
veðrið í dag

VIÐSKIPTI Landsbankinn hefur 
selt 18,5 milljarða króna skulda-
bréfaútgáfu sem ráðist var í til að 
endur fjármagna byggingu tón-
listar- og ráðstefnuhússins Hörpu. 
Stjórn Totusar, sem á fasteignina 
Hörpu, tók tilboði Landsbankans 
um að sjá um útboðið 13. mars 
síðast liðinn. 

Landsbankinn sölutryggði 
enn fremur bréfin en nú er ljóst 
að ekki reynir á þá tryggingu. 
Heimildir Fréttablaðsins herma 
að kaupendurnir séu að stærstum 
hluta lífeyrissjóðir og aðrir fag-
fjárfestar. 

Pétur J. Eiríksson, stjórnarfor-
maður Totusar, staðfestir að öll 
útgáfan sé seld. 

„Það er verið að vinna pappírs-

vinnuna núna og við stefnum að 
því að þessu verði formlega lokið 
um miðjan júní. Við erum búnir að 
setja okkur þessa dagsetningu.“

Totus er í eigu Portusar ehf. 
sem er dótturfélag Austurhafnar-
TR. Það félag er 54 prósent í eigu 
íslenska ríkisins og 46 prósent í 
eigu Reykjavíkurborgar.

Samstæðan tók sambankalán 
hjá íslenskum bönkum í janúar 
árið 2010 til að fjármagna bygg-
ingu Hörpunnar að fullu. Lánið, 
sem Arion banki og Íslandsbanki 
veittu, var upp á 17,1 milljarð 
króna og kostaði eigendur Hörp-
unnar um einn milljarð króna á 
ári í kostnað. 

Þá lánuðu íslenska ríkið og 
Reykjavíkurborg samstæðunni 
730 milljónir króna í lok síðasta 
árs til eins árs. Þegar skuldabréfa-
útgáfunni er lokið verða bæði 
þessi lán greidd upp að fullu.  - þsj

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Sími: 512 5000

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup júlí - september 2011
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milljarðar eru 
upphæð lánsins 
sem Arion banki 

og Landsbankinn lánuðu til 
fjármögnunar á byggingu 
Hörpunnar. 
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E inar Gunnar Guðmundsson, sér-fræðingur frumkvöðla- og ný-sköpunarmála hjá Arion banka, 
hefur staðið í ströngu við skipulag Sprotaþings Íslands sem haldið er í dag. Á þinginu mun Arion banki meðal 

annars kynna þjónustu til sprotafyrir-
tækja sem nefnist Startup Reykjavík.  
,,Þessi þjónusta er nýmæli á Íslandi að 
því leyti að þarna tekur einkaaðili sig 
til og býður frumkvöðlum hlt

GÓÐUR SALTFISKUREinar Gunnar er mikill matgæðingur og er saltfiskur í uppáhaldi hjá honum 
þótt hann vildi gjarnan borða hann oftar. ,,Ég hef eldað saltfisk í fimm-tán ár í alls kyns útgáfum. Bæði hefð-

bundnari uppskriftir eins og saltfisk í 
tómatsósu og svo aðrar óhefðbundn-ari uppskriftir.“ Hann segir upp kina sem h

ÁFERÐARFALLEG-UR SALTFISKUREINAR GUNNAR GUÐMUNDSSON  hefur lengi haldið upp á saltfisk. Hér deilir 

hann uppskrift að einum af uppáhaldssaltfiskréttinum sínum. Þessi réttur er 

einfaldur en um leið afar bragðgóður.

SÆLKERI Saltfiskur er í miklu uppáhaldi hjá Einari Gunnari Guð-mundssyni, sérfræðingi frumkvöðla- og nýsköp-unarmála hjá Arion banka
MYND/ PJETUR SIGURÐSSON

HOLLAR FRANSKARSætar kartöflur eru hollar og góðar. Þær eru 
ríkar af A- og C-vítamíni. Hægt er að mat-
reiða þær á margvíslegan hátt. Sem dæmi 
má matreiða þær eins og franskar kartöflur. 

Penslið með olíu og bragðbætið með salti og 
pipar og bakið í ofni í 30 mínútur. 

Grillað fillet á spjóti, marinerað í hvítlauk,  
ólífuolíu, tímian & dijon sinnepi, borið fram á 
salatbeði með hægelduðum rauðlauk, ristuðum 
sveppum, bakaðri kartöflu & hvítlauks dressingu

kr.

NÝ
TT

E inar Gunnar Guðmundsson, sér-fræðingur frumkvöðla- og ný-sköpunarmála hjá Arion banka, 
hefur staðið í ströngu við skipulag Sprotaþings Íslands sem haldið er í dag. Á þinginu mun Arion banki meðal 

annars kynna þjónustu til sprotafyrir-
tækja sem nefnist Startup Reykjavík.  
,,Þessi þjónusta er nýmæli á Íslandi að 
því leyti að þarna tekur einkaaðili sigtil og býður f

GÓÐUR SALTFISKUEinar Gunnar er mog er saltfiskur í upþótt hann vildi gjaroftar. ,,Ég hef eldað tán ár í alls kyns útgbundnari uppskriftitómatsósu og svo aðari uppskriftir.“ Hann

ÁFERÐARFAUR SALTFISEINAR GUNNAR GUÐMUNDDSSSSOON   hefur len
hann uppskrift að einum af uppáhaldssaltfisk
einfaldur en um leið afar bragðgóður.

ar 
ríka
reið
má 

Pen
pipar

Grillað fillet á spjóti, marinerað í hvítlauk,  
ólífuolíu, tímian & dijon sinnepi, borið fram á 
salatbeði með hægelduðum rauðlauk, ristuðum 
sveppum, bakaðri kartöflu & hvítlauks dressingu

kr.

NÝ
TT

 13. APRÍL 2012
BÝR SIG UNDIR 
ÓLYMPÍULEIKANA

UPPLIFIR 
DRAUMAVERKEFNIÐ

STJÖRNUR Á 
SKÍÐUM

100% 
HÁGÆÐA 
MYSUPRÓTEIN

PRÓTEINDRYKKURINN 
SEM ÍSLENDINGAR FÁ 

ALDREI NÓG AF

MS.IS

ÍS
LE

N
SK

A 
 S

IA
.IS

 M
SA

 5
86

99
 0

3/
12

NÚ EINNIG MEÐ
BRÓMBERJABRAGÐI

Uppskriftin að föstudags-
pizzunni er á gottimatinn.is

Græddu á gulli á Grand Hótel 
13., 14. og 15. apríl frá kl 11:00 til 19:00

Staðgreiðum 
allt gull, 
silfur, demanta 
og vönduð úr.

Ekki mun reyna á 18,5 milljarða króna sölutryggingu Landsbankans:

Skuldabréf í Hörpu eru uppseld

Klúbbarnir kjósa
Greta og Jónsi fara vel af 
stað í kosningu alþjóðlegra 
Eurovision-klúbba.
popp 38

Ferskari en áður
Kolbeinn Sigþórsson er 
kominn á fulla ferð á nýjan 
leik með Ajax.
sport 34

Föstudagurinn þrettándi
Margir eru logandi hræddir 
við það þegar þrettándi dag 
mánaðarins er föstudagur. 
tímamót 20

HÆGUR VINDUR  af austri á 
landinu í dag og víða bjart með 
köflum en stöku él eða slydduél við 
S- og SV-ströndina. Frost 0-7 stig 
en 0-5 stiga hiti S-til. 

VEÐUR 4
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KÖNNUN Þóra Arnórsdóttir for-
setaframbjóðandi og Ólafur 
Ragnar Grímsson, sitjandi for-
seti, njóta hvort um sig stuðn-
ings um 46 prósenta þjóðarinnar 
samkvæmt nýrri skoðanakönnun 
Fréttablaðsins. Aðrir frambjóð-
endur komast vart á blað.

Samkvæmt niðurstöðum könn-
unarinnar, sem gerð var á mið-
vikudags- og fimmtudagskvöld, 
fengi Ólafur Ragnar um 46 pró-
sent atkvæða yrði gengið til for-
setakosninga nú. 

Þóra Arnórsdóttir hefur afger-
andi forskot á aðra frambjóð-
endur sem bjóða sig fram gegn 
sitjandi forseta, og fengi sam-
kvæmt könnuninni um 46,5 pró-
sent atkvæða.

Aðrir frambjóðendur njóta mun 
minni stuðnings. Um 2,9 prósent 

þeirra sem afstöðu taka í könn-
uninni segjast myndu kjósa Her-
dísi Þorgeirsdóttur og 1,5 pró-
sent styðja Ástþór Magnússon. 
Jón Lárusson fengi samkvæmt 
könnuninni 1,2 prósent atkvæða 
og Hannes Bjarnason 0,4 prósent.

„Ég sé fram á hörkuspennandi 
forsetakosningar,“ segir Grétar 
Þór Eysteinsson, stjórnmálafræði-
prófessor við Háskólann á Akur-
eyri. Hann segir niðurstöðurnar 
hljóta að gefa Þóru byr í seglin, en 
að sama skapi hljóti þær að vera 
verulegt áhyggjuefni fyrir Ólaf.

Þóra nýtur meiri stuðnings 
meðal kvenna en Ólafur, en fleiri 
karlmenn styðja Ólaf en Þóru. 
Ólafur Ragnar nýtur hins vegar 
meiri stuðnings á landsbyggðinni, 
en Þóra er með sterkari stöðu á 
höfuðborgarsvæðinu. - bj / sjá síðu 8

Ólafur og Þóra hnífjöfn
Ómarktækur munur er á stuðningi við Þóru Arnórsdóttur og Ólaf Ragnar Grímsson samkvæmt könnun Frétta-
blaðsins. Bæði mælast með stuðning um 46 prósenta. Aðrir sem lýst hafa yfir framboði komast varla á blað.

Ástþór 
Magnússon

Hannes 
Bjarnason

Herdís Þor-
geirsdóttir 

Jón 
Lárusson

Ólafur Ragnar 
Grímsson

Þóra 
Arnórsdóttir

40

30

20

10

0

%

HEIMILD: SKOÐANAKÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS 11. OG 12. APRÍL 2012

Skoðanakönnun Fréttablaðsins

1,5% 0,4% 2,9% 1,2% 46,0% 46,5%

BALLIÐ BYRJAÐ Stærsta íshokkímót sem haldið hefur verið á Íslandi hófst í Laugardalnum í gær. 
Ísland spilaði fyrsta leikinn gegn Nýja-Sjálandi en leikirnir eru liður í A-riðli 2. deildar heimsmeistaramótsins. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VÍSINDI Vaktavinna hefur 
umtalsverð áhrif á líkam-
ann, og getur meðal ann-
ars aukið líkur á offitu og 
sykur sýki, samkvæmt nið-
urstöðum rannsóknar sem 
birtar eru í bandarísku vís-
indariti.

Fólk sem vinnur vakta-
vinnu og sefur á ólíkum 
tímum sólarhringsins hvíl-
ist almennt verr. Það hefur 
þau áhrif að líkaminn á erf-
iðara með að stjórna blóð-
sykrinum í líkamanum.

Rannsóknin leiddi í ljós 
að fólk sem byrjaði í vakta-
vinnu fitnaði frekar en 
aðrir, og framleiddi minna 
insúlín. Afleiðingarnar voru 
í sumum tilvikum þær að 
fólkið þróaði með sér ein-
kenni sykursýki.  - bj

Rannsaka áhrif vaktavinnu:

Vaktirnar auka 
líkur á offitu 
og sykursýki
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Ómissandi á pizzuna,
í ofn- og pastaréttina,

á tortillurnar og salatið. 
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Eiríkur, óttist þið ekki að 
undirheimar Akureyrar leggi 
undir sig Vaðlaheiðargöngin?

„Nei, en ef þessir undirheimar á 
Akureyri eru til þá komast þeir ekki 
undan því að greiða í göngin.“

Í Fréttablaðinu í gær segir að aukin harka 
sé í glæpastarfsemi í undirheimum Akur-
eyrar. Heimamenn þar undirbúa nú ásamt 
öðrum göng undir Vaðlaheiði. Eiríkur Björn 
Björgvinsson er bæjarstjóri á Akureyri.

DÓMSMÁL Endurskoðunarfyrirtæk-
ið PricewaterhouseCoopers hefur 
gert kröfu um að slitastjórn Glitnis 
greiði því rúmar 82 milljónir króna 
í skaðabætur vegna málareksturs 
fyrir dómstóli í New York sem engu 
skilaði. Ríkisútvarpið greindi frá 
þessu í gær. Þar sagði jafnframt 
að allir sjömenningarnir sem slit-
astjórnin stefndi fyrir rétt í New 
York undirbyggju nú sams skonar 
kröfur vegna málskostnaðar.

Slitastjórnin stefndi sjömenn-
ingunum í því sem kallað var klíka 
Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og 
endurskoðunarfyrirtækinu vegna 

skuldabréfaútboðs Glitnis vestan-
hafs 2007. Slitastjórnin krafðist 
jafnvirði rúmlega 250 milljarða 
íslenskra króna í skaðabætur. Mál-
inu var hins vegar endanlega vísað 

frá dómi í fyrra með þeim rökum 
að það ætti heima fyrir íslenskum 
dómstólum, ekki bandarískum.

Haft var eftir Stefáni Geir Þór-
issyni, lögmanni Pricewaterhouse-
Coopers, á RÚV í gær að málatil-
búnaður slitastjórnarinnar hefði 
reynst tilhæfulaus og að þetta hefði 
verið dýrasta réttarfarstilraun í 
Íslandssögunni. 

Steinunn Guðbjartsdóttir, for-
maður slitastjórnar, sagði við RÚV 
að stefnan hefði ekki verið tilhæfu-
laus heldur gerð að ráði þarlendra 
lögmanna. Hafni slitastjórnin kröf-
unni fari hún fyrir dómstóla.  - sh

Sjömenningar og endurskoðunarfyrirtæki vilja málskostnað endurgreiddan:

PWC krefur Glitni um 82 milljónir

GLITNIR Slitastjórnin taldi endurskoð-
unarfyrirtækið samsekt í miklu samsæri 
um að mergsjúga bankann.

SAMFÉLAGSMÁL Priyanka Thapa, 24 
ára gömul kona frá Nepal, hefur 
fengið dvalarleyfi hér á landi. 
Henni hafði áður verið neitað um 
dvalarleyfi af mannúðarástæð-
um. 

 Priyanka stóð frammi fyrir 
því að giftast sér ókunnugum 
eldri manni í Nepal til þess að 
bjarga fjölskyldu sinni frá sárri 
fátækt. Útlendingastofnun synj-
aði umsókn hennar um dvalar-
leyfi í mars í fyrra, en eftir fund 
Ögmundar Jónassonar innanrík-
isráðherra með stofnuninni var 
mál hennar tekið upp að nýju. 

„Ég er svo glöð. Þetta er besti 
dagur lífs míns,“ segir Priyanka. 
Hún vill búa á Íslandi í framtíð-
inni og dreymir um að mennta 
sig vel og stofna fyrirtæki, en 
hún leggur nú stund á nám í 
lyfjafræði við Háskóla Íslands. 
„Ég vil verða vel menntaður og 
traustur íslenskur ríkisborgari. 
Yfirvöld í landinu hafa gefið mér 
tækifæri til að vera hér svo ég vil 
gera mitt besta til að gefa af mér 
til baka.“

Priyanka kom hingað til lands 
til þess að vera barnfóstra hjá 
Þórólfi Gunnarssyni og Önnu 
Láru Steingrímsdóttur fyrir 
tveimur og hálfu ári. Hún hóf 
nám samhliða barnfóstrustarf-
inu í verk- og raunvísindadeild 
hjá Keili og útskrifaðist þaðan 
sem dúx síðastliðið haust. 

„Ég á fjölskyldu og marga mjög 
góða vini sem styðja við mig og 
hjálpa mér,“ segir hún. „Ísland er 
eins og annar heimur; með nýja 
fjölskyldu og nýja vini. Þetta er 
nýtt líf.“ 

Umsóknarferlið um dvalar-

leyfi Priyönku hófst í nóvember 
árið 2010. Þórólfur segir það hafa 
tekið á. 

„Þetta er búið að vera ströggl 
í kerfinu síðan. Þetta er orðinn 
ansi langur tími,“ segir hann.

Dvalarleyfið þýðir að Priyanka 
getur klárað námið og farið í 

meistaranám í lyfjafræði, eins og 
hún hefur stefnt að. Þá getur hún 
farið að vinna fyrir sér með skól-
anum, sem hún hefur ekki getað 
gert án dvalarleyfisins. 

Þórólfur segir fjölskylduna 
mjög þakkláta fyrir hjálpina sem 
hún hefur fengið. Hann nefnir 
lögmannsstofuna Rétt, sem hefur 
aðstoðað þau. Priyanka sagði 
sögu sína upphaflega í Frétta-
blaðinu á aðfangadag 2010, og 
Þórólfur þakkar fjölmiðlum líka. 

thorunn@frettabladid.is

sunna@frettabladid.is

Priyanka búin að fá 
dvalarleyfi á Íslandi
Priyanka Thapa, 24 ára nepölsk kona, hefur fengið dvalarleyfi hér á landi af 
mannúðarástæðum. Henni hafði áður verið synjað um leyfið. Er búin að sækja 
um ríkisborgararétt og vill verða Íslendingur. Besti dagur lífs míns, segir hún.

ÍSLAND ER NÝR HEIMUR Priyanka leggur nú stund á nám í lyfjafræði við Háskóla 
Íslands eftir að hafa útskrifast sem dúx frá Keili síðasta haust.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HVERAGERÐI Ekki verður keppt 
í körfubolta í nýja uppblásna 
íþróttahúsinu í Hveragerði. Þetta 
kom fram í bókun Róberts Hlöð-
verssonar, fulltrúa minnihluta 
Samfylkingarinnar, þegar hann 
samþykkti í bæjarráði að verja 
yfir tíu milljónum króna í nýtt 
parket í sal núverandi íþróttahúss 
Hveragerðisbæjar. 

Róbert kvað ekki annað í stöð-
unni svo hægt yrði áfram að 
halda körfuknattleiksmót í bæjar-
félaginu því gerð væri krafa um 
parketgólf fyrir slíkt. Hann sagði 
hins vegar að ætla hefði mátt að 
400 milljóna lofthýsið leysti vand-
ann. „Svo er þó ekki því rakastig 
hýsisins leyfir ekki að þar inni sé 
hægt að hafa parketgólf.“ - gar

Nýtt parket í Hveragerði:

Ekki körfubolti 
í nýju lofthýsi

VÍSINDI Margar tegundir kóral-
rifja ættu að geta aðlagast hlýrri 
sjó og þar með þrifist áfram hvað 
sem gróðurhúsaáhrifum líður, 
samkvæmt niðurstöðum nýrrar 
rannsóknar.

Kórallarnir reiða sig á þörunga 
sem búa í þeim og sjá þeim fyrir 
orku. Hingað til hafa vísinda-
menn talið að flestar tegundir 
kóralla gæti aðeins nýtt sér eina 
tegund af þörungum. Með rann-
sóknum á 39 tegundum kóralla 
hefur sú kenning verið hrakin.

Það þýðir að kórallarnir gætu 
orðið heimili hitaþolnari þörunga 
með hækkandi hitastigi jarðar-
innar, og þar með lifað af breyt-
ingar á umhverfi sínu.  - bj

Kórallar aðlagast hærri hita:

Þörungar lykill 
að framtíðinni

Í HÆTTU Kóralrif eru víða talin í mikilli 
hættu vegna hækkandi hitastigs sjávar.

NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Þrír menn hafa verið dæmdir í þriggja 
og tveggja ára fangelsi fyrir smygl á tæpu kílói af 
mjög hreinu kókaíni. Þá var maður á áttræðisaldri 
dæmdur í 18 mánaða fangelsi fyrir að flytja efnið 
til landsins. Dómurinn féll í Héraðsdómi Reykja-
ness í gær. 

Maðurinn sem hlaut þyngstan dóminn heitir 
Andri Þór Eyjólfsson og er 25 ára gamall. Hann 
hefur áður hlotið fjölda refsidóma fyrir margvís-
leg brot. 

Hinir tveir, Ágúst Jón Óskarsson og Hafþór 
Logi Hlynsson, hlutu báðir tveggja ára dóm fyrir 
smyglið. Ágúst Jón verður þrítugur á árinu en 
Hafþór 25 ára.

Fram kemur í dómnum að kókaínið var af mikl-
um styrkleika og hefði mátt drýgja þannig að úr  
yrðu rúm þrjú kíló í sölu.

Maðurinn sem flutti efnin til landsins er fæddur 
árið 1941. Hann var handtekinn í febrúar 2010 
þegar hann kom til landsins með flugi frá Kaup-
mannahöfn. Efnið var falið í ferðatösku. 

Við yfirheyrslur hjá lögreglu bar maðurinn að 
hann hefði verið þvingaður til þess að flytja efnið 

til landsins, meðal annars með líflátshótunum. 
Hann varð tvísaga um hvort hann hefði vitað að 
um kókaín væri að ræða.

Fram kemur í dómnum að við uppkvaðningu 
refsingar yfir manninum sem flutti efnin til lands-
ins hafi verið litið til þess að hann upplýsti lög-
reglu um málið auk þess sem tekið hafi verið tillit 
til aldurs mannsins. Ekkert benti til annars en að 
maðurinn hefði verið burðardýr, þótt framburður 
hans hefði verið mjög reikull.  - óká

Þrír voru dæmdir til þriggja og tveggja ára fangelsisvistar fyrir kókaínsmygl:

Þvingaður til að flytja efnið inn

SLYS Alvarlegt köfunarslys varð í 
Silfru á Þingvöllum um hádegis-
bil í gær. Um var að ræða erlenda 
konu á fimmtugsaldri sem var 
sótt af þyrlu Landhelgisgæslunn-
ar og var hún flutt á slysadeild 
Landspítalans. 

Samkvæmt vakthafandi lækni 
á gjörgæsludeild í gærkvöld er 
konan ekki í lífshættu og var 
líðan hennar eftir atvikum góð. 
Hún var með skerta meðvitund 
þegar komið var með hana á spít-
alann um miðjan dag í gær. Hún 
var sett í háþrýstiklefa. Ekki er 
vitað að svo stöddu hversu lengi 
konan verður á spítalanum.   - sv

Flutt með þyrlu á slysadeild:

Hætt komin við 
köfun í Silfru

SERBÍA, AP Málverk eftir Cezanne, 
sem var stolið af safni í Sviss 
árið 2008, er fundið í Serbíu. 

Talið er að um sé að ræða mál-
verkið „Drengurinn í rauða 
vestinu“ en yfirvöld hafa ekki 
staðfest það. Málverkið er metið 
á 109 milljónir Bandaríkja-
dala, eða tæpa fjórtán milljarða 
íslenskra króna. Málverkinu var 
stolið ásamt þremur öðrum verð-
mætum málverkum árið 2008, en 
tvö þeirra fundust skömmu eftir 
ránið.  - þeb

Var stolið árið 2008: 

Milljarða mál-
verk fundið 

SÝRLAND Vopnahlé hófst í Sýrlandi 
í gærmorgun. Helstu samtök 
stjórnarandstæðinga í landinu, 
sýrlenska þjóðarráðið, hvöttu fólk 
til að nota tækifærið og mótmæla 
friðsamlega um landið allt í dag. 
Mótmælin beinast gegn Assad 
forseta og stjórn hans. 

Leiðtogi ráðsins segir mótmæl-
in mikilvæg til að setja þrýsting 
á vopnahléð, sem Kofi Annan, 
erindreki Sameinuðu þjóðanna, 
hefur lýst sem svo viðkvæmu að 
það geti rofnað með einu byssu-
skoti.  - sv

Vopnahlé í Sýrlandi hélt:

Fólk hvatt til að 
mótmæla í dag

Husky-hundurinn aflífaður
Husky hundurinn sem drap kött í 
Dofraborgum í Grafarvogi fyrir um ári 
síðan hefur verið aflífaður. Eigendur 
hundsins ákváðu að láta aflífa hann.

LÖGREGLUFRÉTTIR

SPURNING DAGSINS

Ég er svo glöð. Þetta 
er besti dagur lífs 

míns. 

PRIYANKA THAPA

grömm af kókaíni sem 
reynt var að smygla til 
landsins í september 

2010 voru gerð upptæk. Efnið var svo sterkt 
að drýgja hefði mátt það fyrir sölu þannig að 
úr yrðu þrjú kíló.

DÓMUR HÉRAÐSDÓMS REYKJANESS
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Rússneski píanósnillingurinn
Arcadi Volodos
Harpa, Eldborg
20. maí

Ástríðufulla röddin
Buika 
Harpa, Eldborg 
3. júní

Hljómskálinn
Harpa, Eldborg
2. júní

Bryan Ferry
Harpa,Eldborg
27. og 28. maí

Franski tónlistarmaðurinn
Yann Tiersen

Harpa, Norðurljós 
31. maí

Kammersveitin
flytur Bach svíturnar undir 

stjórn Richard Egarr
Harpa, Eldborg

20. maí 

Íd og GusGus
bjóða í ferðalag fyrir öll 
skilningarvitin
Harpa, Norðurljós
18. og 19. maí

Norræni leiklistarviðburður ársins
Bræður - 

fjölskyldusaga
Vesturport - Borgarleikhúsið

1. og 2. júní 

Verðlaunasýning 
frá Sviss 
Pétur 
Gautur
Þjóðleikhúsið
30. maí

Bliss
Ragnar Kjartansson
Þjóðleikhúsið
21. maí

Anna,
Tinna og 
tveir 
flyglar
Norðurljós
3. júní

Flakk
Tónleikaþrenna 
í Kaldalóni.

Tónskáld: Anna 
Þorvaldsdóttir, 
Berglind María 
Tómasdóttir og 
Páll Ragnar 
Pálsson
Harpa, Kaldalón
23. maí, 
1. og 2. júní

Ljóðatónleikar 
Christoph 
Prégardien
Harpa, Norðurljós
27. maí 

Splunkuný leikrit
á óvenjulegum sýningarstöðum
21.–26. maí

Fjölbreytt dagskrá Listahátíđar
Miđasala er hafin

Miðasala á alla viðburði hátíðarinnar á www.listahatid.is

...og fjöldi 
annarra viðburða.

Kynntu þér
fjölbreytta dagskrá 
á www.listahatid.is

Miðasölusími: 561 2444 / Miðasölusími á viðburði í Hörpu: 528 5050  
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London
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San Francisco
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HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  
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FÍNT VEÐUR UM 
HELGINA  Það 
verður veðurblíða 
víða á landinu um 
helgina einkum 
norðan og austantil 
en heldur svalt í  
veðri. Á sunnudag 
fer að hvessa af 
suðaustri við suð-
vesturströndina 
með úrkomu um 
kvöldið.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

GENGIÐ 12.04.2012

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

229,1315
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

126,80 127,40

202,36 203,34

166,62 167,56

22,396 22,528

21,900 22,028

18,726 18,836

1,5648 1,5740

195,49 196,65

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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50%
afsláttur

EFNAHAGSMÁL Kreppur verða langvinnari og 
dýpri eftir því sem heimili eru skuldsettari í 
aðdraganda þeirra. Þetta er meðal þess sem fram 
kemur í nýrri skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins (AGS) um skuldir heimila. Bornar eru saman 
skuldakreppur og fall eignaverðs víða um lönd á 
ólíkum tímum. 

Í skýrslu AGS kemur fram að endurfjármögnun 
banka í fjármálakreppu sé lykilatriði í glímunni 
við  skuldavanda heimila. Í þeim samanburði 
komi Ísland vel út, til dæmis miðað við Kólumbíu 
árið 1999 og Ungverjaland í dag.

„AGS klappar íslenskum stjórnvöldum lof í 
lófa fyrir að hafa brugðist við vanda heimilanna 
í kjölfar hrunsins með víðtækum almennum 

aðgerðum sem miðuðust við að draga úr skuld-
setningu þeirra og koma í veg fyrir fjöldagjald-
þrot og algjört verðhrun á fasteignamarkaði,“ 
segir í umfjöllun Greiningar Íslandsbanka. 

 Þó er í skýrslunni bent á að dýpra hafi verið á 
hvata heimila til að taka með samræmdum hætti 
þátt í áætlun um endurskipulagningu skuldavand-
ans og afskriftaþörfin hafi aukist eftir því sem 
lengur var beðið. „Þá segir í skýrslu AGS að skil-
yrðislaus frestur nauðungarsölu og frysting lána 
hafi dregið úr hvatanum til að hraða lausn mála 
og tíðar breytingar á ramma endurskipulagning-
ar skuldavandans hafi ýtt undir væntingar um 
enn rausnarlegri úrræði,“ segir á vef stjórnar-
ráðsins. - óká

Afskriftaþörfin jókst eftir því sem lengur var beðið með að taka á vandanum:

Skuldsett heimili dýpka og lengja kreppur

REYKJAVÍK AGS segir aðgerðir til að draga úr 
skuldsetningu heimila hafa stutt við efnahagsbata 
hér.   FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Í umfjöllun í blaði gærdagsins vantaði 
fyrir mistök áfangastaðinn Kaunas 
í Litháen á lista yfir þá staði sem 
Wow air flýgur til og á korti sem sýnir 
áfangastaði allra flugfélaga sem fljúga 
frá Keflavíkurflugvelli.

LEIÐRÉTT

BESSASTAÐIR Kristín Ingólfsdótt-
ir, rektor Háskóla Íslands, gefur 
ekki kost á sér til embættis for-
seta Íslands í 
komandi kosn-
ingum. 

Kristín segir 
í yfirlýsingu 
að hún þakki 
af auðmýkt og 
einlægni það 
mikla traust 
sem henni 
hefur verið sýnt 
vegna hugsan-
legs framboðs. „Niðurstaða mín 
er sú að ég geti mest lagt af mörk-
um enn um sinn í embætti rektors 
Háskóla Íslands,“ segir Kristín. 

Hún segist eiga ólokið verki við 
skólann. Uppbygging menntakerf-
is og háskólastarfs sé einn mikil-
vægasti þátturinn í endurreisn 
samfélagsins. Að því verki ætlar 
Kristín Ingólfsdóttir að einbeita 
sér næstu misseri.  - aþ

Þakkar af auðmýkt mikið traust:

Kristín ekki í  
forsetaframboð

KRISTÍN 
INGÓLFSDÓTTIR

SVÍÞJÓÐ Gestir á veitingastöðum og 
kaffihúsum í Södertälje í Svíþjóð 
fá ekki alltaf á diskinn þann rétt 
sem þeir pöntuðu af matseðlinum. 

Það sem þeir telja vera nauta-
steik er stundum hrossakjöt og 
rauðsprettan er einhver allt önnur 
fisktegund. 

Könnun fulltrúa umhverfisskrif-
stofunnar í borginni á 89 stöðum 
leiddi í ljós að á 67% þeirra voru 
réttar matartegundir ekki bornar 
fram í einu eða fleiri tilfellum. 
Talið er að bæði sé um svindl og 
vankunnáttu að ræða.

Kannanir í nokkrum öðrum 
sveitarfélögum í Svíþjóð hafa leitt 
svipaðar niðurstöður í ljós.  - ibs

Svindl í veitingahúsum:

Hrossakjöt í 
stað nautakjöts

LANDHELGISGÆSLAN Þýskt tundur-
dufl kom í veiðarfæri togarans 
Sóleyjar Sigurjóns 20 sjómílur 
vestur af Reykjanestá á  miðviku-
dagsmorgun. Duflið var sprengt 
seinna sama dag í Stapafelli.

Staðsetning duflsins kom 
sprengjusérfræðingum á óvart. 
Vitað er að tundurdufl voru lögð 
norðar á hafsvæðinu en ekki á því 
svæði þar sem það var tekið. 

Skipverjar bentu sprengjusér-
fræðingum á að nýleg nót væri 
föst við duflið. Virðist vera sem 
annað skip hafi fengið duflið í 
veiðarfærin en síðan látið það 
falla að nýju í hafið. Er það ámæl-
isvert enda hætta í því fólgin að 
meðhöndla slíkar sprengjur. - bþh

Tundurdufli eytt í Njarðvík:

Lét tundurdufl 
að nýju í hafið

RÉTT MEÐHÖNDLUN Sérfræðingar telja 
að annað skip hafi áður fengið duflið í 
veiðarfærin. MYND/LANDHELGISGÆSLAN

Stungið upp á friðun Nasa
Hugmynd af vefnum Betri Reykjavík 
um friðun byggingarinnar sem hýsir 
skemmtistaðinn Nasa við Austurvöll 
var tekin fyrir í fyrradag í skipulags-
ráði borgarinnar. Ábendingin verður 
tekin til formlegrar afgreiðslu þegar 
skipulagssamkeppni um Ingólfs torg 
lýkur og gerð deiliskipulags hefst.

REYKJAVÍKURBORG

VIÐSKIPTI Oddný G. Harðardóttir 
iðnaðarráðherra mun á næstunni 
óska eftir tilnefningum frá öllum 
þingflokkum í starfshóp sem 
kanna á hagkvæmni þess að selja 
raforku til Evrópu um sæstreng. 
Að mati Landsvirkjunar gæti raf-
orkusala til Evrópu stórbætt lífs-
kjör á Íslandi.

„Lagning sæstrengs til Evrópu, 
samhliða öflugri iðnaðarupp-
byggingu á Íslandi, er líklega eitt 
stærsta viðskiptatækifæri sem 
Íslendingar hafa staðið frammi 
fyrir,“ sagði Hörður Arnarson, for-
stjóri Landsvirkjunar, á ársfundi 
fyrirtækisins í gær. Þar fjallaði 
hann um niðurstöður stefnumót-
unarvinnu fyrirtækisins síðustu 
misseri. 

Í máli Harðar kom fram að 
hlutverk Landsvirkjunar væri að 
hámarka afrakstur af þeim orku-
lindum sem fyrirtækinu sé trúað 
fyrir með sjálfbæra nýtingu, 
verðmætasköpun og hagkvæmni 
að leiðarljósi. Til framtíðar liggi 
tækifæri fyrirtækisins í því að 
auka fjölbreytni viðskiptavina en 
jafnframt tryggja þeim iðnaði sem 
fyrir er möguleika til vaxtar.

Hörður hefur áður talað um að 
fjölga þurfi viðskiptavinum Lands-
virkjunar og minntist í gær á gagn-
rýni sem fyrirtækið hefur sætt 
fyrir að hafa ekki gengið frá nýjum 
orkusölusamningi síðustu ár. Sagði 
hann erfitt ástand í alþjóðlegu 
efnahagslífi ekki hafa unnið með 
fyrirtækinu en bætti svo við að 
Landsvirkjun væri nú í viðræðum 
um orkusölu vegna alls tíu verk-
efna. Þá sagði hann fyrstu stig 

slíkra viðræðna alltaf fara fram í 
trúnaði, bæði vegna óska mótaðila 
og til að byggja ekki upp óraunhæf-
ar væntingar.

