill að fólk finni
fíflið inni í sér og sleppi því
lausu,“ segir Ragnar.
Ragnar flutti meðal annars ljóð
sitt sem hann og Kristján snöruðu
yfir á dönsku. „Þetta var frekar
persónulegt ljóð. Daninn vissi
ekki hvernig hann ætti að bregðast við þessum íslenska rauðhaus

Á SVIÐINU Í KAUPMANNAHÖFN Kristján Ingimarsson og Ragnar Ísleifur Bragason í

sýningunni Fools of the World Unite í Kaupmannahöfn.

og fór bara að hlæja að mér. Ég
kunni alveg að meta það og þetta
var skemmtilega vandræðalegt.“
Næstsíðasta skemmtikvöld
Leikhúss listamanna verður í
Þjóðleikhúskjallaranum í kvöld
klukkan 21. Á dagskránni eru
nokkrir gjörningar, til að mynda

frá Ásdísi Sif Gunnarsdóttur,
Ingibjörgu Magnadóttur og Söru
Björnsdóttur en kynnir er sem
fyrr Ármann Reynisson vinjettuhöfundur. Þá treður Pittsburghbúinn Nathan Hall upp með
bjölluspili og söng og Ragnar
flytur áðurnefnt ljóð sitt.
- hdm

Rýmingarsala
á hreinlætis- og
blöndunartækjum
í BYKO Breidd!

30-60
afsláttur

%

af völdum hreinlætisog blöndunartækjum

Komdu í BYKO Breidd og gerðu frábær kaup!

EINLÆTISTÆKJU
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NA
DU
ÖN
BLM Í BYKO BREIDD RÝMINGARSALA
NA-RTOG
ÆK JU
RÝMINGARSALA Á HREINLÆDUTIS

MINGARSALA Á HREINLÆTIS - OG BLÖN

15%

Á HREINLÆTIS - OG BLÖNDUNARTÆK JU

afsláttur

af hreinlætis- og blöndunartækjum
í ÖLLUM verslunum BYKO!
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HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

RIO 3D ÍSLENSKT TAL
KL. 1 - 3.20 - 5.45
L
RIO 3D ÍSLENSKT TAL LÚXUS KL. 1 - 3.20
L
RIO 2D ÍSLENSKT TAL
KL. 1 - 3.20 - 5.45
L
RIO 3D ENSKT TAL ÓTEXTUÐ
KL. 1 - 3.20 - 5.45 - 8 - 10.15 L
RIO 3D ENSKT TAL Í LÚXUS ÓTEXTUÐ KL. 8 - 10.15
L
YOUR HIGHNESS
KL. 8 - 10.20
16
HOPP ÍSLENSKT TAL
KL. 1 - 3.20 - 5.45
L
LIMITLESS
KL. 8
14
NO STRINGS ATTA
A CHED KL. 8 - 10.20
12

RIO 3D ÍSLENSKT TAL
RIO 2D ENSKT TAL
YOUR HIGHNESS
KURTEIST FÓLK
HOPP ÍSLENSKT TAL
OKKAR EIGIN OSLÓ
RANGO ÍSLENSKT TAL

BORGARBÍÓ

-H.S., MBL

-Þ.Þ., FT

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

KL. 3.40 - 5.50
KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
KL. 8 - 10.20
KL. 5.45 - 8 - 10.10
KL. 3.40 - 5.50
KL. 8 - 10.10
KL. 3.40

L
L
16
L
L
L
L

NÁNAR Á MIÐI.IS

RIO 3D ÍSLENSKT TAL
KL. 6
RIO 3D ENSKT TAL ÓTEXTUÐ KL. 8 - 10
YOUR HIGHNESS
KL. 10 SÍÐASTA SÝNING
HOPP ÍSLENSKT TAL
KL. 6
KURTEIST FÓÓLK
KL. 8 SÍÐASTA SÝNING

NÁNARI UPPLÝSINGAR
OG MIÐASALA Á

L
L
16
L
L

www.laugarasbio.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

700 kr.

Hellvars. Framlag Finnans var eitt
samfellt tuttugu mínútna verk, en
hvílíkt verk! Síbreytilegt og marglaga,
fullt af ævintýralegum hljóðum, lifandi
töktum og lúmskum melódíum. Það
dró viðstadda, sem voru ekki mjög
margir, til sín í hálfgerðan trans. Hefði
mátt vera helmingi lengra!
- tj

Kippi kanínus ★★★
Nasa

Þriðjudagur er tilboðsdagur.
+++
- Þ.Þ. - FT

LAUGARÁSBÍÓ

+++++
EKKI TILBOÐ

- H.J. - Menn.is

700 kr.

Sýningartímar

RIO - ISL TAL 3D

2, 4 og 6

YOUR HIGHNESS

8 og 10.10

HOPP - ENS TAL

8

HOPP - ISL TAL

2, 4 og 6

KURTEIST FÓLK

4, 6, 8 og 10

ÞRIÐJ
IÐ
Ð
ÐJUDA
JUDAG
DA
AGS
GS
GSBÍÓ
ÍÓ Í D
DAG
DA
AG
AG
TRYG
TRY
TR
YGGIÐ
YG
YGG
GIÐ
GI
IÐ
Ð YK
YKKUR
YKK
KKU
KUR MIÐA
MIÐ
IÐA
ÐA Á WW
WWW
WW.
WW.SAM
W.SA
SA
A
AM
MBIO
BIO.
BI
IO.IS
O IS
O.
S
FELICITY JONES

Skakkamanage ★★★
Nasa

Lífrænn Kippi
Kippi kanínus vakti fyrst athygli
fyrir raftónlistarplöturnar sínar fyrir
nokkrum árum. Undanfarið hefur
hann verið meðlimur í hljómsveitinni
Amiina, en nú er hann að vinna að
nýrri sólóplötu. Kippi opnaði dagskrána á Nasa á sunnudagskvöld og
mætti með fjögurra manna hljómsveit, tvo slagverksleikara, blásara
sem spilaði á trompet, túbu og básúnu og gítarleikara. Sjálfur var Kippi
svo með fartölvu á miðju sviðinu.
Tónlistin hans hefur þróast mikið og
þessi nýja lífrænni stefna lofar góðu.

