
veðrið í dag

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Sími: 512 5000

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup júlí - september 2011

Föstudagur

skoðun  14

2 SÉRBLÖÐ
í Fréttablaðinu
Fólk
Lífið

veðrið í dag

27. apríl 2012
98. tölublað 12. árgangur

M argrét V. Helgadóttir, verk-efnastjóri í tölvudeild Marels, var nýlega kjörin formaður stjórnar SAMFOK (Samtök foreldra grunnskólabarna í Reykjavík). Hún hefur í mörg ár eldað kjúklingarétt sem er afar vinsæll á heimili hennar. Uppskriftina má rekja til matreiðslu-klúbbsins Nýir eftirlætisréttir, sem var 
vinsæll klúbbur þegar Margrét flutti að 
heiman og fór að búa. Hún segir réttinn 
hafa verið einn af spariréttum fjölskyld-
unnar í mörg ár. „Við bjuggum lengi í Danmörku og vorum gjarnan með kjúk-
ling í matinn sem sparimat. Þar varð þessi réttur oft fyrir valinu um helgar 
og þegar góða gesti bar að garði.“ Elsta 
dóttir Margrétar dvaldi sem skiptinemi 
á Kosta Ríka fyrir tveimur árum. Þar lifði hún á hrísgrjónum og banönum í 
heilt ár að sögn Margrétar. Þegar fór að styttast í heimkomu hennar var hún 
spurð hvaða mat hana langaði mest að borða fyrsta kvöldið sitt á Íslandi. „Ég bjóst að sjálfsögðu við ósk um ís-lenskan fisk eða lambakjöt og kartöflur. 

En í staðinn sagðist hún að sjálfsögðu 
vilja fá kjúklingaréttinn góða. Hungraða 
skiptinemann var víst farið að dreyma 
hann úti undir lokin. Og að sjálfsögðu 
var kjúklingarétturinn á borðum fyrir 
ungfrúna fyrsta kvöldið á Íslandi.“Formaður stjórnar SAMFOK er kosinn til tveggja ára í senn en Mar-grét sat áður í stjórn samtakanna. Hún segir markmið sitt vera fyrst og fremst að halda áfram því góða starfi 

sem sinnt hefur verið undanfarin ár hjá samtökunum. „Af stærri málum má hins vegar nefna sameiningar hjá  grunnskólum borgarinnar. Það fer mikil vinna í að fylgjast með þeim 
málum enda afar mikilvægt málefniÞar skiptir mikl á

GAMALDAGS MATUR Í NÝJUM BÚNINGISPARIMATUR  Hefðbundið hráefni er uppistaðan í einföldum og ljúffengum 

kjúklingarétti sem er uppáhald fjölskyldunnar.

HOLLAR TREFJARTrefjar eru nauðsynlegar fyrir eðlilega líkamsstarfsemi. 
Þær er hægt að fá úr fjölmörgum fæðutegundum. Trefjar 
eru í grænmeti, rótarávöxtum og flestum aldinum, hnetum 
og baunum. Ýmis fræ hafa í sér trefjar en svo er einnig um 
hýðishrísgrjón og aðrar heilkornsmatvörur. 

Grillað fillet á spjóti, marinerað í hvítlauk,  
ólífuolíu, tímian & dijon sinnepi, borið fram á 
salatbeði með hægelduðum rauðlauk, ristuðum 
sveppum, bakaðri kartöflu & hvítlauks dressingu
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Milljónir af pitsum
Um fjórar milljónir pappakassa undan 
pitsum eru notaðar hér á landi árlega. 
Kassarnir eru endurvinnanlegir.
fólk 3
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Fallegust í heimi
Söngkonan Beyoncé var 
valin fallegasta kona 
í heimi af lesendum 
tímaritsins People. 
popp 28

FÓLK Alexander Harðarson frí-
stundaleiðbeinandi spilar stöðu 
hægri skyttu 
með eina hjóla-
stólahand-
boltaliði lands-
ins. Í liðinu, 
sem starfar 
undir merkj-
um íþrótta-
félagsins HK, 
eru um fimm-
tán manns og  
markaði það 
tímamót þegar 
HK ákvað að 
bjóða upp á íþróttir fyrir fatlaða 
innan félagsins. 

Þar sem liðið er það eina sem 
starfrækt er á landinu þurfa 
Alexander og félagar hans að 
ferðast út fyrir landsteinana til 
að geta keppt í íþróttinni. „Það 
er búið að bjóða okkur á mót í 
Lundi í Svíþjóð næsta vetur og 
stefnan er tekin þangað í des-
ember,“ segir Alexander.  
 - sm / síða 34

Hjólastólahandbolti hjá HK:

Geta ekki keppt 
nema erlendis 

ÞJÓÐKIRKJAN Agnes M. Sigurðardóttir, verðandi bisk-
up Íslands, segir fjárhagsvanda kirkjunnar orðinn 
slíkan að erfitt sé að halda öllum kirkjunum gang-
andi og starfseminni þar innandyra. 

„Það þarf að segja upp fólki og það er stórmál 
sem er byrjað að takast á við,“ segir Agnes. „Þar 
kemur til dæmis inn lækkun sóknargjaldanna, sem 
er mun meiri en það sem var lagt upp með.“ 

Hún segir einhverja samninga þó hafa náðst upp á 
við í því samhengi. „En það má ekki hætta þar, það 
verður að nást sátt í þessu máli, því það er auðvitað 
ekki gott ef mörgum kirkjum verður lokað. En 

vandamálin eru bara til að takast á við þau,“ segir 
hún. 

Agnes segir brýnt að endurvekja traust almenn-
ings á kirkjunni, en slíkt muni taka tíma. 

„Þetta er eins og þegar þú verður fyrir áfalli í 
lífinu eða missir traust á eitthvað eða einhvern, þá 
tekur tíma að vinna sig upp aftur,“ segir hún. „En 
þá verður maður líka að taka sjálfan sig í gegn til að 
leyfa sér að treysta upp á nýtt. Og það tekur tíma.“

Þá segir Agnes að nauðsynlegt sé að vekja athygli 
á starfi kirkjunnar út á við og auka samstarf við 
aðrar stofnanir.  - sv / sjá síðu 12

Næsti biskup segir endurvakningu á trausti kirkjunnar munu taka tíma:

Óhjákvæmilegt að loka kirkjum

BJART MEÐ KÖFLUM  víða á 
landinu í dag og úrkomulítið. 
Vindur verður hægur og frekar svalt 
í veðri, 2 til 5 stig norðan til en 5 til 
8 stig sunnanlands.
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ATVINNULÍF Einn af hverjum þrem-
ur sem hefur leitað til VIRK – 
starfsendurhæfingarsjóðs síðan 
haustið 2009 gefur upp geðrænan 
vanda sem ástæðu þess að leitað 
sé aðstoðar. Alls eru þetta um eitt 
þúsund manns. Stoðkerfisvandi er 
önnur meginástæða fjarvista frá 
vinnumarkaði; geðrænn vandi er 
nefndur af 34% þeirra sem leita til 
sjóðsins og stoðkerfisvanda nefna 
39%. 

Þetta kemur fram í grein Vigdísar 
Jónsdóttur, framkvæmdastjóra 
VIRK, í ársriti stofnunarinnar 
2012. Vigdís segir að tölur um skjól-

stæðinga VIRK séu áþekkar tölum 
Tryggingastofnunar um ástæður 
örorku en tekur jafnframt fram að 
þeir sem nefna geðrænan vanda 
séu oft þeir sömu sem eiga við stoð-
kerfisvanda að stríða. „Hjá sumum 
geta verið marþættar ástæður svo 
tölfræðin þarf að skoðast með þeim 
fyrirvara. En þriðjungur þeirra 
sem leita til ráðgjafa með skerta 
starfsgetu, og geta ekki unnið þess 
vegna, glímir við geðrænan vanda.“

Tilkoma VIRK árið 2008 var 
hluti af kjarasamningum það ár og 
einn þáttur í svokölluðum stöðug-
leikasáttmála stjórnvalda og aðila 

vinnumarkaðarins. Sjóðurinn 
var stofnaður vegna merkja um 
aukna örorku hér á landi án þess 
að stjórnvöld hefðu brugðist við því 
með kerfisbundnum hætti. Ljóst 
var að samfélagslegur kostnaður er 
gríðarlegur og mikilvægt að leita 
leiða til að minnka hann. 

Árið 2008 voru heildarlaun allra 
launamanna á Íslandi ásamt launa-
tengdum gjöldum 850 milljarðar 
króna en á sama tíma var hlutfall 
veikindafjarvista um 4% vinnu-
daga það ár. Má því ætla að launa-
greiðslur í veikindum hafi numið 
ríflega 34 milljörðum króna að við-
bættum kostnaði við staðgengla 
þeirra sem voru veikir; laun, yfir-
vinna og fleira.

Árangur VIRK er góður en 72% 
þeirra sem þangað leita fara aftur 
á vinnumarkað. Um 18% þurfa frá 
að hverfa og fara á örorku.  
  - shá

Geðrænn vandi ein helsta 
ástæða fjarvista frá vinnu
Þriðjungur þeirra sem hafa leitað til starfsendurhæfingarsjóðs nefnir geðræn vandamál sem aðalástæðu 
skertrar starfsgetu og fjarveru frá vinnumarkaði. Launagreiðslur í veikindum skipta tugum milljarða á ári.

Landsdómur sögunnar
Það er merkilegt réttlæti 
að dæma mann sekan 
fyrir brot á fundarsköpum, 
skrifar Pavel Bartoszek.
skoðun 15

milljarðar króna 
voru greiddir til 
fólks í veikindafríi 

árið 2008.

SVAVA JÓNSDÓTTUR HJÁ VIRK

34

ALEXANDER 
HARÐARSON

Einum sigri frá titlinum
Grindvíkingar gerðu góða 
ferð til Þorlákshafnar í gær.
sport 30

KRAFTAR Í KÖGGLUM Úrslitakeppni Skólahreysti fór fram í troðfullri Laugardalshöll í gærkvöldi. 
Katrín Unnur Ólafsdóttir úr Foldaskóla var búin með 58 armbeygjur þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar að 
garði. Lið Holtaskóla í Reykjanesbæ bar sigur úr býtum í keppninni. Lið Heiðarskóla varð í öðru sæti og lið 
Hagaskóla í því þriðja.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Ert þú með markmið?
Segðu frá því á www.skyr.is. Þú gætir unnið flug 
og gistingu fyrir tvo innanlands eða gjafabréf. PRÓTEINRÍKT OG FITULAUST

AÐ KEPPA Á ÓLYMPÍU- 
LEIKUNUM Í LONDON
Í SUMAR

Jakob Jóhann Sveinsson
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Einar, ætla 
bændur 
ekki að 
reyna að 
mjólka 
þetta 
eitthvað 
meira?

Nei, bændur 
vilja auðvitað 
mjólka kúna, 
en umfram 
allt vilja þeir gera vel við kúnna. 

Samkvæmt nýrri verðkönnun ASÍ er lítri 
af nýmjólk eina varan í matarkörfunni 
sem kostar það sama í öllum verslunum, 
115 krónur. Einar Sigurðsson er forstjóri 
Mjólkursamsölunnar. 

Vinnuálag í starfi mínu er mikið Ég finn fyrir streitu í starfi mínu Ég er uppgefin/n að loknum vinnudegi

Meirihluti finnur fyrir miklu vinnuálagi og streitu

■ Nær alltaf ■ Oft ■ Stundum ■ Sjaldan ■ Aldrei
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STJÓRNSÝSLA Forstöðumenn ríkis-
stofnana upplifa meira álag og 
streitu í starfi nú en fyrir fimm 
árum. 94 prósent þeirra telja nær 
alltaf eða oft mikið álag í starfi 
sínu. Þetta kemur fram í könnun 
á störfum og starfsskilyrðum for-
stöðumanna ríkisstofnana, sem 
gerð var á vegum fjármálaráðu-
neytisins, Félags forstöðumanna 
ríkisstofnana og Stofnunar stjórn-
sýslufræða og stjórnmála við 
Háskóla Íslands. 

„Könnunin var einnig gerð árið 
2007 og það er mjög áberandi 
hvað það hafa orðið miklar breyt-
ingar á starfsumhverfi forstöðu-
manna á þessum tíma,“ segir 
Ómar H. Kristmundsson, prófess-
or í stjórnmálafræði, sem vann að 
skýrslunni. 

Rúmur helmingur forstöðu-
manna segir gott jafnvægi milli 
vinnu sinnar og einkalífs. Aðeins 

25 prósent forstöðumanna í æðstu 
stjórnsýslu voru þessarar skoðun-
ar, en hlutfall þeirra var 92 pró-
sent fyrir fimm árum. Þá voru 35 
prósent forstöðumanna heilbrigð-
isstofnana á því að jafnvægi væri á 
milli vinnu og einkalífs, en 59 pró-
sent voru þeirrar skoðunar fyrir 
fimm árum. 