Varðandi hugmyndir um lagn-
ingu sæstrengs sagði Hörður þær 
lengi hafa verið til staðar. Á síðustu 
árum hefði ýmiss konar þróun gert 
hugmyndina meira spennandi en 
áður. Þar skipti mestu að orkuverð 
hafi hækkað mikið í Evrópu, ekki 
síst þar sem ríkisstjórnir á svæð-
inu hafi skuldbundið sig til að auka 
hlutfall endurnýjanlegrar orku í 
löndum sínum.

Þá lagði Hörður áherslu á nauð-
syn þess að breið sátt þyrfti að 

skapast um verkefnið í íslensku 
samfélagi. Greina þyrfti tækni-
leg atriði verkefnisins en einnig 
möguleg samfélagsleg áhrif þess 
svo sem á raforkuverð til íslenskra 
heimila. Myndi það sennilega 
hækka lítillega en þó þannig að 
vel gerlegt væri að hlífa heimilum 
við verðhækkunum væri það vilji 
stjórnvalda.

Loks kom fram að Landsvirkj-
un teldi áhugaverð tækifæri felast 
í nýtingu vindorku á Íslandi. Með 
það fyrir augum yrðu tvær vind-
myllur reistar á Suðvesturlandi í 
haust í rannsóknar skyni.

 magnusl@frettabladid.is

Sæstrengur til Evrópu 
gæti stórbætt lífskjör
Skipaður verður þverpólitískur starfshópur sem kanna á hagkvæmni þess að 
selja raforku til Evrópu um sæstreng. Forstjóri Landsvirkjunar segir gríðarleg 
tækifæri felast í sæstreng þar sem eftirspurn eftir grænni orku hafi margfaldast.

HÖRÐUR ARNARSON OG RAFNAR LÁRUSSON Í HÖRPU Í GÆR Hátt í 500 gestir mættu 
á ársfund Landsvirkjunar í gær en hann var haldinn í Silfurbergi í Hörpu í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



Gildir til 15. apríl á meðan birgðir endast.
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Setjið kjúklingalundirnar í skál og veltið þeim upp úr creole kryddinu og saltinu. Steikið kjúklinginn 
á pönnu upp úr smjörinu og olíunni og setjið svo til hliðar. Sjóðið brokkolíið þar til að það er 
hægt að stinga hníf í gegnum það. Steikið sveppina og vorlaukinn á pönnunni í 3-4 mínútur. 
Bætið brokkolíinu og hvítlauknum út í og steikið áfram í 2-3 mínútur. Hellið rjómanum saman við 
ásamt parmesanostinum og kjúklingakraftinum og látið malla áfram í 5-10 mínútur. Sjóðið pastað 
samkvæmt pakkningu og sigtið vatnið frá. Veltið pastanu upp úr sósunni og setjið á diska, raðið 
kjúklingabitunum ofan á og stráið steinselju yfir.

600 g kjúklingalundir, 
skornar til helminga
2½  msk Creole krydd
½ tsk salt
1 msk smjör
1 msk olía
200 g sveppir, 
niðurskornir
2 vorlaukar, saxaðir

CREOLE KJÚKLINGAPASTA
fyrir 4 að hætti Rikku

2.294kr/kg.

Verð áður 2.698.-

TILBOÐ

2.209kr/kg.

Verð áður 2.598 .-

TILBOÐ

2.999kr/kg.

Verð áður 3.998.-

TILBOÐ

879kr/pk.

Verð áður 1.098.-

TILBOÐ

2.284kr/kg.

KJÚKLINGA
LUNDIR

Verð áður 2.854.- 

UPPSKRIFT

1 hvítlauksrif, pressað
150 g brokkolí
250 ml rjómi
60 g parmesanostur, 
rifinn
½ kjúklingakraftskubbur
1 msk söxuð fersk 
steinselja
500 g spaghetti

SÚRT SÆTTGRÆN EPLI KONFEKT EPLI RAUÐ EPLI GUL EPLI JONAGOLD FUJIROYAL GALA

Club steikarsamloka
með bernaise sósu

MínútusteikLærissneiðar, blandaðar
marineraðar

Lambakótilettur
grillmarineraðar

198kr/stk.

BARNA
VAGNINN

659kr/stk.

ÍTALÍA 
ÓLÍFUOLÍA

Ómissandi fyrir helgina!

TILBOÐ

299kr/stk.

HEILKORNABRAUÐ

Verð áður 449.-

TILBOÐ

399kr/stk.

BERRY COMPANY
SAFAR

Verð áður 429.-

TILBOÐ

359kr/stk.

FREYJU HRÍS

Verð áður 449.-

TILBOÐ

299kr/stk.

VÍTAMÍN VATN

Verð áður 359.-

TILBOÐ

BIOMEGA
VÍTAMÍN

20        
afsláttur v/kassa

%
        

NÝTT
XXX-TRIPLE BERRY

FERSKUR ÍSLENSKUR 

BARNAMATUR

Í MJÓLKURKÆLUM VERSLANA

Ljúffengt og gott!

epli eru ekki   
    bara epli!
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DAGSKRÁ:
1. Hefðbundin aðalfundarstörf

 2. Önnur mál.

AÐALFUNDUR
MIÐBORGARINNAR OKKAR

Léttar veitingar, tónlist og spjall 
að afloknum fundarstörfum.

STJÓRNIN

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

OPIÐ LAUGARDAGA 10-15.00

Glæný Bláskel
frá Stykkishólmi

Ferskur Túnfiskur
Alla föstudaga og laugardaga

Humar 2000 kr.kg
Óbrotinn fyrsta flokks humar

OOPPIIÐÐ LLAAUUGGAARRDDAAGGAA 1100-1155 0000

Fiskibollur  
að dönskum hætti

(lax, þorskur, dill, rjómi, krydd)

Harðfiskurinn 
frá Stykkishólmi

Þessi sjúklega góði

Humarsoð
frá 

Hornarfirði

SJÁVARÚTVEGUR Stofnvísitala þorsks 
hefur ekki verið hærri síðan 1985 
og hækkar nú fimmta árið í röð. 
Hafrannsóknastofnunin birti niður-
stöður úr stofnmælingu botnfiska á 
Íslandsmiðum (vorralli) í gær.

Stofnunin segir hækkunina 
undanfarin ár mega rekja til þess 
að meira hefur fengist af stórum 
þorski.

Allt bendir til þess að 2011 
árgangur þorsks sé meðal stærstu 
árganga frá 1985. Árgangur-
inn 2010 var lítill en árin tvö þar 
á undan voru árgangarnir yfir 
meðal lagi.

„Í ástandsskýrslu okkar í fyrra 
gerðum við ráð fyrir áframhald-
andi aukningu í stofninum ef afla-
reglunni sem er í gildi yrði fylgt,“ 
segir Jóhann Sigurjónsson, for-
stjóri Hafró. „Ráðgjöf stofnun-
arinnar liggur ekki fyrir fyrr en 
í júní. Stofnmælingin nú gengur 
inn í stofnmatið og er mikilvægur 
þáttur í því.“

Spurður hvort vísbendingar um 
stækkun stofnsins í þetta mörg 
ár í röð gefi ekki forsendur til að 
hækka aflamarkið segir Jóhann að 
aflareglan byggi á ákveðnum for-
sendum. „Hún hefur verið prófuð 
með tilliti til viðmiða sem notuð 
eru á alþjóðlegum vettvangi varð-
andi sjálfbærar veiðar. Þá er auð-
vitað gert ráð fyrir því að reglunni 
sé fylgt. Með henni fáum við minni 
sveiflur í veiðunum.“

„Eflaust gagnrýna einhverjir 
aflaregluna. Ég held að styrking 
þorskstofnsins undanfarið, sýni 
hversu mikilvægt er að fylgja 
aflareglunni. Það var skynsamleg 
ákvörðun að draga úr sókninni og 
ávinningurinn er stærri stofn og 
sterkari árgangar, sem er ávísun 
á meiri afla í framtíðinni.“

Stofnvísitala ýsu helst stöðug 
frá fyrri árum. Lengdardreifing 
og aldursgreining ýsunnar bendir 
til að allir ýsuárgangar eftir 2007 
séu lélegir.

„Eftir aldamótin síðustu höfum 

við haft hlýskeiðseinkenni á 
Íslandsmiðum. Við höfum verið að 
fá nýjar tegundir inn í lögsöguna 
og stofnar sem héldu til við suður-
ströndina, í hlýrri sjó, hafa verið 
að færa sig norðar. Þetta er í svo 
miklum mæli að meirihluti ýsu-
stofnsins heldur sig þar.“

Aldrei hefur fengist jafn lítið 
af lúðu í vorralli og síðustu tvö ár. 
Stofnvísitalan er um 40 sinnum 
lægri en árin 1985-1986. Frá og 
með áramótum hefur ríkt algert 
bann við lúðuveiðum á Íslands-
miðum vegna smæðar stofnsins.

Tillögur stofnunarinnar um 
aflamark fyrir næsta fiskveiðiár 
verða kynntar í byrjun júní.

 birgirh@frettabladid.is

Þorskstofninn ekki 
stærri síðan 1985
Niðurstöður Hafrannsóknastofnunar úr stofnmælingu botnfiska benda til að 
þorskstofninn fari stækkandi. Hlýnun sjávar á Íslandsmiðum veldur breyting-
um á útbreiðslu fiskstofna og nýjar tegundir finnast við Íslandsstrendur.

NÓG AF ÞORSKI Stofninn styrkist nú ár frá ári og þorskurinn er stór sem skýrir meðal 
annars hækkun vísitölunnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Heildaraflamark þorsks 
árin 1985 og 2006-2011

Í þúsundum tonna
Ár Heildaraflamark % miðað við 1985
1985 263 100%
´06-´07 193 73,4%
´07-´08 130 49,4%
´08-´09 160 60,8%
´09-´10 155 58,9%
´10-´11 160 60,8%
 Heimild: Ástandsskýrsla 

Hafrannsóknastofnunar 2011

STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðardótt-
ir forsætisráðherra segir íslensk 
stjórnvöld ekki munu koma í veg 
fyrir friðsamleg mótmæli Falun 
Gong hreyfingarinnar. Forsætis-
ráðherra Kína, Wen Jiabao, kemur 
hingað til lands í opinbera heimsókn 
þann 20. apríl næstkomandi. Bæði 
innlendir og erlendir Falun Gong 
iðkendur segjast ætla að halda „frið-
samlega áminningu“ í tilefni heim-
sóknarinnar en taka fram að ekki sé 
um bein mótmæli að ræða. 

„Þegar farið var að undirbúa 
þessa heimsókn var því skýrt komið 

á framfæri við kínversk stjórnvöld 
að friðsamleg mótmæli væru að 
sjálfsögðu heimil enda væri það lýð-
ræðislegur réttur hér á landi,“ sagði 
Jóhanna á Facebook í gær.

Þegar Jiang Zemin, þáverandi 
forsætisráðherra Kína, kom hingað 
árið 2002 meinuðu íslensk stjórn-
völd Falun Gong hreyfingunni inn-
göngu í landið. Nýlega var lögð fram 
þingsályktunartillaga á Alþingi þess 
efnis að íslensk stjórnvöld myndu 
biðja iðkendur Falun Gong afsök-
unar á að hafa meinað þeim að iðka 
tjáningarfrelsi sitt hér.  - bþh

Íslensk stjórnvöld munu ekki koma í veg fyrir friðsamleg mótmæli:

Falun Gong leyft að mótmæla

FALUN GONG Bannað var að iðka Falun 
Gong síðast þegar forsætisráðherra Kína 
heimsótti Ísland.

VIÐURKENNING Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, veitti í 
gær Trefjum ehf. útflutningsverð-
laun forseta Íslands. Athöfnin fór 
fram á Bessastöðum og tók Auðun 
N. Óskarsson, framkvæmdastjóri 
Trefja, við verðlaununum. 

Trefjar þykja hafa sýnt forystu 
í þróun og smíði báta úr trefja-
plasti til fiskveiða. Fyrirtækið 
hefur sýnt lofsvert frumkvæði í 
vöruþróun og markaðssetningu. 
Þá þykja Trefjar framleiða gæða-
vörur sem eiga greiðan aðgang á 
alþjóðlegan markað. 

Ljósmyndarinn Ragnar Axels-
son, betur þekktur sem Rax, 
hlaut sérstaka heiðursviðurkenn-
ingu. Myndir Rax af lífi fólks hér 
á landi og óblíðum náttúruöflum 
sem móta lífshætti þess og venjur 
hafa birst í blöðum og tímaritum 
um heim allan.  - aþ

Bátaframleiðandinn Trefjar hlaut í gær Útflutningsverðlaun forseta Íslands:

Rax hlaut heiðursviðurkenningu

Á BESSASTÖÐUM Ragnar Axelsson ljósmyndari hlaut sérstaka heiðursviðurkenningu 
fyrir að hafa borið hróður Íslands víða.  FRÉTTABLAÐIÐ STEFÁN

BRETLAND, AP Talið er að sérstök 
símalína í Bretlandi, sem ætluð er 
fyrir nafnlausar ábendingar um 
hryðjuverkastarfsemi, hafi verið 
hleruð af tölvuhökkurum. 

Lögreglan í London rannsakar 
málið. Talið er að fólk hafi hringt 
með falskar ábendingar og birt 
upptökur á netinu. Þá er verið að 
rannsaka hvort samtöl milli lög-
reglu og starfsfólks hryðjuverka-
línunnar hafi verið tekin upp. 
Hakkarar hafa birt upptökur á 
netinu og segjast hafa hringt um 
700 sinnum í númerið.  -  þeb

Símalína hökkuð í Bretlandi:

Birtu símtöl 
um hryðjuverk

Óttast þú vaxandi verðbólgu?
Já   94,1%
Nei 5,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Átt þú snjallsíma?

Segðu þína skoðun á Vísi.is

KJÖRKASSINN



Tilboð 89.990.- 

Tilboð 79.990.- 

Tilboð 44.990.- Tilboð 19.990.- 

SONY SPJALDTÖLVA WI-FI 3G 
S1 SGPT111SE

HÁKLASSA HEIMABÍÓ BLU-RAY 
BDV-EF200

HÁGÆÐA MYNDAVÉL
DSC-WX7B

FRÁBÆR FERMINGARGJÖF! 
DSC-W510B

Sony Center 
Verslun Nýherja Borgartúni
569 7700

40” LED 3D HÁGÆÐA SJÓNVARP

46” LED 3D HÁGÆÐA SJÓNVARP

Tilboð 319.990.- 

55” LED 3D HÁGÆÐA SJÓNVARP

Tilboð 439.990.- 

Tilboð 249.990.- 

Blu-Ray spilari 
fylgir

249.990,-
FINAL CALL

Sparaðu 100.000.-

5
ÁRA ÁBYRGÐ

89.990,-
FINAL CALL

Sparaðu 20.000.-

19.990,-
FINAL CALL

Sparaðu 10.000.-

SONY CENTER 
ER FLUTT 
Í VERSLUN NÝHERJA
í BORGARTÚNI!

79.990,-
FINAL CALL

Sparaðu 20.000.-

44.990,-
FINAL CALL

Sparaðu 10.000.-
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Þóra Arnórsdóttir og Ólaf-
ur Ragnar Grímsson hafa 
afgerandi forskot á aðra 
sem lýst hafa yfir fram-
boði til forseta. Gæti þýtt að 
Ólafur Ragnar leggi í harð-
ari baráttu en ella segir 
stjórnmálafræðingur. Hann 
telur Þóru eiga meira inni 
þegar hún hefur kosninga-
baráttuna fyrir alvöru.

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands, og Þóra Arnórsdóttir for-
setaframbjóðandi mælast með svo 
gott sem sama stuðning samkvæmt 
niðurstöðum nýrrar skoðanakönn-
unar Fréttablaðsins, sem gerð var 
í gær og fyrrakvöld. 

Alls segjast 46 prósent þeirra 
sem afstöðu taka til einhvers fram-
bjóðanda styðja Ólaf Ragnar til 
áframhaldandi setu sem forseti. Um 
46,5 prósent segjast myndu kjósa 
Þóru yrði gengið til kosninga nú. 
Munurinn á Ólafi og Þóru er innan 
skekkjumarka könnunarinnar.

Aðrir sem lýst hafa yfir fram-
boði njóta mun minni hylli meðal 
kjósenda. Alls segjast 2,9 prósent 
þeirra sem afstöðu taka styðja Her-
dísi Þorgeirsdóttur lagaprófessor. 
Um 1,5 prósent styðja Ástþór Magn-
ússon athafnamann.

Jón Lárusson lögreglumaður 
fengi samkvæmt könnuninni um 1,2 
prósent atkvæða og Hannes Bjarna-
son úr Skagafirði fengi 0,4 prósenta 
fylgi.

„Ég held að það hljóti að teljast 
mikil og góð tíðindi fyrir Þóru að 
mælast svona hátt, núna þegar hún 
hefur varla hafið kosningabarátt-
una,“ segir Grétar Þór Eyþórsson, 
prófessor í stjórnmálafræði við 
Háskólann á Akureyri.

Áhyggjuefni fyrir Ólaf Ragnar
„Þóra er mjög þekkt úr fjölmiðlum 
og greinilegt að mörgum finnst hún 
hafa komið vel fyrir. Hún á eftir 
að kynna sig fyrir kjósendum, og 
ætti þess vegna að eiga meira inni 
með sinni kosningabaráttu,“ segir 
Grétar.

„Þessar niðurstöður hljóta að 

SKOÐANAKÖNNUN Á FYLGI FORSETAFRAMBJÓÐENDA

%

Stuðningur eftir stjórnmálaflokkum

■ Ástþór Magnússon
■ Hannes Bjarnason

■ Herdís Þorgeirsdóttir
■ Jón Lárusson

■ Ólafur Ragnar Grímsson
■ Þóra Arnórsdóttir
■ Annar

0 20 40 60 80 100

„Ég er hálf 
orðlaus. Við erum 
bara rétt farin af 
stað,“ segir Þóra 
Arnórsdóttir. „Ég 
er miklu meira en 
sátt með þessar 
niðurstöður, en 
fyrst og fremst 
afar þakklát.“

Þóra lítur svo 
á að eiginleg 
kosningabarátta hennar sé vart hafin og 
bjóst því ekki við því mikla fylgi sem niður-
stöður könnuninnar sýna. „Það er rúm vika 
síðan ég lýsti yfir framboði svo ég bjóst 
ekki við því að þetta væri svona mikið 
fljúgandi start.“ 

Hún ætlar að halda áfram að ferðast 
um landið og hitta sem flesta fram að 
kosningum. „Við erum búin að finna fyrir 
ofboðslega miklum meðbyr, vissulega, en 
að sama skapi ætlum við ekki að fagna 
of snemma. Það er enn langur vegur að 
markinu.“ 

Afar þakklát

Ólafur Ragnar og Þóra með um 46% fylgi

Yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem segjast myndu kjósa Samfylkinguna 
yrði gengið til þingkosninga nú segist styðja Þóru Arnórsdóttur til embættis 
forseta í könnun Fréttablaðsins. Alls sagðist 81 prósent stuðningsmanna 
Samfylkingarinnar styðja Þóru, en 19 prósent þeirra sögðust myndu kjósa 
Ólaf Ragnar Grímsson, sitjandi forseta.

Meirihluti stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins er í horni Ólafs. Alls 
sögðust 58,3 prósent þeirra myndu kjósa Ólaf yrði gengið til kosninga nú, 
en 33,3 prósent Þóru. Færri sögðust myndu kjósa aðra frambjóðendur.

Kjósendur Framsóknarflokksins deilast jafnar á milli Ólafs Ragnars og 
Þóru. Alls sögðust 50 prósent þeirra styðja Ólaf, en 46 prósent Þóru.

Stuðningsmenn Vinstri grænna styðja frekar Þóru en Ólaf, þó munurinn 
sé ekki jafn mikill og hjá stuðningsmönnum hins stjórnarflokksins. Alls 
sagðist 57,1 prósent þeirra sem kjósa myndu Vinstri græna styðja Þóru, en 
38,1 prósent sagðist styðja Ólaf Ragnar til áframhaldandi setu á Bessa-
stöðum.

Stuðningsmenn Samfylkingar vilja Þóru

Ástþór 
Magnússon

Hannes 
Bjarnason

Herdís 
Þorgeirs-

dóttir 

Jón 
Lárusson

Ólafur 
Ragnar 

Grímsson

Þóra 
Arnórsdóttir

%

Stuðningur eftir kyni og búsetu
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Þóra Arnórsdóttir forsetaframbjóðandi hefur forskot á 
Ólaf Ragnar Grímsson, sitjandi forseta, meðal kvenna. 
Alls segjast um 49,4 prósent þeirra kvenna sem afstöðu 
tóku í skoðanakönnun Fréttablaðsins styðja Þóru í 
embætti forseta, en 44 prósent styðja Ólaf. Hlutfallið er 
annað meðal karla. Alls myndu um 43,7 prósent karla 
kjósa Þóru en 47,9 prósent Ólaf Ragnar.

Ólafur Ragnar virðist á móti njóta meiri stuðnings 
meðal íbúa landsbyggðarinnar en Þóra. Um 49,1 prósent 
íbúa landsbyggðarinnar myndi kjósa Ólaf ef gengið yrði 
til kosninga nú, en 42,1 prósent Þóru. Þóra nýtur hins 
vegar meiri stuðnings en Ólafur á höfuðborgarsvæðinu, 
þar sem 48,7 prósent myndu kjósa hana en 44,4 prósent 
Ólaf Ragnar.

Þóra hefur forskot meðal kvenna

Aðferðafræðin
Hringt var í 800 manns miðviku-
daginn 11. apríl og fimmtudaginn 
12. apríl. Þátttakendur voru valdir 
með slembiúrtaki úr Þjóðskrá. 
Svarendur skiptust jafnt eftir kyni, 
og hlutfallslega eftir búsetu og 
aldri. Spurt var: Hvern myndir þú 
kjósa til embættis forseta Íslands 
ef gengið yrði til kosninga nú? Alls 
tóku 64,9 prósent afstöðu. 

■ Allir
■ Karlar
■ Konur
■ Höfuðborgarsvæðið
■ Landsbyggðin

vera verulegt áhyggjuefni fyrir 
Ólaf Ragnar,“ segir Grétar. Hann 
segir erfitt að reikna út hvernig 
Ólafur muni bregðast við stöðunni.

„Ég er ekki viss um að hann 
bregðist við þessu með einum eða 
öðrum hætti. Hins vegar hljóta að 
renna á hann tvær grímur, ég er 
sannfærður um það, þegar staðan 
er svona svo löngu fyrir kosningar, 
og kosningabaráttan eiginlega ekki 
hafin. Þetta getur orðið til þess að 
hann taki meiri þátt í kosningabar-
áttunni en hann hafði kannski hugs-
að sér,“ segir Grétar.

Um 1,5 prósent þeirra sem 
afstöðu taka vilja annan frambjóð-
anda en þá sem þegar hafa lýst yfir 
framboði. Hafa ber í huga að enn 
eru sex vikur í að frestur til að til-

kynna um framboð rennur út, og 
því gætu fleiri frambjóðendur bæst 
í hópinn. Þá hafa þeir sex sem til-
kynnt hafa um framboð sitt enn um 
tvo og hálfan mánuð til viðbótar til 
að kynna sig og sín stefnumál þar 
til kosið verður 30. júní.

Getur fælt aðra frá baráttunni
Grétar segir þó þá sterku stöðu 
Þóru sem birtist í könnun Frétta-
blaðsins geta fælt aðra frá því að 
blanda sér í baráttuna. „Ég er ekki 
viss um að það sé kræsilegt fyrir 
aðra að hella sér í þennan slag.“

Tæplega fjórðungur þeirra 800 
sem hringt var í, um 22,1 prósent, 
sagðist ekki hafa gert það upp við 
sig hvern þeir ætluðu að kjósa. 

Hlutfallið er lægra en búast hefði 

mátt við nú þegar tveir og hálfur 
mánuður er til kosninga, segir 
Grétar. Hann bendir á að enn gætu 
fleiri boðið sig fram, og frambjóð-
endur séu ekki farnir að kynna sig 
almennilega fyrir kjósendum.

Þegar afstaða þeirra sem þátt 
tóku í könnuninni er skoðuð án frek-
ari vinnslu mælist Ólafur Ragnar 
með 29,8 prósenta stuðning og Þóra 
Arnórsdóttir með  30,2 prósent. Um 
1,9 prósent styðja Herdísi, 1,0 pró-
sent Ástþór, 0,7 prósent Jón og 0,2 
prósent Hannes. Þá sagðist um 1 
prósent styðja einhvern sem ekki 
hefur gefið kost á sér. Um 3,9 pró-
sent sögðust ekki ætla að kjósa eða 
ætla að skila auðu, 22,1 prósent 
segist óákveðið og 9,1 prósent vildi 
ekki svara spurningunni.

„Kosningabarátta 
mín er vart hafin,“ 
segir Herdís 
Þorgeirsdóttir, og 
bætir við: „Fyrir 
mér er bara ein 
leið og hún er 
upp á við.“

Leiðin upp á við
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Brjánn 
Jónasson
brjann@frettabladid.is
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Kræsingar & kostakjör

FISKUR & FERSKLEIKI Í NETTÓ

www.netto.is  |  Mjódd · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss   | 
Tilboðin gilda meðan birgðir endast.  |   Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  |   Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

TILBOÐIN GILDA 12. - 15. APRÍL

HVÍTLAUKSBRAUÐ
175 G

FRANSKAR
1 KG

X-TRA · GOTT VERÐ X-TRA · GOTT VERÐ

FISKIBOLLUR
800 G 
EKTAFISKUR

BLÁSKEL
FRÁ HRÍSEY

FISKUR Í RASPI
EKTAFISKUR

FRYSTIVARA

VERÐ NÚ

ÁÐUR 3.498 KR/KG

VERÐ NÚ

ÁÐUR 1.198 KR/KG

ÁÐUR 898 KR/PKÁ 898 /

VERÐ NÚ

VERÐ NÚ

ÁÐUR 1.398 KR/KGÁÐUR 11 339988 KR//KG

VERÐ NÚ

OKKAR ÝSUFLÖK ROÐ & BEINLAUS ÞORSKGELLUR
-BLÁMAR
 
                                           KR/KG

ÞORSKHNAKKAR
-BLÁMAR
-LÉTTSALTAÐIR 
                                           KR/KG

ÞORSKBITAR
-OKKAR
-800 G
-ROÐ- & BEINL.               ÁÐUR                                               KR/PK

KR
 KG

KR
 KG

KR
 PK

KR
 PK

KR
 PK

SUSHI
-20 BITAR

  KR/PK
-ÁÐUR 1.898 KR/PK

SUSHI
-8 BITAR

 KR/PK
-ÁÐUR 898 KR/PK

VERÐ NÚ

ÁÐUR 2.898 KR/KG

BLÁMAR
LÚÐUSTEIKUR
ROÐ-& BEINLAUS

VERÐ NÚ

ÁÐUR 1.298 KR/PK

TTÚNNFISSKKSTEEIIKKUR
FFROSNAAAR

FRYSTIVARA

FRYSTIVARA

FRYSTIVARA

FRYSTIVARA

FRYSTIVARA

FRYSTIVARA

FRYSTIVARA
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ICESAVE Innkoma framkvæmda-
stjórnar Evrópusambandsins 
(ESB) í málarekstur vegna Ice-
save-deilunnar er eðlileg í ljósi 
mikilvægis málsins. Þetta segir 
Stefán Már Stefánsson, laga-
prófessor við Háskóla Íslands og 
sérfræðingur í Evrópurétti, í sam-
tali við Fréttablaðið. Formaður 
Framsóknarflokksins vill gera 
hlé á aðildarviðræðum við ESB, 
en utanríkisráðherra segir mála-
reksturinn ótengdan viðræðunum.

Ákvörðun framkvæmdastjórnar-
innar um að óska eftir formlegri 
meðalgöngu og styðja mál Eftir-
litsstofnunar EFTA (ESA) gegn 
Íslandi fyrir EFTA-dómstólnum 
hefur valdið nokkru fjaðrafoki 
eftir að RÚV upplýsti um það. 

Þingmenn úr stjórnarandstöðu, 
og jafnvel sumir úr stjórnarliði, 
hafa  sett málið í beint samhengi 
við aðildarviðræður Íslands við 
ESB og kallað eftir því að  hlé verði 
gert á viðræðunum.

Þeirra á meðal er Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson, formaður 
Framsóknarflokksins, sem segir 
að friður þurfi að nást á milli ESB 
og Íslands áður en hægt sé að halda 
áfram aðildarviðræðunum.

„Það er ekki hægt að standa í 
viðræðum á meðan verið er að 
beita hótunum og þvingunum, eins 
og í makríldeilunni, og núna að 
ESB sé orðið þátttakandi í mála-
ferlum gegn okkur.“

Össur Skarphéðinsson utanríkis-
ráðherra segir hins vegar að þetta 
hafi engin áhrif á viðræðurnar.

„Við höfum alltaf haldið því 
fram, bæði stjórn og stjórnarand-
staða, að þarna væri um tvö óskyld 
mál að ræða. Ef við förum nú að 
gjörsnúa því viðhorfi okkar mætti 
túlka það þannig að við hefðum 
ekki trú á eigin málstað. Ég hef trú 
á honum þó að hugsanlega gildi nú 
öðru máli um stjórnarandstöðuna. 
Málið er á réttu róli og á ekki að 
hafa nein áhrif á aðildarumsókn-
ina.“

Sigmundur segir að tengslin á 
milli viðræðnanna og dómsmáls-
ins séu augljós.

„Það er fáránlegt að láta sér 
detta í hug að þar séu engin 
tengsl. Við erum í viðræðum við 
samband sem er nú komið í mála-
ferli gegn okkur. Þá er grund-
vallarregla að setjast ekki niður 
að samningaborðinu á meðan 
verið er að beita þvingunum og 
ofbeldi, eða, eins og í þessu til-
felli, að standa í málarekstri. 
Hvort tveggja væri tilefni til að 
gera hlé á viðræðunum.“

Össur segir aðspurður að krafa 
framkvæmdastjórnar ESB um að 
hafa meðalgöngu í málinu hafi 
verið viðbúin.

„Við töldum það líklegt frá upp-
hafi, en þar fyrir utan kemur ekki 
á óvart að í svona stóru og viða-
miklu máli, sem er hugsanlega 
það flóknasta sem rekið hefur á 
fjörur EFTA-dómstólsins, notfæri 

málsaðilar sér þau réttarúrræði 
sem eru fólgin í EES-samningum.“

Stefán Már segir að eðli Icesave-
málsins og umfang skapi því sér-
stöðu.

„Það að framkvæmdastjórnin 
krefjist meðalgöngu í þessu máli 
ber vott um mikilvægi þess,“ segir 
hann. „Það hefur klárlega þýð-
ingu fyrir allan fjármálamarkað 
Evrópu.“

Mun niðurstaðan þá hafa for-
dæmisgildi í málum sem tengd eru 
gjaldþrotum fjármálastofnana og 
ábyrgðum ríkissjóða?

„Já, að óbreyttum lagaákvæð-
um.“

Össur segir innkomu ESB í dóms-
málið jafnvel fela í sér kosti fyrir 
Ísland. „Þannig getum við komið á 
framfæri skriflegum vörnum við 
athugasemdir framkvæmdastjórn-
arinnar, áður en munnlegur mál-
flutningur hefst. Það má því segja 
að þetta gefi okkur tækifæri til að 
þétta okkar málflutning fyrir dóm-
stólnum. Í öðru lagi tel ég að þetta 
sýni ákveðna veikleika hjá ESA og 
það að framkvæmdastjórnin velji 
þessa leið tel ég að bendi til þess að 
ESA hafi lagt fast að þeim. Það tel 
ég að undirstriki að ESA hafi ekki 
jafn mikla trú og áður á sínum mál-
flutningi eftir að hafa lesið grein-
argerð íslenska málafærsluteym-
isins.“

Líklegt er talið að málaflutning-
ur fyrir EFTA-dómstólnum fari 
fram í lok þessa árs. 

 thorgils@frettabladid.is

Össur segir aðkomu ESB að 
Icesave ótengda viðræðum
Lagaprófessor segir aðkomu ESB að málarekstri ESA gegn Íslandi eðlilega í ljósi eðlis málsins. Formaður 
Framsóknarflokksins vill gera hlé á ESB-viðræðum. Utanríkisráðherra telur stöðu Íslands sterkari en áður.

EFTA-DÓMSTÓLLINN Framkvæmdastjórn ESB hefur sótt um að fá að styðja málarekstur ESA gegn Íslandi fyrir EFTA-dómstólnum.  
 MYND/EFTA-DÓMSTÓLLINN

VIGTAR SIG Vladimír Pútín, forsætis-
ráðherra Rússlands, heimsótti stjörnu-
fræðisafnið í Moskvu í gær þar sem 
hann vigtaði sig meðal annars á þessari 
vigt sem ætluð er geimförum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NÁTTÚRA Ráðgjafarnefnd um 
Dyrhólaey og Umhverfisstofnun 
hefur nú aðalumsjón með vinnu 
að verndaráætlun fyrir friðland-
ið umhverfis Dyrhólaey og er 
sú vinna komin í ábendinga- og 
athugasemdaferli. Lögð er áhersla 
á að ferlið sé opið og gagnsætt. 

Áætlað er að vinnu við verndar-
áætlunina ljúki í mánuðinum og er 
ráðgert að niðurstöðurnar verði 
kynntar 1. maí næstkomandi.

Dyrhólaey og nánasta umhverfi 
var friðlýst árið 1978 vegna mik-
illar náttúrufegurðar og fuglalífs, 

sem Umhverfisstofa telur vera í 
hnignun.

Friðlýst svæði voru flokkuð eftir 
ástandi árið 2010 og var Dyrhóla-
ey sett í rauðan flokk með þeim 
svæðum sem Umhverfisstofnun 
telur að séu undir miklu álagi og 
bregðast verði við strax. Svæð-
ið er fjölsótt af ferðamönnum en 
þar er sama sem engin stýring 
umferðar um friðlandið. Þá hefur 
ekki verið sátt um stjórnun svæð-
isins. Í rauða flokknum eru ásamt 
Dyrhólaey margir vinsælir ferða-
mannastaðir, svo sem Hveravellir, 
Gullfoss og Geysir. 

 - bþh

Verndaráætlun um Dyrhólaey býður lausnir við aðkallandi vandamálum:

Engin stjórn á umferð um friðland

DYRHÓLAEY Náttúru- og fuglalíf er í 
hnignun í Dyrhólaey. Verndaráætlun 
býður lausnir við vandamálunum.