NO STRINGS ATTACHED 10

ED WESTWICK

“This year’s Bridget Jones”
Company

“Hilariously funny. You’ll laugh your ski
socks off”
Sugar

- tj

r.
950 k ar

Tilbo ð

á 3D sýning

700 kr.

Tilboð

Tilb oð

r.
7 00 k

AMANDA SEYFRIED ÚR MAMMA MIA OG
GARY OLDMAN ERU KOMIN Í NÚTÍMA ÚTGÁFU
AF RAUÐHETTU

700 kr.

Í fínum gír
Svavar Pétur og félagar voru nokkuð
hressir þrátt fyrir að um sunnudagskvöld væri að ræða og fámennt væri í
salnum. Svavar bauð gestum í salnum
upp á vodka og í kjölfarið lifnaði
aðeins yfir viðstöddum. Skakkamanage
var í fínum gír að vanda, keyrði sig í
gegnum kunnuglegt prógramm og
stóð vel fyrir sínu. Sveitin endaði á
kraftmikilli keyrslu þar sem myndlistarmaðurinn Davíð Örn Halldórsson
var í skemmtilegu aukahlutverki. - hdm

Tomutonttu ★★★★
Norræna húsið

Sudden Weather Change ★★★
Nasa

Raftónlistargaldur

Góðir sprettir

Finninn Jan Anderzen starfar undir
nafninu Tomutonttu. Hann var þriðja
atriðið á RMM í Norræna húsinu á
laugardagskvöldið, eftir óbilgjarna
hávaðatjáningu AMFJ og hresst rokk

Sudden Weather Change spilaði
tvisvar á Reykjavík Music Mess. Í fyrra
skiptið tóku þeir nokkur Ghostigital
lög með Einari Erni á Sódómu á

LÖG EFTIR BJÖRK OG EMILÍUNU
TORRINI KOMA FRAM Í MYNDINNI

Tilboð

Til boð

JAKE GYLLENHAAL

700 kr.
Tilboð

앲앲앲앲
앲앲앲
앲 70 0 kr.
- EMPIRE
PIRE

ÁLFA
ÁL
FABA
FA
BAKK
BA
KKA
KK
A
RED RIDING HOOD
kl. 5:50 - 8 - 10:20
RED RIDING HOOD Luxus VIP kl. 8 - 10:20
CHALET GIRL
kl. 5:50 - 8 - 10:20
SOURCE CODE
kl. 8 - 10:20
SOURCE CODE Luxus VIP kl. 5:50
SUCKER PUNCH
kl. 5:50 - 8 - 10:20
UNKNOWN
kl. 8 - 10:20
MÖMMUR VANTAR Á MARS 3D M/ ísl. Tali kl. 6
JUSTIN BIEBER MOVIE Með texta
kl. 5:50

RED RIDING HOOD
BARNEY’S VERSION
SOURCE CODE

Flott en ekki
frábært
Deerhunter átti eina af bestu plötum
síðasta árs og þykir traust og góð
tónleikasveit. Það var því nokkur
tilhlökkun fyrir tónleika sveitarinnar
á sunnudagskvöld; aðaltónleika
Reykjavík Music Mess. Tónleikar
Bradford Cox og félaga hófust 45
mínútum á eftir auglýstri dagskrá
en bandinu var vel tekið þegar það
steig á svið. Það renndi sér strax í
flotta keyrslu þar sem lög af Halcyon
Digest voru áberandi. Deerhunter
var að ljúka við tónleikaferðalag um
Evrópu og liðsmenn sveitarinnar eru
komnir í frí. Hvort fríið eða fámenni í
salnum hafi ráðið úrslitum skal ekki
sagt en bandið virtist engan veginn
njóta þess að vera á sviðinu. Flottir
tónleikar en ekki frábærir.
- hdm

Fyrir þig
í Lyfju

70 0 kr.

70 0 kr.

CHALET GIRL

Deerhunter ★★★
Nasa

– Lifið heil

Tilboð

- EMPIRE

föstudagskvöldið. Mjög flott. Og svo
spiluðu þeir á Nasa á sunnudagskvöld. Sudden er rómað tónleikaband
og þeir áttu fína spretti á Nasa. Það
vantaði samt aðeins upp á hitann í
fyrri hlutanum þegar þeir spiluðu lög
af Varrior-plötunni, sem er áhugaverð,
en ekki alveg jafn stuðvæn og eldra
efnið. Þeir náðu sér samt á strik undir
lokin og fengu meira að segja Nolo
með sér upp á svið í lokalaginu.
- tj

www.lyfja.is

SHIELDS OG BILL NIGHY ERU ÆÐÐISLEG Í ÞESSARI SKEMMTILEGU
LEGU MYND

앲앲앲

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fámennt sunnudagskvöld
Tónlistarhátíðinni Reykjavík Music Mess lauk á
sunnudagskvöld. Fréttablaðið fylgdist með.

700 kr.

700 kr.

DEERHUNTER Bradford Cox og félagar voru þéttir en þá vantaði aðeins upp á gleðina.

AK
A
KU
UR
RE
EY
YRII
kl. 8
kl. 10:30
kl. 8
kl. 10:30

12
VIP
L
12
VIP
12
16
L
L

L
12
L
12

CHALET GIRL
RIO ísl. Tal 3D
RIO ísl. Tal 2D
RED RIDING HOOD
SOURCE CODE
SUCKER PUNCH
LIMITLESS
RANGO ísl. Tal

EGIL
ILSH
SH
HÖ
ÖL
LL
kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
kl. 3.20 - 5.40
kl. 3.20 - 5.40
kl. 8 - 10.20
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 8
kl. 10.35
kl. 5.40

KRIN
KR
INGL
GL
GLUN
LUN
UNNI
NII
RED RIDING HOOD
kl. 5:50 - 8 - 10:20
BARNEY´S VERSION Númeruð sæti
kl. 5:30 - 8
THE ADJUSTMENT BUREAU Númeruð sæti
kl. 10:40
HALL PASS
kl. 8
UNKNOWN Númeruð sæti
kl. 10:20
MÖMMUR VANTAR Á MARS 3D M/ ísl. Tali
kl. 5:40

tr
t
ryg
r
ygg
yggð
y
gg
g
gðu þér mi
miið
ða
ð
aá
ww
ww
w.
w
.s
.
sa
s
a
am
mbi
biio
o.
.iiis
s

Multidophilus
L
L
L
12

Öflug samsetning mjólkursýrugerla fyrir
meltinguna. Viðheldur góðri þarmaflóru.
Gott á álagstímum og í ferðalagið.