Þá taka átta af hverjum tíu for-
stöðumönnum vinnutengd verk-
efni iðulega með sér heim og sex-
tíu prósent segjast nær alltaf eða 
oft vera uppgefin að loknum vinnu-
degi. Þetta hlutfall var 40 prósent 
fyrir fimm árum. 

Um 90 prósent forstöðumann-
anna eru á heildina litið ánægð 
í starfi sínu, og tæpur helming-
ur segist mjög ánægður. Níu af 
hverjum tíu telja einnig að góður 
starfsandi sé ríkjandi innan stofn-
unar sinnar. 

Þá segir Ómar að veruleg 

óánægja sé með kaup og kjör og 
forstöðumenn séu ekki sáttir við 
núverandi fyrirkomulag í launa-
málum. Óánægja þeirra hefur 
aukist milli kannana, 80 prósent 
eru óánægð og tíu prósent ánægð. 
Árið 2007 voru fimm af hverjum 
tíu óánægðir en þrír af hverjum 
tíu ánægðir með laun sín. Algeng-
ast er að forstöðumenn telji að 
launin séu ekki í samræmi við 
ábyrgð, vinnuframlag og álag, en 
launaóánægjan eykst með auk-
inni stærð stofnunarinnar. Þrír af 
hverjum fjórum forstöðumönnum 
eru óánægðir með fyrirkomulag 
við ákvörðun launa. 25 prósent 
telja að ráðuneyti eigi að ákveða 
launin, 15 prósent að stjórn stofn-
unarinnar eigi að gera það, 28 pró-
sent telja að semja eigi um laun í 
kjarasamningum en 32 prósent 
vilja annað fyrirkomulag. 

 thorunn@frettabladid.is

Undir meira álagi 
og ósáttari við laun
Forstöðumenn ríkisstofnana eru undir meira álagi nú en fyrir fimm árum. 
Flestir taka vinnuna oft með sér heim og meirihluti er oft uppgefinn að loknum 
vinnudegi. 80 prósent eru óánægð með launin, en 90 prósent ánægð í starfi.

DÓMSTÓLAR Sextán ára fangelsis-
dómur yfir Reduoane Naoui 

sem varð 
manni að bana 
á skemmti-
staðnum Monte 
Carlo í júní 
2011 var stað-
festur í Hæsta-
rétti í gær.

Í dómi 
Héraðsdóms 
Reykjavíkur, 
sem stendur 

óraskaður, var Naoui einnig 
dæmdur til að greiða dótt-
ur mannsins sem hann réðist 
á tæplega 3,1 milljón króna í 
bætur, auk vaxta.

Maðurinn sem Naoui stakk í 
hálsinn með hnífi lést á spítala 
tæpum hálfum mánuði eftir 
árásina.  - óká

Stakk mann í hálsinn:

Hæstiréttur 
staðfesti 16 ára 
fangelsisdóm

REDOUANE NAOUI
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Heimild: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands

SKOÐANAKÖNNUN Tæplega helmingur aðspurðra 
svaraði því til í nýrri skoðanakönnun Félags-
vísindastofnunar að hann myndi greiða Þóru 
Arnórsdóttur atkvæði sitt í komandi forseta-
kosningum. Þóra hefur 49% fylgi, Ólafur Ragn-
ar Grímsson mælist með 34,8% fylgi og Ari 
Trausti Guðmundsson 11,5% fylgi. Þrjú prósent 
aðspurðra hyggjast kjósa Herdísi Þorgeirsdótt-
ur en innan við eitt prósent aðspurðra þá Ástþór 
Magnússon, Jón Lárusson og Hannes Bjarna-
son.

Sami hópur fólks var spurður um afstöðu 
sína til frambjóðendanna 17. apríl, áður en 
Ari Trausti tilkynnti um framboð sitt. Könn-
unin bendir til að Ari Trausti sæki fylgi sitt til 
óákveðinna í fyrri könnun en þriðjungur stuðn-

ingsmanna hans ætlaði að kjósa Þóru en 11% 
Ólaf Ragnar.

Kannað var nú hvað vegur þyngst í ákvörðun 
svarenda um það hverjum þeir ætla að greiða 
atkvæði sitt. Þekking og reynsla frambjóðenda 
vegur þyngst ásamt heiðarleika frambjóðand-
ans.

Þekking og reynsla Ólafs Ragnars vegur 
þungt í ákvörðun svarenda en það nefnir 61% 
þeirra sem styðja forsetans. Heiðarleika nefna 
18% stuðningsmanna hans. 

Þóru er helst talið til tekna framkoma og 
heiðarleika nefna 45%. Þekking og reynsla Þóru 
nefna 24% svarenda.

Könnunin var send á 1.961 þátttakanda og alls 
svöruðu 1.379. Svarhlutfallið var 70%.  - shá 

Forsetaslagurinn er milli þriggja frambjóðenda, er niðurstaða könnunar:

Þóra með afgerandi forystu
Fylgi forsetaframbjóðenda

■ Ari Trausti Guðmundsson
■ Ástþór Magnússon
■ Hannes Bjarnason
■ Herdís Þorgeirsdóttir
■ Jón Lárusson
■ Ólafur Ragnar Grímsson
■ Þóra Arnórsdóttir

49,034,811,5 0,8 0,3 3,0 0,6

%

DANMÖRK Að meðaltali var til-
kynnt um 200 reiðhjólaþjófnaði 
dag hvern í Danmörku á árunum 
2007 til 2010. Það jafngildir því 
að reiðhjóli sé rænt á áttundu 
hverri mínútu. Vefur Politiken 
segir frá þessu.

Afar sjaldgæft er að reiðhjóla-
þjófnaðir upplýsist, en árið 2010 
gekk dómur í 277 málum, sem 
jafngildir innan við hálfu pró-
senti af tilkynntum þjófnuðum.

Hjólaeigendur eru flestir 
tryggðir fyrir þjófnaði og nema 
greiðslur tryggingafélaga vegna 
slíkra mála hálfum sjötta millj-
arði íslenskra króna.  - þj

Bífræfnir þjófar í Danmörku:

Hjóli rænt með 
8 mínútna bili 

HJÓLAÓÐ ÞJÓÐ Danir eru ein mesta 
reiðhjólaþjóð heims. Þar eru reiðhjóla-
þjófnaðir landlægt vandamál. 
  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

UMHVERFISMÁL Átta manna hópur sérfræðinga frá 
Háskóla Íslands, Landbúnaðarháskóla Íslands og 
Íslenskri erfðagreiningu hafa sent flutningsmönn-
um þingsályktunartillögu um bann við útiræktun 
erfðabreyttra lífvera opið bréf, þar sem spurt er 
hvaða upplýsingar eða rök liggja að baki því að til-
lagan um bannið sé endurupptekin á þinginu. 

Sambærileg tillaga var flutt á þinginu 2010-2011 
og hópurinn bendir á að 37 sérfræðingar í erfða-
fræði og skyldum greinum hafi í athugasemdum við 
þá tillögu sýnt fram á að nú þegar séu í gildi ströng 
lög og reglur um erfðabreyttar lífverur og því sé 
tillagan óþörf.

Samkvæmt þingsályktunartillögunni skal skipa 
starfshóp sem vinni að breytingum á lögum og 
reglugerðum í þeim tilgangi að banna útiræktun á 
erfðabreyttum plöntum eigi síðar en 1. janúar næst-
komandi. Rökin eru að nauðsynlegt sé að leggja 
slíka ræktun af til að „vernda hreinleika íslenskr-
ar náttúru og með tilliti til siðferðislegrar skyldu 
núlifandi kynslóðar til að koma í veg fyrir að 
einkenni hennar glatist“.

Áttmenningarnir spyrja af hverju aðstandendur 

tillögunnar taki ekki tillit til álits helstu sérfræð-
inga þjóðarinnar um efnið enda hafi ekkert nýtt 
komið fram eftir að álit 37 manna hópsins var 
skrifað.  - shá

Átta sérfræðingar furða sig á tillögu um bann við útiræktun erfðabreyttra lífvera:

Segja engin ný rök komin fram

GRÓÐURHÚS ORF LÍFTÆKNI Inniræktun er óumdeild en hug-
myndir um útiræktun, ekki síst hjá ORF Líftækni, hafa valdið 
deilum. MYND/ORF LÍFTÆKNI

STJÓRNMÁL Stjórnmálasamtökin 
Dögun hófu í gær undirskrifta-
söfnun gegn kvótafrumvarpi rík-
isstjórnarinnar. Samtökin hvetja 
stjórnvöld til að virða loforð í 
kvótamálum og hvetja forseta 
Íslands til þess að synja frum-
varpinu annars staðfestingar. 

Í tilkynningu frá samtökunum 
segir að báðir ríkisstjórnarflokk-
arnir hafi verið á þeirri skoðun 
að leggja ætti niður kvótakerfið 
og taka upp nýtt kerfi. Í nýju 
frumvarpi sé öllum úrbótum sem 
lofað var kastað fyrir róða.  - þeb

Stjórnmálasamtökin Dögun:

Undirskriftalisti 
gegn frumvarpi

STJÓRNMÁL Upptaka ríkisdals og 
flatur tuttugu prósenta flatur 
skattur eru meðal stefnumála 
Hægri grænna, flokks fólksins, 
sem kynntu forystu sína og 
stefnu sína í gær. 

„Hægri grænir standa fyrir 
lága skatta, sem minnst ríkis-
afskipti og friðsöm milliríkjavið-
skipti og náttúruvernd númer 
eitt, tvö og þrjú,“ sagði Guðmund-
ur Franklín Jónsson, formaður 
flokksins.

Meðal stefnumála er einnig að 
hætta aðildarviðræðum við ESB 
og leggja niður tolla og vörugjöld. 
Fram kom á fundinum að stefnu-
skrá flokksins er 75 kaflar og 
rúmlega þúsund blaðsíður. Fram 
kom að 1.100 manns hafa skráð 
sig í Hægri græna. - jmg

Hægri grænir kynna stefnu:

Vilja ríkisdal og 
20% flatan skatt
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Í blaðinu í gær kom fram að dans-
hópurinn Area of Stylez hefði lent 
í öðru sæti í fyrstu þáttaröðinni af 
Dans dans dans. Það er ekki rétt þar 
sem Hanna Rún Óladóttir og Sigurður 
Þór Sigurðsson höfnuðu í öðru sæti.

Þá var ranghermt á baksíðu blaðsins 
að hvorki Einar Bárðarson né Róbert 
Wessman hefðu lent í verðlaunasæti á 
hjólreiðamóti Cube Prologue á Krísu-
víkurvegi á þriðjudagskvöld. Róbert var 
í öðru sæti í sínum aldursflokki.

LEIÐRÉTT

N J Ó T U M  Þ E S S  A Ð  H R E Y F A  O K K U R

50%
afsláttur

VIÐSKIPTI Björgólfur Thor Björg-
ólfsson mun geta eignast allt að 
fjögra prósenta hlut í bandaríska 
samheitafyrirtækinu Watson ef 
afkoma fyrirtækisins verður 
viðunandi. Virði þess hlutar er 
um 250 milljónir evra, um 41,6 
milljarðar króna. Gangi þetta 
eftir munu kröfuhafar Björgólfs, 
sem eru meðal annars þrotabú 
íslenskra banka, einnig fá auknar 
heimtur í bú sín. Enn eru tvö til 
þrjú ár þar til að skuldauppgjöri 
Björgólfs við kröfuhafa sína, sem 
tilkynnt var um sumarið 2010, 
verður að fullu lokið. Hann segir 
þá munu fá höfuðstól skuldanna 
greiddan en að þeir muni þurfa að 
gefa eftir vaxtatekjur. 

Gengið var frá kaupum Watson 
á Actavis, stærstu eign Björgólfs, 
á miðvikudag. Kaupverðið var 4,25 
milljarðar evra, um 707 milljarð-
ar króna. Þegar Novator, fjárfest-
ingafélag Björgólfs, keypti Actav-
is sumarið 2007 var kaupverðið 
5,3 milljarðar evra, um 882 millj-
arðar króna. Björgólfur segist því 
hafa tapað miklu á viðskiptunum. 
„Það hefur milljarður evra tap-
ast. Það var eigið fé sem ég lagði í 
viðskiptin. Það hefur allt tapast.“

Í yfirlýsingu Björgólfs vegna 
skuldauppgjörs hans við lánar-
drottnana, sem var birt sumarið 
2010, sagði að „samkvæmt sam-
komulaginu munu skuldir verða 
gerðar upp að fullu og ekki gefnar 
eftir“. Deutsche bank, sem lánaði 
stærstan hluta þessa 4,1 milljarðs, 
um 682 milljarða króna, sem félög 
Björgólfs tóku að láni til að fjár-
magna kaupin á Actavis, afskrif-
aði 407 milljónir evra, um 68 

milljarða króna, vegna lánveiting-
arinnar í fyrra. Til viðbótar mun 
bankinn afskrifa um 257 millj-
ónir evra, um 43 milljarða króna, 
vegna hennar á fyrsta ársfjórð-
ungi þessa árs. Samtals nemur 
bókfært tap bankans því um 111 
milljörðum króna.