MENNTAMÁL Ríkið verður að endur-
skoða fyrirkomulag opinberra 
fjárveitinga til háskóla landsins og 
skilgreina betur framlög til rann-
sókna í háskólum. Þetta er mat 
Ríkisendurskoðunar sem birt er í 
nýrri skýrslu um fjárveitingar rík-
isins til háskólarannsókna. 

Þar kemur fram að nauðsyn-
legt sé að efla eftirlit með nýtingu 
framlaganna sem og samræma 
mat á gæðum og árangri rann-
sóknanna. Í skýrslunni segir einn-
ig að erfitt sé að tilgreina hversu 
mikið fé ríkið veitir háskólum 
árlega til rannsókna þar sem opin-
ber fjármögnun málaflokksins sé 
í senn flókin og ógagnsæ. Þá veiti 

bókhald skólanna takmarkaða 
vitneskju um útgjöld þeirra til 
rannsókna. 

Ætla má að heildarframlög rík-
isins til rannsókna og annars hafi 
numið nálægt 5,9 milljörðum árið 
2010. Þó hafa framlögin aðeins 
að litlu leyti verið tengd árangri 
rannsóknanna og ekki hefur verið 
innleitt samræmt mat á gæðum 
og árangri. Því telur Ríkisendur-
skoðun brýnt að tekið verði upp 
samræmt matskerfi eins og tíðk-
ast meðal annars í Noregi. 

Fimm af sjö háskólum hér 
á landi hafa gert samning við 
mennta- og menningarmálaráðu-
neytið og er gildistími þriggja 
þeirra útrunninn. Ráðuneytið er 
því hvatt til að hraða endurnýjun 
samninganna. - sv

Heildarframlög ríkisins til rannsókna í háskólum árið 2010 áætluð 5,9 milljarðar:

Endurskoða þarf fjárframlög

HÁSKÓLI ÍSLANDS Áætlað er að ríkið 
hafi varið 5,9 milljörðum króna í fram-
lög til rannsókna í háskólum landsins 
árið 2010.

DANMÖRK Alls sóttu 613 inn-
flytjendur í Danmörku um aðstoð 
við að komast aftur til föður-
lands síns í fyrra. Árið 2010 var 
fjöldinn 370. Tveir þriðju hlutar 
þeirra sem snúa heim eru eldri 
borgarar, flestir frá Bosníu, 
Serbíu og Tyrklandi, að því er 
danskir fjölmiðlar greina frá.

Innflytjendurnir segjast vilja 
verja ævikvöldinu í föðurlandinu 
þar sem þeir eiga fjölskyldu og 
eru ekki jafneinmana og í Dan-
mörku.

Áhuginn á að snúa heim jókst 
eftir að fjárhagsstuðningur til 
þess jókst árið 2010 en hann er 
nú 123.290 danskar krónur, jafn-
gildi nær 2,8 milljóna íslenskra 
króna. - ibs

Innflytjendur hverfa á brott:

Vilja verða 
gamlir heima

VÍSINDI Áhrif geislamengunar sem 
barst út í náttúruna í kjarnorku-
slysinu í Tsjernóbil í Úkraínu á 
dýralíf í nágrenni kjarnorkuvers-
ins eru minni en áður var talið, 
samkvæmt niðurstöðum nýrrar 
rannsóknar.

Niðurstöðurnar gætu bent til 
þess að mengun frá Fukushima-
kjarnorkuverinu í Japan sé ekki 
jafn skaðleg og ætla mætti. Dýra-
líf í nágrenni Tsjernóbil stendur 
mun betur en á sambærilegum 
svæðum í Úkraínu þar sem dýrin 
fá að vera í friði fyrir fólki.  - bj

Rannsaka áhrif kjarnorkuslyss:

Dýralíf í blóma 
við Tsjernóbil

AÐALFUNDUR 
Verslunarmannafélags Suðurnesja

verður haldinn að Vatnsnesvegi 14, Reykjanesbæ,
þriðjudaginn 17. apríl nk. kl. 20:00

DAGSKRÁ
Venjuleg aðalfundarstörf skv. lögum félagsins

Stjórn Verslunarmannafélags Suðurnesja

ICESAVE Ögmundur Jónasson 
innanríkisráðherra telur líklegt 
að krafa framkvæmdastjórnar 
ESB um aðkomu að dómsmáli 
ESA gegn Íslandi sé til merkis 
um vilja ESB til að koma Íslandi 

„niður á hnén“ 
áður en okkur 
verði hleypt inn 
í sambandið.

Hann segir í 
pistli á vefsíðu 
sinni að þetta 
útspil komi 
ekki á óvart. 

„Líklegt 
má heita að 
ESA hafi haft 

samráð við Framkvæmdastofn-
un Evrópusambandsins áður en 
ákveðið var að láta til skarar 
skríða gegn Íslandi. Eða hvers 
vegna skyldu fulltrúar Noregs 
og Liechtenstein hafa séð ástæðu 
til að taka upp hanskann fyrir 
Hollendinga og Breta (þá hina 
sömu og beittu hryðjuverkalögum 
gegn Íslandi á sínum tíma)? Ekki 
verður sagt að hlutur Noregs og 
Liechtenstein hjá ESA sé beinlín-
is stórmannlegur.“  - þj

Ráðherra um útspil ESB:

ESB vill Íslend-
inga á hnén

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

Það að framkvæmda-
stjórnin krefjist 

meðalgöngu í þessu máli ber 
vott um mikilvægi þess

STEFÁN MÁR STEFÁNSSON
LAGAPRÓFESSOR VIÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS



islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Við bjóðum
góða þjónustu

 Íslandsbanki er eini bankinn á landinu sem er með Meniga innbyggt í Netbankann
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Við bjóðum súlur
í Netbankanum

Heimilisbókhald Meniga hjálpar þér að 
öðlast yfirsýn yfir fjármál heimilisins, 
halda bókhald og finna raunhæfar leiðir 
til sparnaðar. Nú getur þú með einföldum 

hætti séð hvernig þínar súlur líta út frá 
degi til dags og fengið samanburð við 
aðra. Smelltu bara á Meniga takkann í 
Netbankanum og sjáðu hvar þú stendur.

Íslandsbanki er fyrsti bankinn í heiminum sem býður upp á Meniga 
innbyggt í Netbanka og er stoltur samstarfs- og þróunaraðili Meniga. 
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Föstudagsviðtaliðföstudagur Sigtryggur Baldursson, framkvæmdastjóri ÚTÓN

seltjarnarneskirkja kl.20:00
Gospelkór Fíladelfíu er kirkjukór 

fíladelfíukirkjunnar í Reykjavík. 
Kórinn sér um söng á sunnudags 
samkomum kirkjunnar og heldur 
þar að auki nokkra tónleika á ári. 

Þekktir eru hinir árlegu 
Jólatónleikar gospelkórsins. 

söngskrá kórsins er allt frá 
hefðbundnum sálmum í fjörugt 
Gospel. Með gospelkórnum er 

hljómsveit kórsins skipuð 
landsfrægum hljóðfæraleikurum.

Stjórnandi gospelkórsins
er Óskar Einarsson 

.

S
igtryggur Baldursson 
þekkir það af eigin raun 
að eiga velgengni að 
fagna í útlöndum. Hann 
og félagar hans í Sykur-
molunum komust hins 

vegar aldrei í sjötta sætið á banda-
ríska Billboard-listanum eins og 
íslenska sveitin Of Monsters and 
Men afrekaði í vikunni.

„Nei, ég man nú ekki hvað við 
fórum hátt á þessum Billboard-
lista,“ segir Sigtryggur. „Okkar 
sala reis miklu hægar.“ Netleit leið-
ir í ljós að platan Life‘s Too Good 
reis hæst í 54. sæti listans í október 
1988. Og þótti firnagott.

„Við förum út sumarið 1988, þá 
kemur Life‘s Too Good út í Banda-
ríkjunum hjá Elektra og verður 
svolítið sumar-„hitt“ í háskólaút-
varpinu þar úti. Þannig er nú okkar 
saga,“ rifjar Sigtryggur upp.

„Við túruðum um Bandarík-
in, þar var stöðugt verið að bæta 
við tónleikum og þeir urðu alltaf 
stærri og stærri. Við lukum sex 
vikna ferðalagi þar sem við höfð-
um byrjað, á austurströndinni, og 
vorum þá að spila á miklu stærri 
stöðum en í byrjun. Þetta var mjög 
skemmtilegt.“

Sigtryggur segir þessu hafa 
verið öðruvísi farið með Of Mon-
sters and Men. „Þau fara á túr núna 
til Bandaríkjanna og hann er eigin-
lega uppseldur fyrir fram. Það er 
rosalegt umtal í gangi í kringum 
bandið og það er búið að vera að 
byggjast upp í dálítinn tíma. Maður 
hefur ekki heyrt svona mikið 
„hæp“ síðan Sigur Rós var að fara 
af stað. Þá var alls staðar verið að 
tala um þá í bransanum úti. Þetta 
gerist á svipaðan hátt með Of Mon-
sters and Men, nema bara hraðar.“

Röð tilviljana
Sigtryggur rekur það fyrir blaða-
manni hvernig þessi ungmenni, 
sem voru nýbúin að vinna Músíktil-
raunir, komust alla leið á stóru svið-
in í Bandaríkjunum á rétt rúmu ári.

„Þau eru í raun uppgötvuð á 
Airwaves af KEXP-útvarpsstöðinni 
í Bandaríkjunum, sem sér þau spila 
pínulítið gigg á Glaumbar. Starfs-
menn stöðvarinnar sjá þau þar og 
eru rosa hrifnir af þeim og biðja 
um að fá að taka upp lag með þeim, 
sem er síðan gert í stofunni heima 
hjá Ragga [Ragnari Þórhallssyni, 
söngvara og gítarleikara]. Það er 
útgáfan af Little Talks sem verður 
alveg „víral“ á Youtube og þá fer 
fólk að kveikja á þessu, meðal ann-
ars Heather  Kolker. Hún er bókari 
hjá Paradigm, stórri umboðsskrif-
stofu í New York, og hefur mikla 
þekkingu á bransanum í Bandaríkj-
unum. Hún var hér á landi í fyrra-
vor, hafði eignast íslenskan mann 
og var nýbúin að eignast barn, og 

maðurinn hennar sagði henni að 
tékka á þessu bandi.

Það eru margir þættir sem þurfa 
að spila saman til að svona atburða-
rás fari af stað eins og þau eru að 
lenda í í Bandaríkjunum – að verða 
megahitt. Það er hægt að hjálpa til 
og styðja við á ýmsum stöðum, eins 
og hjá ÚTÓN, sem gaf út safndisk 
með íslenskum lögum í Bandaríkj-
unum í fyrra og þar er Little Talks 
fyrsta lagið. Það getur verið að það 
hafi eitthvað að segja en fyrst og 
fremst er þetta skemmtileg röð af 
tilviljunum og að vera á réttum stað 
á réttum tíma með rétta fólkinu í 
bland.“

En það hlýtur að þurfa meira til 
en heppni, eða hvað?

„Já, já. Bandið er náttúrulega 
mjög skemmtilegt og er að spila 
músík sem passar akkúrat þarna, 
þá stundina. Það er einmitt það 
fyndna við þetta að það er aldrei 
hægt að sjá fyrir hvað kemur til 
með að passa nákvæmlega hvar og 
hvenær. Svo eru þau frá Íslandi og 
það er alltaf svolítið mystískt að 
vera frá Íslandi.

En þau eru bara þéttur hópur af 
góðum vinum sem eru að gera það 
sem þeim þykir gaman – nákvæm-
lega það sama og Sykurmolarnir 
voru að gera á sínum tíma. Og ég 
held að þetta eigi við um alla sem 
lenda í þessari stöðu.“

Í auga stormsins
Svona nokkuð er í raun eitthvað 
sem fólk „lendir í“, ef svo má segja. 
„Jú, það er heila málið. Þetta skell-
ur á þeim,“ segir Sigtryggur. Þá 
ríði á að fara varlega.

„Þau þurfa að passa sig á að 
halda þétt utan um sjálf sig og það 
sem þau eru að gera. Það er hugtak 
í bransanum sem heitir „creative 
control“ og það er mjög mikilvægt 
– að hafa stjórn á listrænu hliðinni 
á sínum ferli. Besta dæmið um það 

er Björk. Hún er gerir plötu, Debut, 
árið 1994 þegar hún hættir í Sykur-
molunum, sem fær rosalega mikla 
athygli og hún hefur alltaf pass-
að mjög vel upp á sína listrænu 
stjórnun, vegna þess að þegar fólki 
gengur svona vel þá er alltaf verið 

að reyna að fá það til að gera allan 
djöfulinn. Þá kemur David Bowie 
og vill fá að gera lag með þér – ég 
tek það bara sem dæmi um hana.

Þessir krakkar eiga eftir að fá 
alls konar tilboð og þurfa að halda 
sterkum fókus á það sem þau eru 
gera. Það er langmikilvægast – að 
hafa báða fætur á jörðinni og vera 
sátt í sínu. Fólk þjáist oft af óöryggi 
og fer út í alls konar vitleysu af því 
að það veit ekkert hvað það vill 
gera. Það eru ofsalega margir sem 

lenda í því að taka stærsta pen-
ingadílnum sem er í boði og hann 
er kannski frá einhverjum risa-
stórum útgefanda sem vill fá svona 
og svona band og gera eitthvað til-
tekið úr því. Þú vilt ekki lenda í því.

Fólk þarf oft að bíta á jaxlinn 

þegar illa gengur og halda í trúna 
á það sem það er að gera en í raun-
inni þarf ekki síður að gera það 
þegar vel gengur. Þá verður svo 
mikið umrót í kringum mann. Ég er 
ekki að segja að þau geri það ekki, 
enda hef ég fulla trú á þessum hóp. 
Mér sýnist þau vera skemmtilega 
sjálfum sér nóg. Þau eru bara að 
vinna – spila á fullu – og átta sig 
ekkert endilega á því hvað þetta 
þýðir. Þau eru bara að einbeita sér 
að því sem þau gera vel og á meðan 

Íslensk músík orðin vörumerki
Það er að miklu leyti tilviljunum háð hverjir „meika“ það í útlöndum og hverjir ekki, segir Sigtryggur Baldursson, framkvæmda-
stjóri ÚTÓN og Sykurmoli, við Stíg Helgason. Hann telur að margar íslenskar hljómsveitir gætu náð langt á næstunni.

BJARTSÝNN Sigtryggur hefur marga fjöruna sopið í íslenska tónlistargeiranum en hann segist aldrei hafa upplifað eins mikla grósku og núna eftir hrun. Skapandi greinar njóti 
mun meiri velvilja í þjóðfélaginu en áður. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fólk þarf oft að bíta á jaxlinn þegar illa gengur og halda 
í trúna á það sem það er að gera en í rauninni þarf ekki 
síður að gera það þegar vel gengur.
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geisar stormur og læti í kringum 
þau.“

Ekki gott veganesti að vilja frægð
Er eitthvað sem Sigtryggur sér 
eftir frá Sykurmolaárunum og telur 
að hefði mátt gera öðruvísi þá?

„Ég er nokkuð sáttur við okkar 
feril og það sem við gerðum, en já, 
já, við hefðum eflaust mátt gera 
margt betur,“ segir hann.

„Ef eitthvað er hefðum við mátt 
halda betur utan um það hvað við 
vildum sjálf gagnvart því sem 
var ætlast til af okkur af plötu-
fyrirtækjum og öðrum í kring-
um okkur. Það var alltaf verið að 
predika það fyrir manni á þessum 
tíma að maður þyrfti að taka næsta 
skref á ferlinum og selja fleiri plöt-
ur og svo framvegis, hvað sem það 
nú þýddi, en við reyndum nú samt 
bara að gera plötur eins og okkur 
sýndist.

Á síðustu plötunni sem við gerð-
um var vissulega verið að reyna að 
fá utanaðkomandi pródúsent til að 
vinna með okkur og poppa þetta 
aðeins upp, en okkar erfiðleikar 
voru í raun aðallega bara við sjálf 
og að reyna að halda utan um þenn-
an frábæra hóp, sem er náttúru-
lega nógu óvenjulegur og skrýtinn 
í sjálfu sér.“

Það hafi heldur aldrei vakað sér-
staklega fyrir þeim að verða stór-
stirni. „Nei, okkur langaði aldrei að 
verða poppstjörnur. Okkur langaði 
bara að gera músík sem við fíluð-
um og höfðum gaman af. Það eru 
misjöfn mótíf sem drífa fólk. Ég er 
að lesa ævisögu Stephens Fry, þess 
skemmtilega karls. Hann er að 
tala um að í gamla daga hafi hann 
þjáðst af þessari bakteríu að vilja 
verða frægur og hafi verið til í að 
gera nánast hvað sem er til þess. 
Hann segir einmitt að það sé alls 
ekki gott veganesti.“

Fær enn búbót fyrir jólin
Þegar Íslendingar verða frægir 
í útlöndum er stundum rætt um 
það að þeir hljóti að hafa efnast 
mjög – jafnvel undir eins. Hvern-
ig er það með Sigtrygg og Sykur-
molana, græðir hann enn peninga 
á að hafa einu sinni verið í frægri 
hljómsveit?

„Við fáum alltaf stefgjöld af 
plötunum okkar. Ekki mikla pen-
inga, en smábúbót á hverju ári rétt 
fyrir jólin. Þau hafa reyndar farið 
minnkandi. Ég fæ meiri stefgjöld í 
dag fyrir lög sem ég hef samið með 
Emilíönu Torrini heldur en Sykur-
molalögin.

En þetta er auðvitað hluti af höf-
undarréttinum og þess vegna er 
hann heitt umræðuefni í dag, sér-
staklega misnotkun á þeim rétti og 
stuldur af netinu og annað slíkt. 
Höfundar fá engar greiðslur fyrir 
það,“ segir Sigtryggur. „En ef þú 
ert að selja 55 þúsund plötur á einni 
viku eins og Of Monsters and Men 
þá færðu nú eitthvað af peningum,“ 
bætir hann við, með þeim fyrirvara 
að hann þekki ekki samninginn 
þeirra við útgáfufyrirtækið.

Margir sem geta „meikað“ það
Sigtryggur hefur starfað sem fram-
kvæmdastjóri ÚTÓN, útflutnings-
skrifstofu íslenskrar tónlistar, í um 
tvo mánuði. Hann telur að skrifstof-

an geti orðið að miklu liði við að 
gera íslenskum tónlistarmönnum 
kleift að fóta sig í útlöndum.

„Ég veit ekkert hversu mikið 
þetta hefur að segja en þetta hjálp-
ar til, ég er alveg viss um það. 
ÚTÓN á til dæmis fyrirtækið 
IA sem rekur Iceland Airwaves-
hátíðina og það er markaðstorg-
ið þar sem þau voru uppgötvuð. 
KEXP finnur þau þar á smábúllu 
– Glaumbar – ekki á stóra sviðinu á 
NASA. Það er mikilvægur lærdóm-
ur, að góðir hlutir byrja smátt. En 
þetta mun ekki gerast eins á næsta 
ári. Ég get lofað þér því að það mun 
fylgja einhverju allt öðru mynstri 
þegar næsta íslenska band verður 
frægt úti í heimi.“

Sérðu íslenskar hljómsveitir sem 
gætu meikað það?

„Já, og það eru mörg bönd sem 
eru að meika það á sinn hátt nú 
þegar. Of Monsters and Men fara 
auðvitað mjög bratt inn á markað-
inn. Þau gera samning við Univer-
sal, sem er augljóslega með þau í 
forgangi hjá sér, og fyrsta platan 
nær hátt á Billboard, en ég sé fullt 
af listamönnum og böndum sem 
eru ekki komin svona langt en eru  
samt að selja fullt af plötum, túra 
erlendis og spila fyrir stóra hópa,“ 
segir hann og nefnir sem dæmi FM 
Belfast, Sin Fang, Sóleyju, Kiru 
Kiru, Agent Fresco, For a Minor 
Reflection, Lay Low og Retro Stef-
son. 

„Steftekjur af spilun á íslensku 
efni erlendis hafa fjórfaldast á síð-
ustu fimm árum. Hluti af því er 
náttúrulega Máni Svavarsson og 

Latibær, en þetta telur allt. Þetta 
er bara íslensk músík í útrás sem 
er mjög jákvætt fyrirbæri og við 
erum að hjálpa til við þetta. Allt 
hjálpar þetta íslenskri tónlist rosa-
lega mikið. Íslensk músík er nánast 
orðin vörumerki erlendis og hefur 
mjög pósitívan stimpil, þykir krea-
tív og mjög spes og sérstök.“

Íslensk tónlist blómstrar eftir hrun
Og Sigtryggur segir þetta alls ekki 
bara eiga við popp- og rokktón-
list og alla hennar anga og kima. 
Hann sé einmitt á leið á stóra djass-
ráðstefnu, Jazzahead, í Bremen í 
Þýskalandi í næstu viku, ásamt 
íslenskum djössurum á borð við 
Samúel J. Samúelsson og stórsveit 
hans, Sigurð Flosason og Pétur 
Grétarsson, Sunnu Gunnlaugsdótt-

ur og ADHD. Hann finni fyrir gríð-
arlega mikilli og aukinni grósku í 
öllu tónlistarlífi Íslands.

„Mér finnst íslenski músíkbrans-
inn hafa blómstrað eftir hrun. Ég 
finn fyrir meiri velvilja gagnvart 
öllum skapandi greinum núna, bæði 
í pólitíkinni og þjóðfélaginu öllu. 
Því að það eru þessir hlutir sem 
gefa lífinu gildi og eru svo mikil-
vægir fyrir ímynd þjóðarinnar 
og blessaðan útflutninginn. Þetta 
skapar nefnilega allt tekjur, það er 
svo frábært. Ég held að við komum 
til með að eignast þó nokkuð af 
þekktum tónlistaratriðum í fram-
tíðinni, sama hvort þau koma úr 
poppinu, klassíkinni, djassinum eða 
elektróníkinni. Ég er sannfærður 
um að það muni koma mikið meira 
af þessu góða efni á næstu árum.“

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

DEADLIEST CATCH
Alla daga á Discovery Channel

Ergo vill stuðla að fjölgun á umhverfishæfari bílum á Íslandi og býður því græn 
bílalán. Græn bílalán standa til boða við kaup á bílum í útblástursflokkum A, B 
og C og eru þau án lántökugjalda út júnímánuð 2012.

Í apríl fylgir 15.000 kr. eldsneytisinneign hjá N1 með öllum grænum bílalánum Ergo.

Þú getur skoðað alla græna bíla umboðanna og  
kannað kosti grænna bílalána á ergo.is

Engin lántökugjöld á 
grænum bílalánum

Suðurlandsbraut 14  >  sími 440 4400  >  www.ergo.is  >  ergo@ergo.is
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Safnaðu fleiri Vildarpunktum Icelandair – Njóttu þess
Við kynnum nýja og betri möguleika til að nota Vildarpunkta og safna þeim.

Þú safnar Vildarpunktum fyrir öll flug með Icelandair
Þú færð fleiri Vildarpunkta fyrir hærra fargjald
Þú færð Vildarpunkta fyrir öll viðskipti um borð í vélum Icelandair
Gleymdu ekki að athuga hvort kreditkortið þitt sé ekki örugglega að safna Vildarpunktum
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HALLDÓR

Það virðist vera í tísku að líkja umdeild-
um málum á Íslandi við skelfilegustu 

myrkraverk mannkynssögunnar. Sumir 
þeirra sem andmæltu málarekstrinum 
gegn Geir H. Haarde kölluðu landsdóms-
málið „pólitísk sýndarréttarhöld“. Til 
dæmis bar Þorsteinn Pálsson landsdóms-
málið saman við réttarhöldin yfir Búk-
harín í Sovétríkjunum, en Búkharín var 
líflátinn eftir að hafa nauðugur játað á sig 
fjarstæðukenndar sakir. 

Þá líkti sóknarpresturinn Þórhallur 
Heimisson tillögum Mannréttindaráðs 
Reykjavíkurborgar um bann við trúboði í 
skólum við sovéska skoðanakúgun. Biskup 
Íslands tók í sama streng og sagði tilburði 
yfirvalda í Reykjavík „minna óhugnanlega 
á Sovétið sáluga“. Vart þarf að taka fram 
að svona málflutningur er ótrúleg van-
virðing við fórnarlömb alræðisstjórnar-
innar í Sovétríkjunum, fólk sem var ofsótt 
og drepið fyrir skoðanir sínar.  

Vitleysan virðist engan endi ætla að 
taka því síðustu daga hefur lágkúran 
keyrt um þverbak. Það var viðbúið að 
útgerðarmenn myndu tryllast vegna 
frumvarpa Steingríms J. Sigfússonar 
um fiskveiðistjórnunarkerfið. Sú er yfir-
leitt raunin þegar reynt er að hrófla við 
kvótakerfinu. En að forkólfar útgerðar-

innar skuli nú stíga fram og voga sér að 
líkja breytingunum á fiskveiðistjórnunar-
kerfinu við helför nasista, það er hrein-
lega ógeðslegt. 

Á vefsíðu Morgunblaðsins þann 26. mars 
er vitnað í Berg Kristinsson, formann 
Skipstjóra- og stýrimannafélagsins Verð-
anda í Vestmannaeyjum. Þar lýsir hann 
áhyggjum sínum yfir því að hækkun veiði-
gjalds breyti landsbyggðinni í „hálfgert 
gettó“ og vísar sérstaklega til bókarinnar 
Öreigarnir í Lódz eftir Steve Sem-Sand-
berg. Sú bók lýsir því hvernig nasistar 
lokuðu gyðinga inni í gettói, drápu þá og 
svívirtu. Þann 29. mars birtist grein á vef-
síðunni Eyjafréttir.is þar sem Kastljósi 
var líkt við áróðursmálaráðuneyti Göbbels 
vegna umfjöllunar þess um Samherja. 

Að lokum er vert að rifja upp viðtal 
sem tekið var við Friðrik J. Arngrímsson, 
framkvæmdastjóra LÍÚ, síðastliðið sumar. 
Þar líkir hann íslenskum útgerðarmönn-
um við gyðinga í Þýskalandi nasismans. 
Þessar samlíkingar hljóta að misbjóða 
öllu heiðvirðu fólki, hvort sem það er 
hlynnt breytingum á fiskveiðistjórnunar-
kerfinu eður ei. Það er óskiljanlegt að full-
orðnir menn skuli tala með þessum hætti. 
Íslenskum útgerðarmönnum er vorkunn 
að eiga svona talsmenn.

Helför á Íslandi?
Mál-
flutningur

Jóhann Páll 
Jóhannsson
nemandi við 
Menntaskólann í 
Reykjavík

Fyrir heimili og vinnustaði

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

S
tjórnmálaumræða hér á landi virðist á stundum hverf-
ast um hvert furðuupphlaupið á fætur öðru. Nú síðast 
er ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB um meðgöngu 
í málsókn ESA á hendur þjóðinni vegna meints brots á 
EES-samningnum í tengslum við Icesave.

Tilfellið er nefnilega að ESB hefur heilmikilla hagsmuna að 
gæta í málinu, algjörlega óháð aðildarumsókn Íslands að sam-

bandinu. Hlýtur maður því að 
velta því fyrir sér hvað liggi að 
baki upphrópunum um að Ice-
save-málareksturinn kalli á að 
viðræðum um aðild Íslands að 
ESB verði slitið.

Reyndar virðist ESB ekkert 
geta gert rétt ef marka má mál-
flutning hluta þeirra sem falla 

vilja frá aðildarsamningunum. Sambandið leggur sig ýmist fram 
um að hafa þjóðina góða til að lokka hana í faðm sinn og beitir 
meðal annars til þess IPA-styrkjum og boðsferðum til opinberra 
starfsmanna, eða það ætlar að kúga okkur og hrella með hótunum 
vegna makrílveiða, eða nú síðast með aðild að málarekstri ESA. 
Ekki virðist á hreinu hvort sambandið vill fá okkur í faðm sinn 
með góðu eða illu.

Sérfræðingar í Evrópurétti furða sig hins vegar ekkert á 
aðkomu framkvæmdastjórnar ESB að málarekstri ESA, sem er 
í fullu samræmi við stofnsamþykkt EFTA-dómstólsins. Í Frétta-
blaðinu í dag segir Stefán Már Stefánsson lagaprófessor að krafa 
framkvæmdastjórnarinnar um meðgöngu í málarekstrinum end-
urspegli mikilvægi málsins. „Það hefur klárlega þýðingu fyrir 
allan fjármálamarkað Evrópu,“ segir hann.

Og í fréttum Útvarps í gær tók Margrét Einarsdóttir, lektor 
í Evrópurétti við Háskólann í Reykjavík, í sama streng og kvað 
ekki koma á óvart að framkvæmdastjórnin beitti sér í málinu 
með formlegri hætti. „Ég sé ekki í fljótu bragði að það muni hafa 
nein úrslitaáhrif,“ bætti hún við.

Óneitanlega er kynlegt að þeir sem hæst töluðu um sterka laga-
lega stöðu landsins og börðust fyrir dómstólaleið með Icesave-
deiluna bregðist nú ókvæða við þegar ESB, sem sannarlega hefur 
hagsmuna að gæta í málinu, lætur það sig varða með beinum 
hætti. EFTA-dómstóllinn, ásamt Evrópudómstólnum, fer með 
endanlegt úrskurðarvald um túlkun EES-samningsins. Síðan er 
íslenskra dómstóla að framfylgja þeirri túlkun. Látið var sem 
Íslendingar væru með unnið mál í höndunum. Hefur eitthvað 
breyst í þeim efnum? Þá má velta fyrir sér hvort aðkoma ESB að 
málarekstri ESA skipti máli ef sú er ekki raunin.

Í raun hefur ekkert breyst. Fulltrúar óttasleginna sérhags-
munahópa reyna nú sem fyrr að bregða fæti fyrir ferli sem á 
endanum á að skila sér í aðildarsamningi sem leggja á fyrir 
þjóðina. Sama gera andstæðingar fjölþjóðasamstarfs sem litla 
lýðræðisást bera í brjósti. Hvorugur hópurinn vill gefa þjóðinni 
færi á að meta sjálf hvernig hag hennar er best borgið.

Meðgangan kemur ekki á óvart.

Hvað er að baki 
upphrópunum?

SKOÐUN

Óli Kristján 
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

Vinsældir stjórnar dala
Sitjandi ríkisstjórn hefur tapað fylgi svo 
til frá deginum sem hún var mynduð. 
Um það bera þær skoðanakannanir 
sem framkvæmdar hafa verið í valdatíð 
hennar vitni. Miðað við nýjasta þjóðar-
púls Gallup hefur samanlagt fylgi 
vinstri sinnuðu ríkisstjórnarflokkanna 
tveggja minnkað um 22 prósentustig. 
Á sama tíma hefur samanlagt fylgi 
flokkanna tveggja sem eru hægra 
megin við ríkisstjórnarflokkana 
aukist um 12 prósentustig. Þá 
mælist Björt framtíð, sem 
hefur stillt sér upp örlítið 
til hægri við ríkisstjórn-
ina, með 5 prósenta 
fylgi.

Vinstri róttækni svarið
Þetta er hér rifjað upp því Ögmundur 
Jónasson innanríkisráðherra var 
spurður út í minnkandi vinsældir 
stjórnarinnar í forvitnilegu viðtali í 
Viðskiptablaðinu sem kom út í gær. 
Hvernig vill Ögmundur að stjórnin 
bregðist við minnkandi fylgi. Jú, með 
því að ríkisstjórnin verði róttækari 
og standi frekar fyrir þeim félagslegu 
vinstri gildum sem „ætlast er til 
af henni“. Skyldu þeir fyrrum 
kjósendur stjórnarflokkanna 
sem hafa hallað sér upp að 

hægri flokkunum taka vel 
í slíka stefnubreytingu?

Dræmar undirtektir?
Kristín Ingólfsdóttir, rektor Háskóla 
Íslands, hefur um skeið legið undir 
feldi og íhugað að gefa kost á sér 
til embættis forseta Íslands. Í gær 
gerði hún fyrirætlanir sínar loks ljósar 
og ætlar sem sagt ekki í framboð. 
Fréttastofa Stöðvar 2 greindi frá því á 
laugardag að stuðningsmenn Kristínar 
hefðu látið kanna stuðning við mögu-

legt framboð hennar. Niðurstöðurn-
ar hafa ekki verið gerðar opinberar 
en það má kannski túlka ákvörðun 

Kristínar sem svo að stuðningur við 
hana hafi ekki mælst nægjanlegur 

til að hún hætti sér í framboð.
 magnusl@frettabladid.is
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Í drögum að nýjum lögum um trú-
félög er gerð sú breyting að börn 

verða ekki alltaf sjálfkrafa skráð í 
trúfélag móður, en samt eiginlega 
oftast. Börn foreldra sem eru gift-
ir eða í sambúð og í sama trúfélagi 
verða áfram skráð sjálfkrafa í trú-
félag foreldranna. Börn einstæðra 
mæðra verða áfram skráð sjálf-
krafa í trúfélag móður. Breyting-
in tekur því helst til barna þar sem 
foreldrarnir fara saman með forsjá 
en tilheyra ólíkum trúfélögum. Í 
þeim tilfellum þurfa foreldrarnir 
að taka sameiginlega ákvörðun um 
skráningu barnsins í trúfélag. 

Þetta er hænuskref í rétta átt en 
miðað við viðbrögð Biskupsstofu 
hefði mátt halda að verið væri að 
gera allt aðra breytingu, þ.e.a.s. að 
verið væri að afnema með öllu sjálf-
krafa trúfélagaskráningu barna 
við fæðingu. Það væri auðvitað rétt 
breyting. Ríkið hefur ekkert með 
það að gera að halda skrá um það 
hvaða trúfélögum hver og einn til-
heyrir. Hvað þá að það eigi að skrá 
fólk sjálfkrafa í söfnuði í samræmi 
við einhverjar ætternisreglur.

Biskupsstofa heldur því fram að 
umræddar breytingar séu íþyngj-
andi fyrir trúfélög. Auðvitað er 
það rétt. Ef óeðlileg forréttindi 

eru afnumin íþyngir það þeim 
sem þeirra nutu áður. En gæði 
lagabreytinga á ekki að meta með 
þessum hætti. Hugsum þetta frek-
ar svona: Ef börn væru ekki skráð 
sjálfkrafa í trúfélag við fæðingu, 
myndi einhver leggja til að það yrði 
gert?

Sjálfkrafa trúaður
Þegar ég gekk um seinustu aldamót 
inn í Þjóðskrá til að skrá mig utan 
trúfélaga var mér sagt að ég væri 
þá skráður í kaþólska söfnuðinn. 
Þetta var ekki í samræmi við þá 
upplifun sem ég hafði af trúarupp-
eldi mínu og ég vildi athuga nánar 
hvernig á þessu gæti staðið. Svarið 
sem ég fékk var að á sínum tíma, 
þegar fjölskylda mín kom fyrst til 
landsins, hafi fólk verið sjálfkrafa 
skráð í ríkjandi trúfélag þess ríkis 
sem það kom frá. Grínlaust. Mér 
var sagt að þessu verklagi hefði 
síðan verið breytt.