12
12
14
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SMÁRABÍÓ

MEÐ ÍSLENSKU TALI

L

12

B A&R
É
C AF

L
10

BOY

12

A WOMAN, A GUN AND A NOODLE SHOP 18:00, 22:00

16
L

18:00, 20:00, 22:00

BLUE VALENTINE

17:50, 22:10

FOUR LIONS

18:00, 20:00, 22:00

DRAUMURINN UM VEGINN: 2. HLUTI

20:00

LIVING WITHOUT MONEY (ÓKEYPIS) 20:00

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ: 850 KR. MIÐINN

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
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ODDUR GRETARSSON hélt í morgun til Þýskalands en hann verður til reynslu
hjá þýska úrvalsdeildarfélaginu Wetzlar fram á föstudag. Þessi magnaði hornamaður
Akureyrar og landsliðsins hefur vakið mikla athygli síðustu mánuði og er undir smásjá
margra liða.

sport@frettabladid.is

Akureyri stóðst loksins prófið

ÚRSLIT
N1-deild karla
Akureyri-HK

28-25 (14-14)

Mörk Akureyrar (skot): Guðmundur Hólmar
Helgason 8 (17), Bjarni Fritzson 6/2 (9), Oddur
Gretarsson 5/1 (5), Daníel Einarsson 3 (3),
Heimir Örn Árnason 3 (5), Hreinn Þór Hauksson
2 (2), Hörður Fannar Sigþórsson 1 (4).
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 20/1 (44) 45%,
Stefán U. Guðnason 0 (1) 0%.
Hraðaupphlaup: 10 (Guðmundur 3, Hreinn 2,
Heimir 2, Daníel, Oddur, Bjarni).
Fiskuð víti: 3 (Bjarni, Hörður, Guðmundur).
Utan vallar: 4 mínútur.
Mörk HK (skot): Ólafur Bjarki Ragnarsson 12/5
(19/6), Bjarki Már Elísson 3 (4/1), Leo Snær
Pétursson 3 (6), Atli Backmann 2 (6), Sigurjón
Björnsson 1 (1), Bjarki Már Gunnarsson 1 (2),
Daníel Berg Grétarsson 1 (5), Atli Ævar Ingólfsson
1 (5), Vilhelm G. Bergsveinsson 2 (8).
Varin skot: Björn Ingi Friðþjófsson 11 (34) 32%),
Andreas Aðalsteinsson 4 (9) 44%.
Hraðaupphlaup: 1 (Bjarki).
Fiskuð víti: 6 (Atli 4, Leo, Daníel).
Utan vallar: 6 mínútur.

FH-Fram

32-21 (14-12)

Mörk FH (skot): Baldvin Þorsteinsson 7(10),
Ólafur Andrés Guðmundsson 7(12), Ásbjörn
Friðriksson 6/4 (10/4), Örn Ingi Bjarkason 3(8),
Ari Magnús Þorgeirsson 3(5), Ólafur Gústafsson
3 (7), Atli Rúnar Steinþórsson 3 (3).
Varin skot: Pálmar Pétursson 1 (6, 16%), Daníel
Freyr Andrésson 14 (29, 48%)
Hraðaupphlaupsmörk: 4 (Baldvin Þorsteinsson)
Fiskuð víti: 3 (Sigurgeir 2, Benedikt)
Utan vallar: 6 mínútur.
Mörk Fram (skot): Jóhann Gunnar Einarsson
5(9), Andri Berg Haraldsson 5(9), Haraldur
Þorvarðarson 4(6), Einar Rafn Eiðsson 3/2
(4/2), Magnús Stefánsson 1(4), Stefán Baldvin
Stefánsson 1(3), Halldór Jóhann Sigfússon 1 (2),
Matthías Daðason 1 (1)
Varin skot: Magnús Erlendsson 17 (39, 43%)
Fiskuð víti: 2 (Jóhann, Haraldur)
Utan vallar: 14 mínútur
Úrslitaeinvígið hefst á þriðjudaginn í næstu
viku.

Akureyri mætir FH í úrslitum N1-deildar karla eftir sigur á HK í gær. Leikurinn var jafn og spennandi en
Akureyri var sterkara í lokin. „Mikill léttir,“ segir Oddur Gretarsson, hornamaður Akureyrarliðsins.
HANDBOLTI „Ég er nánast búinn

á því en mér líður ótrúlega vel.
Það hefur legið á manni frá því
á laugardaginn þegar við vorum
ömurlegir, en ég vissi að við
myndum koma til baka, og þvílík
endurkoma,“ sagði Atli Hilmarsson, þjálfari Akureyrar, eftir 28-25
sigur á HK í gær.
Akureyri mætir FH í úrslitarimmu um titilinn og eftir tap í
úrslitum bikarkeppninnar sýndi
liðið karakter með því að vinna
hreinan úrslitaleik um hvort
liðið færi í sumarfrí og hvort
liðið ætti möguleika á sjálfum
Íslandsmeistaratitlinum.
Og Atli var hylltur í lokin. Hann
hefur náð frábærum árangri með
fremur lítinn leikmannahóp og
liðið sýndi styrk sinn með góðum
sigri í skemmtilegum leik sem var
jafn þar til undir lokin. HK sýndi
fádæma baráttu en Akureyrarliðið
var einfaldlega sterkara þegar á
reyndi. HK fann engin svör þegar
besti maður liðsins, Ólafur Bjarki
Ragnarsson, var tekinn úr umferð.
Á meðan kláraði Akureyri færi á
mikilvægum augnablikum og landaði loks þriggja marka sigri.
„Þetta er mikill léttir. Maður
er enn í spennufalli eftir lætin
og svona spennandi leik. Tapið á
laugardaginn var ákveðið áfall og
maður fann að fólk í bænum var að

FÖGNUÐUR Atli Hilmarsson, þjálfari Akureyrar, og lærisveinar hans fögnuðu innilegum merkum áfanga í sögu félagsins í gær. Atli

hreinlega sleppti sér í gleðinni eftir leik.

tala um hvað þetta var lélegt. En
við ætluðum að sýna hvað í okkur
býr í kvöld og það tókst vel,“ sagði
Oddur Gretarsson, sem átti frábæran leik.
Guðmundur Hólmar var einnig
góður, sem og Sveinbjörn í markinu. Ólafur var bestur hjá HK en
liðið vantaði leikmenn til að taka
af skarið undir lokin.