Spurður um hvernig þær 
afskriftir rími við yfirlýsingu 
hans frá 2010 um að kröfuhaf-
ar fái allt sitt segir Björgólfur 
það fara eftir því hvort verið sé 
að ræða um höfuðstól eða vexti. 
„Deutsche bank var búinn að 
reikna sér rosalega mikla vexti á 
lánið allan þennan tíma. Þeir eru 
núna búnir að fá höfuðstólinn, og 
vel það, í reiðufé. En þeir þurfa 
að gefa vextina eftir.“ Björgólf-
ur gerir einnig ráð fyrir því að 
Straumur og þrotabú Landsbank-
ans og Glitnis, sem voru líka aðilar 
að skuldauppgjörinu, fái höfuðstól 
sinna krafna til baka.

Hluti af samningnum um söluna 
á hlut Björgólfs í Actavis var að 
Novator gæti eignast hlut í fyrir-
tækinu að nýju ef afkoma þess í 
framtíðinni yrði viðunandi. Björg-
ólfur segir hlutinn geta orðið allt 
að fjögur prósent af heildarhlutafé 
Watson. Gangi þau áform eftir 
munu íslenskir kröfuhafar hans 
einnig fá meira greitt. „Íslensku 
bankarnir fengu fullt af reiðufé 
við söluna á Actavis og munu fá 
meira þegar og ef ég sel hlutinn 
í Watson, eða endurfjármagna 
hann. Ég mun líklega halda hlutn-
um til framtíðar og þá mun ég ein-
faldlega borga kröfuhöfunum það 
sem þeir eiga að fá.“  
 thordur@frettabladid.is

Björgólfur getur eignast allt 
að fjögur prósent í Watson
Björgólfur Thor Björgólfsson tapaði að eigin sögn milljarði evra á kaupum sínum á Actavis. Hann reiknar 
með því að kröfuhafar hans fái höfuðstól krafna að fullu endurgreiddan en þurfi að gefa eftir vaxtatekjur. 

UNDIRRITAÐ Fabrizio Campelli, yfirmaður fjárfestinga Deutsche bank, Paul Bisaro, 
forstjóri Watson, og Björgólfur Thor Björgólfsson undirrituðu samninga um kaup 
Watson á Actavis á miðvikudag. Kaupverðið er um 707 milljarðar króna.
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VERTU TIL  er vorið 
kallar á þig segir í 
þekktu ljóði. Veðrið 
næstu daga býður 
upp á útiveru til 
skiptis við inniverk 
og því þarf að grípa 
tækifærin þegar 
þau gefast. Í dag 
viðrar til útiveru 
í frekar björtu og 
stilltu veðri en 
síður á morgun 
þegar skil ganga 
yfi r landið með 
rigningu.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

„Tapaði eiginlega öllu sem ég átti“
Fyrir bankahrun var Björgólfur meðal 
annars stærsti eigandi Actavis og 
kjölfestufjárfestir í bæði Landsbanka 
Íslands og Straumi. Hann segir meiri-
hluta eigna sinna frá þeim tíma tap-
aðan. „Ég tapaði eiginlega öllu sem 
ég átti. En ég átti gríðarlega mikið til 
að byrja með og meirihlutinn af því 
er farinn. Ég er hins vegar að borga 
upp skuldir og byrja bara upp á nýtt. 
Ég hef búið til fullt af peningum í 
fortíðinni og geri það bara aftur.“
Í dag á Björgólfur hinn vænta hlut 

í sameinuðu Watson/Actavis, hlut 
í pólska símafyrirtækinu Play og 
hluti í íslensku félögunum Nova, 
Verne Holding og CCP.  Samkvæmt 
skuldauppgjörinu frá því 2010 
mun „arðurinn af þessum 
eignarhlutum og verðmæti, komi 
til sölu þeirra […] ganga til uppgjörs 
skuldanna“. Hann segist hafa trú á 
þeim eignum sem hann heldur enn 
á. „Ég er með góð spil á hendi og 
tel mig vera með góð tækifæri til að 
spila úr þeim.“

SÝRLAND, AP Stjórnvöld og upp-
reisnarmenn í Sýrlandi saka 
hvorir aðra um sprengjuárás í 
borginni Hama á miðvikudag, 
sem varð að minnsta kosti sext-
án manns að bana.

Ríkisfjölmiðlar segja að 
sprengjur frá uppreisnarmönn-
unum hafi sprungið fyrir slysni, 
en uppreisnarmennirnir fullyrða 
að stjórnarherinn haldi árásum 
sínum á almenna borgara áfram 
af miklum krafti.

Eftirlitsmenn frá Sameinuðu 
þjóðunum hafa skoðað aðstæð-
ur, en ekki gefið út neina yfirlýs-

ingu um það sem gerðist. Í dag 
verður skýrt frá því að norski 
herforinginn Robert Mood verði 
yfirmaður friðargæslusveita 
Sameinuðu þjóðanna, sem eiga 
að fylgjast með því hvort stjórn-
arherinn haldi vopnahlé, sem átti 
að hefjast 12. apríl og Bashir al-
Assad forseti hefur lofað að hafa 
í heiðri.

Starfsmaður Sameinuðu þjóð-
anna segir að hundrað friðar-
gæsluliðar verði sendir til lands-
ins fyrir miðjan maí.

Hörð átök hafa engu að síður 
haldið áfram í landinu. - gb

Ekkert lát á blóðbaðinu í Sýrlandi þrátt fyrir loforð um vopnahlé:

Ásakanirnar hafa gengið á víxl

EYÐILEGGING Miklar skemmdir eru í 
borginni Duma eftir sprengjuárásir.

NORDICPHOTOS/AFP

NORÐUR-KÓREA, AP Sex flugskeyti, 
sem sýnd voru með viðhöfn á her-
sýningu í Norður-Kóreu nýverið, 
voru ekki alvöru flugskeyti held-
ur eftirlíkingar. Og þær lélegar.

Þetta fullyrða þýskir sérfræð-
ingar, sem hafa skoðað grannt 
myndir af flugskeytunum.

Þetta grefur verulega undan 
stórkarlalegum yfirlýsingum 
Norður-Kóreumanna um hern-
aðarmátt ríkisins. Nú síðast á 
miðvikudaginn fullyrti Ri Yong 
Ho, aðstoðarmarskálkur í Norð-
ur-Kóreu, að her landsins gæti 
sigrað Bandaríkin „í einu höggi“.
 - gb

Blekkingar Norður-Kóreu:

Flugskeyti sögð 
gerviflugskeyti

SÝNDARVERULEIKI Sum flugskeytanna 
reyndust eftirlíkingar. NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Lögregla stöðvaði 
háskaleik tveggja pilta, 17 og 16 
ára, í umferðinni á höfuðborgar-
svæðinu á miðvikudagsnótt.

„Sá eldri ók fólksbíl hratt og 
ógætilega en sá yngri var á þaki 
bílsins meðan á því stóð,“ segir 
í tilkynningu. „Hafi þetta átt að 
vera einshvers konar leikur þá er 
sá leikur lífshættulegur.“

Fram kemur að piltunum hafi 
verið fylgt til síns heima og þar 
hafi enn fremur verið rætt við 
forráðamenn þeirra um alvar-
leika málsins.  - óká

Forráðamenn voru upplýstir:

Drengir gripnir 
við háskaakstur

GENGIÐ 26.04.2012

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

228,2402
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

125,70 126,30

203,42 204,40

165,95 166,87

22,303 22,433

21,946 22,076 

18,696 18,806

1,5539 1,5629

194,46 195,62

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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fyrir 2
KJÚKLINGUR DIAVOLA

1 stk. kjúklingur
2 msk. svört piparkorn
1 tsk. rautt ferskt chili, saxað smátt
1 stk. þurrkað chili, mulið
2 greinar rósmarín, saxað
2 stk. hvítlauksgeirar

Best er að velja litla kjúklinga og skera þá í tvennt, 1/2 á mann. Hitið ofninn í 190°C. Setjið 
piparkorn, þurrkað chili og salt í mortél ásamt hvítlauk og maukið vel saman. Bætið fersku 
chili, rósmaríni og smá ólífuolíu út í og maukið. Nuddið kryddblöndunni vel á kjúklingana. 
Hitið pönnu og steikið kjúklingana fallega á báðum hliðum. Setjið kjúklingana í eldfast 
mót, dreifið tómötum yfir og hellið hvítvíni út á. Eldið í 45-50 mín. og berið strax fram.
 

I maghi d´Italia

1 msk. maldon salt
2 msk. ólífuolía
6 stk. tómatar, saxaðir
1 dl hvítvín

79kr/stk.

749kr/kg.

KJÚKLINGUR
HEILL

Verð áður 998.-

599kr/pk.

Verð áður 799.-

TILBOÐ

afsláttur við kassa
25 %        

Lavazza Tierra kaffi
– baunir og malað

Pizzasneiðar & pizzasnúður
– nýbakað

Ítalía olíur
– hvítlauksolía, ólífuolía

Ciabatta stykki
– nýbakað

Ricette d´Autore
Ferskt ítalskt pasta með sælkera fylllingu, 5 teg.

RISTORANTE 
PIZZUR
margar girnilegar 
tegundir

 Ricette d´Autore antipasti
Ólífur, balsamik laukur og grilluð paprika

Gelato di Maranello
tíramisú, súkkulaði og kirsuberja ís

Jarðarber
500g

Knorr Spaghetteria
– 3 tegundir

UPPSKRIFT

Sacla sósur
– Bolognese & Carbonara

Parmesan ostur
– ómissandi í matargerðina

Rana pasta
– margar tegundir

459kr/stk

Verð áður 549,-

TILBOÐ

NUOVO NUOVO

NUOVO

Tilboð
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Aðalfundur  
Lífeyrissjóðs  
Tannlæknafélags 
Íslands
Aðalfundur Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags  
Íslands verður haldinn föstudaginn 11. maí,  
kl. 16 í sal Tannlæknafélags Íslands, Síðumúla 35.

Dagskrá fundarins eru almenn aðalfundarstörf 
samkvæmt samþykktum sjóðsins.

Atkvæðaréttur sjóðfélaga telst eftir eign þeirra og 
réttindum við síðastliðin áramót. Rétthafar eiga 
rétt til fundarsetu með málfrelsi og atkvæðarétt.

Aðalfundargögn má nálgast á vefsíðu sjóðsins, 
www.li.is/ls/ltfi, og hjá Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf 
Landsbankans, Austurstræti 11.

Virðingarfyllst,
Stjórn Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands

Viðræður um 15 af 33 köfl-
um í samningum við Evr-
ópusambandið eru hafnar. 
Þar af er 10 lokið. Samn-
ingsafstaða hefur verið 
samþykkt í 5 köflum í við-
bót við það. Stefnt er að 
því að samningsafstaða í 
sjávarútvegsmálum verði 
tilbúin fyrir sumarfrí. 
Utanríkisráðherra kynnti 
skýrslu sína í gær.

Össur Skarphéðinsson utanríkis-
ráðherra kynnti skýrslu sína um 
utanríkis- og alþjóðamál í gær. Eins 
og við var að búast var hún efnis-
mikil og fjöldi þingmanna tjáði sig 
um efni hennar. Raunar varð nokk-
ur bið á því að umræður gætu haf-
ist, þar sem nokkrar umræður urðu 
um fundarstjórn forseta.

Jón Bjarnason hóf þá umræðu og 
spurði hverju sætti að ekki hefði 
enn farið fram utandagskrárum-
ræða um stöðu aðildarviðræðna 
við Evrópusambandið (ESB) sem 
hann óskaði eftir 21. febrúar. Ásta 
Ragnheiður Jóhannesdóttir, forseti 
Alþingis, sagði að því miður hefði 
ekki gefist rúm til umræðunnar. Nú 
gæfist hins vegar færi á að ræða 
þennan þátt.

Þetta þótti Jóni og fleiri þing-
mönnum óeðlilegt, nóg væri annað 
í skýrslunni að ræða og Evrópumál-
in væru það víðfeðm að þau verð-
skulduðu sérumræðu. Fór enda svo 
að nánast öll umræðan snerist um 
aðildarviðræðurnar.