Auðvitað má segja að það hafi 
verið „íþyngjandi“ fyrir kaþólska 
söfnuðinn, rússnesku rétttrúnaðar-
kirkjuna eða félög múslíma að fá 
ekki sjálfkrafa til sín þá Pólverja, 
Rússa eða Egypta sem til landsins 
flytja. En félagafrelsi trompar þæg-
indarök félagasamtaka. Fólk á ekki 
að þurfa að skrá sig úr félagi sem 
það skráði sig aldrei í. Já, og vissi 
ekki einu sinni að það væri skráð í.

Skráningum fylgja peningar. Sá 
sem skráður er í trúfélag styrkir 
málstað þess með rúmum níu þús-
und krónum á ári. Það er síðan ekki 
eins og öll þessi félög séu einhverjir 
jógaklúbbar. Þjóðkirkjan sjálf hefur 
frekar verið í hlutverki bremsunn-

ar í sumum framfaramálum frem-
ur en hitt. Mörg annarra trúfélaga 
sem hér starfa eru síðan alþjóð-
leg og aðhafast ýmislegt hér og 
þar um heiminn, berjast til dæmis 
gegn smokkanotkun í Afríku eða 
beita sér fyrir setningu laga eins 
og þeirra í Pétursborg sem banna 
jákvæða umfjöllum um samkyn-
hneigð. Fjölmörg þeirra hafa mis-
munum gegn konum og samkyn-
hneigðum á kenningaskrá sinni. 
Sum hóta mönnum sem hverfa frá 
trúnni öllu illu. Það má í raun segja 
að ef taka ætti alvarlega þá grein 
stjórnarskrárinnar sem segir að 
trúfélögum væri óheimilt að „kenna 
neitt sem væri andstætt góðu sið-
ferði“, væru nokkur þeirra í bobba. 
Ég veit ekki hvað mér finnst um að 
slík félög gegni opinberu hlutverki 
og ég veit ekki hvað mér finnst um 
að börn séu yfirhöfuð skráð í þau. 
En að það sé gert sjálfkrafa?

Sóknargjöld hinna óskírðu
Nú vill svo til að það er sérstök 
athöfn, skírn, þar sem börn eru 
tekin inn í kristna kirkju. Í Dan-
mörku eru börn einmitt skráð í 
kirkjuna við skírn. Ef við á annað 
borð höldum því grunnfyrirkomu-
lagi að ríkið haldi utan um trú-
félagaskráningu og leyfi skrán-
ingu barna í slík félög, þá hljómar 
þetta sem rökréttur tímapunktur. 
Hvað væri ósanngjarnt eða íþyngj-
andi við það fyrirkomulag? Hverju 
sækist Þjóðkirkjan þá annars eftir? 
Sóknargjöldum þeirra sem eiga 
mæður í Þjóðkirkjunni, en voru 
aldrei skírðir? Ekki verður séð að 
hún eigi réttláta heimtingu á því fé.

Leyfið börnunum að 
koma sjálfkrafa til mín
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Í DAG

Að virkja fyrir ömmu

Nú vilja ýmsir að lífeyris-
sjóðirnir okkar verði not-

aðir til að virkja fyrir frekari 
stóriðju. Einkum virkjana-
bransinn og stjórnarmenn líf-
eyrissjóða sem eru hallir undir 
stóriðjustefnu. Þegar hafa 14 
lífeyrissjóðir keypt 25% hlut 
í HS orku. Með því hafa þeir 
stillt hagsmunum ömmu og afa 
upp með hagsmunum virkjana-
geirans og á móti hagsmunum 
náttúrunnar og verndarnýting-
ar. Rætt er um að lífeyrissjóðir 
kaupi hluta í Landsvirkjun og 
eigi Hverahlíðarvirkjun. Þetta 
er afar varhugavert.

Í fyrsta lagi er mjög áhættu-
samt að fjárfesta í virkjunum 
og óvíst að peningarnir skili sér 
aftur. Einkum eru jarðvarma-
virkjanir vandasamar. Þær 
eru í raun líkari námugreftri 
en virkjun lindar því eftir 50 
ára nýtingu þarf að hvíla við-
komandi jarðhitasvæði í 100-
200 ár. Aðeins 12-14% orkunnar 
eru nýtt, restin fer til spillis. 
Mengunarbúnaður til að ná 
brennisteini úr gufunni er of 
dýr til að það sé gert. Ekki bein-
línis jákvætt á öld sjálfbærrar 
þróunar. Þó er ótalið það sem 
kannski skiptir mestu máli.

Á Reykjanesskaganum, allt 
frá Hengli að Reykjanestá, 
er samfelld náttúruperlufesti 
sem á sér hvergi samjöfnuð 

í heiminum. Fjölbreytileiki 
hverasvæðanna er einstakur og 
fegurð landsins mikil. Sú stað-
reynd að þar gengur Atlants-
hafshryggurinn á land og að 
þar eru virkar eldstöðvar gerir 
svæðið óviðjafnanlegt sem jarð-
minjasvæði. Allt þetta væri vert 
að vernda fyrir virkjunum og 
tilheyrandi línulögnum þó eng-
inn græddi neina peninga á því. 
Bara til að eiga þetta. Svona 
eins og handritin.

En svo er líka vel hægt að 
græða á því að vernda þetta 
einstaka svæði. Áhugi á útivist 
hefur aukist svo á síðustu árum 
að skrifum í gestabækur FÍ á 
Esjunni hefur á áratug fjölg-
að úr 2-3 þúsund í 12-14 þús-
und. Sömu þróun sjáum við 
í Henglinum og við jarðhita-
svæðin í Krýsuvík. Með auk-
inni áherslu á ráðstefnugesti, 
sífellt fleiri erlendum ferða-
mönnum og hækkandi bensín-
verði eykst verðmæti þessara 
náttúrusvæða. Að fjárfesta í 
eyðileggingu þeirra er galið.

Það væri hins vegar skynsam-
legt að fjárfesta í verndarnýt-
ingu þeirra. Eldfjallaþjóðgarður 
hefur verið nefndur sem dæmi. 
Það viðskiptamódel er vel þekkt 
og líklega er Yellowstone-
þjóðgarðurinn frægasta dæmið. 
Það sem við höfum að sýna er 
ekki síðra og er staðsett á milli 
alþjóðaflugvallar og höfuð-
borgarinnar. Þá væri hagsmun-
um afa og ömmu stillt upp með 
hagsmunum náttúru, umhverfis 
og komandi kynslóða. Af hverju 
skoða ekki lífeyrissjóðirnir 
okkar þennan fjárfestingarkost? 

Er þeim stjórnað af virkjana-
iðnaðinum?

Orkumál

Dofri 
Hermannsson
formaður Græna 
netsins
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NESTI OG NÝIR SKÓR
FYRIR ALLA KÁTA KRAKKA.

Í greinaröð sinni í Fréttablaðinu 
um gjaldeyrishöftin kvart-

ar Árni Páll Árnason sáran yfir 
miklum kostnaði við höftin og að 
enginn flokkur hafi skýra póli-
tíska sýn á lausn haftavandans. 
Árni Páll virðist hafa gleymt því 
að hann samþykkti ásamt þing-
flokki Samfylkingarinnar að inn-
leiða gjaldeyrishöft í formi boða 
og banna í árslok 2008, þrátt fyrir 
að ég hafi margítrekað bent á aðra 
mun ódýrari leið fyrir þjóðina, þ.e. 
skattlagningarleiðina. 

Auk þess virðist Árni Páll vera 
ómeðvitaður um það markmið 
Samfylkingarinnar að ganga í ESB 
og knýja Evrópska seðlabankann 
til að lána okkur um 1.000 millj-
arða, þannig að hægt verði að 
skipta aflandskrónum og eignum 
kröfuhafa yfir í erlenda gjald-
miðla. Vaxtakostnaður vegna 
lánsins frá Evrópska seðlabank-
anum yrði aldrei undir 30 millj-
örðum á ári. Tillaga mín um að 
taka upp annan gjaldmiðil á mis-
munandi skiptigengi til að leið-
rétta verðmæti þessara froðu-
eigna og verja lífskjör í landinu 
hefur ekki átt upp á pallborðið hjá 
þeim sem óttast að nauðsyn ESB 
aðildar minnki verði þessi leið 
farin. Markmið Samfylkingarinn-
ar er að hámarka verðmæti eigna 
aflandskrónueigenda og kröfuhafa 
með því að blóðmjólka almenning 
í gegnum lágt gengi krónunnar og 
aukna skattheimtu. 

Dýrustu höftin
Að baki aflandskrónunum og eign-
um kröfuhafa gömlu bankanna 
voru einkaskuldir fyrirtækja sem 
fóru í þrot og full innistæðutrygg-
ing. Neyðarlögin sköpuðu hluta 
af aflandskrónuvandanum, þar 
sem lögin veittu fulla innistæðu-
tryggingu. Upphæðin sem skatt-
greiðendur voru látnir tryggja 
hjá föllnum fjármálastofnunum 
hér á landi umfram lögbundna 
lágmarkstryggingu var 1.050 
milljarðar. Í stað þess að inn-
leiða tillögu mína um allt að 80% 
skatt á útstreymi fjármagns var 
útstreymi froðueigna bannað og 
þeim tryggð hæsta ávöxtun sem 

völ er á í Evrópu sem magnað 
hefur upp haftavandann. Skattur 
á útstreymi fjármagns eins og ég 
lagði til hefði fært verðmæti eigna 
aflandskrónueigenda og kröfuhafa 
nær greiðslugetu þjóðarbúsins og 
tryggt fjármögnun ríkissjóðs. 
Skattlagningarleiðin var ekki 
farin, þar sem hún hefði truflað 
ESB-umsóknina og mætt andstöðu 
hjá AGS sem hefur það hlutverk að 
tryggja hámarks endurheimtur 
kröfuhafa. 

Þrjár afnámsleiðir
Haftavandinn væri úr sögunni ef 
skattlagningarleiðin hefði verið 
farin. Þess í stað er hann orðinn 

stærri og erfiðari. Þrjár leiðir hafa 
komið fram um hvernig eigi að 
afnema höftin, þ.e. skuldsetningar-
leið Samfylkingarinnar, harðinda-
leið (shock therapy) Sjálfstæðis-
manna og skiptigengisleiðin. 

Harðindaleiðin
Margir stuðningsmenn Sjálfstæð-
isflokksins vilja aflétta í einu vet-
fangi banni á útstreymi froðueigna 
og leyfa krónunni að falla því hún 
muni síðan hækka. Þessir aðilar 
virðast ekki hafa miklar áhyggj-
ur af gríðarlegri hækkun verðs 
á innfluttum vörum eins og mat-
vælum og áhrifum þess á heimilin 
og fyrirtækin. Mikil fátækt og 

gjaldþrot margra einstaklinga og 
heimila eru óhjákvæmilegir fylgi-
fiskar þessarar harðindaleiðar. 
Fylgjendur hennar tala líka um 
nauðsyn þess að skera enn frekar 
niður útgjöld ríkissins til að mæta 
200 milljarða sölu aflandskrónu-
eigenda á ríkisskuldabréfum við 
afnám haftanna. Niðurskurður 
sem myndi ríða velferðarkerfinu 
að fullu. Lífskjaraskerðingin 
kemur strax fram ef harðindaleið-
in yrði farin og legðist þyngst á þá 
verst settu. Skuldsetningarleiðin 
gefur hins vegar möguleika á að 
dreifa lífskjaraskerðingunni yfir 
lengra tímabil og misþungt eftir 
tekjuhópum. Skiptigengisleiðin 

gengur út á að leiðrétta gengi 
froðueignanna án þess að skerða 
lífskjör enn meira en orðið er. 

Skiptigengisleiðin
Skattlagningu á útstreymi fjár-
magns hefur verið hafnað á 
þeirri forsendu að skatturinn 
gangi á eignarrétt kröfuhafa 
og gegn ákvæði EES samnings-
ins um frjálst flæði fjármagns. 
Upptaka Nýkrónu með mismun-
andi skiptigengi er leið fram hjá 
þessum vandkvæðum. Launum 
fólks í landinu yrði breytt í Nýk-
rónu þannig að upphæð þeirra 
yrði óbreytt. Froðueignum á leið 
út úr landi yrði hins vegar skipt 
yfir í Nýkrónu þannig að 10 millj-
ónir í gömlum krónum yrðu t.d. 
2 milljónir í Nýkrónum. Upp-
taka Nýkrónu myndi þannig laga 
ytra ójafnvægi hagkerfisins sem 
birtist í því að þjóðin hefur ekki 
efni á að kaupa krónueignir afla-
ndskrónueigenda og kröfuhafa 
nema fella gengi krónunnar enn 
meira og skerða verulega lífs-
kjör almennings með hærra vöru-
verði og dýpkandi skuldakreppu 
heimilanna. 

Jafnframt væri nauðsynlegt að 
nota upptöku Nýkrónunnar til að 
laga innra ójafnvægi hagkerfis-
ins sem felst í því að sumir eiga 
alltof miklar eignir (fjármagns-
eigendur og lífeyrissjóðir) og 
aðrir eru of skuldsettir. Við upp-
töku Nýkrónunnar þyrfti því að 
skrifa húsnæðisskuldir þannig að 
10 milljón kr. lán í núverandi krón-
um yrði 8 milljónir í Nýkrónu og 
lækka eignir fjármagnseigenda til 
samræmis. Upptaka Nýkrónu er 
ekki töfrabragð heldur nauðsyn-
leg varnaraðgerð til að koma í veg 
fyrir aukna fátækt og stórfelldan 
landflótta á næstu árum.

Afnám hafta án lífskjaraskerðingar
Gjaldeyrishöft

Lilja 
Mósesdóttir
formaður Samstöðu 
– flokks lýðræðis og 
velferðar

Markmið Samfylkingarinnar er að 
hámarka verðmæti eigna aflandskrónu-
eigenda og kröfuhafa með því að blóð-

mjólka almenning í gegnum lágt gengi krónunnar og 
aukna skattheimtu.

AF NETINU

Gíslar teknir í Norðfirði 
Kvótagreifarnir halda áfram 
að taka gísla. Fyrst stöðvaði 
Þorsteinn Már Baldvinsson 
vinnslu á Dalvík fyrir erlent 
dótturfyrirtæki Samherja. Nú 
hefur Gunnþór Ingvarsson 
hjá Síldarvinnslu Samherja í 
Norðfirði bætt við hótun um að 
reka áhöfn Barðans. Í báðum 
málum heimta greifarnir, að 
opinberir aðilar makki rétt við 
mafíuna. Gefi eftir í dómsmál-
um og lagafrumvörpum. Tárin 
eru sjaldan fjarri grátkórnum. 
Gunnþór hafði ógeðfelldan 
grátstaf í kverkunum, er hann 
flutti boðskap gíslatökunnar. 
Kvótagreifar hafa rænt þjóðina 
auðlind hennar og eru ákveðnir 
að verja þýfið með kjafti og 
klóm. Einnig með gráti. 
http://jonas.is/
Jónas Kristjánsson

Væll
Evrópusambandið heldur vel 
utan um hagsmuni þeirra 
ríkja sem það mynda. Eru það 
tíðindi? Það sýnist mér ekki – 
heldur einmitt ein af ástæð-
unum fyrir því að Íslendingar 
eiga að gerast aðilar.
Viðbrögð sem stungið er upp 
á núna – að hætta viðræð-
unum við Evrópusambandið 
eða fresta þeim af þessu tilefni 
– bíðum við: Voru það ekki 
einmitt okkar forystumenn, 
úr öllum flokkum, sem lýstu 
því yfir að Icesave-málið og 
aðildarumsóknin væru óskyld 
mál? Ætlum við núna að tengja 
þau saman? 
http://blog.eyjan.is
Mörður Árnason



Sjálfstillandi
Þyngd: 0,8 kg
4 x AA rafhlöður
+/- 0,3mm/m
Drægni: 15m

Rafhlöður: 2 x 1,3Ah
Hleðslutæki: 40mín
Mjúk taska

800W  - 13mm patróna fylgir
0-3,4 J2 x 1,5Ah 18V, 2x1,5 Ah 10,8V  

Hleðslutæki: 40mín
Hörð taska

125mm - 10.000 sn/minDS150
8 plasthólf eru í tösku
Hólf í loki
Hægt að læsa tösku

Viðarhöfða 6 - Reykjavík       Bæjarhrauni 12 - Hafnarfirði Með fyrirvara um villur

www.sindri.is  /  sími 575 0000
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Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og 

útför elskulegs eiginmanns míns, föður, 
tengdaföður og afa,

BJÖRGVINS BJÖRGVINSSONAR
húsasmíðameistara,

Lönguhlíð 3c, Akureyri.

Edda Hörgdal Stefánsdóttir, börn, tengdabörn og 
barnabörn.

Innilegt þakklæti til þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður, 

afa og langafa,

BJÖRNS STEFÁNS BJARTMARZ

Helga Elsa Jónsdóttir
Jónína Bjartmarz Pétur Þór Sigurðsson
Óskar Bjartmarz Svava Schiöth
Jón Friðrík Bjartmarz Ingibjörg Jóhannsdóttir
Björn Bjartmarz Sigríður María Jónsdóttir

barnabörn og barnabarnabarn.

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

ANNA MARTA HELGADÓTTIR 
frá Uppsölum, 

lést á Heilbrigðisstofnun Blönduóss 
þriðjudaginn 10. apríl. 
Útförin fer fram frá Þingeyrarkirkju 
laugardaginn 14. apríl kl. 14.00.

Sigurður H. Ingþórsson Gunnhildur Lárusdóttir
Kristmundur Ó. J. Ingþórsson Herdís Sigurbjartsdóttir
Sigrún B. Ingþórsdóttir  Hjálmar Magnússon
Þorsteinn R. Ingþórsson Sigurbjörg M. Jónsdóttir
Magnús H. Ingþórsson  Margrét Rögnvaldsdóttir
Guðmundur E. Ingþórsson  Guðrún S. Kjartansdóttir
Birgir L. Ingþórsson  Sigríður Bjarnadóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín,

VALDÍS MAGNÚSDÓTTIR 
Munaðarhóli 10, Hellissandi, 

lést á Landspítalanum 3. apríl. Útförin fer 
fram frá Ingjaldshólskirkju, Hellissandi, 
laugardaginn 14. apríl kl. 11.00.

 
Fyrir hönd aðstandenda, 
Sigurður Kristjónsson.

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

STEFÁN JÓNSSON,   
Grænumörk 2, Selfossi,

lést á Ljósheimum 2. apríl sl. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Unnur Sigursteinsdóttir
Jón Björgvin Stefánsson  Ásdís J. Rafnar
Sigmundur Stefánsson Ingileif Auðunsdóttir
Gísli Stefánsson Guðrún Björnsdóttir
Dóra Sjöfn Stefánsdóttir Óskar Jónsson
Anna Björg Stefánsdóttir Bergur Tómas Sigurjónsson
 Gissur Jensen
barnabörn og fjölskyldur. 

Okkar ástkæri

JÓNAS ÞORSTEINSSON
frá Ytri-Kóngsbakka, 

lést í faðmi fjölskyldunnar þriðjudaginn      
27. mars. Útför fer fram frá Stykkishólmskirkju 
laugardaginn 14. apríl klukkan 13.00. 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Dvalarheimili aldraðra í Stykkishólmi.

 
Aðalheiður Bjarnadóttir
Þorsteinn Jónasson  Kristín Rut Helgadóttir
Bjarni Jónasson  Ólafía Hjálmarsdóttir
Agnar Jónasson  Svala Jónsdóttir 
Guðbjörg Guðbjartsdóttir  Kristinn Einarsson 
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð, hlýhug og vináttu við andlát 

og útför elskulegs föður okkar, tengdaföður 
og afa,

BJARNA R. SIGMARSSONAR
Mýrarvegi 117, Akureyri.

Guðrún, Margrét Inga, Sigurbjörg og 
Sigurður, tengdabörn og afabörn.

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

UNNUR RUNÓLFSDÓTTIR
lést á Hjúkrunarheimilinu Eir fimmtudaginn 
5. apríl. Útför fer fram frá Bústaðakirkju 
þriðjudaginn 17. apríl kl. 15.00. Blóm 
og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á Blindrafélagið.

 
Runólfur Grétar Þórðarson Sigríður Lúðvíksdóttir
Kristján Þórðarson Dóra Kristín Halldórsdóttir
Kristín Þórðardóttir Kristinn Már Kristinsson
Margrét Þórðardóttir 
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

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

Auglýsingar á að senda á  auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

timamot@frettabladid.is

Á þessum degi árið 1997 sigraði kylfingurinn 
Tiger Woods á Masters-mótinu í golfi einungis 
tuttugu og eins árs að aldri. Woods bar höfuð 
og herðar yfir andstæðingana sína á þessu 
fyrsta stórmóti sem hann vann.
Eldrick „Tiger“ Woods er fæddur í úthverfi Los 
Angeles í Kaliforníu þann 30. desember 1975. 
Hann var einkabarn og hóf að leika golf með 
föður sínum á unga aldri. Sigurganga hans 
hófst þegar hann var fimmtán ára gamall og 
varð yngsti kylfingur sem sigrað hefur í banda-
ríska ungmennamótinu fyrir áhugakylfinga.
Mótherjar hans á stórmótum í golfi voru flestir 
í kringum fertugt og skar hann sig því mjög úr 

hópnum. Einnig vakti uppruni hans athygli því 
ekki voru liðin nema sex ár frá því að dökkum 
kylfingum var leyft að taka þátt í Masters-
mótinu í fyrsta sinn. Óvenjulegur uppruni 
hans og æska ásamt velgengni varð til þess 
að Woods eignaðist marga aðdáendur um 
allan heim. Vaxtarkippur kom í golfið meðal 
ungmenna sem fóru í auknum mæli að sækja 
fram í golfi sem margir höfðu áður dæmt sem 
heldrimannaíþrótt.
Seinna á árinu 1997 komst Woods í efsta sæti 
á heimslistanum í golfi og hefur síðan oftast 
verið meðal þeirra bestu, en frægðinni hafa 
fylgt ýmis skakkaföll í einkalífinu.

ÞETTA GERÐIST:  14. APRÍL 1997

Fyrsti sigur Tigers á stórmóti

Í dag er föstudagurinn þrettándi apríl. 
Margir eru logandi hræddir við það 
þegar þrettánda dag mánaðarins ber 
upp á föstudegi og trúa því að um sé að 
ræða helsta óhappadag mánaðarins. Á 
meðan sumir hætta sér varla út úr húsi 
á þessum dögum gefa aðrir lítið fyrir 
hjátrúna og takast á við daginn eins og 
hvern annan.

„Þetta er gamalgróin alþjóðleg 
þjóðtrú og kemur ekki sérstaklega 
fram í íslenskum þjóðsögum,“ segir 
Símon Jón Jóhannsson þjóðháttafræð-
ingur. „Í rauninni er ótrúin á föstudag-
inn þrettánda innflutt hjátrú sem kemur 
tiltölulega seint hingað til okkar. Hún er 
örugglega til Íslands komið frá Ameríku 
á síðustu áratugum.“

„Þarna fer í raun saman tvenns konar 
hjátrú: Annars vegar óheillatrúin á 
föstudaga og hins vegar á töluna þrett-
án. Í báðum tilfellum er þetta mjög 
gömul trú,“ segir Símon Jón. Hann 

segir ótrúna á föstudaga vera upprunna 
í umskiptunum úr heiðni yfir í kristni. 
„Í heiðnum sið er föstudagur gleðidag-
ur. Kristni hefur tilhneigingu til að snúa 
heiðnum sið upp í andhverfu sína og 
föstudagur er því orðinn ólukkudagur. 
Svo spilar það sterkt inn í að þetta er 
dánardagur Krists.“

Talan þrettán hefur lengi verið talin 
óhappatala og í þjóðtrú er hægt að finna 
mörg minni þess efnis. 

„Ótrúin á töluna þrettán er líka hund-
gömul,“ segir Símon Jón. „Við þurfum 
að fara aftur til Súmera sem voru uppi 
3.000 ár fyrir Krists burð. Þeir lögðu 
grunn að því talnakerfi sem við notum 
enn þann dag í dag. Þeir notuðu grunn-
eininguna 12. Í dag notum við grunnein-
inguna 10. Súmerar skiptu sólarhringn-
um í tvisvar sinnum 12, hringnum í 360 
gráður og árinu í tólf mánuði. Grunn-
einingin myndar þar alltaf heild og 
talan þrettán er þá fyrsta talan sem er 

stök utan við heildina, sérstök og þar af 
leiðandi hættuleg.“

Ýmis þjóðtrú er tengd tölunni þrettán, 
svo sem að sitji þrettán saman til borðs 
muni einn þeirra deyja innan árs eftir 
borðhaldið. Gestir síðustu kvöldmál-
tíðarinnar voru þrettán: Jesús og læri-
sveinarnir tólf. Í þeirri sögu endar 
Júdas dauður eftir að hafa svikið 
læriföður sinn.

Hræðslan við töluna þrettán er einn-
ig kerfislæg sums staðar í heiminum. 
Í sumum borgum heims er þrettánda 
breiðstræti ekki til. Þá sleppa sum hótel 
þrettándu hæð í byggingum sínum og 
merkja þá hæð númer fjórtán.

Á hinn bóginn er talan tólf talin merki 
um fullkomnun. Vísindavefurinn tekur 
saman ýmis dæmi um slíkt: Mánuðir 
ársins eru tólf, grísku guðirnir á Ólymp-
usfjalli voru jafn margir og menn hafa 
tíu fingur á tveimur höndum og tíu tær 
á tveimur fótum.  birgirh@frettabladid.is

FÖSTUDAGURINN ÞRETTÁNDI:  ÓTRÚIN FINNST EKKI Í ÍSLENSKUM ÞJÓÐSÖGUM

Innflutt ótrú á ólukkudaga

INNFLUTT ÞJÓÐTRÚ Símon Jón Jóhannsson segir ótrúna á föstudaginn þrettánda vera innflutta þjóðtrú sem fyrirfinnist ekki í íslenskum 
þjóðsögum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÍRSKA LEIKSKÁLDIÐ SAMUEL BECKETT fæddist á þessum degi árið 1906.

„Það eina sem ég sé eftir er að hafa fæðst. Að deyja hefur mér alltaf 
þótt langdregið og þreytandi verkefni.“
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Einar Gunnar Guðmundsson, sér-
fræðingur frumkvöðla- og ný-
sköpunarmála hjá Arion banka, 

hefur staðið í ströngu við skipulag 
Sprotaþings Íslands sem haldið er í 
dag. Á þinginu mun Arion banki meðal 
annars kynna þjónustu til sprotafyrir-
tækja sem nefnist Startup Reykjavík.  
,,Þessi þjónusta er nýmæli á Íslandi að 
því leyti að þarna tekur einkaaðili sig 
til og býður frumkvöðlum hlutafé og 
traustan stuðning,“ segir Einar Gunnar.

AÐSTOÐA FRUMKVÖÐLA
Við munum til dæmis bjóða upp á mjög 
öfluga leiðbeinendur sem aðstoða 
frumkvöðlana með fyrstu skrefin. Þetta 
eru meðal annars aðilar úr háskóla-
umhverfinu, einnig eldri frumkvöðlar, 
fjárfestar og gott rekstrarfólk.“ 

GÓÐUR SALTFISKUR
Einar Gunnar er mikill matgæðingur 
og er saltfiskur í uppáhaldi hjá honum 
þótt hann vildi gjarnan borða hann 
oftar. ,,Ég hef eldað saltfisk í fimm-
tán ár í alls kyns útgáfum. Bæði hefð-
bundnari uppskriftir eins og saltfisk í 
tómatsósu og svo aðrar óhefðbundn-
ari uppskriftir.“ Hann segir uppskrift-
ina sem hann deilir með lesendum í 
dag flokkast í óhefðbundna flokkinn 
en rétturinn er í miklu uppáhaldi hjá 
þeim hjónunum. „Þessi réttur er bæði 
áferðarfallegur og virkilega bragðgóð-
ur. Saltbragðið virkar ótrúlega vel með 
hvítlauknum. Það er líka lykilatriði að 
drekka gott rauðvín með þessum rétti 
og muna að hafa tvær vatnskönnur við 
borðið. Börnunum finnst hann einnig 
mjög góður þótt þau kjósi nú almennt 
frekar einfaldari mat.“

ÁFERÐARFALLEG-
UR SALTFISKUR
EINAR GUNNAR GUÐMUNDSSON  hefur lengi haldið upp á saltfisk. Hér deilir 
hann uppskrift að einum af uppáhaldssaltfiskréttinum sínum. Þessi réttur er 
einfaldur en um leið afar bragðgóður.

SÆLKERI Saltfiskur er 
í miklu uppáhaldi hjá 
Einari Gunnari Guð-
mundssyni, sérfræðingi 
frumkvöðla- og nýsköp-
unarmála hjá Arion 
banka
MYND/ PJETUR SIGURÐSSON

HOLLAR FRANSKAR
Sætar kartöflur eru hollar og góðar. Þær eru 

ríkar af A- og C-vítamíni. Hægt er að mat-
reiða þær á margvíslegan hátt. Sem dæmi 
má matreiða þær eins og franskar kartöflur. 
Penslið með olíu og bragðbætið með salti og 

pipar og bakið í ofni í 30 mínútur. 

Grillað fillet á spjóti, marinerað í hvítlauk,  

ólífuolíu, tímian & dijon sinnepi, borið fram á 

salatbeði með hægelduðum rauðlauk, ristuðum 

sveppum, bakaðri kartöflu & hvítlauks dressingu

kr.

NÝ
TT

Grillhúsið Tryggvagötu og Sprengisandi, 
sími: 5275000, grillhusid@grillhusid.is, www.grillhusid.is



4 vænir saltfiskbitar

1 eggaldin
5-8 gulrætur
Slatti af grænum 
ólífum
250 g smjör
2-3 hvítlauksrif
400 g spagettí
1 búnt fersk 
steinselja

Eggaldin 
er skorið í 
skífur og 
gulræt-
ur í 
þykkar 
ræmur. Grænmetið er steikt 
upp úr smjöri eða ólífuolíu að 
vild. Ólífurnar eru skornar í 
skífur. Sjóðið spagettí sam-
kvæmt leiðbeiningum. Bræðið 
næst smjörið og setjið pressað-
an hvítlauk út í það. Helmingi 
af smjörinu og allri steinselj-
unni er blandað við spagettíið. 
Saltfiskurinn er næst steiktur 
með roðið niður. Þegar fiskur 
er tilbúinn er honum raðað 
fallega á diskinn. Stráið næst 
skornu ólífunum yfir fiskinn 
og grænmetið. Að lokum er 
afganginum af 
smjör-
blönd-
unni hellt 
yfir fiskinn á 
disknum. 

SALTFISKUR MEÐ 
HVÍTLAUKS-
PASTA OG STEIKTU 
GRÆNMETI
AÐALRÉTTUR FYRIR 4

■ FRAMHALD AF FORSÍÐU

FÓLK|HELGIN

Sumarið nálgast!
15% afsláttur af öllum vörum 
fram á laugardag.

Barnafataverslunin Róló Glæsibæ.
Sími 894-8060 • www.rolo.is • Facebook

kopavogur@redcross.is redcross.is/kopavogur

Allur ágóði rennur til verkefna innanlands. 
 

 

sími 554 6626

Næstu föstudaga verða birtar hér uppskriftir af uppáhalds-
pitsu hinna ýmsu matgæðinga. Pitsurnar eiga það sam-
eiginlegt að vera gerðar úr Wewalka-pitsudeigi. Halldóra 

Traustadóttir skoraði á Aðalstein Leifsson, lektor við viðskiptadeild 
Háskólans í Reykjavík, að gefa lesendum uppskrift að uppáhalds-
pitsunni sinni sem kemur hér.

HOLL OG SPENNANDI 
SPÍNATPITSA/FLAMMKUCHE

HELGIN

SKORAR Á SVERRI
GÓÐGÆTI KYNNIR  Wewalka-pitsudeig er hægt 
að útbúa á margvíslegan hátt.

1 speltbotn frá Wewalka
½-1 poki af fersku spínati
½ poki af (ristuðum) furuhnetum
1 krukka af fetaosti (má vera 
kryddleginn) í olíu 
Rósmarín (gjarnan ferskt) 
Handfylli af rifnum mozzarella-
osti
Mikilvægt er að setja fetaostinn 
fyrst á botninn. Látið hluta af 
olíunni (um helming 
af olíunni í krukk-
unni) fylgja með 
þannig að það verði 
örþunnt lag af olíu á 
allri pitsunni. Setjið 
þá mozzarella-ostinn. Dreifið því 
næst fersku spínati yfir pitsuna og 
sáldrið furuhnetunum yfir. Loks er 
rósmarín sett yfir (ein teskeið ef 

þurrkað en um tvær matskeiðar 
ef ferskt).
Bakið í ofni við 180 gráður í 10-15 
mínútur eða þar til fallegur litur 
kemur á skorpu botnsins.
Þessa þrælhollu og góðu pitsu/
flammkuche má hvort heldur borða 
sér eða bera fram með ýmiss konar 
mat, svo sem súpum, fiski og svo 
framvegis.

Ég ætla að skora á matgæðinginn 
Sverri Viðar  Hauksson, sem er for-
maður stýrihóps um græna orku 
með meiru.

PITSUÁSKORUN
GIRNILEG PITSA  Aðalsteinn 
Leifsson með pitsuna sína. 

FÁÐU ÞÉR VÍSI 
OFT Á DAG

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN ÚTVARP LÍFIÐ SJÓNVARP

- oft á dag

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is s 512 5473 
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is s 512 5432 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir

Margrét Guðnadóttir og Guðný Haf-
steinsdóttir opna sýninguna Dans – Dans 
– Dans í Kirsuberjatrénu í dag. Þar sýna 
þær lampa og ljós sem þær unnu saman í 
Postulíni og tágum.

„Samstarf okkar hófst á Hönnunar-
mars síðastliðnum en við tókum báðar 
þátt í sýningunni Fléttu. Við höfum 
þekkst miklu lengur en ákváðum að slá 
saman og tvinna þessi tvö efni, tágar og 
postulín, saman,“ útskýrir Guðný. 

Lampana og ljósin vinna þær algerlega 
í sameiningu og þó að efnin séu ólík segir 
Guðný þær ekki hafa átt í vandræðum 
með að finna taktinn.