FRÉTTABLAÐIÐ/SÆVAR

„Nú tekur við stríð í úrslitunum, við verðum klárir í það. Þetta
verður rosalegt,“ sagði Oddur og
sagði heimaleikjarétt Akureyrar
skipta miklu máli. „Áhorfendur
eru okkar áttundi maður.“
Erlingur Richardsson, annar
þjálfara HK, var ánægður með
baráttuna í strákunum sínum.
„Sóknin í seinni hálfleiknum var

ekki nógu góð og við klikkuðum á
víti undir lokin, það var lykilatriði.
Það kom okkur ekkert á óvart að
þeir tækju Ólaf Bjarka úr umferð
en okkur skorti ef til vill reynslu
til að klára dæmið. Við gerðum
okkar besta og þetta var hörkuviðureign,“ sagði Erlingur. Fyrsti
leikur Akureyrar og FH verður á
þriðjudag.
- hþh

GLEÐI FH-ingurinn Baldvin Þorsteinsson öskrar hér að Reyni Þór, þjálfara Fram, í gær
en Reynir var ráðalaus er FH valtaði yfir Fram.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FH vann afar auðveldan sigur á Fram í oddaleik:

FH skildi Fram eftir í
rykinu í síðari hálfleik

NIKE JÓA ÚTHERJA

Fótboltadagar

Í

HEFJAST 19. APRÍL
SUMARTILBOÐ

á United, Barcelona og Arsenal fótboltabúningum,
á meðan birgðir endast

20. APRÍL

NIKE fótboltadagur
með kynningum og leikjum allan daginn

Fullorðinsstærð verð áður 14,900, verð nú 8,900
Barnastærð

Verð áður 13,900 verð nú

7,900

HANDBOLTI FH tryggði sér sæti í

úrslitum N1-deildar karla í handbolta í gærkvöldi með 32-21 sigri
á Fram.
Leikurinn var í járnum í fyrri
hálfleik en Framarar misstu tvo
menn út af á stuttum tíma og
keyrði FH þá á Framara og náði
góðu forskoti.
FH-ingar juku svo sífellt forskotið og hleyptu Frömurum
hvergi nálægt og innbyrtu á endanum öruggan sigur.
„Við erum gríðarlega ánægðir að
hafa klárað þetta hérna í dag, við
ætluðum að spila vel í sextíu mínútur,“ sagði Einar Andri Einarsson, annar þjálfara FH.
„Við vorum nálægt því að klára
þetta á laugardeginum en við spiluðum ekki nógu vel nema í fjörutíu
mínútur. Þessi leikur byrjaði eins.
Markmaður þeirra var að verja
virkilega vel og þeir að skora auðveld mörk. Við vorum hins vegar
vissir um að við myndum komast
inn í þetta.
Svo kemur annan leikinn í röð
vendipunktur þegar tveir menn fá
brottvísun og við setjum í gang og

náum að auka forskotið verulega.
Núna byrjar bara undirbúningur
fyrir úrslitin, við fögnum í kvöld
en undirbúningurinn hefst á morgun,“ sagði Einar Andri.
„Þetta er súr endir á þokkalegu
tímabili. Að enda þetta á ellefu
marka tapi er leiðinlegt. Við töpum
þessu á stuttum kafla í seinni hálfleik þar sem við erum tveimur
færri. Þeir bruna á okkur og allt
í einu er forskotið orðið töluvert,“
sagði Reynir Þór Reynisson, þjálfari Fram.
„Við það hrynur allt hjá okkur,
vörnin verður hæg, sóknin slök og
markvarslan hrekkur í gang hjá
þeim. Á þeim kafla kafsigldu þeir
okkur algjörlega og það var erfitt
að komast aftur upp eftir svona
kafla.
Við reyndum að breyta varnarleiknum til að reyna að sprengja
þetta upp en þetta var endalaus
eltingarleikur. Þetta verður hins
vegar vonandi bara lexía sem við
lærum fyrir næsta tímabil. Það er
hægt að taka margt gott úr þessu
tímabili,“ sagði Reynir Þór svekktur í leikslok.
- kpt
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> Ryan Reynolds

VIÐ TÆKIÐ ÞORGILS JÓNSSON HLAÐVARPAR AF MIKLUM MÓÐ

„Trú eitrar fyrir öllu því góða í
þessum heimi.“

Podkastið er vannýtt auðlind

Ryan Reynolds leikur kennara
sem dettur óvart inn í harða
keppni um vinsældir við
annan starfsmann skólans
og fer keppnin rækilega úr
böndunum í kvikmyndinni
School of Life sem er á
Stöð 2 Bíó kl. 18 í kvöld.

Þó að oft megi finna ýmislegt gott á útvarpsstöðvunum er ekki sjálfgefið að hitta akkúrat á bestu þættina þá og þegar maður er staddur
við útvarpstækið (les.: í bílnum).
Þá kemur nýjasta tækni fólki að góðum notum því að margir miðlar
hafa tekið podcast-tæknina (hin svokölluðu hlaðvörp) í sína þjónustu.
Ég hef nýtt mér þessa stafrænu byltingu síðustu misseri, en ég hálfmissti mig um daginn þegar ég fór að gramsa í hlaðvarpi RÚV.
Þar er sannkölluð fjársjóðskista af alls konar eyrnakonfekti,
tónlistarþáttum, spjallþáttum, sagnfræði, útvarpsleikritum og
lesnum bókum.
Ég er einmitt núna að klára að hlusta á þáttaröð um sögu
Prússlands og mín bíða nú nokkrir þættir af kvikmyndaþættinum Kviku, og stórvirkið Svartfugl, lesið af höfundi sjálfum.
Þá er ég líka búinn að fínkemba vef BBC þar sem má
finna bókstaflega endalaust mikið af góðu stöffi, meðal
annars sagnfræðiyfirlit, viðtöl við merkilegasta fólk og

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

12.05 Stúlknasveitin - Einn heimur (e)
13.30 Martin læknir (2:8) (e)
14.20 Á meðan ég man (2:8) (e)
14.50 Stephen Fry í Ameríku (2:6) (e)
15.50 Ljósmæðurnar (3:8) (e)
16.20 Lífið – Fiskar (4:10) (e)
17.10 Lífið á tökustað (4:10)
17.20 Nýsköpun - Íslensk vísindi (e)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Tóti og Patti (2:52)
18.11 Þakbúarnir (1:52)
18.23 Skúli skelfir (37:52)
18.34 Kobbi gegn kisa (22:26)
19.00 Fréttir, veður og Kastljós
20.10 Skólahreysti (5:6)
20.40 Að duga eða drepast (24:31)
(Make It or Break It) Bandarísk þáttaröð um
ungar fimleikadömur sem dreymir um að komast í fremstu röð og keppa á Ólympíuleikum.