Markmið í 20 köflum
Málefnum í viðræðunum er skipt 
upp í 33 kafla. Í skýrslu Össurar 
kemur fram að viðræður eru hafn-
ar í 15 af þeim og þar af lokið í tíu. 
Þar að auki hafa samningsmarkmið 
Íslands verið samþykkt í 5 köflum 
og kynnt ESB, en þeir bíða umfjöll-
unar ríkjaráðstefnu. Samnings-
markmið Íslendinga eru því sam-
þykkt í 20 af 33 köflum.

Össur sagði þetta sýna að við-
ræðuferlið gengi vel. Margir 
stjórnarþingmenn tóku undir það 
mat ráðherrans.

Bjarni Benediktsson, formað-
ur Sjálfstæðisflokksins, gaf hins 
vegar ekki mikið fyrir það að tek-
ist hefði að ljúka viðræðum í jafn 
mörgum köflum og raun ber vitni. 

Kjötmestu kaflarnir væru allir 
eftir.

„Það hefur ekkert gerst annað í 
þrjú ár annað en að við höfum lokað 
köflum sem ekkert þurfti að semja 
um,“ sagði Bjarni. Sumir þeirra 
hefðu varla verið fundarins virði, 
þar sem samhljómur íslenskrar 
stjórnsýslu og þeirrar evrópsku 
væri þegar svo mikill.

Sjávarútvegur í sumar
Össur sagði frá því að ítrekað hefði 
verið lögð á það áhersla af Íslands 
hálfu að viðræður um sjávarútveg 
hæfust sem fyrst. ESB hefði hins 
vegar ekki lokið umfjöllun um rýn-
iskýrslu um kaflann og upphaf við-
ræðna væri því óljóst.

Í ofanálag stæði yfir endurskoð-
un ESB á hinni sameiginlegu sjáv-
arútvegsstefnu. „Það veldur töfum 
og gerir viðræðurnar flóknari, þar 
sem þær reglur sem semja þarf 
um liggja ekki fyrir að fullu leyti.“

Össur sagði frumdrög samn-
ingsafstöðu Íslands liggja fyrir, 
en þar væri fjallað um ákveðnar 
staðreyndir í íslenskum sjávarút-
vegi. Þar mætti nefna þjóðhags-
legt mikilvægi, fiskveiðistjórnun-
arkerfið og ástand nytjastofna. 
Þetta hefði verið rætt í samninga-
hópnum og stefnt væri að því að 
ljúka gerð samningsafstöðunnar 
fyrir sumarfrí.

Sérstaða í landbúnaði
Í skýrslu ráðherra er ítrekað að álit 
meirihluta utanríkismálanefndar 
Alþingis liggi til grundvallar samn-
ingsmarkmiðum á sviði Alþingis.

„Í samningsafstöðunni verður 
sérstöðu Íslands og íslensks land-
búnaðar haldið á lofti, en hún er 
umtalsverð og gefur tilefni til að 
skoða lausnir sem ekki eru til stað-
ar í núverandi löggjöf Evrópusam-
bandsins, eða að þróa nýjar aðferðir 
á grunni þess sem fyrir er.“

Stefna utanríkisráðuneytisins er 
að hægt sé að leggja fram samn-
ingsafstöðu Íslands fyrir haust-
ið. Til að það takist þarf að leggja 
fram tímasetta aðgerðaráætlun um 
það hvernig hrinda á í framkvæmd 
landbúnaðarstefnu ESB við aðild.

Framkvæmdastjórn ESB birti 
12. október tillögur um sameig-
inlega landbúnaðarstefnu fyrir 
skipulagstímabilið 2014 til 2020. 
Taka þarf mið af þeim breytingum 
í samningaviðræðum, að mati Öss-
urar. Hann telur þó að þær hafi ekki 
mikil áhrif á grundvallarhagsmuni 
Íslands í viðræðunum.

Allt hitt
Af umræðum á Alþingi mátti glöggt 
sjá að Evrópumálin eru fyrirferð-
armestu utanríkismál Íslendinga. 
Raunar svo fyrirferðarmikil að fátt 
annað komst að.

Guðmundur Steingrímsson, þing-
maður utan flokka, vakti, ásamt 
öðrum athygli á þessu. Hann sagði 
skýrsluna fyrst og fremst sýna 
að mikið starf væri unnið í utan-
ríkisráðuneytinu. „Það afsann-
ar þá klisju að utanríkisþjón-
ustan geri ekkert nema að sinna 
Evrópusambandinu.“

Ragnheiður Elín Árnadóttir, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, 
og Árni Þór Sigurðsson, þingmað-
ur Vinstri grænna, tókust á um það 
hvort aðild Íslendinga að hernað-
arátökum í Líbíu hefði verið kynnt 
í ríkisstjórn fyrirfram og þá hve 
ítarlega.

Þór Saari, þingmaður Hreyfing-
arinnar, kallaði eftir umræðum 
um aðild Íslendinga að Atlantshafs-
bandalaginu, sem hann sagði úrelta 
stofnun.

Þá kallaði Bjarni Benediktsson 
eftir því að umræður færu fram 
um fleiri þætti skýrslunnar: þró-
unarsamvinnu, samstarf við önnur 
lönd um jarðhita, norðurslóðamál 
og fleira.

Samningaviðræður 
eru nær hálfnaðar

Fimmtán kaflar ræddir – tíu lokið
Samningskaflar Viðræður hafnar Viðræðum lokið
1. Frjálsir vöruflutningar*  
2. Frjáls för vinnuafls okt. 2011 okt. 2011
3. Staðfesturéttur og þjónustufrelsi  
4. Frjálsir fjármagnsflutningar  
5. Opinber innkaup júní 2011 
6. Félagaréttur des. 2011 des. 2011
7. Hugverkaréttur okt. 2011 okt. 2011
8. Samkeppnismál mar. 2012 
9. Fjármálaþjónusta  
10. Upplýsingasamf. og fjölmiðlar júní 2011 
11. Landbúnaður og dreifbýlisþróun  
12. Matvælaöryggi og dýra- og plöntuheilbr.  
13. Sjávarútvegur  
14. Flutningastarfsemi*  
15. Orkumál  mars 2012
16. Skattamál  
17. Efnahags- og peningamál  
18. Hagtölur * 
19. Félags- og vinnumál*  
20. Fyrirtækja- og iðnstefna des. 2011 des. 2011
21. Samevrópskt net des. 2011 des. 2011
22. Byggðastefna og samræming uppbyggingarsjóða  
23. Réttarvarsla og grundvallarréttindi des. 2011 des. 2011
24. Dóms- og innanríkismál  
25. Vísindi og rannsóknir júní 2011 júní 2011
26. Menntun og menning júní 2011 júní 2011
27. Umhverfismál  
28. Neytenda- og heilsuvernd mars 2012 mars 2012
29. Tollabandalag  
30. Utanríkistengsl  
31. Utanríkis-, öryggis- og varnarmál mars 2012 mars 2012
32. Fjárhagslegt eftirlit*  
33. Framlagsmál des. 2011
 Samtals opið: 15 Þar af lokið: 10
 *Samningsafstaða samþykkt og kynnt ESB. Umfjöllun bíður ríkjaráðstefnu

ÞUNGT MÁL Utanríkismál Íslendinga hverfast um Evrópusambandsumsókn, ef marka 
má umræður á þingi í gær. Miklar deilur voru um skýrslu Össurar Skarphéðinssonar 
utanríkisráðherra og kröfðust margir þingmenn þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort 
draga ætti umsóknina til baka. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FRÉTTASKÝRING: Skýrsla utanríkisráðherra um alþjóða- og utanríkismál

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Samningaviðræður um 31. kaflann, utanríkis-, öryggis- og varnarmál, tóku 
aðeins einn dag. Þær fóru fram á ríkjaráðstefnu Íslands og ESB 30. mars, 
sem er nokkuð táknræn dagsetning í þessum málaflokki, þar sem Ísland 
gekk í Atlantshafsbandalagið á þeim degi árið 1949. Skammur samnings-
tími er, í skýrslunni, sagður til marks um hve mikla samleið Ísland eigi nú 
með aðildarríkjum ESB í þessum efnum, ekki síst í gegnum aðildina að 
Atlantshafsbandalaginu.

Í skýrslunni kemur einnig fram að áhrif aðgangs að fríverslunarneti ESB 
við aðild, í stað núverandi fríverslunarsamninga, hafi verið greind. Almennt 
verði ekki mikil breyting á markaðsaðgangi til þriðju ríkja, komi til aðildar. 
Í kaflanum kemur einnig fram að framlag Íslendinga til þróunarsamvinnu 
mundi hækka við aðild og þá hafi verið rætt um skuldbindingar Íslands 
hvað varðar aðild að Evrópska þróunarsjóðnum ef til aðildar kemur.

Herleysi Íslands áréttað



GÓÐ KAUP

Tilboðin gilda til 29.04.12

HLÝRA- OG STUTTERMABOLIR
óðir bolir á frábæru verði. 2 stk. saman í pakka.  Margar stærðir. 
Dömuhlýrabolir í hvítu og svörtu fullt verð: 2.995 nú: 1.995 

Herrahlýrabolir í hvítu fullt verð: 2.495 nú: 1.695
Stuttermabolir í hvítu og svörtu fullt verð: 2.495 nnú: 1.695

Gó

FULLT VERÐ: 2.495

1.4959541.411.4.44995

FULLT VERÐ: 2.495

1..66995

HRAÐ-
SUÐUKETILL
Góður hrað--
suðuketill. 

Tekur 1,7 lítraa.

2 STK. Í PAKKA

DÚNDURTILBOÐ!

ROYAL QUEEN AMERÍSK DÝK NA
æði.  Vönduð og góð, miðlungsstíf dýna með fallegu áklæ
eru Í efra lagi er áföst 14 sm. þykk yfirdýna. Í neðra lagi e

u.þ.b. 200 LFK pokagormar pr. mu þ b 200 LFK pokagormar pr m22.  Tvöfalt gormalag Tvöfalt gormalag
sem eykur endingu og þægindi. Fætur fylgja með.
Stærð: 120 x 200 sm. fullt verð: 139.950 nú 89.950
Stærð: 140 x 200 sm. fullt verð: 149.950 nú 99.950

140 X 200 SM. FULLT VERÐ: 149.950

99 5099.95559.950

120 X 200 SM. FULLT VERÐ: 139.950

89.950

T

SCS REEN RÚLLUGARDÍNUR
Góðar screen gardínur sem eru gæddar þeim eiginleikum G
að þú sérð út en síður inn. Litur: Hvítur. Stærðir:a
80 x 170 sm. 8 5.995 nú 4.795 100 x 170 sm. 7.295 nú 5.836
120 x 170 sm. 8.295  nú 6.636 140 x 170 sm. 9.495  nú 7.596
150 x 170 sm. 10.490  nú 8.392 160 x 170 sm. 10.990  nú 8.792
180 x 170 sm. 11.990 nú 9.592 200 x 170 sm. 12.990  nú 10.392
150 x 250 sm. 13.990 nú 11.192 90 x 250 sm. 9.995 nú 7.996

SCREEN GARDÍNA

VERÐ FRÁ NÚ:

4.4..77995
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Inntökupróf í Læknadeild Háskóla Íslands fyrir nám í læknisfræði og sjúkraþjálfun 
verður haldið í Reykjavík miðvikudaginn 13. og fimmtudaginn 14. júní 2012. 
Nánari upplýsingar verða sendar próftakendum eftir að skráningu er lokið.
Þátttakendur þurfa að skrá sig sérstaklega í inntökuprófið og er skráning opin til 
og með 20. maí 2012. Skráning fer fram á netinu, www.laeknadeild.hi.is. Próftökugjald 
er 15.000 kr.

Skráning í inntökuprófið getur farið fram þótt nemandi hafi ekki lokið stúdentsprófi en 
þá skal skila staðfestingu til skrifstofu Læknadeildar um að stúdentsprófi verði lokið áður 
en inntökupróf hefst. Staðfesting þarf að berast eigi síðar en 20. maí 2012. 

Þegar inntökuprófið er þreytt skal nemandinn hafa lokið stúdentsprófi eða öðru sam- 
bærilegu prófi og skilað inn staðfestingu því til sönnunar. Umsóknin telst því ekki gild 
fyrr en staðfest afrit af stúdentsprófskírteini eða rafrænt stúdentsprófskírteini úr Innu 
hefur borist skrifstofu Læknadeildar, Vatnsmýrarvegi 16, 101 Reykjavík. 

Nánari upplýsingar um prófið og dæmi 
um prófspurningar má finna á heimasíðu 
Læknadeildar, www.laeknadeild.hi.is

Inntökuprófið er eitt próf sem tekur tvo 
daga, með þremur tveggja tíma próflotum 
hvorn daginn, eða 12 klst. alls. Niðurstaða 
prófsins birtist í einni einkunn sem verður 
reiknuð með tveimur aukastöfum. Reiknað  
er með að niðurstaða liggi fyrir ekki síðar 
en um miðjan júlí.