„Vinnuheiti sýningarinnar Fléttu var 
Tvist og við ákváðum að vinna áfram 
undir þemanu dans, allir lamparnir heita 
dansnöfnum, svo sem tangó, break, 
rúmba og vals. Við byrjum á að skissa 
hlutinn og förum svo bara að vinna. 
Stundum tekur verkið aðra stefnu og 
lampi sem átti að vera borðlampi endar 
kannski sem veggljós að lokum. En við 

hugsum á svipuðum nótum og þetta 
rennur vel saman. Við sjáum endalausa 
möguleika í vinnslu þessara tveggja efna, 
ekki bara í lampa heldur í alls kyns fleiri 
hluti.“

Sýningin verður opnuð klukkan 17 í 
Herberginu í Kirsuberjatrénu, Vesturgötu 
4 í dag og lýkur mánudaginn 23. apríl. ■ rat

TVINNA SAMAN 
TÁGAR OG POSTULÍN
DANS DANS DANS  Lampar og ljós sem bera nöfn eins og Rúmba, Tangó og 
Vals verða sýnd í Kirsuberjatrénu næstu tíu daga.

 SAMVINNA Margrét 
Guðnadóttir og Guðný 
Hafsteinsdóttir hugsa 
á svipuðum nótum og 
stefna á frekara sam-
starf.  MYND/VALLI
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OKKUR KOM EKKI 
SAMAN UM FRAMTÍÐINA
FYRIRSÆTAN ÁSDÍS RÁN GUNNARSDÓTTIR UM SKILNAÐ-

INN, FYRIRSÆTUFERILINN, LÍFIÐ Í BÚLGARÍU OG ÁSTINA

BÝR SIG UNDIR 
ÓLYMPÍULEIKANA

UPPLIFIR 
DRAUMAVERKEFNIÐ

STJÖRNUR Á 
SKÍÐUM
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Það varð vart þverfótað fyrir fólki í 
Hlíðarfjalli á Akureyri yfir páskahá-
tíðina. Stemningin var einstaklega 
góð enda leikin þar lifandi tónlist og 
ágætis veður var í fjallinu. 
Fjölskyldufólk með börn á öllum aldri lét sjá sig 
og voru margir að stíga sín fyrstu skref í skíða-
mennskunni. Meðal þeirra voru Sverrir Þór 
Sverrisson, betur þekktur sem Sveppi, 
ásamt unnustu sinni, Írisi Ösp Berg-
þórsdóttur og þremur börnum. Kollegi 
hans Villi, eða Vilhelm Anton Jóns-
son, sást einnig með sína fjölskyldu. 

Forsetadóttirin Tinna Ólafsdótt-
ir viðraði sig með tvíburakerruna 
á meðan eiginmaður henn-
ar, Karl Pétur Jónsson 
kíkti í brekkurnar.  Einn-
ig sýndi stjörnuparið 
Tobba Marinós og Karl 
Sigurðsson glæsilega 
takta í brekkunum, 
ásamt Sigríði Elínu 
Ásmundsdóttur, rit-
stýru Húsa og híbýla.

Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra eykur munnvatnsframleiðslu, 
jafnar sýrustig, heldur tönnunum hreinum og stöðvar sýklaárásir á þær.
Extra minnkar upptöku hitaeininga og dregur það úr streitu í amstri
hversdagsins.

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. 

Forsíðumynd Arnold Björnsson

Útlitshönnun Arnór Bogason 

Auglýsingar Sigríður Dagný 
Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is 

Lífið Skaftahlíð 24, 
105 Reykjavík, sími 512 5000
www.visir.is/lifid

UMSJÓN 
Ellý Ármanns elly@365.is

Kolbrún Pálína Helgadóttir 
kolbrunp@365.is

HVERJIR
VORU 

HVAR?

Förðun & hár Ásdísar: Bergþóra Þórs-
dóttir hjá Kalla Berndsen. Fatnaður: 
Júnik Smáralind/Sara Lind. Sérstakar 
þakkir: Icequeen Cosmetics.

Sjónvarpsfólkið Sigmundur 
Guðmundsson og Margrét 
Erla Maack voru á meðal 
fjöldans sem lagði leið 
sína vestur um síðustu 
helgi á rokkhátíð alþýðunn-
ar „Aldrei fór ég suður“ á Ísa-

firði. Þar töfruðu Beggi 
og Pacas fram ind-
verskar kræsing-
ar á veitingahúsinu 
Pönnuköku Bar-Inn 

á meðan listamað-
urinn Hugleikur Dagsson 

sat sallarólegur á kaffi-
húsinu Húsinu með 
ferðavélina sína. 
Þá mátti sjá Sig-
urð Inga Bjarnason, 

skartgripahönnuð 
Sign, söngkonuna Heiðu 

Ólafs og spákonuna Sigríði 
Klingen berg skemmta sér 
stórvel. Leikarinn Pálmi 
Gestsson las Passíusálma 
í Bolungarvík í hvorki 

meira né minna en sex 
klukkutíma samfleytt.

Stjörnurnar eyddu pásk-
unum á Akureyri.

Ellefu stúlkur hafa hafa nú verið valdar til að keppa í 
módelkeppni sem Eskimo og Next standa fyrir. 
Stúlkurnar taka þátt í flottri sýningu sem fram fer í Hörpu 18. apríl. Þar verð-
ur ein stúlka valin sem Eskimo-stúlkan 2012. Andlit Maybelline verður einnig 
valið. Dómnefndina skipa Jason Valenta frá Next, Ari Magg ljósmyndari, Ellen 
Loftsdóttir stílisti, Brynja Jónbjarnardóttir fyrirsæta og Hildur Yeoman fata-
hönnuður.  Keppnin er hugsuð sem stökkpallur fyrir stúlkur sem vilja reyna 
fyrir sér í fyrirsætubransanum.

ELLEFU STÚLKUR Í 
MÓDELKEPPNI ESKIMO

Eskimo stóð fyrir módelkeppni í fyrra. Þar var Kolbrún Ýr Sturludóttir í fyrsta 
sæti, Kolfinna Kristófersdóttir, sem er á góðri leið með að verða súpermódel úti 
í heimi, í öðru, og í þriðja sæti Hildur Hermannsdóttir. LJÓSMYND: DANÍEL RÚNARSSON. 

Á SKÍÐUM SKEMMTI ÉG MÉR...
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Við kynnum nýjan A la Carte 15. apríl!

Veitingahúsið Perlan 
Sími: 562 0200  ·  Fax: 562 0207 

Netfang: perlan@perlan.is 
Vefur: www.perlan.is

LÉTTREYKTUR LAX OG LAXATARTAR 

með agúrkusalati, vatnakarsa og piparrótarkremi

RJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPA  

með Madeira og grilluðum humarhölum

FISKUR DAGSINS 

ferskasti fiskurinn hverju sinni, 

útfærður af matreiðslumönnum Perlunnar

eða

NAUTAFILLE  

með kartöflu- og sellerýrótarköku, 

blönduðum skógarsveppum og bearnaisesósu

eða

LAMBASKANKAR 

með kartöflumauki, rjómasoðnu 

rótargrænmeti og rósmarínsósu

VOLG SÚKKULAÐIKAKA 

með sólberjasósu og vanilluís

VELDU ÞÉR AÐALRÉTT

1

2

3

4

Þú velur aðalréttinn. Verð á matseðli  5.960 kr.

MARLAN D 
FISKUR ER OK KAR FAG

Gjafabréf Perlunnar
Góð gjöf við öll tækifæri!

Verð aðeins 
5.960 kr.
Næg bílastæði

Vissir þú?
Að uppskriftin af humarsúpu 
Perlunnar kemur frá belgíska 
matreiðslumeistaranum  
Pierre Romeyer. Hann er af 
jafningjum talinn vera einn besti 
matreiðslumaður síðustu aldar. 
Hann gaf aldrei út matreiðslu-
bók en hann gaf Perlunni allar 
sínar uppskriftir!
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Hver er konan?  Helga Ólafsdóttir 

Starf?  Hanna Ígló barnafötin, rek 
fyrirtækið ásamt fleirum og er 
einn af eigendum Ígló barnafata-
merkis.

Bakgrunnur/menntun?  Lærði 
fatahönnun í Kaupmannahöfn og 
London. Vann sem hönnuður hjá 
Nikita, All Saints og Ilse Jacobsen.

Lá það alltaf fyrir að fara þessa 
leiðina í lífinu? Já og nei, ég 
saumaði og prjónaði mikið sem 
barn með ömmum mínum og 

mömmu. Ég hafði mikinn áhuga á 
stærðfræði í menntaskóla en eftir 
hann vildi ég fara að gera eitt-
hvað allt annað. Eftir stúdents-
próf skráði ég mig í fatahönn-
un, japönsku eða fjölmiðlafræði. 
Fatahönnunin var mitt fyrsta val 
og ég komst inn í fatahönnunar-
skólann sem ég hafði sótt um og 
ákvað láta slag standa.

Hvenær og hvað varð til þess 
að Ígló varð til? Ég var búin að 
hanna kvenfatnað í tíu ár og lang-
aði að breyta til. Ég byrjaði að 

teikna barnaföt í fæðingarorlofi 
þegar ég eignaðist strák, mér 
fannst svo lítið til af flottum og 
þægilegum strákafötum. Þrem-
ur árum seinna var Ígló stofn-
að. Núna er Ígló tæplega 3 ára 
með 6 starfsmenn og selur fatn-
að á börn á aldrinum 0-11 ára í 
sex löndum.

Hvernig gengur að vera fata-
hönnuður og sinna öllu sem 
því fylgir og að reka verslun á 
sama tíma?  Það gengur stórvel, 
það er frábært fólk að vinna hjá 

Ígló og alltaf nóg að gerast. Það 
var mikilvægt skref fyrir Ígló að 
opna sína eigin verslun á Lauga-
vegi, þar sem öll línan er í boði.

Hver er hápunktur ferilsins 
hingað til? Að sjá Ígló vaxa og 
þroskast.

Áttu þér draumaverkefni? Ígló 
er draumaverkefnið mitt.

Hvernig gengur að samtvinna 
ferilinn og móðurhlutverkið? 
Það gengur mjög vel, ég á mjög 
skilningsríkan mann, tvö yndis-

leg börn og þriðja á leiðinni. Fjöl-
skyldan hefur alltaf hjálpað til og 
ég spyr börnin mín oft álits varð-
andi hönnunina og þau koma oft 
með bestu hugmyndirnar. 

Hvað gerirðu þegar þú ert ekki 
að vinna? Á veturna vil ég helst 
komast á skíði sem oftast. Ann-
ars finnst mér ekkert betra en að 
eyða tímanum með fjölskyldunni 
og góðum vinum.

Hvert er þitt mottó í lífinu? Lifa 
lífinu á meðan ég er lifandi.

ÁSTRÍÐUR VIÐARSDÓTTIR 
FJÖLMIÐLAKONA

BIRTA FLÓKADÓTTIR 
MARKAÐSSTJÓRI

MARÍN MANDA MAGNÚSDÓTTIR 
ATHAFNAKONA

Vorið er farið að láta 
kræla á sér og það má 
greinilega sjá á breyttum 
og léttari fatnaði glæsi-
kvenna sem Lífið kíkti á í 
vikunni.

VORTÍSKAN Í VINNUNNI

EVANS KYNNIR: FLOTTAN TÍSKUFATNAÐ  
Á KONUR Í STÆRÐUM 14-32  

EVANS ER Í KRINGLUNNI OG SMÁRALIND

BOLUR 

7.995 kr.

TOPPUR

12.995 kr.

ATHAFNAKONAN

ER AÐ UPPLIFA 
DRAUMAVERKEFNIÐ Brot af sumar-

línu Ígló 2012.
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ÁSDÍS RÁN GUNNARSDÓTTIR
ALDUR?   32 ára.
HJÚSKAPARSTAÐA? Einhleyp.
AFKVÆMI? Robert, Hektor og Vic-
toria Rán.
STARFSHEITI? Framkvæmdastjóri, 
hönnuður fyrir Icequeen, fyrirsæta 
og mamma.

Hvernig gengur þér að takast 
á við lífið og tilveruna eftir að 
þú skildir við eiginmann þinn til 
sex ára, fótboltamanninn Garðar 
Gunnlaugsson sem er búsettur á 
Íslandi? Það hefur gengið ótrúlega 
vel. Þetta er eflaust auðveldara í 
okkar tilfelli heldur en hjá flestum 
þar sem við höfum búið í sundur 
svo mikið og breytingarnar ekki svo 
gífurlegar en auðvitað er þetta allt-
af erfitt eftir svona mörg ár saman.

Viltu segja okkur af hverju þið 
Garðar ákváðuð að skilja? Við 
erum búin að vera allt of mikið í 
sundur og að eignast okkar eigið 
líf hvort í sínu horninu. Okkur kom 
ekki saman um framtíðina. Hann vill 
eitt og ég annað þannig að þetta 
er bara best svona. Við höfum eytt 
mjög ævintýraríkum og góðum níu 
árum saman og erum bara sátt við 
þau að öllu leyti. Ég væri ekki þar 
sem ég er í dag án Garðars. Það 
er ástæða fyrir öllu og ég er þakk-
lát fyrir þennan tíma en nú tekur við 
nýtt líf og ég efast um að ævintýr-
um mínum fari fækkandi.

Hvernig er sambandið milli 
ykkar í dag? Það er ágætt. Við 
eyddum páskafríinu að mestu leyti 
saman þannig að við erum engir 
óvinir en vissulega er einhver smá 

togstreita á milli okkar. 
Hvernig gengur þér að vera 

einstæð móðir fjárhagslega og 
tilfinningalega? Ég hef alltaf verið 
mjög sjálfstæð hvort sem ég er í 
sambandi eða ekki. Aðstæðurnar 
verða auðvitað aðeins erfiðari fjár-
hagslega en það er enginn sem 
þarf að hafa áhyggjur af mér. Ég 
er í tilfinningalega góðu jafnvægi 
og mér líður vel. Ég hef alltaf verið 
svolítill einfari í mér en ég á vissu-
lega eftir að sakna Garðars.

Hvernig hafa börnin brugð-
ist við aðskilnaðinum? Ég held 
þau geri sér ekki alveg grein fyrir 
þessu þar sem þau eru vön því 
að við erum ekki alltaf saman og 
breytingarnar ekki gífurlegar fyrir 
þau. Hektor hefur tekið þessu 
verst. Hann er sex ára og pælir 
aðeins í þessu. Við reynum að 
gera þetta eins þægilegt og hægt 
er fyrir þau. Við tölum öll mikið 
saman á Skype-samskiptaforrit-
inu og reynum að gera það besta 
úr aðstæðum.

 Hafið þið ákveðið forræði 
barnanna í framtíðinni? Það er 
ekki alveg komið í ljós þar sem 
þetta er svo nýlega skeð en eins 
og er þá er Garðar með Hektor á 
Íslandi og ég með Victoríu Rán í 
Búlgaríu.

Í góðu jafnvægi
Ertu í góðu jafnvægi í þessari 
rússíbanareið Ásdís? Já, ég er 
alveg í ótrúlega góðu jafnvægi og 
get ekkert kvartað.

En hvernig hefur móðurhlut-
verkið breytt þér og viðhorfum 
þínum? Erfitt að segja, þar sem 

ég var bara krakki þegar ég varð 
mamma. Ég var sautján ára gömul 
en það mótaði mig. Gerði mig 
sterkari en samt umhyggjusamari. 
Maður lærir svo margt gott. Ég var 
svoddan villingur á þessum tíma 
og móðurstarfið róaði mig og 
kenndi mér auðmýkt, umhyggju 
og að vera ekki eigingjörn. Ég man 
að fólk dæmdi mig mikið af þess-
ari ákvörðun að eiga barn svona 
ung og ég heyrði stanslaust tugg-
ið á því að nú væri líf mitt búið, 
að það yrði aldrei neitt úr mér og 
draumarnir mínir búnir að vera. 
Ég man að ég reiddist oft mikið 
en sagði ekkert. Þetta pumpaði 
svolítið upp eldmóðinn í mér og 

ég hef alltaf trúað því að maður 
geti gert allt sem maður vill bara 
ef maður setur nógu mikla vinnu 
og ákveðni í það. Ég fæ svo mikið 
af bréfum mánaðarlega frá ungum 
stelpum í sömu aðstæðum og ég 
var á þessum tíma. Ég fæ oft smá 
sting í magann þegar ég hugsa til 
þess því þetta var ekki auðvelt. 
Þessar stúlkur vantar leiðbein-
ingar og ráð og langar til að fara 
sömu braut og ég gerði. Því miður 
næ ég ekki að svara öllum bréfun-
um en ég gæti eflaust komið upp 
ágætri ráðgjafaþjónustu á þessu 
sviði. Ég hef alltaf lagt mikinn 
metnað í allt sem ég geri og ég 
passa að gera allt 100% því ég er 

smá fullkomnunarsinni í mér. Til að 
mynda þegar ég fer í myndatökur 
þá vinn ég frekar eins og listamað-
ur. Ég passa upp á að vera bara 
með rétta fólkið í kringum mig sem 
ég vel sjálf til að fá rétta útkomu 
hverju sinni.

Hvernig var uppeldi þitt og 
hafði það áhrif á þig sem barn? 
Foreldrar mínir skildu þegar ég 
var þriggja ára og ég man voða 
lítið eftir því. Ég hef alist upp 
með foreldrum mínum hvoru í 
sínu lagi þannig að það hafði ekki 
mikil áhrif á mig sem barn. Þau 
eru bæði yndisleg og standa við 
bakið á mér í gegnum súrt og 
sætt. Pabbi, Gunnar Vignisson, 

Fyrirsætan Ásdís Rán Gunnarsdóttir skildi nýverið við 
eiginmann sinn og barnsföður, knattspyrnumanninn 
Garðar Gunnlaugsson. Þau hófu sambúð fyrir níu árum 
og eiga saman börnin Hektor 6 ára og Victoriu Rán 5 
ára. Ásdís er jákvæð og horfir björtum augum fram á við.

NÚ VIL ÉG BARA VERA 
EIN Í EINHVERN TÍMA

RVOT TAAÐAR LÍFR ÆNAR HÚÐVÖRU

Sölustaðir:  Hagkaup, Heilsuhúsið, Lyf ja og önnur apótek

H O L L T  F Y R I R  H Ú Ð I N A
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og Birna konan hans búa á Egils-
stöðum þar sem ég ólst upp að 
stóru leyti og mamma, Eygló, sem 
flestir þekkja, býr í 101 Reykjavík 
núna og við erum bestu vinkonur 
alltaf. Sambandið við þau bæði 
er gott. Pabbi er svona alvarlegri 
týpan og mamma er svoddan vill-
ingur þannig að ég hef fengið gott 
af hvoru tveggja. 

Hvernig upplifir þú tilveruna í 
kjölfar skilnaðarins við Garðar? 
Tilveran er alltaf yndisleg, maður 
verður bara að taka því sem lífið 
gefur manni. Eins og vinir mínir 
segja þá gengur tígrisdýrið laust 
og það segir allt sem segja þarf.

Hvernig hlúir þú að sjálfri þér? 

Ég fer aðallega í ræktina. Kannski 
nudd eða spa, slappa af með 
góðum vinum, fer út að borða, nýt 
lífsins og hef gaman. 

Áttu góða að sem styðja þig 
í gegnum skilnaðinn? Þetta er 
kannski erfiðasti parturinn. Ég er 
ein úti með enga fjölskyldu og er 
búin að fara alveg ein í gegnum 
þetta ferli. Fjölskyldan auðvitað 
stendur við bakið á mér hérna á 
Íslandi og ég heyri í þeim á Skype 
og þannig. Garðar er í töluvert 
betri aðstæðum með alla familíuna 
og vinina hjá sér. En það getur líka 
verið þroskandi og gott að tak-

ast á við svona erfiðleika ein. Ég 
hugsa að það styrki mig bara og 
mér hefur tekist þetta ótrúlega vel.

Jákvæð og bjartsýn
Umtalið í kringum skilnaðinn og 
þitt líf almennt. Hvernig hefur þú 
tekist á við Gróu á Leiti, afbrýði-
semina og já, velgengnina? Það 
hefur ekkert truflað mig eða haft 
áhrif á mig. Þetta er bara líf sem 
ég kaus mér og ég er vön því. Ég 
er hamingjusöm með mitt hlutverk 
og er ekki vön að vorkenna sjálfri 
mér út af einhverjum svona smá-
munum, það er svo margt miklu 

betra sem ég fæ í staðinn. Líf mitt 
er alveg frábært, skemmtilegt frá 
a-ö. Ég er alveg ótrúlega heppin 
því ég tekst á við flestallt, bæði 
gott og vont með jákvæðni og það 
skiptir öllu. Neikvætt, síkvartandi 
fólk pirrar mig rosalega.

Heldur þú að þú getir hleypt 
öðrum manni inn í líf þitt og 
orðið ástfangin á ný? Já, já. 
Það eru svo margir ótrúlega góðir 
drengir í boði fyrir mig það er alveg 
það síðasta sem ég hef áhyggjur 
af. Ég var ekki lengi að átta mig á 
því. Nú vil ég bara vera ein í ein-
hvern tíma, njóta lífsins og leika 

mér en maður svo sem stjórnar því 
ekki þegar ástin ber að dyrum þó 
að það sé ekki á planinu hjá mér.

Hvaða kosti þarf maðurinn 
sem fangar hjarta þitt að bera? 
Ég bið ekki um mikið. Hann þarf 
að vera góður,  myndar legur, 
þokkafullur, klár, ævintýramað-
ur sem elskar börn. Hann verður 
vissulega að hafa sterk bein til að 
standa við hlið mér og þarf auð-
vitað að elska að tríta mig eins og 
prinsessuna sína. 

Framtíðarplön þín. Ætlar þú 

Framhald á síðu 8

Við erum búin 
að vera allt of 
mikið í sund-
ur og eign-
ast okkar 
eigið líf hvort 
í sínu horn-
inu. Okkur kom 
ekki saman 
um framtíðina. 
Hann vill eitt 
og ég annað 
þannig að 
þetta er bara 
best svona.

MYND/ARNOLD BJÖRNSSON

HOT FITNESS

Heitt djúpvöðva fitness er 6-vikna námskeið sem hefur slegið rækileg í gegn! 
Æfingakerfið fer fram í heitum sal og byggist á rólegum styrktaræfingum ásamt  djúpum teygjum.
Eingöngu er unnið með eigin líkamsþyngd. Sérstakar áherslur eru á styrkingu djúpvöðva í kvið
og baki og djúpar teygjuæfingar sem lengja og styrkja alla vöðva líkamans. Hitinn í salnum auðveldar
að ná djúpum teygjum og líkaminn hitnar fljótt og vel. 

Fyrir lengra komna!
Hot fitness er alhliða og krefjandi æfingakerfi með áherslu á styrktarþjálfun, teygjuæfingar og slökun. 
Þátttakendur fá fræðslu, upplýsingar og aðstoð við að breyta yfir í hreinna og heilnæmara mataræði.  

  Lifandi markaður er samstarfsaðili Hreyfingar á þessu námskeiði og mun veita ítarlega
  fræðslu um fæðuþáttinn á námskeiðinu.

 Æfingarnar fara fram í heitum sal og æft er með litla bolta sem virka eins og létt lóð. 
Ólíkt átaksnámskeiðunum er ekki  áhersla á vigtun og mælingar heldur er lögð áhersla
á vellíðunarþáttinn bæði hvað varðar æfingar og mataræði.

HD fitness 32°C 

Hot fitness 35°C 
Heitu námskeiðin sem allir eru að tala um

Sjáðu umsagnir þátttakenda á www.hreyfing.is 
Allar nánari upplýsingar um námskeiðin, tímasetningu, 
verð og skráningu finnur þú  á www.hreyfing.is

Skráðu þig núna í vefverslun  Hreyfingar eða í síma 414 4000

FATNAÐUR/JÚNIK
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Glæsileg snyrtibudda fylgir í kaupbæti ef keyptar eru 
vörur frá  eða  fyrir 5.900 kr. 

Inniheldur þrjú Mini Nails naglalökk, svartan Masterpiece 
Max maskara, svartan Khol augnblýant, Colour Collection 

varalit nr: 510 og Olay Total Effects 7-in-1 dagkrem.

  Holtagörðum, Kringlunni, Skeifunni, Smáralind.  Austurveri, Eiðistorgi, 
Hringbraut, Kringlunni. Apótek Garðabæjar, Apótek Hafnarfjarðar, Árbæjarapótek, Garðsapótek, Lyfjaborg, Lyfjaver 
Suðurlandsbraut, Lyfjaval Bílaapótek, Rima apótek, Snyrtivöruverslunin Nana, Urðarapótek. Lyf og Heilsa 

Akureyri Glerártorgi og Hrísalundi, Hveragerði, Vestmannaeyjum, Þorlákshöfn. KS Suðárkróki.

SUMARKAUPAUKI 

að flytja aftur heim til Íslands 
eða vera lengur í Búlgaríu? Ég 
ætla að vera í Búlgaríu eins og er 
í einhvern tíma en ég reikna með 
að flytja heim á einhverjum tíma-
punkti út af börnunum fyrst að-
stæðurnar eru svona en annars 
hefði ég ekki verið á leiðinni heim 
á næstunni.

Ný undirfatalína væntanleg
Icequeen-ævintýrið. Hverju hefur 
þú áorkað ef þú lítur til baka og 
hvert stefnir þú? Ég hef áorkað 
svo mörgu á minni stuttu ævi sem 
ég bjóst aldrei við að geta og er 
bara sátt við minn feril hingað til. 
Draumurinn er náttúrulega að færa 
þetta Icequeen-konsept yfir á stærri 
markað og það er vonandi framtíð-
in en ég er alveg róleg yfir þessu og 
það er alltaf nóg af spennandi verk-
efnum sem poppa upp hjá mér mán-
aðarlega. Ég er að vinna núna að 
nýrri herra-undirfatalínu fyrir Austur-
Evrópu með rúmenskri stjörnu‚ DDy 
Nunes í Lucky Man Project. Það er 
spennandi verkefni en bara á byrj-
unarstigi eins og er. Næsta mynda-
taka verður núna þegar ég kem heim 
til Sofíu aftur en þá fer ég í forsíðu-
töku fyrir eitt stærsta tímaritið þar og 
í byrjun maí verður mjög flott Ice-
queen publishing-partí á tímaritinu 
og það verður haldið í einum stærsta 
klúbbnum. Þá ætlar Stöð 2 að heim-
sækja mig út á næstu dögum. Það 
eru mörg skemmtileg verkefni sem 
bíða mín á næstunni.

Hefur þig einhvern tímann lang-
að að mennta þig og starfa virka 
daga frá klukkan  9-17? Nei, ekki 
svo mikið. Ég er með ágæta mennt-
un að baki í viðskiptafræði en lang-

ar helst ekki að vinna frá níu til fimm. 
Ég er vön að vinna fyrir sjálfa mig 
og stjórna mínum vinnutíma síðan ég 
var um tvítugt. En ég hef svona að-
eins verið að íhuga störf sem bjóð-
ast mér á Íslandi. Ég er alveg opin 
fyrir tilboðum og íhuga þau öll vel og 
vandlega. Ef það er eitthvert dúnd-
urstarf fyrir mig í boði þá er aldrei að 
vita nema maður snúi aftur og leggi 
ferilinn á hilluna.

Hvað varstu gömul þegar þú 
ákvaðst að verða fyrirsæta?  Þetta 
gerðist smám saman frá unga aldri. 
Ég hef verið að vesenast í módel-
heiminum síðan ég var um fimmtán 
ára og ferillinn vaxið með hverju ári 
síðan og fer enn þá hratt vaxandi 
þrátt fyrir þrjú börn og ég komin yfir 
þrítugt. Ég var með keppni í denn 
sem hét Ísdrottningin og einhverra 
hluta vegna byrjuðu fjölmiðlar að 
kalla mig Ísdrottninguna eftir það 
og það festist við mig í framhaldi 
í gegnum erlenda miðla líka og ég 
kann bara ágætlega við þetta fína 
nafn.

Viltu lýsa fyrir okkur degi hjá 
þér í Búlgaríu? Dagarnir mínir eru 
sjaldan eins og alltaf eitthvað nýtt að 
gerast. Ég byrja yfirleitt á því að fá 
mér kaffi og byrja morguninn rólega 
og vinn í tölvunni. Fer með Victo-
ríu á leikskólann og svo fer dagur-
inn bara eftir bókunum. Stundum er 
ég í viðtölum eða hinum og þessum 
upptökum eða myndatökum. Stór 
partur er að hanna, reka og eyða 
vinnu í markaðssetningu á búðinni 
og Icequeen-merkinu. Ég æfi þrisv-
ar til fjórum sinnum í viku, almenn 
húsmóðurstörf taka líka sinn tíma 
daglega. Svo er mikið af alls konar 
event-um í Búlgaríu þar sem ég þarf 

að vera viðstödd. Það er mikið og 
gott félagslíf mánaðarlega sem er 
voða skemmtilegt með.

Hvar sérðu sjálfa þig eftir tíu ár? 
Ég get ekki svarað þessari spurn-
ingu. Ég er á einhverjum tímapunkti 
í lífinu sem ég hef ekki hugmynd um 
hvað gerist næst og ætla ekki að 
vera að pæla í því svo mikið. Bara 
taka einn dag í einu, halda áfram að 
vera dugleg, njóta lífsins og leyfa 
framtíðinni að koma mér á óvart.

Eitthvað að lokum? „The great-
est pleasure in life is doing what 
people say you cannot do.“

Það getur líka 
verið þrosk-
andi og gott 
að takast á við 
svona erfið-
leika ein. Ég 
hugsa að það 
styrki mig bara 
og mér hefur 
tekist þetta 
ótrúlega vel.

MYND/ARNOLD BJÖRNSSON

MYND/ARNOLD BJÖRNSSON

Uppáhaldsveitingastaður? 
Það eru svo margir rosa-
lega góðir í Sofíu en Sasa 
heitir minn uppáhalds. Ég 
þekki ekki svo vel staðina 
á Íslandi en fór á Sushi 
Samba núna í vikunni og 
það var alveg frábært.
Uppáhaldsheimasíðan þín? 
Facebook 
væntanlega.
Hvernig hugar 
þú að húð og 
hári? Ég fer á 
hárgreiðslu-
stofu 1-2 í 
viku, fæ nær-
ingu og fínerí. 
Ég er með voða 
fína húð og engin 
leynitrix þar, fyrir 
utan almennan and-
litsþvott daglega, mild 
krem og Sifjar-dropa.
Áhugamál? Líkamsrækt, 
ferðalög, öll falleg hönn-
un og góður matur og 
vín.

LÍFSSTÍLLINN
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„Þetta er fyrsta I AM verslunin á Íslandi en I AM starf-
rækir 150 verslanir um allan heim,“ segir Laufey 
Stefáns dóttir, eigandi nýrrar og glæsilegrar verslunar 
sem opnuð var með pompi og prakt í Kringlunni gær. 
I AM býður skartgripi og fylgihluti sem Laufey segir 
hafa vantað inn í íslenska verslunarflóru.

„I AM er fremsta merkið á markaðnum í dag og full-
nægir öllum þörfum í tískuskarti. Við erum með rétta 
liti á réttum tíma en hönnuðir I AM-keðjunnar fylgja 
nýjustu tískustraumum í öllu sem þeir gera og sækja 
tískuvikur um allan heim áður en þeir hanna sínar 
vörur. I AM er sérhönnuð verslun fyrir nútímakonur 
sem fylgjast vel með straumum og stefnum, elska að 
versla og vilja hafa heildarútlitið í lagi,“ segir Laufey.

Nýjar vörur berast vikulega í verslunina og nýtt þema 
aðra hverja viku. Viðskiptavinir geta því auðveldlega 
fundið það rétta fyrir ólíkustu tækifæri en auk skart-
gripa I AM fæst úrval fylgihluta undir nafninu YSTRDY, 
svo sem töskur, veski, hattar og klútar, sólgleraugu og 

hárskraut. Þá koma árstíðabundnar vörur, bikiní 
og sandalar á sumrin og húfur, hanskar og treflar 
á veturna.

„Í I AM er auðvelt að fá innblástur. Breytt vöru úrval 
og stöðugar nýjungar gera hverri konu auðvelt að 
endurnýja útlitið reglulega en við fáum vörur í 
hverri einustu viku, allt árið um kring. Ekki 
skemmir síðan fyrir að mjög takmark-
að magn kemur af hverri hönnun og allt á 
mjög sanngjörnu verði. Við fáum alltaf rétta 
„trendið“ tímanlega enda finnast verslanir 
I AM í öllum helstu stórborgum heims eins 
og New York, Barcelona, Berlín og París, þar 
sem kröfur um hátísku eru miklar. Gæðakröfur 
I AM eru háar þó svo að verðið sé mjög sann-
gjarnt. Til dæmis er allt silfur ósvikið og nikkel-
frítt,“ útskýrir Laufey.

Verslunin er á fyrstu hæð Kringlunnar rétt hjá 
aðalinngangi. 

Sjá nánar á visir.is/lifid

„Í I AM er auðvelt 
að fá innblástur,“ 

segir Laufey Stef-
ánsdóttir eigandi I 

AM í Kringlunni.

MYND/STEFÁN

AUGLÝSING: I AM KYNNIR

VERSLUN FYRIR NÚTÍMAKONUR
I AM var opnuð í Kringlunni í gær en verslunin býður skartgripi og 
fylgihluti sem fullnægja öllum þörfum íslenskra kvenna.

Eyrnalokkar 
1.195 krónur.

Sólgleraugu 
1.595 krónur.

Klútur 
1.995 krónur.

Taska 
2.995 krónur.

Hringur með 
steini 1.795 

krónur.

Veski 
2.995 krónur.

Stráhattur 
2.595 krónur.

Armband 
1.795 krónur.

Klútur 
1.995 krónur.
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07.45 Nýpressaður ávaxta-
djús.  

10.30 Meiri nýpressaður 
safi og til dæmis hrökkkex 
eða ristað hollustubrauð, 
þá helst hvannabrauð úr 
Grímsbæ.

12-13 Fiskisúpa eða kjúk-
linga-tortilla með græn-
meti.

15.00 Millimál – hrökkbrauð 
bara með smá smurosti og 

kannski aðeins seinna hrá-
fæðisköku ef sætuþörf-
in gerir vart við sig, sem 
er alltaf.

19.00 Kvöldmatur: Lax ein-
hvers konar eða salatblöð 
af kálhaus með kjúklingi, 
agúrkum og hnetusósu.

Ég drekk mest vatn. 
Fæ mér svo hreinan 
krækiberjasafa af og 
til. Hann er svo hollur 
og gefur mikla orku.

Laufey Arna 
Johansen flugfreyja

MATARDAGBÓKIN

NIVEA Q10 STYRKJANDI HÚÐOLÍA 

Nærir húð þína á hverjum degi.
Húðolían skilur eftir sig silkimjúka 
áferð og gengur hratt inn í húðina.
Stinnir húðina á 2 vikum, minnkar 
misfellur í húðinni og dregur 
úr áhrifum vegna þenslu.