21.25 Návígi
22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.15 Njósnadeildin (6:8) (Spooks VIII)
Breskur sakamálaflokkur um úrvalssveit innan
bresku leyniþjónustunnar MI5. Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.

23.10 Tími nornarinnar (4:4) (e)
23.55 Kastljós (e)
00.25 Fréttir (e)
00.35 Dagskrárlok

08.00 The Lost World: Jurassic Park
10.05 School for Scoundrels
12.00 School of Life
14.00 The Lost World: Jurassic Park
16.05 School for Scoundrels
18.00 School of Life
20.00 The Things About My Folks
22.00 Find Me Guilty
00.00 Back to the Future II
02.00 Shadowboxer
04.00 Find Me Guilty
06.00 Slumdog Millionaire

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 The New Adventures of Old
Christine (13:22)

10.40 Wonder Years (7:17)
11.05 Burn Notice (3:16)
11.50 Flipping Out (3:9)
12.35 Nágrannar
13.00 In Treatment (26:43)
13.25 So You Think You Can Dance
(8:25) (9:25)

15.00 Sjáðu
15.30 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (3:25)
18.23 Veður
18.30 Fréttir, íþróttir og Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Two and a Half Men (6:24)
19.45 The Big Bang Theory (10:17)
20.10 The Big Bang Theory (3:23)
Þriðja serían af þessum stórskemmtilega
gamanþætti.

20.35 How I Met Your Mother (4:24)
Í þessari fimmtu seríu af gamanþáttunum
How I Met Your Mother fáum við að kynnast
enn betur vinunum Barney, Ted, Marshall,
Lily og Robin.

fílmassaða umræðuþætti þar sem umsjónarmaðurinn hefur sér til fulltingis fjölmarga sérfræðinga um viðfangsefni dagsins.
Næsta „fórnarlamb“ er svo vefur National Public Radio, NPR.org, en
NPR er sjálfseignarstofnun sem hefur að takmarki að upplýsa almenning með hágæðaútvarpsefni. Þar má finna umræðuþætti um stjórnmál,
menningu og málefni tengd heilsu, að ógleymdum upptökum af alls
kyns tónleikum.
Það væri mikið fagnaðarefni ef Rás 2 myndi setja tónleikaþætti
sína Konsert inn á hlaðvarpið því að þar má finna gríðarlegt
magn af tímamótaefni bæði frá innlendum og útlendum
hljómsveitum.
Í raun ættu allar útvarpsstöðvar hér á landi að tileinka sér
þessa tækni því að þrátt fyrir að vissulega sé hægt að hluta á
gamla þætti á netinu, er umtalsvert þægilegra að hlaða þeim
niður í iPodinn og taka með sér í bílinn, ræktina eða jafnvel
bara upp í rúm.

SKJÁREINN
17.40 Ensku bikarmörkin Sýndar svipmyndir og öll mörkin úr leikjum helgarinnar í
ensku bikarkeppninni (FA Cup).

18.10 Spænsku mörkin Sýnt frá öllum
leikjunum, öllum mörkunum og öllum helstu
tilþrifunum úr leikjum helgarinnar í spænska
boltanum.

19.00 Iceland Expressdeildin 2011
21.00 Þýski handboltinn: Grosswallstadt - RN Löwen Útsending frá leik
Grosswallstadt og Rhein-Neckar Löwen í
þýska handboltanum.

22.25 Fréttaþáttur Meistaradeildar
Evrópu Skyggnst á bakvið tjöldin hjá liðunum sem leika í Meistaradeild Evrópu. Hitað
upp fyrir komandi leiki og um leið hinir ýmsu
leikir krufðir til mergjar.
22.55 European Poker Tour 6 Sýnt frá
European Poker Tour þar sem mætast allir
bestu spilarar heims.
23.45 Iceland Express deildin 2011

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.20 Spjallið með Sölva (9:16) (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
12.00 Spjallið með Sölva (9:16) (e)
12.40 Pepsi MAX tónlist
17.00 Dr. Phil
17.45 Got To Dance (15:15) (e)
18.35 America‘s Funniest Home
Videos (39:50) (e)

19.00 Being Erica (10:13) (e)
19.45 Whose Line Is It Anyway?
(38:39)

20.10 Matarklúbburinn (4:7) Í næstu
þáttum mun fólk af erlendum uppruna en
búsett á Íslandi kynna matargerðarhefðir
sínar.
20.35 Innlit/ útlit (7:10) Vinsælir þættir
um sniðugar lausnir fyrir heimilið með
áherslu á notagildi í umsjón Sesselju Thorberg og Bergrúnar Sævarsdóttur.

21.05 Dyngjan (10:12) Konur kryfja málin
til mergjar í Dyngjunni. Í þætti kvöldsins verður meðal annars fjallað um kynlífsfíkn.

07.00 QPR - Derby Útsending frá leik
Queens Park Rangers og Derby County í
ensku úrvalsdeildinni.
15.55 Birmingham - Sunderland Útsending frá leik Birmingham City og Sunderland í ensku úrvalsdeildinni.

21.55 The Good Wife (13:23)
22.45 Makalaus (7:10) (e)
23.20 Jay Leno
00.00 CSI (14:22) (e)
00.50 Heroes (7:19) (e)
01.30 The Good Wife (13:23) (e)
02.15 Pepsi MAX tónlist

21.00 Bones (4:23) Sjötta serían af
spennuþættinum Bones þar sem fylgst er
með störfum dr. Temperance „Bones“ Brennan réttarmeinafræðings sem kölluð er til ráðgjafar í allra flóknustu morðmálum.