Árið 2012 fá 48 nemendur í læknisfræði 
og 25 í sjúkraþjálfun rétt til náms í Lækna- 
deild Háskóla Íslands og skulu þeir hafa 
skráð sig hjá Nemendaskrá fyrir 1. ágúst. 
Þeir sem ekki öðlast rétt til náms í Lækna-
deild, eiga þess kost að skrá sig, innan 
sömu tímamarka, í aðrar deildir gegn 
greiðslu skrásetningargjalds skv. reglum
Háskóla Íslands.

Inntökupróf í Læknadeild HÍd HÍHÍHÍd ldeildede Í
Læknisfræði og sjúkraþjálfun

HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐ

MANNRÉTTINDI Breyta þarf lögum 
til að auðveldara sé að saksækja 
fyrir hatursáróður á samfélags-
miðlum og öðrum vefsíðum sem 
ekki teljast til hefðbundinna fjöl-
miðla, að mati Margrétar Steinars-
dóttur, framkvæmdastjóra Mann-
réttindaskrifstofu Íslands.

„Fæstir gera sér kannski grein 
fyrir því en fáein orð á Facebook 
eða Twitter geta kveikt hugmyndir 
og sáð fræjum í huga þeirra sem 
eru veikir fyrir,“ sagði Margrét 
í erindi sem hún hélt á opnum 
fundi innanríkisráðuneytisins um 
hatursáróður.

Hún nefndi dæmi um ungan 
sænskan mann sem hafði látið 
hatursfull ummæli falla á Twitter-
samfélagsmiðlinum um afrísk-
ættaðan knattspyrnumann. Tíu 
dögum eftir að ummælin féllu 
hafði hann verið dæmdur í 56 daga 
fangelsi.

Margrét sagði nauðsynlegt að 
breyta ákvæði hegningarlaga um 
hatursáróður þannig að hægt sé að 
saksækja þá sem láti frá sér slík-
an áróður á grundvelli almanna-
hagsmuna án þess að kæra þurfi 
að koma til. Hún benti á að í Sví-
þjóð sé sérstakur saksóknari sem 
hafi meðal annars slíka glæpi á 
sínu forræði.

„Ég þekki dæmi um að fólk hafi 
leitað til lögreglunnar og ætlað 
að kæra það sem það taldi vera 
hatursáróður, en verið sagt að það 
hefði ekki lögvarða hagsmuni og 
gæti því ekki kært,“ sagði Margrét.

Logi Kjartansson, lögfræðingur 

hjá stjórnsýslusviði Ríkislögreglu-
stjóra, sagði ekki þurfa lagabreyt-
ingu til. Hver sem er geti komið 
ábendingum um meint lögbrot til 
lögreglu án þess að vera tengdur 
málinu. Lögreglan hafi hins vegar 
takmarkaða möguleika til að fylgj-
ast með og treysti því á ábending-
ar frá borgurunum um meintan 
hatursáróður á netinu.

Logi sagði þó rétt að rannsókn 
vissra brota færi aðeins af stað 
að kröfu einhvers sem teldi brot-
ið á sér. Það eigi til dæmis við um 
nafnlaus skrif á netinu sem geti 
talist ærumeiðandi.

Margrét sagði einnig mikilvægt 
að breyta fjölmiðlalögum, sem sett 
voru í fyrra, til að hægt sé að sak-
sækja fjölmiðla og fjölmiðlafólk 
fyrir að breiða út hatursáróður. 
Í dag er aðeins hægt að saksækja 
fjölmiðla og fjölmiðlafólk fyrir að 
hvetja til refsiverðrar háttsemi 
með útbreiðslu slíks áróðurs.

 brjann@frettabladid.is

Of erfitt er að 
saksækja fyrir 
hatur á netinu
Auðvelda á saksókn fyrir hatursáróður á samfélags-
miðlum segir framkvæmdastjóri Mannréttindaskrif-
stofu. Dæmi um að lögreglan neiti að taka við kæru. 
Lagasetning er ekki alltaf lausnin segir ráðherra.

FORDÓMAR Íslenskir lögreglumenn ættu að bregðast við og stöðva brot á lögum 
sjái þeir skilti með hatursáróðri í mótmælum hér á landi segir Logi Kjartansson, lög-
fræðingur hjá Ríkislögreglustjóra. NORDICPHOTOS/AFP

„Siðferðisbrestur verður ekki lagaður með lagasetningu,“ 
sagði Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra á málþingi 
innanríkisráðuneytisins um hatursáróður. 

„Ef til vill trúum við of mikið á lög og reglur. Allar heil-
brigðar manneskjur hafa meðfæddan siðferðisáttavita 

innra með sér sem vísar í rétta átt, burt séð frá 
lögum, og stundum á móti lögum,“ sagði hann í 
setningarávarpi.

Siðferðisbrestur ekki lagaður með lögum

NOREGUR, AP Meðan fólk, sem lifði 
af árásir Anders Behrings Brei-
vik í sumar, skýrði frá skelfilegri 
reynslu sinni við réttarhöldin í 
Ósló, komu tugir þúsunda saman í 
miðborginni og sungu lítið barna-
lag, sem hryðjuverkamaðurinn 
hafði reynt að koma óorði á.

„Við erum ekki hérna hans 
vegna, heldur vegna okkar sjálfra,“ 
sagði Eskil Pedersen, leiðtogi ung-
liðahreyfingar Verkamannaflokks-
ins, í ávarpi sínu til mannfjöldans.

Norðmenn hafa upp til hópa 
hneykslast mjög á kaldlyndi fjölda-
morðingjans. Þeir hafa brugðist 

við með því sýna afdráttarlausan 
stuðning við allt það sem hann er 
á móti. Í staðinn fyrir að tjá reiði 
sína gagnvart Breivik þá kepp-
ast þeir um að lýsa stuðningi við 
umburðarlyndi og lýðræði.

Breivik sagði við réttarhöldin 
í síðustu viku að lagið, sem heitir 
Regnbogabörn, sé dæmigert fyrir 
tilraunir fjölmenningarsinna til að 
innræta börnum skoðanir sínar.

Breivik hefur viðurkennt að hafa 
drepið 77 manns í sprengjuárás í 
Ósló og skotárás á Úteyju, þar sem 
ungliðahreyfing Verkamanna-
flokksins var með tjaldbúðir. - gb

Fjörutíu þúsund manns komu saman í Ósló til að mótmæla hryðjuverkum:

Sungu barnalag gegn Breivik

FJÖLMENNUR ÚTIFUNDUR Eskil 
Peder    sen, leiðtogi ungliðahreyfingar 
Verkamannaflokksins, ávarpar mann-
fjöldann. NORDICPHOTOS/AFP

ATVINNA Atvinnulausum hefur 
fækkað um 1.000 frá fyrsta árs-
fjórðungi 2011. Að meðaltali voru, 
á fyrsta ársfjórðungi 2012, 12.700 
manns án vinnu og í atvinnu-
leit. Það jafngildir 7,2 prósentum 
vinnuaflsins. Þetta kemur fram í 
tölum frá Hagstofu Íslands.

Konum án atvinnu hefur hins 
vegar fjölgað um 800 á þessu 
tímabili, en 1.800 færri karlar eru 
atvinnulausir nú. Fjöldi fólks utan 
vinnumarkaðar var 47.300, sem er 
aukning um 2,4 prósent frá fyrra 
ári eða um 1.100 manns. - kóp

7,2 prósent eru án vinnu:

Atvinnulausum 
konum fjölgar

DÓMSMÁL Hæstiréttur staðfesti í 
gær dóm Héraðsdóms Reykjavík-
ur yfir 26 ára gamalli konu sem 
var dæmd fyrir að stinga fyrr-
verandi kærasta sinn í öxlina. 
Áverkana hlaut maðurinn eftir 
að hann hafði dregið konuna á 
hárinu og kýlt hana.

Konan var dæmd í 12 mánaða 
fangelsi en 9 eru skilorðsbundnir.

Kona fékk 12 mánaða dóm:

Stakk mann

Telur þú að niðurstaða Lands-
dóms sé lituð af pólitík? 
JÁ 53,2%
NEI 46,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Myndir þú vilja kafa í gjánni 
Silfru? 

Segðu þína skoðun á Vísir.is. 

KJÖRKASSINN

Fæstir gera sér 
kannski grein fyrir því 

en fáein orð á Facebook eða 
Twitter geta kveikt hugmyndir 
og sáð fræjum í huga þeirra 
sem eru veikir fyrir.

MARGRÉT STEINARSDÓTTIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRI MANNRÉTTINDA-

SKRIFSTOFU ÍSLANDS 
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Kræsingar & kostakjör

FJÖLBREYTT ÚRVAL FYRIR ALLA

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 26. - 29. APRÍL

ÁÐUR 1.498 KR/KGÁ 1 498 /
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GRÍSASNITSEL GRÍSAKÓTELETTUR
GRILL

VERÐ NÚ

ÁÐUR  449 KR/STK

BIRKIBRAUÐ
BAKAÐ Á STAÐNUM

500 G
50% AFSLÁTTUR

N
Ý

B
A

K
A

Ð
T

IL
B

O
Ð

V
IK

U
N

N
A

R

EGILS MIX
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VERÐ NÚ
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30% AFSLÁTTUR

VERÐ NÚ
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DR. PEPPER
36 CL

29% AFSLÁTTUR

VERÐ NÚ

ÁÐUR 139 139 KR//PK

DISNEY SAFI
SÓLBERJA/APPELSÍNU 3X200 ML

VERÐ NÚ

ÁÐUR 198 KR/KG

EPLI 
JONAGOLD

50% AFSLÁTTUR
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SÍERRA LEÓNE, AP Mikill fögnuður 
braust út meðal íbúa í Freetown 
í Síerra Leóne þegar Charles 
Taylor, fyrrverandi forseti lands-
ins, var sakfelldur fyrir stríðs-
glæpi í gær.

Þúsundir manna, sem lifðu af 
blóðuga borgarastyrjöld í landinu, 
fylgdust með beinni útsendingu 
þegar Richard Lussick, aðaldóm-
ari alþjóðlega stríðsglæpadóm-
stólsins fyrir Síerra Leóne, las upp 
dómsúrskurðinn.

Taylor var sakfelldur fyrir að 
hafa veitt uppreisnarsveitum í 
borgarastríðinu í Síerra Leóne 
stuðning og aðstoð við stríðsglæpi 
sína og í sumum tilvikum beinlínis 
tekið þátt í að skipuleggja glæpa-
verkin. 

Uppreisnarmennirnir sýndu 
mikla grimmd, stunduðu morð, 
l imlestingar og nauðganir, 
þvinguðu börn til að taka þátt í 
grimmdarverkunum og hnepptu 
fólk í þrældóm. Mikið af þessum 
glæpum fellur undir glæpi gegn 
mannkyni.

Fyrir stuðning sinn fékk Taylor 
ógrynnin öll af demöntum frá upp-
reisnarmönnunum í Síerra Leóne: 
Blóðdemanta, sem svo hafa verið 
nefndir vegna þess að langvar-
andi átök í Líberíu, Síerra Leóne 
og víðar í nágrannaríkjunum hafa 
ekki síst snúist um aðgang að þeim.

Þetta er í fyrsta sinn í sögunni 
sem þjóðhöfðingi er sakfelldur 
fyrir stríðsglæpi af alþjóðlegum 
dómstól. 

„Sakfelling Taylors sendir kraft-
mikil skilaboð um að jafnvel fólk í 
æðstu embættum getur verið dreg-
ið til ábyrgðar vegna alvarlegra 
glæpa,“ segir Elise Koppler hjá 
mannréttindasamtökunum Human 
Rights Watch. „Þetta er sigur fyrir 
fórnarlömbin í Síerra Leóne og alla 
þá sem leita réttlætis þegar verstu 
misþyrmingar eru framdar.“

„Ég er feginn því að sannleik-
urinn sé kominn í ljós,“ segir Jusu 
Jarka, sem missti báða handleggi í 
átökunum í Síerra Leóne árið 1999 
og var einn þeirra sem fylgdist 
með útsendingunni í gær.

Áður en Taylor varð forseti Líb-
eríu var hann alræmdur fyrir 
grimmdarverk sem uppreisnar-
sveitir hans frömdu í borgarastyrj-
öldinni þar í landi. 

Alþjóðlegi stríðsglæpadómstóll-
inn fyrir Síerra Leóne var stofn-
aður í Síerra Leóne árið 2000. Að 
honum standa bæði Sameinuðu 
þjóðirnar og stjórnvöld í Síerra 
Leóne. Ákveðið var að réttarhöldin 
yfir Taylor færu fram í Hollandi af 
ótta við að óeirðir brytust út ef þau 
yrðu haldin annaðhvort í Síerra 
Leóne eða í Líberíu.

 gudsteinn@frettabladid.is

Taylor sak-
felldur fyrir 
stríðsglæpi
Fyrrverandi forseti Líberíu hefur verið sakfelldur 
fyrir stríðsglæpi. Hann studdi uppreisnarmenn í 
Síerra Leóne. Þjóðhöfðingi hefur aldrei verið sak-
felldur fyrir stríðsglæpi af alþjóðlegum dómstól.