NIVEA KYNNIR:

NAFN?  Ásdís Hjálmsdóttir, spjótkast-
ari.
ALDUR?  26 ára
HJÚSKAPARSTAÐA?  Einhleyp

Af hverju byrjaðir þú að stunda 
spjótkast? Það gerðist nú fyrir al-
gjöra tilviljun en það kom fljótlega 
í ljós þegar ég byrjaði í frjálsum að 
kastgreinar voru mín sterkasta hlið. 
Svo leiddist ég bara smám saman 
yfir í spjótkastið.

Varstu gagnrýnd fyrir það, þar 
sem þetta er ekki mjög algengt 
kvennasport? Kannski ekki beint 
gagnrýnd en fólk hefur mikið spurt 
mig af hverju ég hafi valið það og 
það hefur verið ansi mikið skotið á 
mig í gegnum tíðina fyrir að vera í 
kraftaíþrótt og sterklega byggð.

Nú varst þú á meðal 10 afreks-
manna sem voru nefndir í valinu 
á íþróttamanni ársins, árið 2011. 
Hvernig tilfinning var það? Mér 
fannst það mjög mikill heiður sem 
ég er ákaflega þakklát fyrir.

Hvernig l ítur venjulegur 
dagur út í þínu lífi í æfingum, 
mat og skipulagi? Ég fer allt-
af í það að elda mér morgunmat 
um leið og ég opna augun enda 
mikil matmanneskja. Þá verður 
eggjakaka með grænmeti og jafn-
vel smá kjúklingabitar iðulega fyrir 
valinu. Um klukkutíma seinna fer ég 
á æfingu sem tekur yfirleitt svona 
um tvo til tvo og hálfan tíma og það 
er mjög misjafnt hvað er gert. Sem 
spjótkastari þarf ég að lyfta, hlaupa, 
hoppa, kasta og gera tækniæfing-
ar og yfirleitt er tekin fyrir blanda af 
tveimur af þessum atriðum á hverri 
æfingu. Strax eftir æfinguna fæ ég 
mér svo prótínhristingum á meðan 
ég teygi á. Þegar ég er búin að öllu 

fer ég og fæ mér góða máltíð sem 
samanstendur af kjöti eða fiski og 
nógu af grænmeti. Þarna kemur 
Saffran mjög sterkur inn. Yfirleitt er 
ég svo að stússast eitthvað seinni 
partinn eða taka því rólega heima 
og hvíla mig með góða bók þang-
að til það kemur að því að fara aftur 
á æfingu. Þá fæ ég mér létt snarl, 

einn til tvo ávexti eða smá hnetur 
svona klukkutíma áður. Seinni æf-
ingin er svo aðrir tveir tímar og eftir 
hana fæ ég mér kvöldmat sem 
aftur samanstendur af kjöti eða 
fiski og nógu af grænmeti. Kvöld-
in nýti ég svo með vinum mínum 
eða fjölskyldu eins og ég mögu-
lega get.

Hvað gerir þú fyrir utan að 
stunda íþróttina að krafti?  Ég 

var að klára meistaranám í lyfja-
fræði og er að taka vaktir af og til 
í Lyfju. En fyrst og fremst er ég að 
einbeita mér að því að undirbúa mig 
fyrir Ólympíuleikana í sumar.

Hverjar eru þínar fyrirmyndir? 
Mínar helstu fyrirmyndir myndi ég 
segja að séu pabbi minn og Ólaf-
ur Stefánsson.

Hvar sérðu þig eftir fimm ár?  
Eftir fimm ár verð ég á toppnum á 
ferlinum, að kasta spjóti í toppbar-
áttunni á stórmótum og njóta þess 
sem aldrei fyrr.

Bergur Ingi Pétursson og Ásdís Hjálmsdóttir ólympíufarar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Yesmine Olsson, matreiðslukona með meiru 
og heilsufrömuður, dvelur nú í stórborginni New 
York þar sem hún leggur stund á indverska 
matargerð í indverskum matreiðslu-
skóla í tíu daga. Það verður gaman 
að sjá hvaða strauma og stefnur 
Yesmine tekur með sér til landsins 
að því loknu.

UNDIRBÝR SIG FYRIR 
ÓLYMPÍULEIKANA

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ásdís Hjálmsdóttir afreks-
kona byrjaði í frjálsum fyrir 
algjöra tilviljun að eigin sögn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

YESMINE BÆTIR VIÐ 
ÞEKKINGUNA

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Sunnudaga á Stöð 2

Golden Globe - Besti dramaþáttur ársins

FIMM ÚTVARPS-
STÖÐVAR Í BEINNI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN ÚTVARP LÍFIÐ SJÓNVARP

- oft á dag





HELGARMATURINN

Logi Geirsson

„Uppáhaldið mitt er þessi 
uppskrift sem ég og konan 
eldum saman um helgar,“ 
segir Logi Geirsson sem sér 
um helgarmat Lífsins þessa 
vikuna. Logi leggur stund á 
viðskiptafræði í Háskólanum 
á Bifröst, þjálfar í gegnum 
heimasíðuna sína www.
logigeirsson.is, ásamt því að 
halda fyrirlestra vítt og breitt 
um landið.

Kjúklingur með sætum
4 kjúklingabringur
1 poki spínat 300-400 grömm
1-2 sætar kartöflur ( fer eftir 
stærð)
5-6 hvítlauksrif (stór)
um 5 cm engiferrót
fetaostur í kryddlegi
ferskt kóríander

Sneiðið niður sætar kartöflur og 
þekið botn á eldföstu móti.

Engiferrótin og hvítlaukur-
inn maukuð í matvinnsluvél og 
síðan dreift yfir kartöflurnar.

Allt spínatið sett yfir (þótt það 
virðist mikið þá hverfur það í 
ofninum) svo er slatta af feta-
osti og olíu hellt yfir það (1/3 af 
krukku).

Þetta er sett inn í ofn í um 20 
mínútur við 180-200°C. 

Kjúklingabringurnar kryddað-
ar (með t.d. Best á kjúllann) for-
steiktar í grilli eða á pönnu um 
85% af eldunartíma (kjöthita-
mælir sýnir um 72°C ).

Bringurnar svo settar ofan á 
spínatið og haft inni í um 10 
mínútur í viðbót eða þar til 
bringurnar eru full eldaðar. og 
kjöthitamælir sýnir 83°C. Takið 
fatið úr ofninum og stráið fersk-
um kóríander yfir.

Borið fram með fersku salati og 
kaldri hvítlaukssósu.
 
Gerist varla betra!

FYRIRLESTUR UM HOLLARA MATARÆÐI
Sólveig Eiríksdóttir er besti hráfæð-
iskokkur í heimi. Hún er í fram-
kvæmdanefnd Samtaka lífrænna 
neytenda og fékk danskan 
frumkvöðul, Trinu Krebs,  

til að vera gestafyr-
irlesari á aðal-
fundi Samtaka 
lífrænna neyt-
enda, sem verð-
ur haldinn á morgun, 
laugardag, kl. 14.00-17.00 
í Reykjavíkur akademíunni, 

Hringbraut 121 (JL húsinu). 
„Samtökin fengu Trinu til Íslands 

bara til að halda þenn-
an fyrirlestur – hún er 
ástríðufull og elskar 
allt lífrænt og er sér-
fræðingur í að hjálpa 
fólki við að finna 
betri og hollari kosti 

í sambandi við mat-
aræðið,“ segir Solla og 

bætir við: „Það er frítt inn á fyr-
irlesturinn og allir velkomnir.“

Miðasala  |   568 8000   |   borgarleikhus.is

Gói og Baunagrasið
Leikhúsglaðningur fyrir alla fjölskylduna!

Fréttatíminn Morgunblaðið

Sun   15/4    kl. 13:00   UPPSELT

Sun   15/4    kl. 14:30    Örfá sæti

Sun   22/4   kl. 13:00   Örfá sæti 

Lau   28/4   kl. 13:00   Örfá sæti  
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BÍLAR &
FARATÆKI

Peugeot Partner Diesel ‘09/2007 ek. 75 
þ.km fallegur vinnubíll. Verð 1290 þús.

DIESEL !
Audi A4 Station Diesel ‘06/2011 (nýtt 
útlit) ek. 20 þ.km sjálfskiptur, þú sérð 
þá ekki flottari. Eyðsla ca 4.5 l.pr 100 
km verð 5.7 mil.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

CHRYSLER 300C HEMI Árg. 2006, ekinn 
93 Þ. KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.990þ. Heill og góður bíll (ótjónaður) 
Rnr.122003. Óskum eftir bílum á 
söluskrá og á staðinn. www.hofdabilar.is

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

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

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

NISSAN Primastar. Árgerð 2005, ekinn 
121 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 1.090.000. 
Rnr.205006. ALLT AÐ 75% LÁN.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Jeep Grand Cherokee Laredo NEW 
Árgerð 2011, ekinn 19þ.km. ssk, krókur, 
a/c, cruise. Stórglæsilegur bíll sem er 
á staðnum! Verð 6.980.000kr. Raðn 
152945. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

 Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna 
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá og á staðinn, Komdu eða 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

NISSAN Patrol gr 35”. Árgerð 2008, 
ekinn 73 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.890.000. Rnr.175952.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

 Bílar til sölu

50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Engin útborgun. Breytingin greiðist að 
fullu með sparnaði og þú færð hundruð 
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út 
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum 
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá 
helstu bílaframleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. Islandus.is - 
S.5522000.

Til sölu 19 farþega Ivego rúta góður bíll 
Uppl. Gunnar 896 6278.

Nissan Navara double cab árg.2008, ek. 
142þús., sjálfskiptur, 33”dekk, ný dekk 
og aukafelgur. Metinn á 2.990.000kr 
en fæst á 2.200.000kr. Uppl. síma 
862-1390.

Toyota Corolla 2001 til sölu, nýsk. 
tilb.400 þús.stgr. ek.225 þ.km. s:662-
8446

Legacy Lux 07 e. 67000. Leður Topplúga 
upphækkaður ný skoðaður v. 2490 s. 
8929214.

Til sölu Toyota Hiace árg.’08 diesel 4wd 
ek.76þús., samlitur m/dökkar rúður 
17”landcruiser álfelgur og dráttar beisli. 
Bíll sem bíður uppá marga möguleika. 
V 3.690 tilboð 3.290 Ath skipti á ódýrari 
bíl eða hjólhýsi sími 6600108 juxi@
simnet.is

Til sölu Ford E250 Econoline 
91’ 4x4 sem er verið að breyta í 
húsbíl. Verðhugmynd 1.540.000 kr. 
Upplýsingar í síma 851 1510.

Golf árgerð 98, ekinn 162þús. Verð 350 
þús. Elvar 693 5352.

Suzuki Balleno 4x4 árg. ‘97 ek. 132 
þús. vél 1,6 beinsk sk. ‘13. allt nýtt 
í bremsum og ný tímareim. Verð 
270,000 ath. skipti ódýrari má vera 
bilaður. Uppl. 666 6555.

VW Vento 1997 vél 1,6 beinsk sk.’13. 
Ek. 186þús. ath. skipti á bíl sem má 
vera bilaður. Uppl. 778 4770.

Til sölu henni KÓ 1 sk nr 6096 Bátur 
með grásleppuveiði ásamt búnaði og 
100 netum, ásett verð er 6millj. til 
afhendingar strax. s. 661 1800.

GRÍNVERÐ Ford F350 - 2004 - ek. 200 
- óbreyttur bíll - aðeins 1.650.000m/
vsk. S. 8240672.

 0-250 þús.

Ódýr station
Daewoo Nubira station, árg.’98 
ekinn aðeins 154þús., ný skoðaður, 
beinskiptur, mikið pláss og eyðir litlu, 
ásett verð 420þús. Tilboðsverð 220þús. 
s: 659-9696.

TILBOÐ 160 þ ! NISSAN ALMERA 1.4 
árg 00 ek 155 þ. beins. 4 dyr, skoð. mai 
12. TILBOÐ 160 þ. v. flutning. 6634034

 250-499 þús.

Cherokee 95” 2,5l. bsk. ek. 240þ. sk 
13”. Gott viðhald, v. 380 þ. s. 896 5430.

 2 milljónir +

Í Ferðaþjónustuna. F Econoline 1996. 
Hópferðaskoðaður. Leiðsögukerfi. 38” 
breyttur. V. 3.8millj. Uppl. 863 0300.

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

Óska eftir smábíl fyrir minna en 300 
þús stgr. Eftirfarandi væri æskilegt að 
prýddi gripinn. Yngri en ‘95, skoðaður 
2012, sumar og vetrardekk, ekinn 
minna en 160 þús km, óskemmt boddý 
gott almennt ástand. Vinsml. hafið 
samband í síma 665-9806.

 Jeppar

Toyota Landcruiser 120 GX 2007 Diesel 
7 manna. Ekinn 54 þ. Uppl. 869 1122.

 Sendibílar

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is 
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Kerrur

Vorútsala á kerrum
Samanbrjótanlegu kerrurnar eru nú á 
vorútsölu. Aðeins 167.000 kr. VISA/
EURO raðgreiðslur Orkuver ehf. s. 
5343435 www.orkuver.is

 Bátar

Plast bátur á kerru til sölu lengd 4,35m 
breidd 1,67 verð hugmynd 250þ. s. 
824 6613.

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

 Hjólhýsi

Dethleffs Beduin Emotion 
Silver 595 S

Árg. 2007 Hlaðið aukabúnaði s.s. 
Vetrarpakki, (auka einangrun) 
Alde hitakerfi með gólfhita Auka 
rafgeymir Auka vatnstankur Simpark 
Power Mover til að keyra húsinu 
um á plani Rafmagnslappir Markísa 
Sjónvarpsloftnet og tengi Sólarsella 
Hleðslutenging við bílinn 2 Gaskútar 
Ásett verð 4.990 þús. Skipti mögulega 
á pallhýsi. Uppl. S 660 1304.

 Hjólbarðar

Sumardekk Yoko hama 265/60r18. 
Verð 55 þús. Uppl. s. 695 1918.

4 stk. 165/70 13” á felgum 20þ. 4 stk. 
195/65 15” á 20þ. 4 stk 215/60 16” 
á 20þ. 4 stk 245/70 16” á 20þ. 2 stk. 
185/80 14” á 10þ. 4 sk. 186/70 14” á 
felgum á 20þ. S 896 8568.

 Varahlutir

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.

GS Varahlutir 
 Sími 567-6744

Bremsu- og stýrishlutir í flestar gerðir 
bíla. Pöntum á fimmtudögum, varan 
komin á mánudegi. Gott úrval af 
Gabríel dempurum á lager. Bíldshöfða 
14, 110 Rvk.

VW - Skoda - Varahlutir 

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

Allar 
smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

smá
auglýsingar

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 
Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17smaar@frettabladid.is / visir.is

Verð 4.990.000.- áhvílandi 
gott lán 2.000.000.- skipti 
ath. Uppl í síma 577-1111 
og 6957000

Til sölu 
lítið ferða þjónsutu-
fyrirtæki, miklir 
tekjumöguleikar fyrir 
rétta aðila, sérútbúinn 
bíll og heimasíða.
www.allicelandtours.is

Til sölu
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 Varahlutir

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
Dráttarbeisli í Primera ‘98, Elantra ‘98, 
Almera ‘98 Legacy ‘98, carisma’98. S. 
896 8568.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01, 
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306 
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99, 
Terrano ‘98, Ford 250 ‘99, Megane 
01. Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa ‘98, 
Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230E ‘97. 
Volvo 460 ‘93, Ford Mondeo ár ‘00. 
Transporter ‘99 Kaupi bíla til niðurrifs. 
sími 661 5270.

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

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW, 
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, 
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land 
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum. 
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og 
lau. 12-16.

 Viðgerðir

Reiðhjóla og 
sláttuvélaþjónustan - 

enginn biðtími !
ENGINN BIÐTÍMI ÖLL REIÐHJÓL LÖGUÐ 
SAMDÆGURS, Tek við öllum gerðum 
af reiðhjólum, og sláttuvélum. Einnig 
aðrar smávéla viðgerðir. Vagnhöfða 6, 
S. 821 0040.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

 Garðyrkja

Er öspin til ama?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Garðklippingar 
og garðsláttur

fyrir húsfélög og einstaklinga. Fáðu 
verðtilboð. ENGI ehf. Sími 615-1605.

 Bókhald

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

Bókhald, VSK, laun, ársreikningar 
og skattframtöl. Fagleg og vönduð 
þjónusta. Bókhaldsstofan Stapar ehf. S: 
456-2500 bstapar@bstapar.is

Skattframtöl 2012
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 897-1877. 
www.fob.is.

 Málarar

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

MALBIKSVIÐGERÐIR
Gerum tilboð ykkur að kostnaðarlausu.
Skiptið við gæðavottað fyrirtæki.
Sími: 565-2030
www.colas.is colas@colas.is 
ISO 9001 vottun

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla. 
S. 867 7753.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

 Tölvur

 Nudd

Slökunar nudd. S. 849 5247.

 Spádómar

Spákonan Sirrý
Ástir, fjármál, heilsa. Uppl. í s. 552 4244 
& 823 6393.

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

Bílastæðamálun malbiksviðgerðir, 
vélsópun, hellulagnir, jarðvinna, 
háþrýstiþvottur veggjakrotsþrif og vörn 
S 551 4000 www.verktak.is

Þarfnast bílaplanið þrifa 
eða viðhalds?

Við bjóðum upp á eftirfarandi: 

Götusópun 

Gangstéttarsópun 

Þvott á götum, bílastæðum 
og gangstéttum Málun og 
merkingar á bílastæðum 

Malbiks- og kantsteinaviðgerðir 

Grasslátt og umhverfishreinsun

Allar nánari upplýsingar 
veita ráðgjafar Íslenska 

Gámafélagsins. www.gamur.is 
S: 577 5757 eða 

gamur@gamur.is

Kaupum nútímalist
pall.lara@simnet.is. s. 561-8886.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Fermingartilboð
15% afsláttur af öllum 
saltkristalslömpum. Ditto, Smiðjuvegi 
4 (græn gata). Opið mán-fös 12-18, lau 
12-15. Sími 517-8060. ditto.is

Lok á heita potta og 
hitaveituskeljar.

 Eigum á lager stærðir, 200x200cm, 
217x217cm og 235x235cm. Lokin 
eru 4 tommu þykk og þola 1000 kg 
jafnaðarþunga af snjó. Sterkustu lokin 
á markaðinum í dag.  Sími 777 2000 
www.heitirpottar.is

Til sölu fjölnota gufuhreinsitæki, fyrir 
flísar, parket og öll gólf sjá nánar á 
helgaland.is s. 893 7771

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Ísskápar, þvottavélar, þurkarar, 
frystikystur, frystiskápar. S. 896 8568.

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Sjónvarp

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S. 
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Nudd tilboð í dag, tímapantanir. Uppl. 
í s. 616 6469. Nuddstofan Svæði 105 
Holtin.

Gott nudd - 
105 Rvk/Hlíðar

Bíð upp á gott nudd. Afslappandi og 
gott umhverfi. Opið til 21 á kvöldin. S. 
894 4817.

NUDD OG HEILSA
HEILSURÁÐGJÖF - NÆRINGARFRÆÐI. 
Tekið á allkonar kvillum og sjúkdómum. 
Einkatímar og námskeið. Opið frá 12-18 
alla virka daga nema sun. S. 823 8280. 
www.nuddogheilsa.is

Slökunarnudd/heilnudd, opið 
9-17, Nuddstofan svæði 112. Uppl. 
S:8235669 eða 6930348.

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.og stúdíó 
Funahöfða 17a -19 Rvk og 
Dalshraun 13 Hfj M/ baði. 

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

Room for rent 1-2 person and 
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk 

and Dalshraun 13 Hfj Whith 
Bath, kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Til leigu herbergi, á svæði 108, 
reglusemi og skilvísi áskilin 775 9950.

Glæsilega 3 herb íbúð í vesturbæ 
Kópavogs stærð 115m2 +8,8m2 
geymsla langtímaleiga Upplýsingar í 
síma 6606600 eða ksv@vortex.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir stúdíó eða tveggja herbergja 
íbúð á leigu í Reykjavík, Hafnafirði 
eða Kópavogi frá og með næstu 
mánaðarmótum. Skilvísar greiðslur og 
meðmæli ef þess er óskað. Uppl í síma 
698-6282 eftir kl. 17.00.

 Sumarbústaðir

Skoða og verðmet um helgina á 
S-landi. Mikil eftirspurn. Jón Rafn hjá 
Valhöll , 695 5520

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 90 fm iðnaðarhúsnæði á 
Kársnesbraut, stór innkeyrsluhurð og 
malbikað plan. uppl. 660 5600.

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur 
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki - 
iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun. 
S: 564-6500.

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óskum eftir að ráða 
starfsmann í eldhús við 
Leikskólann Sjáland í 

Garðabæ.

Starfið felur í sér aðstoð 
við matráð, frágang o.f.l. 
Leikskólinn Sjáland er 

einkarekinn leikskóli í Garðabæ 
og starfar eftir Umsóknarfrestur 

er til 17.apríl n.k.

Nánari upplýsingar veitir 
Ída Björg Unnarsdóttir 

aðstoðarskólastjóri 
í síma 578-1220 eða 

á netfangið: idab@sjaland.is

Hressan starfskraft vantar á daginn alla 
virka daga frá 11-14 í afgreiðslu. Pizza 
King í Skipholti 70.Uppl. í s: 864 7318.

Óska eftir vönum og duglegum aðila 
í úthringiverkefni á kvöldin. Góð laun 
fyrir réttan aðila. Uppl. gefur Svava í 
898-3023 eða svava@tmi.is

Óska eftir smiðum og verkamönnum. 
Uppl. í s:696-6050

Sushi smiðjan 
Geirsgötu 3

Óskar eftir að ráða starfsfólk í eldhús. 
Fullt starf/Hlutastarf. Íslenskukunnátta 
æskileg. Uppl. á staðnum miðvikudag 
og fimmtudag milli kl. 14-17.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

AA fundur Hverfisgötu karla föstudag 
kl. 19:30 að Héðinsgata 1-3 Rvk. Minni 
á neyðarsíma deildarinnar 848 9931.

 Einkamál

Kona: Hvers vilt þú njóta?
Leyfðu körlum að hlusta á óra þína. 
Taktu upp frítt m/100% leynd í s. 555-
4321. Rauða Torgið.

Símadömur 908 1666
Spjalldömur, hlökkum til að heyra í þér.
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SETNING MÁLÞINGS. Stefán Thors, forstjóri 
Skipulagsstofnunar 

HLUTVERK ALMENNINGS. Guðmundur Hörður Guð-
mundsson, formaður Land-
verndar. 

TILGANGUR MATS Á UM-
HVERFISÁHRIFUM.  

Árni Jón Elíasson, sérfræð-
ingur, Landsnet. 

GAGNANOTKUN OG AÐ-
FERÐIR. 

Ólafur Árnason, sviðsstjóri, 
Efla Verkfræðistofa. 

FRAMSETNING OG FORM. Auður Andrésdóttir, sviðs-
stjóri, Mannvit. 

ÓVISSA Í MATI Á UM-
HVERFISÁHRIFUM JARÐ-
VARMAVIRKJANA. 

Hólmfríður Sigurðardóttir, 
umhverfisstjóri, Orkuveita 
Reykjavíkur. 

SÝN OG REYNSLA UM-
HVERFISSTOFNUNAR. 

Aðalbjörg Birna Guttorms-
dóttir, deildarstjóri, Um-
hverfisstofnun. 

UMRÆÐUR 

SANNPRÓFUN UM-
HVERFISÁHRIFA OG 
EFNDA VIÐ SULTAR-
TANGALÍNU.   

Guðmundur Ingi Guðbrands-
son.  Umhverfisfræðingur. 

GJÁBAKKAVEGUR, EFTIR-
FYLGNI OG AÐLÖGUN .   

Björn H. Barkarson. Sér-
fræðingur, VSÓ Ráðgjöf. 

UMRÆÐUR 

SAMANTEKT OG MÁLÞINGI SLITIÐ  

NÁNARI DAGSKRÁ OG SKRÁNING ER Á HEIMASÍÐU 
SKIPULAGSSTOFNUNAR.  WWW. SKIPULAGSSTOFNUN.IS 

ÞÁTTTÖKUGJALD ER 3.000 KR  

SKRÁ ÞARF ÞÁTTÖKU Í SÍÐASTA LAGI 16. APRÍL N.K. 

 

MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM 

 Í LJÓSI REYNSLUNNAR 

Málþing Skipulagsstofnunar 

24. apríl  2012. Kl. 9 – 15.30 

 Icelandair Hótel Reykjavík Natura 

 
 

Aðalfundur
HAMPIÐJUNNAR

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. verður haldinn 
að Skarfagörðum 4, Reykjavík, 

föstudaginn 27. apríl 2012 og hefst kl. 16:00.  

Á dagskrá fundarins verða:

Stjórn Hampiðjunnar hf.

1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt 
    samþykktum félagsins.
2. Tillaga um heimild félagsstjórnar til kaupa á 
    eigin hlutum skv. 55. gr. hlutafélagalaga.  
3. Önnur mál, löglega upp borin.

Dagskrá, endanlegar tillögur og ársreikningur félagsins 
munu liggja frammi á skrifstofu félagsins, hluthöfum til 
sýnis, tveimur vikum fyrir aðalfund.  

Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á 
fundarstað.

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

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

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

Aðalfundur
Náttúruverndarsamtaka
Íslands

Aðalfundur Náttúruverndarsamtaka Íslands verður haldinn 
þriðjudaginn 24. apríl í Reykjavíkurakademíunni, 
Hringbraut 121, 4. hæð og hefst fundurinn kl. 20.00. 
Á dagskrá verða venjuleg aðalfundarstörf. 
Sjá www.natturuvernd.is

Fundir / Mannfagnaður Tilkynningar

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

VEISTU HVER ÉG VAR? 
 SIGGI HLÖ Á LAUGARDÖGUM KL. 16

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS 

UNDANÚRSLITIN Í 
ENSKA BIKARNUM
Í BEINNI Á STÖÐ 2 SPORT 
UM HELGINA

LAUGARDAG
11:20 Liverpool - Everton

SUNNUDAG
16:50 Chelsea - Tottenham
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Ísland er draumur sem rættist
Bandaríkjamaðurinn John Grant, sem gaf út eina bestu 
plötu ársins 2010, býr nú á Laufásveginum, vinnur að nýrri 
plötu og nemur íslenska málfræði.

Heimur á huldu
Púkalegar pöddur og sjálflýsandi regnbogafiskar 

eru á meðal fjölda nýrra tegunda sem skutu 
upp kollinum víðs vegar um heim í fyrra. 

Á leið til Brussel
Skúli Steinar Pétursson kynnir þættina 

Með okkar augum sem hann tók þátt í að gera, 
ásamt fleiri einstaklingum með þroskahömlun.  

Meðal annars efnis:

BAKÞANKAR 
Sifjar 

Sigmars dóttur

Ég stóð í anddyri kvikmyndahúss og 
keypti mér miða á heitustu myndina í 

bænum, Hungurleikana, þegar ég heyrði á 
tal tveggja kvenna. „Hvernig ætlar hún að 
fara að þessu með tvö börn og annað á leið-
inni?“ Það þurfti ekki að spyrja að því um 
hvern var rætt.

ÞAR SEM ég sat í myrkum salnum og fylgd-
ist með unglingsstúlku vega mann og annan 
á tjaldinu dáðist ég að dugnaði Þóru Arnórs-
dóttur. En skyndilega svelgdist mér á popp-
inu. Hvaðan kom þessi fornfálegi molbúa-
hugsunarháttur? Létum við ekki fyrir löngu 
af hugmyndum um að það væri sjálfkrafa 
hlutverk kvenna að ala upp börn og reka 
heimili? Samkvæmt því ætti forsetafram-
boð ungrar konu ekki að vera markvert í eðli 
sínu. Svavar Halldórsson gæti vel passað 
börnin. Jafnvel tekið til.

ÞEGAR nafn Þóru Arnórsdóttur er slegið 
inn í Google sýnir leitarvélin þrjú leitarorð 
sem gestir síðunnar hafa hvað oftast slegið 

inn með nafni hennar. Þau eru: Forseta-
framboð. Börn. Ólétt. Svo virðist sem 
mun fleiri fýsi að kynna sér afrek 
Þóru á sviði mannfjölgunar en starfs-
reynslu hennar, menntun eða tungu-
málakunnáttu. Áhugi á barnmergð 
Þóru gæti stafað af ótta kjósenda 
við að kúkableia komist í snertingu 
við gólfteppið á Bessastöðum eða að 
útstæð óléttubumba hendi um koll 

vasa sem var gjöf frá erlendum þjóðhöfð-
ingja. Líklegra verður þó að teljast að undir-
rót Google-leitarinnar séu lífseigar staðal-
hugmyndir um hlutverk kynjanna. Hvort 
sem við dáumst að Þóru Arnórsdóttur fyrir 
dugnað eða finnum henni barnalánið til for-
áttu eins og sumir virðast gera þegar kemur 
að framboði hennar er eitt ljóst: Hugmyndin 
um konur í ábyrgðarstöðum er ekki jafn-
viðtekin og við viljum vera láta. Hún er enn 
á jaðrinum, undirorpin vangaveltum um 
fyrstu skyldu konunnar – heimilið.

BLENDNAR tilfinningar um ímynd kvenna 
bærðust með mér er ég gekk út af Hungur-
leikunum. Annars vegar skammaðist ég mín 
fyrir að aðdáun mín á dugnaði Þóru Arnórs-
dóttur skyldi hafa byggst á aldagömlum hug-
myndum um að yrði hún forseti legðist sú 
vinna ofan á meðfætt húsmóðurhlutverk. 
Hins vegar var ég full eldmóðs. Aðalhetja 
einnar vinsælustu kvikmyndar í heiminum 
í dag er unglingsstúlka sem er hörkutól. 
Hún er hvorki fórnarlamb né kyntákn. Hún 
er þvert á móti leiðtogi sem gengur alfarið 
gegn þeim staðalímyndum sem Hollywood 
dregur venjulega upp af konum. Rannsóknir 
sýna að sterkar kvenfyrirmyndir eru öðrum 
konum innblástur. Kröftug kona sem nýtur 
velgengni leiðir af sér fleiri konur sem þora. 
Þóra Arnórsdóttir er verðugur forsetafram-
bjóðandi – óháð kyni. Konum er hún þó jafn-
framt ómetanleg áminning þess að hlekki 
staðalímynda er hægt að brjóta.

Forsetaframboð. Börn. Ólétt.1
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. innsigli, 6. tveir eins, 8. púka, 
9. heyskaparamboð, 11. þófi, 12. 
myndarskapur, 14. trappa, 16. vöru-
merki, 17. goð, 18. hald, 20. í röð, 21. 
truflun.

LÓÐRÉTT
1. skref, 3. í röð, 4. umhverfis, 5. 
óvild, 7. fjölmiðlar, 10. húðsepi milli 
táa, 13. arr, 15. dugnaður, 16. hlóðir, 
19. bókstafur.

LAUSN

Þú getur sagt það sem þú 
vilt um Bin Laden en hann 
tók allavega símann. 
Þess vegna ákváð 
ég að mæta í eigin 

persónu!

Snið-
ugt!

Það er 
mjög erfitt 
að ná í þig 
Róbert rit-

stjóri!

Róbert rit-
stjóri... nei, 

nei! Ég er að 
þrífa hérna!

Bensínverðið 
hækkar og hækkar, 

getum við birt 
þetta?

Brand-
ara-
karl!

Takk 
fyrir mín 
kæra!

Hvenær 
sem er!

Jón, þú mundir hafa 
gaman af því að skoða 
þessi gömlu mynda-

albúm.

Hérna eru 
fullt af 

myndum af 
okkur pabba 

þínum.

Þetta er mjög 
áhugavert. 

Að við áttum 
okkur líf áður en 

þú fæddist?

Að þú haldir 
virkilega 

að ég hafi 
gaman af 

þessu.

Elskan! 
Er þetta 
ekki róm-
antískt? 
Helltu í 
glösin!

Takk

Zoe, þessar náttbuxur eru 
alltof litlar á þig. 

Og?

Mér finnst 
þær flottar, 

það eru 
bleikir apar á 

þeim. 

Og? þessar 
eru með 

mörgæsum. 

Ég hef átt 
þessi náttföt 
síðan ég var í 

leikskóla! 

Þá er 
kominn tími 

á ný!

Ég get 
ekki sofið í 

mörgæsum!! 
Ég þarf apa!!

Hvernig 
gengur 

þarna inni?

Samningar-
viðræður

LÁRÉTT: 2. lakk, 6. pp, 8. ára, 9. orf, 
11. il, 12. reisn, 14. stigi, 16. ss, 17. 
guð, 18. tak, 20. mn, 21. ónáð. 

LÓÐRÉTT: 1. spor, 3. aá, 4. kringum, 
5. kal, 7. pressan, 10. fit, 13. sig, 15. 
iðni, 16. stó, 19. ká.
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menning@frettabladid.is

Einvígið, 15. skáldsaga Arnaldar Indriðasonar sem 
kom út fyrir jól, er komin út í kilju. Einnig hafa þrjár 
eldri bækur hans, sem hafa verið ófáanlegar um skeið 
verið endurprentaðar í sama útliti: Synir duftsins, 
fyrsta bók Arnaldar sem kynnir til sögu lögreglu-
manninn Erlend Sveinsson. Bókin kom fyrst út árið 
1997; Dauðarósir, önnur bókin í röðinni um Erlend 
og félaga kom fyrst út árið 1998; og Röddin sem var 
sjötta bók Arnaldar og kom út árið 2002. 

Arnaldur endurútgefinn
m 
r 
ð 
, 
-
ð 
d
r

MYNDIR Á SÝNINGU EFTIR 
MODEST MUSSORGSKY

Orgelumskrift eftir Keith John, þar sem 
Klais-orgelið hljómar í mikilli litadýrð 
eins og heil sinfóníuhljómsveit!
 
Organisti:  Guðný Einarsdóttir, 
  Fella- og Hólakirkju
Sögumaður: Valur Freyr Einarsson leikari

Aðgangseyrir: 
1.500 kr. / listvinir 1.000 kr.

ókeypis fyrir börn og unglinga.
Miðasala við innganginn s. 510 1000 - listvinafelag.is

Listvinafélag Hallgrímskirkju 30. starfsár 

HALLGRÍMSKIRKJU
laugardaginn 14. apríl kl. 14

Himnaríki og helvíti, skáldsaga 
Jóns Kalmans Stefánssonar, hefur 
verið tilnefnd til ítalskra bók-
menntaverðlauna, Premi Bottari 
Lattes Grinzane. Bókin kom út í 
ítalskri þýðingu í fyrra undir heit-
inu Paradiso e Inferno. 