17.40 Premier League Review Flottur

21.45 Hung (2:10)
22.15 Eastbound and Down (2:6)
22.40 Daily Show: Global Edition
23.10 Pretty Little Liars (21:22)
23.55 Ghost Whisperer (5:22)
00.40 The Ex List (1:13)
01.25 Darfur Now
03.05 Saawariya Indversk ástarsaga.
05.20 Fréttir og Ísland í dag

sending frá leik Newcastle United og
Manchester United í ensku úrvalsdeildinni.

08.10 Valero Texas Open (1:4)
11.10 Golfing World
12.00 Golfing World
12.50 Valero Texas Open (1:4)
15.50 Champions Tour - Highlights

20.45 Arsenal - Liverpool Útsending

(6:25)

frá leik Arsenal og Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.

16.45 Ryder Cup Official Film 2008
18.00 Golfing World
18.50 PGA Tour - Highlights (14:45)
19.45 World Golf Championship 2011

þáttur um ensku úrvalsdeildina þar sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og krufðir til
mergjar.

18.35 Newcastle - Man. Utd Bein út-

22.30 Ensku mörkin Sýnt frá síðustu
leikjum í neðri deildum enska boltans. Glæsileg mörk og mögnuð tilþrif.

23.00 Newcastle - Man. Utd Útsending
frá leik Newcastle United og Manchester
United í ensku úrvalsdeildinni.

19.30 The Doctors
20.15 Gossip Girl (10:22) Fjórða þáttaröðin um líf fordekraða unglinga sem búa í
Manhattan og leggja línurnar í tísku og tónlist.

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.55 Jamie Oliver‘s Food Revolution
(4:6) Í þessari Emmy-verðlaunaþáttaröð
ferðast sjónvarpskokkurinn geðþekki til
Bandaríkjanna í þeim ásetningi að berjast
gegn offitu, hjartasjúkdómum og sykursýki
sem er sívaxandi vandamál.

22.45 The Event (16:23) Hörkuspennandi
þættir um venjulegan, ungan mann sem
hafður er fyrir rangri sök. Ásamt kærustu sinni
lendir hann á flótta og áður en þau vita af
eru þau orðin flækt í meiri háttar samsæri
gegn forseta Bandaríkjanna.

23.30 Nikita (7:22) Hörkuspennandi
þáttaröð frá Warner Bros um leyniþjónustuna
Division. Njósnakvendið Nikita flýr þjónustuna
og hyggur á hefndir.

00.15 Saving Grace (6:14)
01.00 Gossip Girl (10:22)
01.45 The Doctors
02.25 Sjáðu
02.50 Fréttir Stöðvar 2
03.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

18.15 Að norðan Með Hildu Jönu Gísladóttur. Fjölbreyttur þáttur um norðlenskt
mannlíf.
19.00 Fróðleiksmolinn

20.00 Hrafnaþing Átak til betri heilsu.
Insúlínsprautur vofðu yfir stjórnanda.
21.00 Græðlingur Vorverkin halda áfram
með Gurrý.
21.30 Svartar tungur Myndi eitthvað
breytast ef skipt yrði um stjórn?
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar
og allan sólarhringinn.

(5:5)

22.00 Golfing World
22.50 PGA Tour - Highlights (8:45)

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
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
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STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 18.35
Newcastle - Man. Utd
Bein útsending frá leik Newcastle
United og Manchester United í
ensku úrvalsdeildinni. Manchester
United er á toppi deildarinnar með
sex stiga forskot á Arsenal, sem
heimsækir Tottenham á morgun.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
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 Okkar á milli 09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.13 Eyðieyjan
11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00
Hádegisútvarpið 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Stjórnarskrá að eigin vali 14.00 Fréttir 14.03
Sker 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Kamala, saga
frá Indlandi 15.25 Málstofan 16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir 19.00 Tónlist í dymbilviku
20.00 Leynifélagið 20.30 Í heyranda hljóði 21.20
Tríó 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Lestur
Passíusálma 22.17 Fimm fjórðu 23.08 Matur er
fyrir öllu 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

ENNEMM / SÍA / NM46284

10.05 EastEnders 10.35 Top Gear 11.25 Keeping
Up Appearances 11.55 ‚Allo ‚Allo! 12.35 A Bit of
Fry and Laurie 13.05 Dalziel and Pascoe 13.55
Dalziel and Pascoe 14.45 Deal or No Deal 15.20
Deal or No Deal 15.55 Keeping Up Appearances
16.25 ‚Allo ‚Allo! 17.00 A Bit of Fry and Laurie
17.30 The Inspector Lynley Mysteries 18.20 The
Inspector Lynley Mysteries 19.10 Top Gear 20.00
The Graham Norton Show 20.45 The Office
21.15 Little Britain 21.45 Coupling 22.15 Live at
the Apollo 23.00 EastEnders

11.00 Så er der pakket 11.30 Saras køkken 12.00
Smag på Norden 12.30 Kongehuset indefra 13.00
DR Update - nyheder og vejr 13.10 Aftenshowet
14.00 Humf 14.05 Timmy-tid 14.15 Kasper &
Lise 14.30 Lille Nørd 15.00 Landsbyhospitalet
15.50 DR Update - nyheder og vejr 16.30 TV
Avisen med Sport 17.05 Aftenshowet 18.00
Hammerslag 18.30 Cirkusrevyen 19.00 TV Avisen
19.25 SportNyt 19.30 Wallander: Mordere uden
ansigt 20.25 Wallander: Mordere uden ansigt
21.15 Bibelmysteriet

09.45 Oddasat - nyheter på samisk 10.00 NRK
nyheter 10.15 Radiopiratene 11.40 Norskere
enn norsk 12.15 Jakta på dei kongelege 13.00
NRK nyheter 13.10 Dallas 14.00 Det vil bli
olje 15.00 NRK nyheter 15.10 Dyrisk 15.40
Oddasat - nyheter på samisk 15.55 Nyheter på
tegnspråk 16.00 Førkveld 16.40 Distriktsnyheter
17.30 Påskenøtter 17.45 Ut i naturen 18.15
Kjærlighetshagen 18.45 Extra-trekning 18.55
Distriktsnyheter 19.30 Thorne 20.55 Løsning
påskenøtter 21.00 Kveldsnytt 21.15 Thorne