SAKFELLDUR Í HAAG Íbúar í Síerra Leóne fylgdust með beinni útsendingu frá 
réttarhöldunum. NORDICPHOTOS/AFP

1989 Charles Taylor og liðsmenn hans gera uppreisn gegn 
Líberíustjórn. Í kjölfarið hófst sjö ára borgarastyrjöld 
sem kostaði meira en 200 þúsund manns lífið.

1997 Taylor kosinn forseti í Líberíu, að því er virðist af ótta 
almennings við að borgarastríðið myndi hefjast að 
nýju ef hann ynni ekki sigur.

1999 Uppreisn gegn Taylor hefst í Líberíu. Borgarastyrjöld 
hefst að nýju og stendur til 2003 með friðarsamn-
ingum. Átökin kosta um 150 þúsund manns lífið.

2003 Alþjóðlegur dómstóll um stríðsglæpi í Síerra Leóne 
gefur út ákærur á hendur Taylor þar sem hann er sakaður um stríðs-
glæpi í tengslum við borgarstyrjöldina, sem stóð í rúman áratug, 
1991-2002, og kostaði meira en 50 þúsund manns lífið. Taylor flýr í 
útlegð til Nígeríu.

2006 Taylor handtekinn í Líberíu og fluttur til Haag, þar sem réttarhöld yfir 
honum hefjast árið eftir. 

Valdatími Charles Taylor – atburðarásin

CHARLES 
TAYLOR

★★★★
 „Djúpur sársauki ... sjaldséð einlægni.“
ÞÓRUNN HREFNA SIGURJÓNSDÓTTIR, 

FRÉTTABLAÐINU
 

„Mögnuð lesning.“
FREYR EYJÓLFSSON, RÁS 2

„Stórmerkileg ... tvímælalaust

einhver mikilvægasta bók ársins.“
HRAFN JÖKULSSON, VIÐSKIPTABLAÐINU
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EFNAHAGSMÁL Samtök atvinnulífs-
ins (SA) hafa kynnt áætlun um 
afnám gjaldeyrishafta sem er 
að mörgu leyti frábrugðin þeirri 
áætlun sem stjórnvöld og Seðla-
bankinn vinna eftir.

„Áætlunin snýst um að afnema 
gjaldeyrishöftin á tímanum fram 
til áramóta. Í henni felast aðgerð-
ir sem eiga að leysa vandamálið 
sem til staðar er áður en höftin 
yrðu formlega afnumin um ára-
mótin og gjaldeyrisviðskipti gefin 
frjáls,“ segir Vilhjálmur Egilsson, 
framkvæmdastjóri SA.

Vilhjálmur segir áætlun stjórn-

valda ekki vera að ganga 
upp og bætir við að áætl-
un SA sé ekki bara val-
kostur við hana heldur 
mun betri áætlun. „Sem 
stendur er alltof lítið að 
gerast annað en að frum-
vörp séu lögð fram um að 
herða höftin og refsing-
ar við brotum við þeim. 
Það skortir ákveðni og 
trúverðugleika í þá áætl-
un sem unnið er eftir,“ segir 
Vilhjálmur.

Í áætlun sinni leggur SA til að 
Alþingi samþykki lög um afnám 

haftanna sem taki gildi 
um næstu áramót. Lögin 
myndu fela í sér heim-
ildir til kaupa innlendra 
aðila á aflandskrónum, 
útgáfu ríkisins á evr-
uskuldabréfum í skiptum 
fyrir ríkistryggð skulda-
bréf í eigu erlendra aðila, 
heimildir banka til útgáfu 
evruskuldabréfa í skiptum 
fyrir innistæður í bönk-

um, útgönguskatt og mótvægisað-
gerðir fyrir þá hópa sem kynnu að 
lenda í vanda vegna mögulegs falls 
krónunnar. - mþl

Framkvæmdastjóri SA segir áætlun stjórnvalda ekki ganga upp:

SA kynnir áætlun um afnám hafta

VILHJÁLMUR 
EGILSSON

Strandveiðar að hefjast
Um 250 höfðu sótt um strandveiði-
leyfi til Fiskistofu um miðjan 
dag í gær. Strandveiðar hefjast 
miðvikudaginn 2. maí.

SJÁVARÚTVEGUR

Fleiri vegabréf gefin út
Í mars síðastliðnum voru gefin út 
4.024 íslensk vegabréf. Þetta kemur 
fram á vef Þjóðskrár Íslands. Til 
samanburðar voru gefin út 3.133 
vegabréf í mars í fyrra. Fjölgar því 
útgefnum vegabréfum um rúm 28 
prósent milli ára.

VEGABRÉFAÚTGÁFA

KJARAMÁL Miðstjórn ASÍ mót-
mælir þeirri ákvörðun ársfundar 
Framtakssjóðs Íslands að hækka 
laun stjórnarmanna sjóðsins um 
80 prósent, úr 100 þúsund krón-
um á mánuði í 180 þúsund krónur 
á mánuði.

Hækkunin er úr takt við þann 
veruleika sem almennt launafólk 
býr við, segir í ályktun miðstjórn-
arinnar. Þá fer hækkunin alger-
lega gegn markmiðum ASÍ um 
siðferði og samfélagslega ábyrgð 
í ákvörðunum um lífeyrissjóðina, 
að mati miðstjórnarinnar.  - bj

Laun stjórnarmanna hækka:

ASÍ mótmælir 
launahækkun

ÞYRSTUR API Hann Tong, sjö ára simp-
ansi í Taílandi, fékk sér góðan slurk úr 
vatnsbunu sem starfsmaður dýragarðs 
sprautaði til hans. NORDICPHOTOS/AFP



Sony HD upptökuvél

Áður 99.990 kr.
Nú 69.990 kr.

BOSE sýningareintök

Með 35% afslætti

Sony Tablet S 
spjaldtölva

Áður 99.990 kr.
Nú 69.990 kr.

Audio Technica
heyrnartól

Með 40%
afslætti

Canon IXUS 1000 HS myndavél

Áður 69.900 kr.
Nú 34.900 kr.

Sony 40” LED sjónvarp

Áður 199.990 kr.
Nú 159.990 kr.

Lenovo Edge 91z 

sambyggð tölva og skjár

Áður 174.900 kr.
Nú 154.900 kr.

Lagersala Nýherja stendur til 28. apríl, að Köllunarklettsvegi 2. Allt að 70% afsláttur á nýjum og notuðum 
búnaði frá Canon, Sony, Bose, Lenovo og fleiri heimsþekktum framleiðendum. Einnig er hægt að festa kaup á 
notuðum húsgögnum, sýnishornum og B-vöru á hagstæðu verði. Athugið að takmarkað magn er í boði. 

ALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR Á HÁGÆÐA VÖRUM

LAGERSALA 20 ár
Betri

lausnir í

1992-2012

Köllunarklettsvegi 2 - Síðustu dagar!

Opið í dag kl. 12–18 og á morgun kl. 11–16 

B
ra
nd
en
bu
rg

Lýkur á morgun!
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Þ
jóðkirkjan fær nýjan 
biskup í sumar. Sú sem 
tekur við embættinu 
eftir þrettán ára setu 
Karls Sigurbjörns-

sonar, er prófasturinn Agnes M. 
Sigurðardóttir. Netheimar loguðu 
eftir að niðurstöður kosningarinn-
ar voru ljósar á miðvikudag og voru 
ófáir sem töldu upp þær mikilvægu 
stjórnunarstöður landsins sem 
væru smátt og smátt að fyllast af 
konum. Agnes er fyrsta konan sem 
verður biskup hér á landi. 

Hún segist því finna til sér-
stakrar ábyrgðar að takast á við 
jafnréttismál innan kirkjunnar. 

„Innan kirkjunnar er gild jafn-
réttisstefna, við þurfum bara að 
fara eftir henni. Ég mun beita 
mér fyrir því. Þegar við ætlum að 
breyta einhverju má ekki gleyma 
því sem kirkjan er búin að sam-
þykkja sjálf. Kirkjuþing er búið 
að samþykkja stefnu í hinum og 
þessum málum og henni verður að 
fylgja fast eftir,“ segir hún. 

Allt spennandi sem pabbi gerði
Agnes er alin upp innan kirkjunn-
ar. Móðir hennar var ljósmóðir og 
faðir hennar prestur á Ísafirði. 
Hún vissi snemma að hún ætlaði 
að verða prestur eins og hann. 
„Mér fannst allt sem hann var að 
gera svo ofboðslega spennandi,“ 
segir hún. „En svo hef ég líka allt-
af haft gríðarlega mikinn áhuga á 
fólki og lífi fólks. Mér finnst svo 
gaman að vita hvernig það tekst 
á við líf sitt, hvernig lífi það lifir 
og hvernig það tengist öðru fólki.“ 

Agnes hefur mikla og ólíka 
reynslu af störfum innan kirkj-
unnar. Hún hefur unnið sem sér-
þjónustuprestur, sóknarprestur, 
sveitaprestur, prestur í sjávar-
plássi, sem og í Reykjavík á árum 
áður. „Svo fékk ég auðvitað mikla 
reynslu sem barn. Ég er alin upp 
í kirkjunni og hef lifað og hrærst 
í henni síðan ég man eftir mér,“ 
segir hún. 

Agnes hefur búið á Bolungarvík 
síðustu 18 ár og í 40 ár á Vestfjörð-
um. Hún segir því fylgja blendnar 
tilfinningar að flytja í burtu. 

„Þetta hefur verið mjög góður 
tími,“ segir hún. „Fólkið fyrir 
vestan er auðvitað gull af manni 
og það verður mikill söknuður 
að vera ekki í jafn miklu sam-
bandi við það fólk. En ég vonast 
auðvitað til að ég haldi nú sam-
bandi samt sem áður, og ég verð 
auðvitað biskupinn þeirra eins 
og allra annarra. Svo ég á erindi 
áfram vestur.“ 

Agnes á þrjú uppkomin börn. 
Tvö búa í Reykjavík, þar sem 
einnig búa móðir hennar og syst-
ir, sem og margir af hennar gömlu 
vinum og kunningjum. Hún segir 
tilfinninguna að búa ein í bisk-
upsbústaðnum á Bergstaðastræti 
góða. „Ég hef búið ein í Bolungar-
vík síðan 2004, svo það verður 
ekkert nýtt. En hér á ég á marga 
góða að.“ 

Róleg yfir prestabanni
Borgaryfirvöld í Reykjavík hafa 
tekið fyrir samskipti leik- og grunn-
skóla við trúarsöfnuði á öðrum for-
sendum en vegna fræðslu sem teng-
ist námskrá. Hvað finnst Agnesi um 
að flytjast til borgarinnar og vera 
æðsti embættismaður stofnunar 
sem má ekki koma þar inn á öðrum 
forsendum en fræðilegum?

„Mér líður bara ágætlega með 
það. Ég held að þetta sé allt vel 
meint og ég þarf bara að fá að heyra 
í fólki til að sjá þessi sjónarmið. Ég 
hef persónulega ekki orðið vör við 
þessi vandamál, maður gengur bara 
inn og út úr skóla í Bolungarvík 
eins og maður vill,“ segir hún. „Mér 
finnst þetta mál hafa verið rætt 
eins og einhverjir séu óttaslegnir. 
Og ég hef kosið að lifa ekki í ótta 
og láta ekki stjórnast af honum. Ég 

get orðið hrædd og óttaslegin, en ég 
læt það ekki stjórna lífi mínu. Þess 
vegna vil ég ekki að ótti stjórni, 
hvorki kirkjunni né öðrum stofn-
unum þjóðfélagsins. Og alls ekki 
að kirkjan noti ótta til að stjórna, 
heldur þvert á móti.“ 

Verður að vera traustsins verð
Úrsögnum úr þjóðkirkjunni hefur 
fjölgað gríðarlega á undanförnum 
árum. Þá koma sér í lagi holskeflur 
úrsagna þegar biskupsmálið svo-
kallaða kemst í hámæli í fjölmiðl-
um. Traust almennings gagnvart 
kirkjunni hefur samhliða minnkað 
jafnt og þétt samkvæmt skoðana-
könnunum og segir Agnes nauð-
synlegt að endurvekja það traust. 