Ítölsku skáldkonurnar Laura 
Pariani og Romana Petri eru einn-
ig tilnefndar til Grinzane-verð-
launanna, sem eru með þeim stærri 
á Ítalíu að sögn Guðrúnar Vilmund-
ardóttur hjá Bjarti. Til þeirra var 
stofnað til að auka lestraráhuga 
ungs fólks en lesendur á aldrinum 

fjórtán til nítján ára greiða atkvæði 
og ráða úrslitum um hver hlýtur 
aðalverðlaunin. Höfundarnir þrír 
fá allir 2.500 evrur, jafnvirði rúm-
lega 400 þúsund króna, en í aðal-
verðlaun eru tíu þúsund evrur, um 
1,7 milljónir króna. Úrslitin verða 
kunngjörð í október. 

Harmur englanna, önnur bók 
Jóns Kalmans í þríleiknum um 
þorpið fyrir vestan, kemur út á 
Ítalíu í haust og mun Jón Kalman 
halda til Ítalíu og fylgja útgáf-
unni úr hlaði með upplestrum og 
uppákomum.

Jón Kalman tilnefndur á Ítalíu  

JÓN KALMAN STEFÁNSSON

Listahátíð í Reykjavík 
leggur undir sig borgina 
frá 18. maí til 3. júní. Dag-
skrá hátíðarinnar var kynnt 
í gær. 

Hrefna Haraldsdóttir, stjórnandi 
Listahátíðar í Reykjavík, fór yfir 
dagskrána á blaðamannafundi í 
gær. Á fimmta tug viðburða og 
hundruð listamanna víðs vegar að 
úr heiminum taka þátt í Listahá-
tíð í Reykjavík í ár. Dagskráin 
er fjölbreytt og ætti að höfða til 
áhugamanna um popp, klassík 
og heimstónlist. Bæta þurfti við 
aukatónleikum fyrir breska tón-
listarmanninn Brian Ferry en 
Frakkinn Yann Tiersen er ekki 
síður hvalreki fyrir tónlistarunn-
endur. Tiersen vakti heimsathygli 
fyrir tónlistina í kvikmyndinni 
Amelie um árið en hann heldur 
órafmagnaða tónleika í Norður-
ljósum. Rússneski píanóleikar-
inn Arcadi Volodos heldur tón-
leika í Eldborg en honum hefur 
verið hampað fyrir framúrskar-
andi túlkun og tækni. Þá stíg-
ur spænsk-afríska söngkonan 
Buika á svið í Eldborg á loka-
degi Listahátíðar en tónlist henn-
ar hefur meðal annars hljóm-
að í verkum leikstjórans Pedros 
Almodóvar. 

Íslenskir tónlistarmenn láta 
sitt ekki eftir liggja. Sinfóníu-
hljómsveit Íslands flytur sinfón-
íuna Rómeó og Júlíu eftir Berlioz 
í fyrsta sinn á íslandi ásamt ein-
söngvurum og þremur kórum. 
Anna Guðný Guðmundsdóttir og 
Tinna Þorsteinsdóttir flytja verk 

Messiaen, Visions de l‘Amen fyrir 
tvo flygla í fyrsta sinn á Íslandi á 
hádegistónleikum en ný og fram-
sækin tónskáld verða í öndvegi í 
tónleikaþrennunni Flakk í Kalda-
lóni í Hörpu.  

Dans og sviðslist
Listahátíð í Reykjavík er ekki 
bara fyrir eyru. Íslenski dans-
flokkurinn og GusGus leiða 
saman hesta sína í óhefðbundnu 
verki, þar sem dans, ný tón-
list frá GusGus og frumsýning-
ar stuttmynda Reynis Lyngdal 
og Katrínar Hall leiða gesti inn 
í veröld iðandi af lífi og óvænt-
um uppákomum. Verkið Glym-
skrattinn eftir dansarana og 
danshöfundana Melkorku Sigríði 
Magnúsdóttur og Sigríði Soffíu 
Níelsdóttur og tónlistarmann-
inn Valdimar Jóhannsson verður 
frumsýnt í Þjóðleikhúskjallaran-
um. Þá verða flutt fjögur ný leik-
verk eftir Hrafnhildi Hagalín, Jón 
Atla Jónasson, Sigtrygg Magna-
son og Kviss Búmm Bang, sem 
sýnd verða á óvenjulegum stöð-
um víða um borgina: í fornbóka-
verslun, kampavínsklúbbi, heima-
húsi og heilsulind. Bræður nefnist 
nýtt verk úr smiðju Vesturports í 
samvinnu við fjögur norræn leik-
skáld og Pétur Gautur, verðlauna-
sýning Þorleifs Arnar Arnarsson-
ar frá Luzern-leikhúsinu í Sviss, 
verður sýnd einu sinni á stóra 
sviði Þjóðleikhússins. Þar verður 
einnig sýnt myndbandsverk Ragn-
ars Kjartanssonar, Bliss, sem er 
upptaka á samnefndum gjörningi 
sem hann og stór hópur tónlistar-
fólks flutti á Performa-hátíðinni í 
New York í nóvember. 

Myndlist og bókmenntir 
Yfir eitt hundrað listamenn frá 
Íslandi, Norðurlöndunum, Bret-
landi, Frakklandi, Bandaríkjun-
um og víðar taka þátt í (I)ndepend-
ent People eða „Sjálfstæðu fólki“, 
umfangsmiklu myndlistarverkefni 
í samstarfi Listahátíðar, Listasafns 
Reykjavíkur, Listasafns Íslands, 
Nýlistasafnsins, Norræna húss-
ins, Kling og Bang og Kynningar-
miðstöðvar íslenskrar myndlistar. 
Sænski sýningarstjórinn Jonatan 
Habib Engqvist stýrir verkefninu. 
Sýningarnar hefjast allar laugar-
daginn 19. maí og fjöldi viðburða 
verður á dagskrá frá morgni til 
kvölds á sýningarstöðunum. Nán-
ari upplýsingar má finna á indep-
endentpeople.is en þar munu þátt-
takendur verkefnisins setja inn 
textafærslur, ljósmyndir og fleira 
eftir því sem verkefninu vindur 
fram. 

Upplestrar í heimahúsum rit-
höfunda eru orðnir fastur liður 
á Listahátíð og mælast jafnan 
vel fyrir. Höfundarnir sem bjóða 
heim í ár eru Anton Helgi Jónsson, 
Guðmundur Andri Thorsson, Hall-
grímur Helgason, Margrét Örn-
ólfsdóttir, Ragna Sigurðardóttir, 
Steinunn Sigurðardóttir og Þór-
arinn Leifsson. Þá verða þrír hús-
lestrar á þýsku, sem eru nýmæli, í 
heimboði Einars Kárasonar, Yrsu 
Sigurðardóttur og Kristínar Mörju 
Baldursdóttur. 

Hér hefur aðeins verið stiklað á 
stóru í dagskrá Listahátíðar. Nán-
ari upplýsingar um dagskrá og 
miðaverð má finna á heimasíðu 
Listahátíðar, listahatid.is. Ítar-
legri umfjöllun verður um staka 
viðburði þegar nær dregur. 

LISTAHÁTÍÐ AFHJÚPUÐ
HREFNA HARALDSDÓTTIR Stjórnandi Listahátíðar Reykjavíkur, þar sem hundruð listamanna og á fimmta tug viðburða verða í 
boði. MYND/STEINUNN ÞÓRHALLSDÓTTIR

SKÁLDIN  Sigurður A. Magnússon og Elísabet Jökulsdóttir leiða saman hesta sína 
á veitingahúsinu Kryddlegnum hjörtum, Skúlagötu 17, í kvöld. Ætla þau að veita 

ljóðaunnendum lystauka í formi ljóða sinna. Dagskráin hefst klukkan 19.30. 
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Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

FAGLEG RÁÐGJÖF OG 
FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu 
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!

RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría legugreiningu með  
hinum byltingarkennda Xsensor Medical Pro búnaði.

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU?
 Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?
 Vaknarðu oft með verki í mjöðm?
 Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?
 Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
   ·  hryggskekkju
   ·  brjósklos
   ·  samföllnum hryggjaliðum
   ·  spengdum hryggjaliðum
   ·  gigt, til dæmis:
   ·  slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.

FREMSTIR Í FRAMLEIÐSLU Á HEILSUDÝNUM

Vertu örugg/ur 

Komdu í greiningu

25-50%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HEILSURÚMUM

ROYAL OG CLASSIC 
Hágæða fjölstillanleg 
rafmagnsrúm

12 mánaða vaxtalaus 
VISA / EURO greiðsludreifing
– Eingungis greiðist lántökugjald

Smíðum raf-

magnsrúm í öllum 

stærðum!

V O R T I L B O Ð

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
SÉRSMÍÐUM RÚM OG DÝNUR Í SUMARHÚS FELLIHÝSI OG TJALDVAGNA

R A F M A G N A Ð I R  D A G A R

25% AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM RAFSTILLANLEGUM RÚMUM

FRÍ 

HEIMSENDING 

EÐA 

GAMLA RÚMIÐ 

UPP Í!*
*Tilboðið gildir eingöngu 

um hjónarúm
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ISIO 4
með D-vítamíni

góð fyrir æðakerfið
ISIO4 er heilsusamleg blanda af olíum — auðug af 
náttúrulegu E-vítamíni og viðbættu D-vítamíni.

Olíurnar fjórar sem sameinast í ISIO4, repju-, oléisol-, 
sólblóma- og vínberjaolía, eru ríkar af E-vítamíni, 
andoxunarefni sem verndar frumur líkamans. 
Auk þess inniheldur ISIO4 núna meira af D-vítamíni 
sem hjálpar þér að styrkja ónæmiskerfið.

Hugsaðu um heilsuna og veldu ISIO4 
með lífsnauðsynlegum Omega-3 fyrir hjarta og æðakerfi 
og Omega-6 til að halda kólesteróli í skefjum.

Olían er bragðgóð og hentar vel í alla matargerð,
heita rétti sem kalda.
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„Markmiðið er að fólk komi á hátíðina, 
uppgötvi eitthvað nýtt og kynnist íslenskri 
menningu og íslenskri list betur,“ segir 
Ari Allansson sem stendur fyrir íslensku 
menningarhátíðinni Air d‘Islande í Frakk-
landi.

Ari hefur verið búsettur í Frakklandi 
frá árinu 2005 og er giftur franskri konu. 
Hann fékk hugmyndina árið 2007, fékk þá 
nokkra Frakka í lið með sér og hélt fyrstu 
hátíðina í desember 2008. Hátíðin hefur 
gengið undir nafninu Air d‘Islande, sem 
á íslensku þýðir eitthvað sem kemur frá 
Íslandi. „Þetta tengist ekkert Icelandair 
eins og margir kunna að halda,“ segir Ari 
og hlær. 

Hátíðin hefur breyst og stækkað mikið 

frá því að hún var fyrst haldin. „Á fyrstu 
hátíðinni sýndum við fjórtán íslenskar 
kvikmyndir og héldum eina tónleika. Núna 
er tónlistin farin að hafa meira vægi og 
við erum búin að bæta samtímalist inn í 
dagskrána,“ segir Ari. Nú í ár er hátíðin 
í fyrsta skipti haldin á tveimur stöðum, í 
París og smábænum Chessy sem er um 50 
kílómetra fyrir utan París. Hún er haldin í 
samstarfi við nokkra aðila. „Við erum þrjú 
sem berum hitann og þungann af verk-
efninu: ég, Cedric Delannoy og Charlotte 
Dronier sem bæði eru frönsk. Íslenska 
sendiráðið í París hefur svo staðið dyggi-
lega við bakið á okkur,“ segir Ari, en Ice-
land Airwaves, Kimi Records og Promote 
Iceland koma einnig að hátíðinni. „Með 

þessari hátíð gefst okkur til dæmis færi 
á að kynna Iceland Airwaves-hátíðina, en 
við höldum eina tónleika undir hennar for-
merkjum og aðra undir formerkjum Kimi 
Records. Svo erum við líka í samstarfi við 
Inspired by Iceland-átakið,“ bætir hann 
við.

Það er ekki mikill gróði sem kemur af 
hátíðinni og að sögn Ara snýst hún meira 
um hugsjón. „Við náum að halda hátíðina 
og gera það vel. Við borgum tónlistarfólk-
inu sem kemur, borgum flug út og höldum 
því uppi meðan það er hér, svo við erum 
mjög ánægð með það,“ segir hann. 

Hátíðin hófst í Chessy 2. apríl síðastlið-
inn og stendur til 15. en í París hófst hún 
11. apríl og stendur í tíu daga.  - trs

Heldur íslenska menningarhátíð í Frakklandi

MEÐAL LISTAMANNA Hljómsveitin For a Minor 
Reflection kemur fram á tvennum tónleikum 
hátíðarinnar. Auk þeirra koma fram hljómsveitirnar 
Kimono, Lazyblood, Reykjavík!, Kría Brekkan og 
Snorri Helgason.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 13. apríl 2012 

➜ Upplestur
19.30 Skáldin Sigurður A. Magnússon 
og Elísabet Kristín Jökulsdóttir koma 
fram á ljóðadagskránni Kryddlegin skáld 
á Kryddlegnum hjörtum, Skúlagötu 17. 
Aðgangur ókeypis.

➜ Tónlist
12.15 Tríó Reykjavíkur beinir sjónum 
sínum að Antonio Vivaldi og Beethoven 
á hádegistónleikum á Kjarvalsstöðum. 
Aðgangur er ókeypis.
16.30 Kór menntaskólans í 
Mountain View í Kaliforníu heldur 
tónleika í Háteigskirkju. Á efnisskránni 
eru lög úr ýmsum áttum og á ýmsum 
tungumálum, m.a. á íslensku. Sérstakur 
gestur verður Kór Kvennaskólans 
í Reykjavík. Allir eru velkomnir og 
aðgangur er ókeypis.
21.00 Lára Rúnars og Myrra Rós 
halda tónleika í Rauða húsinu á Eyra-
bakka. Aðgangseyrir er kr. 1.500.
21.00 Singapore Sling spilar í 
tónleikakjallara Bars 11. Þeim til halds 
og trausts verður hljómsveitin Sparkle 
Poison. Aðgangur er ókeypis.

21.30 Skuggamyndir frá Býsans leika 
Balkantónlist af alkunnri snilld á Café 
Haítí. Aðgangseyrir er kr. 1.500.
22.00 Hljómsveitin Lame Dudes spilar 
gamalt og nýtt efni í bland á Danska 
barnum. Aðgangur er ókeypis, en tekið 
verður við frjálsum framlögum.
22.00 Lúftgítarkeppni Beck’s verður 
haldin á Gamla gauknum, Tryggvagötu 
22. Vegleg verðlaun í boði. 20 ára ald-
urstakmark og frítt inn í boði Beck’s.
23.00 Magnús Einarsson og Tómas 
Tómasson halda tónleika á Ob-La-Dí 
Ob-La-Da Frakkastíg 8, ásamt góðum 
gestum. Aðgangseyrir er kr. 1.000.

23.00 AK-Extreme snjóbretta og tón-
listarhátíð verður haldin á Græna hatt-
inum, Akureyri. Fram koma Oculus, Gísli 
Pálmi, EmmSjé Gauti, Konni Conga og 
ThizOne. Miðaverð er kr. 1.500.
23.59 Hljómsveitin Goðsögn spilar á 
skemmtistaðnum SPOT, Kópavogi.

➜ Leiðsögn
16.00 Tinna Gunnarsdóttir vöruhönn-
uður mun fjalla um verk sín, Ból, Kar 
og Hulið hjarta á samnefndri sýningu 
í Listasafni Íslands. Sýningunni lýkur 
sunnudaginn 15.apríl.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Konfúsíusarstofnunin Norðurljós 
kynnir fyrirlestur Steinunnar Sigurðar-
dóttur um Kasmírheim Ningxia í stofu 
103 í Lögbergi. Allir eru velkomnir og 
aðgangur er ókeypis.
12.00 Trine Flockhart, fræðimaður 
við Alþjóðamálastofnun Danmerkur, 
heldur erindi um nýtt hlutverk NATO 
í alþjóðasamfélaginu. Fyrirlesturinn er 
hluti af fundaröð Alþjóðamálastofnunar 
Háskóla Íslands. Fyrirlesturinn fer fram á 
ensku í stofu 101 í Lögbergi. Aðgangur 
ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is og einnig er 
hægt að skrá þá inni á visir.is.
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úr Stundinni okkar er flutt til 
Afríku þar sem hún hjálpar 
frænda sínum.
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HEILSA Regluleg jógaiðkun 
bætir andlega heilsu ungmenna, 
þetta leiddi ný rannsókn á 
vegum Harvard Medical School 
í ljós. 

Um fimmtíu menntaskóla-
nemar tóku þátt í rannsókninni 
og iðkaði helmingur þeirra jóga 
í stað þess að taka þátt í venju-
legum skólaíþróttum. Rann-
sóknin sýndi fram á að hópur-
inn sem stundaði jóga reglulega 
átti síður á hættu að finna fyrir 
streitu og kvíða heldur en þeir 
sem tóku aðeins þátt í venjuleg-
um íþróttatíma á vegum skól-
ans. 

Nemendurnir stunduðu 
blöndu af kripalu-jóga, hug-
leiðslu og öndunaræfingum.

Jóga linar 
skólakvíða

BÆTIR ANDLEGA HEILSU Nemendur 
sem stunda jógaæfingar eiga síður á 
hættu að finna til kvíða en þeir sem 
ekki gera það. NORDICPHOTOS/GETTY

Sævar Markús Óskarsson 
frumsýndi fyrir stuttu brot 
úr fyrstu fatalínu sinni. 
Línan er bæði ætluð konum 
og körlum og inniheldur 
kjóla, jakka og buxur svo 
fátt eitt sé nefnt og er meðal 
annars innblásin af spírit-
isma og tékkneskum kvik-
myndum frá sjöunda ára-
tugnum.

TÍSKA Sævar Markús Óskarsson 
sendir frá sér sína fyrstu fatalínu í 
haust. Hann stundaði nám í mynd-
list og listasögu áður en hann sneri 
sér óvænt að fatahönnun. 

„Mig langaði að sérhæfa mig í 
fræðigreinum sem tengjast sögu 
og fornmunum en flutti til Parísar 
og fékk verkefni við búningagerð 
fyrir sýningu í galleríi í eigu hönn-
uðarins Agnès B. Það gekk mjög 
vel og í kjölfarið kviknaði áhugi 
minn á fatahönnun,“ útskýrir 
hann.

Sævar Markús hefur varið mikl-
um tíma í hönnun fatalínunnar 
og segist hafa sótt innblástur til 
margra ólíkra þátta. „Innblástur-
inn kemur víða en helst frá mál-
verkum frá lok 19. aldar sem eru 
kennd við Art Brut-hreyfinguna. 
Verkin eru unnin út frá spíritisma 
og þaðan koma til dæmis munstrin 
sem ég nota í kjólana. Sniðin eru 
svo mikið til unnin út frá tísku 
sjöunda áratugarins, sem ég hef 
mikið dálæti á, og tékkneskum 
kvikmyndum.“ 

Kvenlínan inniheldur meðal 
annars kjóla og skyrtur og herra-
línan, sem enn er í framleiðslu, 
mun innihalda jakka, buxur og 
skyrtur. Sævar Markús kveðst 
spenntur fyrir því að fá báðar lín-
urnar fullkláraðar til sölu í versl-
uninni Kiosk en situr þó ekki 
auðum höndum þangað til. „Ég er 
líka að vinna verkefni í samstarfi 
við útlenda vini mína og farinn að 
leggja drög að næstu línu.“  - sm

LÍNA INNBLÁSIN AF SPÍRITISMA

SENDIR FRÁ SÉR LÍNU Sævar Markús Óskarsson sendir frá sér fatalínu sem innblásin er af spíritisma og kvikmyndum. FRÉTTABLAÐIÐ/

TÍSKA Sífellt fleiri karlmenn 
láta fjarlægja kynfærahár sín 
reglulega samkvæmt New York 
Times. Meðferðin hefur verið 
nefnd „bro-zilian“ og „man-
kini“ á ensku og er þar vísað 
í ensku heitin „brazilian“ og 
„bikini“. Munurinn á þessu 
tvennu er sá að í hinu fyrr-
nefnda eru öll kynfærahár fjar-
lægð.

New York Times segir frá því 
að karlmenn hafi pantað slíkar 
meðferðir í miklum mæli og 
bjóða sumar snyrtistofur meira 
að segja upp á „pejazzling“, en 
þá er svæðið í kringum kynfær-
in skreytt með litlum demönt-
um.  

Karlar vilja 
bikinívax

SNYRTILEGIR MENN Karlmenn vilja í 
auknum mæli láta fjarlægja hárin af 
kynfærum sínum. NORDICPHOTOS/GETTY

BÍÓ Kvikmyndin Titanic hefur 
vakið mikla lukku meðal aðdáenda 
út um allan heim eftir að hún var 
nýverið frumsýnd í þrívídd. Kín-
verjar fá hins vegar ekki að sjá 
alla myndina í þrívídd. Kínverska 
kvikmyndaeftirlitið hefur ritskoð-
að myndina og til dæmis klippt út 
atriðið þar sem Kate Winslet situr 
fyrir berbrjósta. Ástæðuna segja 
þeir vera til að koma í veg fyrir káf 
í bíósalnum. 

„Við höfum áhyggjur af því 
að áhorfendur rugli þrívíddar-

tækninni saman við veruleikann 
og reyni að káfa út í loftið í bíó-
salnum. Þetta getur skapað pirr-
ing milli bíógesta og ákváðum við 
þess vegna að klippa út allar nekt-
arsenurnar,“ segir í yfirlýsingu frá 
kínverska kvikmyndaeftirlitinu en 
brjóstin á Kate Winslet þóttu ekki 
vandamál þegar myndin var frum-
sýnd árið 1997. 

Kínverskir Titanic-aðdáendur 
hafa lýst yfir reiði sinni á ýmsum 
samskiptavefjum en þrátt fyrir það 
hefur myndin verið vel sótt í Kína.

Kínverjar ritskoða 
Titanic í þrívídd

ENGAR NEKTARSENUR Í ÞRÍVÍDD Kínverska kvikmyndaeftirlitið ákváð að klippa út 
allar nektarsenur í Titanic í þrívídd til að koma í veg fyrir káf í bíósalnum. 

VARA VIÐ PILLUM  Heilbrigðisyfirvöld í Bandaríkjunum ætla að bæta við aðvörunum á 
umbúðir getnaðarvarnapillanna Yasmin og YAZ. Pillurnar, sem eru vinsælar á Íslandi, innihalda 
drospirenone, tilbúið hormón, sem talið er að ýti undir blóðtappamyndun.

Save the Children á Íslandi



Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18 

Akureyri Furuvöllum 15. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-14

Húsavík Garðarsbraut 50. Opið virka daga kl. 8-18 

Vestmannaeyjar Flötum 29. Opið virka daga kl. 8-18

GÓLFEFNAÚRVAL

Lon-River 60x60 cm
  2.990pr.m2

Lon-Italia grágræn 60x60 cm
 3.490pr.m2

Yek-Venice 45x45 cm
 2.390pr.m2

Ant-sand 30x60 cm
 3.690pr.m2

Veldu úr yfir 130 tegundum flísa á lager

Martinelli hvíttuð 3 stafa eik, olíuborin
 3.590pr.m2

Comfort line plastparket, eik 1215x194x8,3 mm 

1.575 kr. m2

Comfort line plastparket, eik 1215x194x8,3 mm Comfort line plastparket, dökk eik 1215x194x8,3 mm 

1.575 kr. m2

Parkman Planka/Plastparket eik 1215x166x8mm

1.890 kr. m2

Parkman plastparket # 9607  
8mm planki eik 

1.890 kr.m2

Hlölla Bátar Keflavík

Parkman plastparket # 9603  
8mm planki dökk eik 

1.890 kr.m2

Parkman plastparket # 9606  
8mm planki hvíttuð eik 

1.890 kr.m2

flísa á lagggeeerrr

8,3 mm 
þykkt

8,3 mm 
þykkt
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MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas

FÖSTUDAGUR: IRON SKY 18:00, 20:00, 22:00  INDLAND: 
DHOOM 2 20:00  CARNAGE 18:00, 22:00  BARÁTTAN 
UM LANDIÐ 18:00  AMMA LO-FI 18:00  MARGIN 
CALL 20:00  SVARTUR Á LEIK (ENGL. SUBS) 22:10                                 
ÍSL. TEXTI ENG. SUBS     

SKÓLANEMAR: 25% afsláttur gegn framvísun skírteinis! 
Sami afsláttur fyrir öryrkja og eldri borgara.

11.-20. APRÍL

INDVERSK
KVIKMYNDAHÁTÍÐ

IRON SKY
         KÖLT-GRÍNMYND ÁRSINS!

Bíó ★★ ★★★

American Reunion
Leikstjórn: Jon Hurwitz, Hayden 
Schlossberg

Leikarar: Jason Biggs, Alyson 
Hannigan, Thomas Ian Nicholas, 
Chris Klein, Seann William Scott, 
Eddie Kaye Thomas, Tara Reid, 
Mena Suvari, Eugene Levy

Líkt og alheimurinn sjálfur 
stækkar American Pie-bálkurinn 
í sífellu. American Reunion er 
áttunda myndin í seríunni, en sú 
fyrsta sem kemur í kvikmynda-
hús síðan þriðja myndin, Americ-
an Wedding (þetta hljómar ef til 
vill flóknara en það er) var sýnd. 
Myndin er því markaðssett sem 
eins konar endurkoma.

Aðalpersónur gömlu mynd-
anna eru nú á fertugsaldri og 
ráðsettar eftir því, en þegar hóp-
urinn hittist að nýju í tilefni 13 
ára útskriftarafmælis (sem verð-
ur að teljast óvenjulegt) er stutt 
í gömlu asnastrikin, og vessa- og 
vandræðahúmorinn fær að flæða 
sem aldrei fyrr.

Nokkur atriði kitla hlátur-
taugarnar en önnur eru fyrirsjá-
anleg og þreytandi. „Hey elskan, 
farðu úr fötunum og klæddu þig 
í BDSM-gallann í þessu ólæsta 
herbergi í húsi fullu af fólki. Ég 
kem eftir smástund.“ Rétt upp 
hönd sem veit hvað gerist næst.

Það eru ógeðfelld uppátæki 
Stiflers sem bjarga því sem 

bjargað verður, og þessi subbu-
legi karakter er nú orðinn sá sem 
áhorfandinn heldur með, enda 
hinir flestir orðnir hundleiðin-
legir og miðaldra fyrir tímann.

Fortíðardaðrið er töluvert 
og aðdáendur myndanna geta 
eflaust skemmt sér sæmilega 
yfir American Reunion, en upp-
lifunin á meira skylt við nost-

algíuna sem fylgir því að lesa 
gamla dagbók sem fannst uppi 
á háalofti en að horfa á góða 
gaman mynd.

 Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Andrúmsloftið er til 
staðar en grínið þarf að vera meira 
og betra.

Vessa- og vandræðahúmor

HORFT TIL BAKA Stifler bjargar því sem bjargað verður í American Reunion.

Leikkonan Kate Bosworth segist 
hafa fundið þann eina rétta í leik-
stjóranum Michael Polish. Parið 
kynntist við gerð kvikmyndarinn-
ar Big Sur sem Polish leikstýrði.

„Ég hef verið á föstu og á lausu 
en er loks búin að festa ráð mitt og 
er hamingjusöm,“ sagði leikkonan 
í viðtali við sjónvarpsstöðina E! 

Bosworth var lengi með 
Orlando Bloom og sænska leikar-
anum Alexander Skarsgård.

Leikkonan lauk nýverið við 
að leika í gamanmyndinni Life 
Happ ens sem segir frá frama-
konu sem verður óvænt ástfangin.

Ánægð í 
sambúð

HAMINGJUSÖM Kate Bosworth er 
hamingjusöm með leikstjóranum 
Michael Polish.  NORDICPHOTOS/GETTY

Stjörnubloggarinn Perez Hilton, 
ritstjóri bloggsíðunnar Perezhil-
ton.com, hefur misst 36 kíló síðan 
hann tók upp heilbrigðari lífsstíl 
árið 2008. 

Á dögunum mætti Hilton skæl-
brosandi og ber að ofan á rauða 
dregilinn á verðlaunahátíðinni 
NewNowNext sem haldin var í 
Hollywood. Hilton ákvað að skilja 
bolinn eftir heima til að sýna 
afrakstur líkamsræktar og strangs 
mataræðis en bloggarinn þvertek-
ur fyrir að hafa lagst undir hníf-
inn. 

„Ég ákvað að gera þetta hægt 
og rólega og ég hef ekki farið í 
neinar aðgerðir. Ég fór bara í 
mjög leiðinlegt prógramm sem 
samanstendur af mikilli líkams-
rækt og hollum mat. Mjög ein-
falt,“ segir Hilton í spjallþættin-
um The Talk en þegar hann var 
sem þyngstur árið 2008 vó blogg-
arinn 113 kíló. 

Nú æfir Hilton sjö sinnum í 
viku og passar sig að drekka ekki 
of mikið áfengi. 

Kominn með þvottabretti

SJÁLFSÖRUGGUR Perez Hilton var skæl-
brosandi og ber að ofan á rauða dregl-

inum á dögunum. Hann er óhræddur 
við að sýna afrakstur líkamsræktarátaks 

síðustu ára. NORDICPGOTOS/GETTY

DVPRESSAN.IS

KVIKMYNDIR.IS

SÉÐ OG HEYRT/KVIKMYNDIR.IS FRÉTTABLAÐIÐ

“HRIKALEGA FYNDIN!”
- SCREENDAILY

T.V. - VIKAN/SÉÐ OG HEYRT Þ.Þ. FRÉTTATÍMINNDREPFYNDIN MYND!

57.000 MANNS 

BESTA MYND ÁRSINS UM NASISTA Á 
TUNGLINU Í FRAMTÍÐINNI!

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%NÁNAR Á MIÐI.ISGLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

BATTLESHIP  KL. 8 - 10.20 12 
AMERICAN PIE: REUNION  KL. 8 - 10.10 12 
HUNGER GAMES  KL. 5.30 12
SVARTUR Á LEIK  KL. 5.50   16

IRON SKY  KL. 5.45 - 8 - 10.15  12
BATTLESHIP  KL. 6 - 9 12 
TITANIC 3D ÓTEXTUÐ  KL. 5.15  10
HUNGER GAMES  KL. 9  12
SVARTUR Á LEIK  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16

BATTLESHIP KL. 5.15 - 8 - 10.45  12
BATTLESHIP LÚXUS  KL. 8 - 10.45  12
AMERICAN PIE: REUNION KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
LORAX – ÍSLENSKT TAL 2D  KL. 3.30  L
LORAX – ÍSLENSKT TAL 3D  KL. 3.30 - 6  L
HUNGER GAMES  KL. 5 - 8 - 11  12
SVARTUR Á LEIK  KL. 8  16

- séð og heyr/kvikmyndir.is

����

EGILSHÖLL

16

16

7

ÁLFABAKKA
12

14

12

12

12

12

V I P

L

L

L

12

12

L

L

7

7

7

AKUREYRI

MÖGNUÐ SPENNUMYND

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

14

14

12

12

12

12

12

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

12

12

12

12

16

SELFOSS

HENRY CAVILL - BRUCE WILLIS - SIGOURNEY WEAVER

Hörku Spennutryllir frá 
framleiðendum

“Girl with the Dragon Tattoo” 
og “Safe House”.

BATTLESHIP 4, 7, 10(POWER)
AMERICAN PIE: REUNION 5.45, 8, 10.20
LORAX 2D ISL TAL 4
LORAX 3D ISL TAL 4
HUNGER GAMES 7, 10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

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

T.V. - Vikan/Séð og Heyrt

A.L.Þ - MBL

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

Þ.Þ. - Fréttatíminn

ÍSLENSKT TAL

POWERSÝNING
KL. 10

 

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075Miðasala og nánari upplýsingar

5%



ÓDÝRT FYRIR ALLA! 

30-70% 
afsláttur á öllum vörum á meðan birgðir endast

ATH! Tilboðin gilda eingöngu í verslun Europris að Tjarnarvöllum 11, Hafnarfirði

Europris Hafnarfirði
Verslunin að Tjarnarvöllum 11, Hafnarfirði, lokar

70%
afsláttur á öllum 
kertum og servíettum

Dæmi um afslætti:

60%
afsláttur á öllum 
fatnaði

50%
afsláttur á öllum 
verkfærum

50%
afsláttur á öllum 
búsáhöldum
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sport@frettabladid.is

Í 10–11 finnurðu 
frábært vöruúrval. 
Þú færð kökumixið 

fyrir ljúffengu djöflatertuna 
frá Betty Crocker 

í næstu 10–11 verslun.un.

l.
ð 
rtunat

...alltaf opið!

Syndsamlega

góð!

RÚNAR KÁRASON  er búinn að skrifa undir nýjan tveggja ára samning við þýska úrvalsdeildarfélagið 
Bergischer. Hann er sagður hafa hafnað tilboðum frá mörgum öðrum félögum. Rúnar er 24 ára gömul örv-
hent skytta sem hóf atvinnumannsferilinn hjá Füchse Berlin. Hann fór til Bergischer í september árið 2010.

FÓTBOLTI Það er létt yfir Kolbeini 
Sigþórssyni þessa dagana. Hann 
hefur sigrast á erfiðum ökkla-
meiðslum og allt gengur eins og í 
sögu hjá honum og félögum hans í 
Ajax Amsterdam. Kolbeinn hefur 
komið inn á sem varamaður í síð-
ustu tveimur leikjum Ajax, en 
liðið vann þá með markatölunni 
11-0. Það tók Kolbein aðeins tíu 
mínútur að skora fyrsta markið 
en íslenski landsliðsframherjinn 
ætlar að flýta sér hægt og horfir 
aðallega til næsta tímabils.

„Það er frábær tilfinning að 
vera kominn aftur til baka. Ég 
vissi að ég væri orðinn klár en 
þurfti að bíða í nokkrar vikur. Það 
var erfiðasti tíminn en annars var 
ég mjög þolinmóður,“ segir Kol-
beinn sem er verkjalaus.

„Mér finnst ég vera ferskari 
en oft áður. Ég var búinn að vera 
með verki og hafði spilað þannig 
í ár. Nú finn ég ekkert til og það 
er allt önnur tilfinning að spila 
fótbolta þannig,“ segir Kolbeinn 
og það gengur vel hjá Ajax sem 
er með þriggja stiga forskot á 
toppnum. 