10.05 Djursjukhuset 10.35 Det söta livet 11.05
Barnvagnen 12.40 Flight of the Conchords 13.10
Gomorron Sverige 14.00 Rapport 14.05 Notes
From the Underbelly 14.30 Så ska det låta 15.30
Sverige idag 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport
med A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15
Go‘kväll 17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala
nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00
Huset fullt av hundar 19.00 Inför Eurovision Song
Contest 2011 20.00 Dox 21.50 Två kockar i
samma soppa 22.40 Rapport

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA!

www.listahatid.is
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Vill verða aðstoðarmaður Lady Gaga

„Hafragrautur með suðusúkkulaði út á. Það er fáránlega gott.“
Þórunn Arna Kristjánsdóttir leikkona.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Gísli Örn Garðarsson og félagar í
Vesturporti fengu á sunnudaginn
afhent hin virtu Evrópsku leiklistarverðlaun í St. Pétursborg í Rússlandi.
Verðlaunin eru í flokknum New
Theatrical Realities og hópurinn fékk
um hálfa milljón króna í verðlaunafé
sem kom að góðum
notum, enda rándýrt að
ferðast með 52 manna
hóp til Rússlands og
setja þar upp tvær
leiksýningar eins og
Vesturport gerði í tilefni
af verðlaunaafhendingunni.

Gítarleikarinn Guðmundur
Pétursson var um síðustu helgi
valinn heiðursfélagi Blúsfélags
Reykjavíkur. Hann er áttunda
manneskjan til að hljóta þessa
nafnbót. Tveir útlendingar hafa verið
kjörnir heiðursfélagar, eða Pinetop
Perkins sem lést fyrir skömmu 97
ára gamall og söngkonan Deitra
Farr sem hlaut nafnbótina á síðasta
ári. Svo skemmtilega
vill til að Guðmundur
hefur spilað með
báðum þessum
tónlistarmönnum
á farsælum ferli
sínum, sem hefur
staðið yfir lengi
þótt hann sé
ungur að
árum.
- fb

„Það yrði náttúrlega algjör draumur
að fá að hitta hana í eigin persónu,
hvað þá að fá að aðstoða hana í heilan dag,“ segir Atli Freyr Arnarson,
en hann hefur skráð sig í keppni þar
sem fyrstu verðlaun eru að fljúga til
London og aðstoða poppstjörnuna
Lady Gaga í heilan dag.
„Það er frekar fyndin saga hvernig ég fann þessa keppni en í vikunni
spáði herbergisfélagi minn fyrir
mér í tarotspil og sagði að mér biði
spennandi verkefni í nánustu framtíð. Svo var ég á netinu að bíða eftir
að sjá nýjasta myndbandið hjá Lady
Gaga og rakst þá á þess keppni,“
segir Atli Freyr en keppnin gengur

út á að skrifa stuttan texta um sjálfan sig og aðdáun sína á poppdívunni
og safna svo flestum „like-um“ á
sinn texta. Keppnin er á vegum
breska blaðsins Metro þar sem Lady
Gaga verður listrænn gestastjórnandi í maí en sigurvegarinn fær að
aðstoða hana í þeirri vinnu þann 16.
maí næstkomandi.
Atli Freyr fer ekki leynt með
aðdáun sína á poppstjörnunni og er
með andlitsmynd af henni flúraða á
upphandlegg sinn. Húðflúrið hefur
vakið mikla athygli en heiðurinn af
því á Gunnar Valdimar Sigurðsson.
„Ég hef engu að tapa á að taka
þátt í þessari keppni og takmarkið

mitt í er að fá hitta Lady Gaga
einhvern tíma á lífsleiðinni,“
segir Atli og hvetur sem flesta
til að fara inn á síðuna og hjálpa
honum að hitta átrúnaðargoð sitt
en kosningu lýkur 28 apríl. Slóðin á söguna hans Atla er
Ladygagametro.com/
us/view/1l9.
- áp
AÐDÁANDI Atli Freyr

Arnarson, starfsmaður Eskimo, er mikill
aðdáandi Lady Gaga og
sækist nú eftir að verða
aðstoðarmaður hennar í
einn dag.

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON: ALLTAF HRIFINN AF FALLEGUM GÍTURUM

Foringinn fékk tvo rándýra gítara
„Ég hef alltaf verið hrifinn af
fallegum gíturum,“ segir tónlistarmaðurinn Björgvin Halldórsson, eða Foringinn eins og hann er
gjarnan kallaður innan bransans.
Hann fékk tvo glæsilega gítara
í sextugsafmælisgjöf á laugardagskvöld, annars vegar afmælisendurgerð af Fender Telecaster frá
fæðingarári Björgvins, 1951, sem
útgáfufyrirtækið Sena gaf honum
og hins vegar Dobro-kjöltugítar
sem hann fékk frá hljómsveitinni
sinni.
Nafn Björgvins var grafið í fyrrnefnda gítarinn og einnig í ólina
sem honum fylgdi. Hann var keyptur í Hljóðfærahúsinu og var sá eini
af þessari tegund sem var til sölu.
Samkvæmt starfsmanni Hljóðfærahússins kostaði gítarinn um
250 þúsund krónur. „Ég á fyrir þrjá
Telecastera en ég á engan svona,“
segir Björgvin, sem er mikill gítarsafnari og á vel yfir þrjátíu gítara.
Hann á einnig nokkra kjöltugítara
en engan órafmagnaðan eins og
hann fékk um helgina. Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins kostaði hann hátt í 100 þúsund krónur.
„Þetta er náttúrlega bilun,“ segir
hann um gítarsafnið sitt.
Gítargjöf Senu til Björgvins er
sérstaklega vegleg, sem er skiljanlegt í ljósi þess að gæfuríkt samstarf þeirra hefur staðið yfir frá
árinu 1977, þegar fyrirtækið hét
Hljómplötuútgáfan. „Okkur þótti
það svo brjálæðislega vel við hæfi
að velja eitthvað sem væri jafngamalt í hönnun og maðurinn sjálfur,“ segir Eiður Arnarsson, útgáfustjóri Senu. „Enda ljómaði hann
alveg þegar hann fékk þetta.“
Björgvin segir að þrennir
afmælistónleikar sínir í Háskólabíói um helgina hafi verið algjört
ævintýri. „Þarna var gott fólk
komið til að hlusta og hafa gaman.
Við tókum þetta svolítið öðrum
tökum. Við sátum á stólum, spjölluðum við fólkið og höfðum þetta
kósí.“ Þrjú þúsund vinakveðjur á

GLÆSILEGAR GJAFIR Björgvin Halldórsson alsæll með gítarana tvo sem hann fékk í afmælisgjöf á laugardaginn.