„Við þurfum að leggja meiri 
áherslu á að koma því á framfæri 
að kristniboð er ekki bara tal og 
predikanir, eða boð um það hvern-
ig þú átt að lifa lífi þínu nákvæm-
lega, heldur þarf að sýna það í 
verki. Og þegar fólk sér að verk-
in eru ekki í samræmi við orðin, 
þá minnkar traustið. Kannski var 
það einmitt það sem gerðist,“ segir 
Agnes. „Þetta er eins og þegar 
maður verður fyrir áfalli í lífinu 
eða missir traust á eitthvað eða 
einhvern, þá tekur tíma að vinna 
sig upp aftur. En þá verður maður 
líka að taka sjálfan sig í gegn til að 
leyfa sér að treysta upp á nýtt. Og 
það tekur tíma.“

 Agnes segir hlutverk kirkjunnar 
nú að sýna að hún sé traustsins 
verð og því sé mikilvægt að koma 
á framfæri því starfi sem sinnt er 
innan vébanda hennar. „Það eru 
svo margir að leggja sig fram við 
að gera líf okkar betra og eru til-
búnir til þjónustu ef eitthvað ber 
út af,“ segir hún. „Svo þurfum við 
að vanda okkur betur í því sem 
við gerum, segjum og hvernig 
við komum fram. Við viljum ekki 
vera með yfirgang, boð og bönn, 
heldur samtal. Ég held að það sé 
mjög mikilvægt að við hlustum. 
Af hverju var þetta fólk að segja 
sig úr kirkjunni? Með hvað var það 
óánægt?“ 

Agnes vill leggja áherslu á að 
málum sem samþykkt eru á kirkju-
þingi og á öðrum vettvangi kirkj-
unnar verði framfylgt. Það sé einn 
þáttur í því að auka trúverðugleika 
kirkjunnar sem stofnunar.

Einhverjum kirkjum lokað
„Auðvitað vitum við að sumt kost-
ar peninga. En annað kostar fyrst 
og fremst það að maður verður að 
hafa einhverja hugsun ofarlega í 
huga. Kirkjan á til dæmis í gríðar-
legum fjárhagslegum vanda, eins 
og aðrar stofnanir og einstaklingar 
í þjóðfélaginu, en það þýðir ekki að 
stinga hausnum í sandinn yfir því. 

Það verður að takast á við þau mál 
eins og önnur.“ 

Agnes segir nær óhjákvæmi-
legt að starfsemi einhverra kirkna 
leggist af, sökum peningaskorts. 
„En það er merkilegt það sem við 
erum að sjá með sumar af þessum 
gömlu kirkjum í eyðibyggðum. Þær 
eru í mjög góðu standi því að þang-
að koma afkomendur þeirra sem 
þar áttu áður heima, til að gera 
upp þessi hús og eiga samfélag um 
kirkjuna sína,“ segir Agnes. „Þann-
ig að kirkjan sameinar fólk og 
kannski mun það líka verða þann-
ig ef kirkjur í byggð eiga í vanda; 
að fólk, sem þykir vænt um kirkj-
una sína, komi og vilji leggja henni 
lið. Á það þarf bara að láta reyna.“

Agnes segir fjárhagsvanda 
kirkjunnar orðinn slíkan að erfitt 
sé að halda kirkjunum gangandi og 
starfseminni þar innandyra. „Það 
þarf að segja upp fólki og það er 
stórmál sem er byrjað að takast 
á við,“ segir hún. „Þar kemur til 

dæmis inn lækkun sóknargjald-
anna, sem er mun meiri en það 
sem var lagt upp með. Því bæði 
hafa þau verið skert, það er ríkið 
innheimtir fyrir kirkjuna, og síðan 
er ekki öllu skilað til baka. Það er 
verið að vinna í þeim málum og það 
hafa aðeins náðst samningar upp á 
við. En það má ekki hætta þar, það 
verður að nást sátt í þessu máli, 
því það er auðvitað ekki gott ef 
mörgum kirkjum verður lokað. En 
vandamálin eru bara til að takast 
á við þau.“ 

Agnes telur kirkjuna hafa þróað 
verkferla til að taka á kynferðis-
brotamálum í rétta átt síðan bisk-
upsmálið kom fyrst upp árið 1996. 
Hún vonast til þess að fólk hafi 

lært af mistökunum sem voru gerð 
í því máli og geti nú horft fram á 
veginn. 

Allt getur gerst
„Kirkjan er búin að reyna að 
læra af mistökunum og hvernig 
á að takast á við erfið mál. Hluti 
af vandamálinu ´96 var að það 
voru ekki til neinir svona ferlar 
og menn kunnu ekki að takast á 
við svona erfitt mál. Sérstaklega 
þegar um æðsta yfirmann kirkj-
unnar var að ræða. Hvað gerir 
maður þegar maður veit ekki 
hvernig á að takast á við málin 
í lífinu? Maður reynir að hugsa 
sjálfur, en maður reynir líka að 
leita sér hjálpar og ráðgjafar. Og 
það hefur kirkjan reynt að gera, þó 
það hafi tekið öll þessi ár,“ segir 
hún. 

Agnes er sammála því að bisk-
upsmálið sé vissulega svartur 
blettur á sögu kirkjunnar. „En lífið 
er svo flókið og það er svo margt 
sem getur komið upp á. Maður á 
ekki alltaf að gapa af undrun yfir 
því sem gerist. Maður á að gera 
ráð fyrir því að allt geti gerst í 
lífinu, eitthvað sem manni dettur 
ekki í hug að geti gerst.“ 

Aðspurð segir hún að um síð-
ustu áramót hafi það verið eins 
fjarri henni og mögulegt er að hún 
tæki við embætti biskups Íslands. 
Margt hafi á daga hennar drifið 

í gegn um tíðina og hún sé löngu 
hætt að láta sér bregða. „En það 
er svo margt sem er svona í lífinu. 
Og nú er bara að takast á við það.“

12 sporin í allar kirkjur
Agnes segist ekki hafa miklar 
áhyggjur af vaxandi trúleysi Íslend-
inga. Margar leiðir séu til að finna 
Guð vilji fólk það, en grunnforsend-
an sé að fólk sé tilbúið að leita. 

„Fyrir vestan hef ég mikið notað 
12 spora kerfið sem andlegt ferða-
lag fyrir alla. Þar hefur maður séð 
tugi manna finna Guð. Svo er önnur 
leið að fara í guðsþjónustu og svo 
framvegis. Það verður hver og einn 
að finna það út sjálfur,“ segir hún. 

Agnes vill innleiða 12 spora kerf-
ið í allar kirkjur og söfnuði. „Lífið 
er ekki bara vandamál eða tóm 
gleði. Það er ekki þannig að maður 
fari í 12 sporin bara vegna þess að 
maður hafi lent í einhverjum áföll-
um eða eigi við mikil vandamál að 
stríða. Þetta er fyrir alla.“

Þá vill hún auka samstarf kirkj-
unnar við aðrar stofnanir sem eru 
að vinna með fólki. „Maður sér 
þetta í minni söfnuðum, þar sem 
samvinna er svo mikilvæg, vegna 
þess að það eru allir að vinna að 
því sama; að reyna að bæta lífið 
og hafa það skemmtilegt. Og kirkj-
an er nú sannast sagna bara mjög 
skemmtileg og það er gaman að 
vera kirkjunnar þjónn.“ 

Föstudagsviðtaliðföstudagur Agnes M. Sigurðardóttir er nýkjörin biskup Íslands

Maður á að gera ráð fyrir því að 
allt geti gerst í lífinu, eitthvað 
sem manni dettur ekki í hug að 

geti gerst.

Gaman að vera kirkjunnar þjónn
Kona hefur verið kjörin leiðtogi þjóðkirkjunnar í fyrsta sinn. Prófasturinn og verðandi biskupinn frá Vestfjörðum, Agnes M. Sigurðar-
dóttir, sagði Sunnu Valgerðardóttur frá flutningum úr bæ í borg, fjárhag kirkjunnar og vandamálunum sem eru til að takast á við þau.

NÝR BISKUP  Agnes M. Sigurðardóttir segist vilja innleiða 12 spora kerfið í allar kirkjur og söfnuði. Hún segir kerfið vera fyrir alla, 
ekki bara þá sem hafa lent í einhverjum áföllum í lífinu.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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HALLDÓR

Fyrir síðustu alþingiskosningar höfðu 
Vinstri grænir svör á reiðum höndum 

við því hvernig ætti að nýta fiskimiðin 
við landið svo réttlátt væri. Núna þrem-
ur árum seinna hefur svörunum verið 
snúið á hvolf og látið eins og kosninga-
stefnan hafi aldrei verið til. Flokkurinn 
taldi vorið 2009 nauðsynlegt að breyta 
úthlutun kvótans í framhaldi af áliti 
mannréttindanefndar Sameinuðu þjóð-
anna. Það yrði að innkalla  kvótann og 
endurúthluta honum eftir nýju kerfi þar 
sem „jafnræðis verði gætt við úthlutun 
afnotaréttar og aðgengi að hinni sam-
eiginlegu auðlind“ eins og segir í tillögu 
flokksins að nýju ákvæði í 1. grein laga 
um stjórn fiskveiða. Þetta er rakið í ítar-
legri stefnu flokksins Hafið bláa hafið.

Nú er flokkurinn í ríkisstjórn og fer 
þar með sjávarútvegsráðuneytið. For-
maður flokksins  Steingrímur J. Sigfús-
son, er ráðherra málaflokksins. Hann 
hefur allt í hendi sér til að framfylgja 
stefnunni, enda hefur samstarfsflokk-
urinn lýst sig sammála henni. Liðlega 
70% kjósenda eru sammála áformum 
um innköllun veiðiheimilda og endurút-
hlutun þeirra á jafnræðisgrundvelli og 
gegn markaðsverði. Það hefur enginn 

flokkur um áratugaskeið haft eins óum-
deilt umboð þjóðarinnar til þess að 
framfylgja stefnu sinni í jafnveigamiklu 
máli. Það hefur enginn flokksformað-
ur haft annað eins tækifæri til þess að 
vinna verkið sem hann bað um að fá að 
vinna. Það hefur aldrei verið eins skýrt 
hvernig kjósendur vildu að leyst yrði úr 
langvarandi deilumáli.

Þá bregður svo við að Steingrímur 
snýr við blaðinu. Nú skulu 95% af kvót-
anum verða áfram til a.m.k. næstu 20 
ára hjá þeim sem hafa haft hann hingað 
til. Jafnræðið er gleymt, en einokun-
in og misréttið eiga að vera áfram. Það 
sorglega er að enginn stöðvaði Stein-
grím nema hann sjálfur. Flokkurinn 
hefur verið talinn standa fyrir hugsjón-
ir umfram hagsmunagæslu. Annað er 
komið á daginn. Hagsmunir útgerðar-
valdsins sem beitir saklaust fólk refsi-
aðgerðum í skjóli einokunar sinna á 
veiðiheimildum eru teknir fram fyrir 
hag almennings. Þessi blekkingarleikur í 
sjávarútvegsmálum á eftir að draga dilk 
á eftir sér. Traust á forystu ríkisstjórn-
arinnar og flokka þeirra mun fylgja 
þverrandi virðingu þeirra fyrir eigin 
fyrirheitum.  

Blekkingarleikur Steingríms
Sjávarút-
vegsmál

Kristinn H. 
Gunnarsson
fv. alþingismaður

Aðalfundur ÍFR 2012

Aðalfundur Íþróttafélags fatlaðra í Reykjavík verður 
haldinn laugardaginn 5. maí  2012  kl. 14.00

 í íþróttahúsi félagsins að Hátúni 14.

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Önnur mál

Stjórnin

B
rottfall nemenda úr framhaldsskólum er meira hér á landi 
en í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við. 
Einhver teikn munu vissulega vera um að þróunin sé 
heldur í rétta átt en hitt en engu að síður er staðan ekki 
viðunandi.

Þegar leitað er skýringa á því hvers vegna þessu sé svona farið 
er ýmist bent á skóla eða heimili. Því hefur verið haldið fram að 
skólarnir mæti ekki þörfum nemenda og/eða þörfum atvinnulífsins 
sem skyldi, að námsframboð framhaldsskóla sé of einhæft og að til 
dæmis starfsnám skorti. Allt eru þetta áreiðanlega þættir sem gera 
að einhverju leyti að verkum að hluti nemenda telur sig ekki eiga 

nægilega mikið erindi í fram-
haldsskóla. Þessar skýringar 
duga þó ekki einar og sér.

Ummæli Sigríðar Huldar 
Jónsdóttur, skólameistara Verk-
menntaskólans á Akureyri, í við-
tali við  Akureyri vikublað hafa 
vakið athygli en hún sagði þar að 
dæmi væru um að foreldrar eða 
forráðamenn þvinguðu börn til 

að hætta námi í framhaldsskólum til að vinna fyrir heimilinu eða 
þiggja atvinnuleysisbætur og leggja þær til heimilisins. Ástæðu-
laust er að rengja orð skólameistarans en þau lýsa menningu þar 
sem ekki er borin virðing fyrir námi, nám sem á að vera unglingi 
ávísun á meiri lífsgæði er látið víkja fyrir skammtímasjónarmiðum. 