„Þetta lítur hrikalega vel út. 
Við erum búnir að vinna níu leiki 
í röð og virðumst vera óstöðv-
andi eins og er. Við skorum mörg 
mörk og erum komnir til baka 
með alla leikmenn úr meiðslum. 

Ég horfi meira til næsta tímabils 
en annars er gott að fá að vera 
með í þessu og jafnvel ná að setja 
einhver mörk inn í lokin á tíma-
bilinu.“

Það gæti verið erfitt fyrir Kol-
bein að vinna sér sæti í byrjun-
arliðinu en hann hefur ekki stór-
ar áhyggjur af því. „Ég er með 
mjög góðan grunn og allt það 
en ef maður ætlar að komast í 
toppform þá þarf maður að spila 

nokkra leiki. Ég verð að horfa til 
næsta tímabils til að byggja upp 
alvöru form,“ segir Kolbeinn en 
Frank de Boer ætlar að nota hann 
á lokasprettinum. Kolbeinn hefur 
slæma reynslu af því að koma of 
hratt til baka. 

„Ég ætla að fara hægar inn í 
þetta og ég er reynslunni rík-
ari. Ég sé að það þarf ekki allt-
af að flýta sér. Ég hef reynsluna 
af því að koma of snemma inn,“ 

segir Kolbeinn. Ajax-liðið spilar 
frábæran fótbolta og það leynir 
sér ekki að Kolbeinn getur varla 
beðið eftir því að fá að spila. 

„Það er gaman að vera í svona 
liði sem byggist bara upp á fót-
bolta. Við reynum alltaf að spila 
okkur í gegnum andstæðinginn 
og höldum boltanum mestan part 
leiksins. Það er mjög þægilegt 
að vera í svona liði, það er nóg af 
fyrir gjöfum og nóg af boltum til 
að moða úr. Það er lúxus að spila í 
slíku liði,“ segir Kolbeinn.

Endurkoma Kolbeins eru líka 
góðar fréttir fyrir landsliðið og 
hann er bjartsýnn á að verða með 
á móti Svíum og Frökkum í maí. 
Það yrðu þá fyrstu landsleikir 
hans undir stjórn Lars Lagerbäck.

„Ég hef heyrt í Lars og það 
verða leikir í maí. Ég býst við 
að verða með í þeim og hann tal-
aði um það. Ég hef ekki hitt hann 
persónulega og það verður fínt 
að sjá hver plönin hans verða. 
Við þurfum að fara að rífa okkur 
upp heimslistann. Ég ætti að vera 
kominn í eitthvert spilaform 
þegar þessir leikir verða í sumar,“ 
segir Kolbeinn. Þangað til ætlar 
hann að gera sitt í að gera Ajax 
að meisturum þar sem hann mun 
keppa við landa sinn, Jóhann Berg 
Guðmundsson hjá AZ Alkmaar. 

 ooj@frettabladid.is

Allt annað að spila verkjalaus
Kolbeinn Sigþórsson er kominn til baka eftir sex mánaða fjarveru vegna meiðsla. Hann er laus við alla 
verki í fyrsta sinn í langan tíma og spilar væntanlega fyrstu landsleikina undir stjórn Lars Lagerbäck í maí.

HRESS OG KÁTUR Kolbeinn Sigþórsson sést hér með liðsfélaga sínum, Siem de Jong, 
í leik á móti Heerenveen á dögunum.  NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Írski varnarmaðurinn 
David Elebert gekk í gær til liðs 
við Fylki eftir að hafa staðist 
læknisskoðun. Hann er 26 ára 
varnarmaður sem býr yfir tals-
verðri reynslu úr skosku úrvals-
deildinni.

„Þetta er öflugur varnarmaður 
sem okkur veitir ekki af þar sem 
það eru talsverð meiðsli í okkar 
herbúðum,“ sagði Ásmundur Arn-
arsson, þjálfari Fylkis.

„Hann kemur líka með mikla 
reynslu inn í liðið. Þessi strák-
ur var í öllum yngri landsliðum 
Írlands og stundum fyrirliði. 
Þetta er því mikið leiðtogaefni.“

Þórir Hannesson er nú frá 
vegna meiðsla og verður því Ele-
bert ætlað að fylla í hans skarð í 
vörn Fylkis.

Elebert var á mála hjá enska 
liðinu Preston North End sem 
unglingur en gekk í raðir Hamil-
ton í Skotlandi árið 2006, þá 20 
ára gamall. Hann á samtals að 
baki 135 leiki með liðinu.   - esá

Fylkir semur við Íra:

Sterkur og mik-
ið leiðtogaefni

ÁSMUNDUR ARNARSSON Ánægður með 
nýja liðsstyrkinn.
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BURSTAR í vél-
sópa á lager 

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0000 · www.aflvelar.is 

- flestar
  stærðir

“HALTU EINBEITINGUNNI”
 JENSON BUTTON. FORMULA 1™  ÖKUMAÐUR

 BOSS BOTTLED. SPORT.
NÝR ILMUR FYRIR HERRA

Nýr ilmur frá Boss
20% kynningarafsláttur 
í Lyfjum & heilsu Kringlunni
frá 13.–16. apríl.

Gjöf fylgir ef þú kaupir Boss Bottled Sport 
ilminn ásamt annarri vöru úr línunni.
Gj

IE-deild karla:
Þór Þorlákshöfn-KR    94-76
Þór Þorlákshöfn: Darrin Govens 30/5 fráköst/5 
stoðsendingar/5 stolnir, Guðmundur  Jónsson 
17, Blagoj Janev 14/7 fráköst, Darri Hilmarsson 
14, Joseph Henley 13/6 fráköst, Grétar Ingi 
Erlendsson 4/9 fráköst, Baldur Þór Ragnarsson 
2/7 stoðsendingar. 
KR: Joshua Brown 19, Robert Lavon Ferguson 
15/13 fráköst/5 stoðsendingar, Hreggviður Magn-
ússon 8, Dejan Sencanski 8/6 fráköst, Martin 
Hermannsson 7, Jón Orri Kristjánsson 6, Finnur 
Atli Magnusson 6/7 fráköst, Emil Þór Jóhannsson 
3, Kristófer Acox 2, Ágúst  Angantýsson 2.

N1-deild kvenna:
ÍBV-Grótta    26-19
Mörk ÍBV: Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 7, Ivana 
Mladenovic 7, Grigore Ggorgata 4, Drífa Þorvalds-
dóttir 2, Guðbjörg Guðmannsdóttir 2, Aníta Elías-
dóttir 1, Kristrún Hlynsdóttir 1, Ester Óskarsdóttir 
1, Mariana Trebojovic 1.
Mörk Gróttu: Sunna María Einarsdóttir 8, Tinna 
Laxdal 5, Sigrún Birna Arnarsdóttir 2, Unnur 
Ómarsdóttir 2, Elín Helga Jónsdóttir 1.
Stjarnan-HK    32-29
Mörk Stjörnunnar: Hanna Guðrún Stefáns-
dóttir 9, Sólveig Lára Kjærnested 7, Jóna Margrét 
Ragnarsdóttir 6, Hildur Harðardóttir 4, Þórhildur 
Gunnarsdóttir 4, Rut Steinsen 1, Esther Viktoría 
Ragnarsdóttir 1.
Mörk HK: Elín Anna Baldursdóttir 11, Jóna Sig-
ríður Halldórsdóttir 7, Valgerður Ýr Þórsteinsdóttir 
4, Elva Björg Arnardóttir 3, Harpa Baldursdóttir 2, 
Heiðrún Björk Helgadóttir 2.

ÚRSLIT

HANDBOLTI Þórir Hergeirsson, 
þjálfari heims- og Evrópumeist-
ara Noregs, hefur framlengt 
samning sinn við norska hand-
boltasambandið og mun stýra 
norska kvennalandsliðið fram 
yfir Ólympíuleikana í Ríó 2016. 

Þórir tók við norska liðinu af 
Marit Breivik árið 2009 og hefur 
síðan unnið verðlaun á þremur 
stórmótum í röð – brons á HM 
2009, gull á EM 2010 og gull á 
HM 2011. Mia Hermansson Hög-
dahl verður áfram aðstoðarþjálf-
ari Þóris en hún hefur unnið með 
honum í mörg ár. 

 - óój

Þórir Hergeirsson:

Þjálfar Noreg 
til ársins 2016

KÖRFUBOLTI Þórsarar fóru á kost-
um í Icelandic Glacial höllinni í 
gærkvöldi í vörn sem sókn, unnu 
18 stiga sigur á Íslandsmeisturum 
KR, 94-76, og jöfnuðu undanúr-
slitaeinvígi liðanna í 1-1. Þórsarar 
spiluðu frábæra vörn frá byrjun 
leiks og KR-ingar voru í tómum 
vandræðum í sóknarleiknum allan 
tímann.

„Ég er ósáttur með okkur því 
ég verð að taka mig inn í heildina 
í þessu. Við erum á hælunum og 
leitum til einhverra annarra eftir 
hjálp. Það er ekki það sem þetta 
snýst um. Það var samt ekkert 

svo mikill munur á þessum leik og 
fyrsta leiknum. Við erum að gera 
nákvæmlega sömu mistökin þegar 
við vorum að spila heima síðast en 
sluppum þá bara með skrekkinn,“ 
sagði Hrafn Kristjánsson, þjálfari 
KR.

Skyttur Þórsliðsins, Darrin 
Govens (30 stig) og Guðmundur 
Jónsson (17 stig), röðuðu niður 
þristum og nýttu saman 11 af 17 
þriggja stiga skotum sínum sem vó 
þungt en það var Darri Hilmars-
son fór fyrir sínum mönnum í vörn 
sem sókn

„Þetta var flottur leikur hjá 

okkur og ég var sérstaklega sátt-
ur með vörnina því hún er okkar 
aðalsmerki,“ sagði Darri. Bene-
dikt Guðmundsson, þjálfari Þórs, 
var líka kátur. 

„Við áttum þennan leik, leiddum 
allan fyrri háfleikinn og vorum 
ekkert að hleypa þeim inn í þetta 
í seinni. Við spiluðum sterka vörn 
og það er okkar leikur. Það voru 
líka allir góðir í sókninni og þetta 
er einn besti sóknarleikur liðsins 
í vetur. Þetta var að dreifast vel 
fyrir utan Darren sem átti líklega 
einn sinn besta leik í vetur,“ sagði 
Benedikt. - óój

Þór frá Þorlákshöfn jafnaði metin í undanúrslitaeinvíginu gegn KR í gær:

Meistararnir teknir í kennslustund

GLEÐI Þórsarar fengu frábæran stuðning frá Græna drekanum og þökkuðu fyrir sig 
eftir leikinn. Sigur hjá Þór innan sem utan vallar. MYND/JÓN BJÖRN
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FM 88,5 XA-Radíó
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FM 93,5 Rás 1
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FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
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Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

Fáðu tilboð 
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Það er einfalt að skipta um þjónustuaðila. Gerðu verðsamanburð.
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Borgar þú of mikið 
fyrir öryggiskerfið?

Góð ráð frá Trausta á 
facebook.com/oryggi

Fáðu tilboð 
á oryggi.is

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

06.20 The Vicar of Dibley  07.55 Dalziel and 
Pascoe  09.40 Deal or No Deal  10.15 My Family  
10.45 Come Dine With Me  11.35 My Family  
13.05 The Vicar of Dibley  14.35 QI  15.40 Top 
Gear  16.35 Live at the Apollo  17.20 Come Dine 
With Me  18.10 QI  20.00 The Graham Norton 
Show  20.45 Peep Show  21.15 Live at the Apollo  
22.00 The Vicar of Dibley 23.30 Derren Brown: 
Mind Control  00.20 The Graham Norton Show  
01.05 Peep Show  01.35 Live at the Apollo  02.20 
The Vicar of Dibley  04.25 EastEnders 

09.00 Vores Liv  10.00 DR Update - nyheder og 
vejr  10.10 Bag Borgen  10.35 Dyrehospitalet  
11.05 Ha‘ det godt  11.35 Aftenshowet  12.30 
Kender du typen  13.00 DR Update - nyheder 
og vejr  13.10 Lægerne  14.00 Kasper & Lise  
14.10 Timmy-tid  14.20 Ellevilde Ella  14.30 
Skrål  14.50 Chiro  15.00 Himmelblå  15.50 DR 
Update - nyheder og vejr  16.00 Annemad  16.30 
TV Avisen med Sport og Vejret  17.00 Disney Sjov  
18.00 Cirkusrevyen 2010  19.00 TV Avisen  19.30 
Duplicity  21.30 Min sosters vogter 

18.00 Föstudagsþátturinn

11.45 Glimt av Norge  12.00 NRK nyheter  12.05 
Folk  12.35 Norge rundt  13.00 NRK nyheter  
13.10 Jessica Fletcher  14.00 NRK nyheter  14.10 
Herskapelig redningsaksjon  15.00 NRK nyheter  
15.10 Ut i naturen  15.40 Oddasat - nyheter på 
samisk  15.55 Tegnspråknytt  16.00 Førkveld  
16.40 Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  17.40 
Norge rundt  18.05 Popstokk  18.55 Nytt på 
nytt  19.25 Lindmo  20.15 Scott og Bailey  21.00 
Kveldsnytt  21.15 Tudors  22.05 Pink Floyd - Wish 
You Were Here  23.05 Elskerinner 

09.30 Plus  10.30 Kobra  11.00 Det söta livet  
11.10 Anslagstavlan  11.15 Coacherna  11.45 Livet 
på Laerkevej  12.30 Emma  13.30 Spisa med Price  
14.00 Rapport  14.05 Gomorron Sverige  14.55 
Din plats i historien  15.00 Bröderna Reyes  15.55 
Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 Regionala nyheter  
16.15 Go‘kväll  17.00 Kulturnyheterna  17.15 
Regionala nyheter  17.30 Rapport  18.00 Minuten  
19.00 Högklackat  19.30 Farsan  21.05 Rapport  
21.10 Kulturnyheterna  21.15 I huvudet på John 
Malkovich  23.05 Game of Thrones

20.00 Hrafnaþing 21.00 Mótoring 21.30 
Eldað með Holta

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund 
með KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 
Óskalögin 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 
10.03 Veðurfregnir 10.13 Sagnaslóð 11.00 
Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 
Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 
Tilraunaglasið 14.00 Fréttir 14.03 Girni, grúsk 
og gloríur 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: 
Dagbók frá Diafani 15.25 Vestur um haf 
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Fimm fjórðu 17.00 
Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20 
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Gullfiskurinn 20.00 
Leynifélagið 20.30 Tangóskór og fótaflækjur 
21.10 Hringsól 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 
22.10 Orð kvöldsins 22.15 Litla flugan 23.00 
Glæta 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

06.00 ESPN America 08.10 RBC Heritage 
2012 (1:4) 11.10 Golfing World 12.00 RBC 
Heritage 2012 (1:4) 15.00 Champions Tour - 
Highlights (5:25) 16.00 RBC Heritage 2012 
(1:4) 19.00 RBC Heritage 2012 (2:4) 22.00 
Inside the PGA Tour (15:45) 22.25 PGA Tour 
- Highlights (13:45) 23.20 ESPN America

08.00 10 Items of Less
10.00 The Last Song
12.00 Fame
14.00 10 Items of Less
16.00 The Last Song
18.00 Fame
20.00 Couple‘s Retreat
22.00 Valkyrie
00.00 In the Name of the Father
02.10 A Number
04.00 Valkyrie 
06.00 Stuck On You 

16.35 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
17.15 Smælki
17.20 Leó
17.23 Músahús Mikka
17.50 Óskabarnið
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Andraland (5:7) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Útsvar (Grindavíkurbær - Reykjavík)
21.20 Titanic (1:2) (Titanic) Hér er sögð 
sagan af því þegar stærsta skip heims, Tit-
anic, rakst á borgarísjaka og sökk í jómfrúar-
ferð sinni 1912. Meðal leikenda eru Ben Bis-
hop, Glen Blackhall og Ruth Bradley. Seinni 
hlutinn verður sýndur á laugardagskvöld.
22.55 Hlaupið með skæri (Runn-
ing with Scissors) Þetta er þroskasaga ung-
lings sem er sendur í fóstur til geðlækn-
is móður sinnar þegar foreldrar hans skilja. 
Hann mætir illa í skóla, heldur dagbók, legg-
ur stund á snyrtifræði, eignast eldri elskhuga, 
vingast við dóttur geðlæknisins og fær gjaf-
ir frá óvæntum velgjörðarmanni. Leikstjóri er 
Ryan Murphy og meðal leikenda eru Joseph 
Cross, Annette Bening, Gwyneth Paltrow og 
Alec Baldwin. Atriði í myndinni eru ekki við 
hæfi ungra barna.
00.55 Síðustu dagar Sophie Scholl 
(Sophie Scholl - Die letzten Tage) Þýsk bíó-
mynd frá 2005 um síðustu daga Sophie 
Scholl, eins frægasta félagans í Hvítu rósinni 
sem var andspyrnuhreyfing gegn nasistum í 
seinni heimsstyrjöld.
02.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok 18.05 The Doctors (91:175) 

18.45 The Amazing Race (7:12)
19.35 Friends (13:24) 
20.00 Modern Family (13:24)
20.30 Mið-Ísland (4:8) 
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 Alcatraz (10:13) 
22.35 NCIS: Los Angeles (16:24) 
23.20 Rescue Me (8:22)
00.05 Týnda kynslóðin (30:32) 
00.30 Friends (13:24)
00.55 Modern Family (13:24) 
01.20 The Doctors (91:175) 
02.00 Fréttir Stöðvar 2 
02.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

14.05 Premier League Review 2011/12
15.00 Liverpool - Aston Villa
16.50 Tottenham - Norwich
18.40 Southampton - Reading
20.45 Football League Show
21.15 Premier League Preview
21.45 Premier League World
22.15 PL Classic Matches: Man United 
- Ipswich. 1994 
22.45 Premier League Preview
23.15 Southampton - Reading

16.50 Þýski handb.: Lemgo - Kiel

18.15 Spánn: Barcelona - Getafe

20.00 Fréttaþáttur Meistarad. Evrópu

20.30 La Liga Report

21.00 FA Cup - Preview Show

21.30 No Crossover: The Trial of Allen 
Iverson Heimildamynd frá ESPN um einn 
besta körfuboltamann síðari ára, Allen Iver-
son, og atvik sem hafði djúpstæð áhrif á 
hann. 

23.00 NBA: Orlando - Atlanta BEINT

02.55 Formúla 1: Kína - Æfing 3 BEINT

05.50 Formúla 1: Kína - Tímataka BEINT

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah 
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (55:175) 
10.15 Covert Affairs (10:11)
11.00 Hell‘s Kitchen (8:15) 
11.45 Human Target (9:12) 
12.35 Nágrannar
13.00 Ofurmennið 
13.25 Duplicity Myndin fjallar um breska 
MI6-útsendarann Ray (Clive Owen) og CIA-
leyniþjónustukonuna Claire (Julia Roberts) 
sem hafa bæði yfirgefið heim hinnar opin-
beru leyniþjónustu og fært sig yfir í einka-
geirann. Þau fá úthlutað sama verkefninu en 
tilfinningarnar trufla þau og þau eru því ekki 
jafn athugul og áður.
15.25 Friends (9:24) 
15.50 Tricky TV (15:23) 
16.15 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (10:22) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 The Simpsons (3:22)
19.45 Týnda kynslóðin (30:32) Frábær 
skemmtiþáttur í stjórn Björns Braga Arnars-
sonar og Þórunnar Antoníu Magnúsdóttur.
20.10 American Idol (27:40) 
21.35 American Idol (28:40) Nú kemur í 
ljós hvaða sex keppendur halda áfram.
22.20 Stoned Áhugaverð mynd um ævi 
og dauða Brian Jones úr The Rolling Stones.
00.05 Tyson Hann var fæddur í Brooklyn í 
New York og alinn upp í sárri fátækt. Leiðin lá 
inn á glæpabrautina en fyrir tilviljun uppgötvað-
ist að drengurinn var búinn hæfileikum. Hann 
varð ein skærasta hnefaleikastjarna samtíðarinn-
ar og upplifði ameríska drauminn. 
01.55 Black Sheep Hryllingsmynd með 
gamansömu ívafi um genabreyttar kindur 
sem breytast í blóðþyrsta morðingja.
03.25 Duplicity
05.25 Friends (9:24) 
05.45 Fréttir og Ísland í dag

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.30 Game Tíví (11:12) (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Dynasty (17:22) (e)
09.30 Pepsi MAX tónlist
12.00 Solsidan (10:10) (e)
12.25 Game Tíví (11:12) (e)
12.55 Pepsi MAX tónlist
15.05 Girlfriends (2:13) (e)
15.35 Britain‘s Next Top Model (5:14) (e)
16.25 The Good Wife (11:22) (e)
17.15 Dr. Phil 
18.00 Hæfileikakeppni Íslands(2:6)(e)
18.50 America‘s Funniest Home Vid-
eos (44:50) (45:50) (e)
19.40 Got to Dance (7:15) Hæfileikarík-
ustu dansararnir keppa sín á milli þar til að-
eins einn stendur uppi sem sigurvegari. 
20.30 Minute To Win It Uppgjafaher-
maður úr Íraksstríðinu spreytir sig á flókn-
um þrautum.
21.15 Hæfileikakeppni Íslands (3:6) 
Leitin að hæfileikaríkasta Íslendingnum. 
22.15 Mobbed (3:11) Í þætti kvöldsins 
reynir pönkpopparinn Steve að opinbera til-
finningar sínar gagnvart nákomnum vini sem 
hann hefur þó aldrei hitt.
23.05 The Jonathan Ross Show(20:21) 
23.55 Once Upon A Time (14:22) (e)
00.45 Franklin & Bash (1:10) (e)
01.35 Saturday Night Live (14:22) (e)
02.25 Jimmy Kimmel (e)
03.10 Jimmy Kimmel (e)
03.55 Whose Line is it Anyway? (e)
04.20 Smash Cuts (46:52) (e)
04.45 Pepsi MAX tónlist

> Stöð 2 kl. 20.10
American Idol

Það eru sjö söngvarar eftir í 
American Idol og það færist fjör í 
leikinn í kvöld. Núna flytja kepp-
endurnir lög sem hafa verið 
vinsæl á undanförnum þremur 
árum. Strax í kjölfarið er svo 
komið að úrslitaþætti vikunnar 
þar sem Jennifer Hudson og 
James Durbin stíga á svið.

Flestir hafa áhuga á íþróttum, þó ekki væri nema 
einni. Sumir eru forfallnir fótbolta- eða körfubolta-
aðdáendur en láta sig fá önnur sport varða. Aðrir 
hafa áhuga á nokkrum greinum, fylgjast kannski 
með handbolta, frjálsum og golfi. 

Svo eru til þeir sem hafa áhuga á svo til öllum 
íþróttum. Fylgjast vel með enska boltanum, fara 
á leiki í N1-deildinni, vaka til að glápa á NBA og 
jafnvel NFL, fylgjast með boxi og vita fátt betra en 
að horfa á golf. Fyrir utan svo allar hinar íþróttirnar. 
Raunar er kannski ofmat að segja að þessar týpur 
hafi áhuga á öllum íþróttum. Íþróttir heimsins 
eru svo margar og fjölbreyttar að venjulegur 
maður sem ver átta klukkutímum á dag í 
vinnu og öðrum átta sofandi getur mjög 
tæplega verið virkur 
áhangandi fleiri en 

segjum tíu íþrótta. Það sem einkennir þennan hóp 
er því frekar það að geta „dottið inn í“ allar íþróttir. 

Skemmst er frá því að segja að síðustu misseri 
hefur hægt og rólega runnið upp fyrir mér að 
ég tilheyri þessum hópi. Auðveldara aðgengi að 
útsendingum vegna tilkomu fleiri sjónvarpsstöðva 
á Íslandi og betra aðgengi að þeim á netinu hefur 
gert það að verkum að ég er byrjaður að fylgjast 
með alls konar íþróttaviðburðum sem mig óraði 

ekki fyrir að hafa áhuga á fyrir bara fáum 
árum. Sem dæmi má nefna bandaríska 
háskólakörfuboltann, NFL-deildina, 
stóru golfmótin og svo framvegis. Ég 

horfði meira að segja spenntur á nokkra 
krulluleiki á Ólympíuleikunum í 

Vancouver fyrir tveimur árum. 
Þetta getur ekki endað vel.

VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS Þ. LÚÐVÍKSSON HORFIR Á SPORTIÐ

Sjúklegur íþróttaáhugi
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Opinberir aðdáendaklúbbar 
Eurovision-söngvakeppninnar 
um allan heim eru þessa dagana 
í óða önn að skila móðurfélaginu 
OGAE niðurstöðum úr atkvæða-
greiðslum meðlima sinna í kosn-
ingunni um besta lag keppninnar 
í ár.

Alþjóðlegu samtökin OGAE 
(Organisation Générale des Ama-
teurs de l‘Eurovision) eru stærstu 
aðdáendasamtök Eurovision í 
heiminum og flest þátttökulönd 
keppninnar hafa stofnað sinn 
eigin aðdáendaklúbb í gegnum 
þau, þar á meðal Ísland. Starf-
ræktir eru 39 klúbbar undir for-
merkjum OGAE, en þar á meðal 
er OGAE Rest of the World-klúbb-
urinn sem sameinar aðdáendur 

alls staðar að úr heiminum, frá 
þeim löndum sem eiga ekki sinn 
eigin aðdáendaklúbb.

Rest of The World-klúbbur-

inn skilaði inn niðurstöðum úr 
atkvæðagreiðslu sinni á dögun-
um og var Ísland þar í efsta sæti, 
með 12 stig. Frændur okkar Svíar 
fylgdu okkur þar næst á eftir með 
10 stig og Spánn með 8 stig. Nú 
hafa þrír aðdáendaklúbbar skil-
að inn niðurstöðum sínum og sem 
stendur er íslenska framlagið í 
2. sæti með 22 stig á eftir Svíum 
sem hafa fengið 29 stig. 

Búlgarski klúbburinn sniðgekk 
okkur Íslendinga algjörlega og 
gaf okkur engin stig eftir kosn-
inguna þar í landi. Slóvenar hafa 
þó meira dálæti á laginu okkar, 
Never Forget, því þeir gáfu okkur 
næsthæstu einkunn, eða 10 stig. 
Enn eiga 36 klúbbar eftir að skila 
sínum niðurstöðum.   - trs

Greta og Jónsi fara vel af stað

12 STIG Íslenska framlagið hlaut 12 stig í 
atkvæðagreiðslu alþjóðlega aðdáenda-
klúbbsins OGAE: Rest of the World.

„Ætli það sé ekki bara O Sole 
Mio, það er dásamlegt lag sem 
kemur mér alltaf í gírinn.“

Geir Ólafsson stórsöngvari.

SPENNT Sigríður Hrönn Guðmundsdóttir er nýja Lottóþulan og verður því fastur gestur á skjáum landsmanna frá og með næstu 
viku.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Það má segja að mig dreymi mar-
traðir um Lottó á nóttunni og ég 
viðurkenni að ég er smá stressuð 
fyrir þessu nýja hlutverki,“ segir 
Sigríður Hrönn Guðmundsdóttir 
sem hefur verið ráðin í starf lottó-
þulu. 

Sigríður Hrönn er ferðamála-
fræðingur að mennt og í fullri 
vinnu sem annar eigandi Mini-
cards á Íslandi. Hún hefur starfað 
sem fyrirsæta í hjáverkum í mörg 
ár, meðal annars á Indlandi og 
Spáni. Þegar hún var kölluð í pruf-
ur fyrir nokkrum vikum var hún 
fyrst efins enda hafði hún aldrei 
spáð neitt sérstaklega í starfi á 
borð við þetta. „Það var samt aðal-
lega vegna þess að ég var stress-

uð ,fir að vera í beinni útsendingu 
fyrir framan alla Íslendinga. Ég er 
vön að fá að taka minn tíma fyrir 
framan myndavélina og að ekki 
sé talið niður í beina útsendingu,“ 
segir Sigríður sem er þó spennt 
fyrir nýja starfinu. 

Sigríður tekur við af Elvu Dögg 
Melsteð sem hætti í Lottó um ára-
mótin en ráðningarferlið fyrir 
nýja Lottó stúlku hefur staðið í 

talsverðan tíma. „Þeir voru búnir 
að prófa margar stelpur en sáu mig 
í sjónvarpsauglýsingu og höfðu 
samband,“ segir Sigríður sem 
fer í læri í næstu viku hjá Katr-
ínu Brynju Hermannsdóttur sem 
hefur verið lottóþula í nokkur ár.  

Sigríður gerir sér grein fyrir 
því að Lottó er fastur liður í lífi 
marga Íslendinga og því ákveðin 
pressa á henni að standa sig vel. 
„Ég ætla að gera mitt besta og 
reyna að klúðra ekki neinu. Það 
væri hrikalegt að segja til dæmis 
vitlausa tölu í beinni útsendingu,“ 
segir Sigríður hlæjandi sem þreyt-
ir frumraun sína í beinni útsend-
ingu í Lottó-drættinum laugardag-
inn 21. apríl.  alfrun@frettabladid.is

SIGRÍÐUR HRÖNN GUÐMUNDSDÓTTIR:  SPENNT FYRIR LOTTÓSTARFINU

Væri hrikalegt að segja 
vitlausa lottótölu í beinni 

Ég er vön að fá að 
taka minn tíma fyrir 

framan myndavélina og að 
ekki sé talið niður í beina 
útsendingu.

„Þegar ég fékk bókina í hendurnar vorum við 
að grínast með það að núna væri ég búin að 
upplifa eitt prósent af þeirri tilfinningu sem 
maður fær þegar maður eignast barn,“ segir 
blaðamaðurinn Sólveig Jónsdóttir sem gefur út 
sína fyrstu skáldsögu í næstu viku.

Skáldsagan nefnist Korter og fjallar um fjór-
ar stúlkur á þrítugsaldri og ævintýri þeirra í 
101 Reykjavík. Sólveig segist flokka bókina að 
einhverju leyti í hóp skvísubókmennta. „Vinur 
minn spurði um daginn hvort þetta væri ekki 
svona skvísubók fyrir fullorðna og ég held að 
ég sé sammála því. Þetta er ekki gelgjubók 
heldur bók um sjálfstæðar konur sem eru að 
fóta sig í lífinu,“ segir Sólveig sem starfar sem 
blaðamaður á Nýju lífi. 

Bókin hefur verið í bígerð með köflum síð-

ustu þrjú árin. „Þetta er búið að blunda í mér 
lengi og ég hef alltaf haft gaman af því að 
skrifa. Það má segja að ég hafi byrjað að skrifa 
bókina þegar ég fékk heimþrá er ég var við 
nám í Edinborg. Fór að hugsa heim og ákvað að 
skrifa um eitthvað sem ég þekkti vel.“

Bókin fjallar um þær Míu, Silju, Karen og 
Hervöru en er í raun fjórar sjálfstæðar sögur 
sem tengjast þó í lokin. Sólveig segir sögu-
þráðinn skáldaðan en þó með ákveðnar til-
vitnanir í raunveruleikann. Sólveig er ófeimin 
að viðurkenna að hún er stressuð yfir viðtök-
unum. „Ég er stressuð en líka spennt. Ef ein-
hverjir geta skemmt sér yfir lestrinum verð 
ég sátt,“ segir Sólveig sem nú þegar er hálfnuð 
með bók númer tvö. Korter verður komin í hill-
ur verslana eftir helgi.  - áp

Sólveig skrifar skvísubók fyrir fullorðna

SKVÍSUBÓK FYRIR FULLORÐNA Sólveig Jónsdóttir er 
höfundur bókarinnar Korter en það er hennar fyrsta 
bók.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Meiri Vísir.

Koma fram hjá Fallon
Velgengni Nönnu Bryndísar og 
félaga í Of Monsters and Men í 
Bandaríkjunum er á allra vörum. 
Plata hljómsveitarinnar, My Head Is 
an Animal situr í sjötta sæti banda-
ríska Billboard-listans og seldist í 
55 þúsund eintökum vestanhafs í 
síðustu viku. Nú á að hamra járnið 
á meðan það er heitt, 
en Of Monsters and 
Men kemur fram í 
spjallþætti Jimmy 
Fallon í maí. Verður 
það í fyrsta skipti sem 
hljómsveitin kemur 
fram í þætti á einni 
af stóru sjónvarps-
stöðvunum í 
Bandaríkjunum, 
en þátturinn 
er sýndur á 
NBC. 

Save the Children á Íslandi

Meira í leiðinniWWW.N1.IS  
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ÍA FIMM ÁRA 
AFMÆLI!
FIMMFALDIR 
N1 PUNKTAR!

N1 er fimm ára í dag og í tilefni dagsins 
bjóðum við N1 korthöfum fimmfalda N1 
punkta af öllum viðskiptum um allt land í dag.* 
Nýttu tækifærið! Fylltu á tankinn, fáðu þér 
bita og fimmfaldaðu punktasöfnunina!

Mundu að einn N1 punktur jafngildir einni 
krónu í öllum viðskiptum við N1 auk þess sem 
hægt er að margfalda virði punktanna með því 
að nýta sér regluleg tilboð.

FÖSTUDAGURINN 13. 
ER SANNKALLAÐUR 
HAPPADAGUR FYRIR 
N1 KORTHAFA. 
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DAGUR FYRIR
RTHAFA.

Þú safnar venjulega 2 punktum 
af hverjum eldsneytislítra en 

færð 10 punkta í dag

Þú safnar venjulega 3% í formi 
N1 punkta en færð 15% í dag

Þú safnar venjulega 2 punktum
af hverjum eldsneytislítra en

færð 10 punkta í dag

Þú safnar venjulega 3% í formi
N1 punkta en færð 15% í dag

 FIMMFÖLD 
N1 PUNKTA-

SÖFNUN Í DAG

1 Gagnrýni vegna unglegra 
fyrirsæta

2 Akureyrarlögreglan ræður 
ekki við álagið

3 Köfunarslys í Silfru

4 Zimmerman ákærður fyrir 
morð

5 Adele er ríkasti ungi 
tónlistarmaður Bretlands

Friðrik Dór og Páll Óskar 
syngja saman dúett
Söngvarinn og hjartaknúsarinn 
Friðrik Dór vinnur nú að annarri 
sólóplötu sinni sem ráðgert er að 
komi út í sumar. Hann hefur fengið 
Pál Óskar Hjálmtýsson til liðs 
við sig og munu þeir syngja dúett 
saman á plötunni. Upptökuteymið 
StopWaitGo kemur að gerð lagsins 
og útsetur það eins og því einu 
er lagið. StopWaitGo kom einnig 
að fyrstu plötu Friðriks Dórs, sem 
fékk nafnið Allt sem þú átt, eins og 
Redd Lights. Sú plata var gríðarlega 
vinsæl þegar hún kom út árið 
2010 og sat lengi vel ofarlega á 
vinsældalistum.  - afb, bþh
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