3.000

Vinakveðjurnar sem Björgvin
fékk á Facebook.

Facebook um helgina yljuðu honum
einnig um hjartaræturnar.
Til stendur að gefa tónleikana
út á mynddisk fyrir jólin, auk
þess sem ný plata með Björgvini
og Hjartagosunum er væntanleg
í sumar. Fleira er fram undan hjá
Foringjanum, þar á meðal tónleikar á Blúshátíð í Reykjavík í

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

kvöld og 200 ára afmælistónleikar
Jóns Sigurðssonar á Hrafnseyri
17. júní með Diddú. Fjörutíu ára
afmæli Brimklóar á næsta ári
verður einnig haldið hátíðlegt.
„Ég hef aldrei verið í betra söngstuði eins og núna. Ég er svo seinþroska,“ segir Björgvin hress.
freyr@frettabladid.is

Vinir Sjonna komast ekki í partí
„Það eru allir mjög uppteknir,“ segir Jónatan
Garðarsson, fararstjóri íslenska Eurovision-hópsins.
Vinir Sjonna hafa þurft að afboða komu sína í
tvö erlend Eurovision-partí vegna annríkis. Fyrra
partíið var haldið í London á sunnudagskvöld þar
sem hin ísraelska Dana International var á meðal
gesta og hið síðara verður í Hollandi næstkomandi
sunnudag. Eurobandið og Jóhanna Guðrún sungu í
partíinu í London á sínum tíma en Hera Björk varð
að afboða komu sína í fyrra vegna eldgossins í Eyjafjallajökli.
„Matti er að frumsýna Hárið, Pálmi er að undirbúa sýningu í Borgarleikhúsinu, Gunni er í námi
á Bifröst, Viggi er að klára plötu og Þórunn var í
Rússlandi með Vesturporti,“ segir Jónatan. „Það er
eðlilegt að fólk hafi ekki tíma og það þýðir ekkert að
senda bara einn.“
Aðspurður hvort þetta dragi ekki úr möguleikum
íslenska lagsins Aftur heim í lokakeppninni telur
hann svo ekki vera. „Þetta er ekkert stórmál. Það
eru rosalega fáir að túra um Evrópu eins og gert
hefur verið,“ segir hann. Ástæðan er peningaleysi
og til að mynda mun sænski flytjandinn Eric Saade
ekki kynna lag sitt Popular erlendis. „Menn eru
að nota Twitter, Youtube, Facebook og hvað þetta
heitir allt til að kynna sig. Það eru aðrar leiðir núna

KOMAST EKKI Í PARTÍ Vinir Sjonna eru mjög uppteknir þessa

dagana og komast ekki í erlend Eurovision-partí.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

sem voru ekki fyrir hendi fyrir nokkrum árum.“
Lokaundirbúningur Vina Sjonna fer í gang eftir
páska og hópurinn flýgur síðan til Þýskalands 1.
maí. Hvernig metur Jónatan möguleika íslenska
lagsins? „Ég hef enga hugmynd um það. Í fyrsta
skipti geri ég mér enga grein fyrir hvernig þetta á
eftir að fara. “
- fb
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LÍFIÐ

Meiri Vísir.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Barnalán á Spáni
Körfuboltamaðurinn Jón Arnór
Stefánsson og kærasta hans, Lilja
Björk Guðmundsdóttir, eiga
von á sínu fyrsta barni. Lilja Björk
er komin þrjátíu vikur á leið og
erfinginn er því væntanlegur í júní.
Jón Arnór og Lilja Björk eru búsett
í Granada á Spáni þar sem hann
leikur körfubolta með
liði sínu, CB Granada.

KÆRI LYKILHAFI.

HVERNIG VÆRI AÐ HALDA

ATLANTSOLÍUDAGINN

HÁTÍÐLEGAN OG FÁ SÉR ÆRLEGA Á TANKINN Í DAG?

Ástleitinn í háloftunum
Heimsókn Hollywood-leikarans
Jakes Gyllenhaal hingað til
lands á dögunum fór ekki framhjá
mörgum og enn berast sögur af
dvöl hans hér. Gyllenhaal flaug
af landi brott í síðustu viku og
í vélinni vestur um
haf mun hann hafa
gert hosur sínar
grænar fyrir nokkrum
stúlkum sem honum
leist vel á. Ekki fylgdi
sögunni hvort
leikarinn ætlaðist til að
dömurnar
gengju í
Háloftaklúbbinn
með sér
en honum
mun ekki
hafa tekist
ætlunarverk
sitt.
- hdm

Mest lesið
1

Fyrirtæki þingmanns selur
umdeildar geldingatangir

2

Meintur fjársvikamaður
fundinn

3

Teiknari bað Siv afsökunar

4

Kvartað undan njósnum í
bakaríi Jóa Fel

5

Ísbú allt annað en Isbu

6

Nýtt fréttasett RÚV kostaði 10
milljónir - skjáirnir 15 milljónir

7

Erlendum námsmönnum
snarfækkar í Danmörku

Yfirburðir Fréttablaðsins
á dagblaðamarkaði
staðfestir
Prentmiðlakönnun
Capacent Gallup.

72%

Janúar til mars 2011, meðallestur á
tölublað 18–49 ára.

Morgunblaðið

Fréttablaðið

DV: 10% – Fréttatíminn: 37%

Fréttablaðið

29%

26%
Morgunblaðið

ÍSLENSKA SIA.IS AOL 53527 04/11

60%

DV: 11% – Fréttatíminn:
éttatíminn: 49%

ALLT LANDIÐ

HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ
Fréttablaðið og Morgunblaðið
kemur út sex daga vikunnar, á
meðan DV kemur út þrisvar í viku
og Fréttatíminn einu sinni.

Allt sem þú þarft

SÆKTU UM DÆLULYKIL Á WWW.ATLANTSOLIA.IS

UMRÆÐAN