Spekin um að bókvitið verði ekki í askana látið og að skóli lífs-
ins sé hinn eini sanni skóli er hér lífseig, svo ekki sé meira sagt. 
Fyrir fáeinum áratugum var nám eftir skólaskyldu fyrst og fremst 
á færi hinna efnameiri og jafnvel eftir að kjör almennings voru 
orðin þannig að það væri í raun á færi flestra að hafa börn sín í fæði 
og húsnæði gegnum framhaldsskólanám þá þótti ekki manndóms-
bragur yfir öðru en að unglingar stæðu sjálfir, að minnsta kosti 
að einhverju leyti, undir kostnaði við að ganga í framhaldsskóla. 
Tilboð um vel launaða vinnu varð þannig til þess að margir lögðu 
áform um framhaldsskólanám á hilluna.

Enn er það svo að nám víkur of oft fyrir möguleikum á tekjum. 
Meðan framboð á atvinnu var hér mikið og þeir sem réðu sig til 
starfa höfðu góða möguleika á að pressa upp laun voru þeir þannig 
margir sem sneru baki við námi sem í fljótu bragði virtist ekki auka 
möguleika á atvinnu og tekjum. Þessi staða er ekki lengur uppi en 
menningin sem setur námið í annað sæti er enn fyrir hendi. 

Menningarvandinn er meiri en þessi. Það er gömul saga (og 
gömul tugga kannski líka) að hér skorti fjölbreytileika í framhalds-
skólana. Það er mikil einföldun að kenna skólunum einum um það. 
Hér ríkir einfaldlega ekki sú menning fagvitundar sem þekkist 
í rótgrónum borgar- og iðnaðarsamfélögum. Þannig gera fjölda-
margar starfsgreinar enga kröfu um menntun þeirra sem við fagið 
vinna og því fátt sem kallar á að efnt sé til kostnaðar við að stofna 
til og halda úti námi í slíkum greinum.

Til lengri tíma litið er fjárfesting í námi góð fjárfesting, bæði 
fyrir samfélagið og fyrir einstaklingana. Ekki verður dregið úr 
brottfalli úr framhaldsskólum öðruvísi en með viðhorfsbreytingu 
í átt til aukinnar virðingar fyrir menntun. 

Of lítil virðing fyrir menntun leiðir til þess að 
ungmenni hætta námi til að afla tekna: 

Nám er nauðsyn

SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 

Ekki sú vitlausasta
Unnur Brá Konráðsdóttir, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, gaf lítið fyrir 
þá skoðun Þórs Saari að það væri 
vitlaus hugmynd að draga umsókn-
ina að ESB til baka, en Unnur hefur 
lagt fram tillögu þess efnis. „Ég er 
algjörlega ósammála háttvirtum 
þingmanni um þetta og tel að 
það væri hægt að finna margt 
heimskulegra,“ sagði Unnur. Hún 
bætti því við að það að sækja 
um aðild að ESB með Vinstri 
græn búin að lýsa því yfir að þau 
vilji bara kíkja í pakkann 
væri „að mínu mati ennþá 
vitlausara en sú tillaga 
sem ég haf lagt fram 

hér á þinginu …“ Þetta heitir að hafa 
mikla trú á eigin tillögu.

Hættir kvenna
Margir lýstu ánægju á þingi í gær 
með að kona væri orðin biskup. Ein 
þeirra var Jónína Rós Guðmunds-
dóttir, þingmaður Samfylkingar, sem 

hvatti karla til dáða. „Þjóðin er 
orðin leið á stórkarlalegu 

karpi og vill alvöru 
rökræður, sam-
vinnu og aðrar 
leiðir sem eru 

að hætti 
kvenna.“

Alvöru rökræður
Um tuttugu mínútum eftir að hún 
sleppti orðinu fór Ólína Þorvarðar-
dóttir í pontu. Eftir hamingjuóskir til 
biskups ræddi hún dóm Landsdóms. 
Undir þeirri ræðu varð Ragnheiði 
Ríkharðsdóttur svo heitt í hamsi að 
hún kallaði nokkrum sinnum fram í 
sem varð til þess að Ólína hækkaði 
róm sinn, undir klingjandi hljómi 
forsetabjöllunnar. Þegar Ólína gekk 
úr pontu sagði hún stundarhátt að 
Ragnheiður væri „eins og götustelpa 
í þingsal“ en Ragnheiður svaraði á 
móti: „Margur heldur mig sig“. Ætli 

þetta séu þeir hættir kvenna 
sem Jónína kallaði eftir?

 kolbeinn@frettabladid.is
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Pólitísk réttarhöld tíðkast 
því miður víða. Fyrrum for-

sætisráðherra Úkraínu, Júlía 
Týmosjenko, situr í fangelsi 
fyrir að hafa gert vondan gas-
samning við Rússa. Staðan 
í Hvíta-Rússlandi er jafnvel 
verri. En þar í landi enda póli-
tísk réttarhöld ekki með því að 
sakborningar fá að fara heim, 
eftir að hafa verið sýknaðir af 
langstærstum hluta ákæruat-
riðanna og ríkið hefur greitt 
þeim málsvarnarkostnaðinn.

Þar með er ekki sagt að um 
dóm Landsdóms megi ekki 
deila, eða mótmæla því að hann 
sé oftúlkaður. Eftirfarandi 
setning úr dómsorðinu, krist-
allar það sem dæmt er fyrir.

„Þótt ákærði hafi með þessu 
ekki eingöngu brotið gegn 
formreglu, svo sem rakið var 
hér áður, verður ekki horft 
fram hjá því að ekki hefði 
komið til sakfellingar í mál-
inu hefði ákærði gætt að því 
einu að taka þessi málefni upp 
innan ríkisstjórnarinnar, eins 
og honum bar samkvæmt 17. gr. 
stjórnarskrárinnar.“

Dómurinn viðurkennir sem 
sagt að ef dagskrárliður undir 
heitinu „Erfið staða íslensku 
bankanna – umræður“ hefði 
verið tekinn fyrir á dagskrá 

ríkisstjórnar hefði það dugað 
til sýknu. Fyrrum ráðherrar 
eru margsaga um það hvort og 
hvernig staða bankanna hafi 
verið rædd:

„Þannig sagði Árni M. 
Mathiesen að málefni bank-
anna og sú hætta, sem vofði 
yfir fjármálamarkaðinum, hafi 
oft og með reglulegu millibili 
verið rædd á fundum ríkis-
stjórnarinnar frá því í febrúar 
til loka september 2008, þótt 
efnið hafi ekki verið á dagskrá 
fundanna.“

Jóhanna Sigurðardóttir sagði 
að staða bankanna í heild hefði 
í fyrsta skipti verið rædd á 
formlegan hátt á ríkisstjórnar-
fundi 3. október 2008.

Björgvin G. Sigurðsson, Ingi-
björg Sólrún Gísladóttir og  
Össur Skarphéðinsson báru öll 
fyrir rétti að málefni bank-
anna hefðu komið óformlega til 
umræðu, ýmist undir liðnum 
önnur mál eða í tengslum við 
aðra dagskrárliði.

Niðurstaða meirihluta dóm-
enda er samt sú „að hafið sé 
yfir allan vafa að sú hætta, 
sem steðjaði að íslensku við-
skiptabönkunum og ríkissjóði, 
hafi ekki verið rædd á fundum 
ríkisstjórnarinnar á tímabilinu 
frá febrúar til loka september 
2008,…“. Dómurinn byggist á 
þessu.

Það er merkilegt réttlæti að 
dæma mann sekan fyrir brot á 
fundarsköpum, þótt stjórnar-
skrárbundin séu, í tengslum 
við hrun heils bankakerfis. 
Margt annað má um þennan 
dóm segja. Hugsanlega á eftir 

að koma í ljós hvort öll umgjörð 
málsins standist Mannréttinda-
sáttmála Evrópu.

Árið 2005 voru átta einstak-
lingar kosnir af Alþingi til að 
sitja í Landsdómi, fjórir af lista 
þáverandi stjórnar (A-lista) og 
fjórir af lista þáverandi stjórn-
arandstöðu (B-lista). Þegar kom 
til þess að skera úr um sekt og 
sýknu Geirs H. Haarde héldust 
þessar línur, B-listamenn vildu 

sakfella en A-listamenn sýkna. 
Án þess að neinum sé brigslað 
um að hafa hunsað lög og kosið 
eftir flokkslínum þá er slík 
tölfræði auðvitað ekki til að 
styrkja ímynd Landsdóms sem 
óhlutdrægs dómstóls. Það er 
engin þörf á sérstökum dómstól 
fyrir ráðherra. Ef þeir sann-
arlega fremja brot í starfi má 
stefna þeim fyrir sömu dóm-
stólum og dæma í málum okkar 
hinna.

Af þeim sjö atvinnudómurum 
sem sátu í dómnum var meiri-
hluti á því að fyrrverandi for-
sætisráðherra hefði brotið lög 
með því að halda ekki ríkis-
stjórnarfundi. Einn dómar-

inn í þeim hópi var líka á því 
að ógilda ætti kosningar til 
Stjórnlagaþings. Þá sýndi for-
seti Landsdóms manndóm með 
því að verða ekki við kröfum 
um beinar útsendingar frá 
aðalmeðferð málsins. Út úr 
þessu öllu verður ekki lesin til-
hneiging til að að ganga erinda 
ákveðinna pólitískra afla 
umfram önnur eða beygja sig 
undir skoðanir almennings.

Ég er sjálfur ekki saklaus af 
því að hafa aldrei tekið of sterkt 
til orða þegar um var að ræða 
dómsúrskurð sem varðaði mig 
sjálfan. Ég get heldur ekki sagt 
annað en að dómur Landsdóms, 
líkt og ógilding á kosningum til 
Stjórnlagaþings, komi á óvart 
og valdi vonbrigðum. En stjórn-
málamenn, hvar sem er í litróf-
inu, ættu ekki að tilefnislausu 
að grafa undan trausti til dóm-
stóla, og ýja að því að þeir gangi 
erinda einhvers. Nóg er um þau 
áköll í þjóðfélaginu að deilumál 
verði leyst utandyra á Lækjar-
torgi og Austurvelli fremur en í 
þeim ágætu byggingum sem við 
þau opnu rými standa.

Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Í DAG

Landsdómur sögunnar

Það er merkilegt réttlæti að dæma mann 
sekan fyrir brot á fundarsköpum, þótt 
stjórnarskrárbundin séu, í tengslum við 

hrun heils bankakerfis. Margt annað má um þennan 
dóm segja. Hugsanlega á eftir að koma í ljós hvort öll 
umgjörð málsins standist Mannréttindasáttmála Evrópu.

Víb er eignastýringarþjónusta Íslandsbanka
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Fylgstu með fundi VÍB í dag
kl. 8.15-10.00 á vib.is

Manuel Hinds hagfræðingur og fyrrverandi 
fjármállaarrááððhheerra El Salvaadorr fjallar um 
kosti og galla einhlliða upptöku gjaldmiðils.

Þórarinn G. Pétursson

Heeiðiðar Guðjónsson

Ingólfur Hreiðar Benderg

Hrafn Árnason

Á vib.is má fylgjast með fundinum í beinni 
útsendingu eða horfa á upptöku af honum síðar.

MaM nuel HHinds

AF NETINU

Að kjafta frá
Í sumum ríkisstjórnum fyrri ára 
var mikið kvartað undan því 
að menn „hlypu“ með mál í 
fjölmiðla.
Það hentaði betur að ræða 
málin á lokuðum fundum ríkis-
stjórna, og þó ekki ríkisstjórna – 
því sá siður hefur lengi verið við 
lýði á Íslandi að formenn flokka 
í samsteypustjórn fari í raun 
með stjórn landsins sín á milli. 
Tali ekki við annað fólk frekar en 
þeim sýnist.
Við höfum séð þetta munstur 
hvað eftir annað – líka hjá 
Jóhönnu og Steingrími.
Guðmundur Hálfdánarson 
prófessor segir að ekki fari vel á 
því að stjórna ríki eins og rass-
vasafyrirtæki.
Það eru orð að sönnu.
En það þarf þá kannski að 
útrýma hugsunarhættinum – 
sem mótaðist mjög í tíð Davíðs 
Oddssonar – að það væri 
óheppilegt að upplýsingar bær-
ust til þjóðarinnar nema þegar 
það hentaði í áróðursskyni.
Því stjórnmál á Íslandi snúast 
alltof mikið um áróður og um 
að skapa sér áróðursstöðu – á 
kostnað opinnar og upplýstrar 
umræðu.
http://silfuregils.eyjan
Egill Helgason
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Í hálfa öld hefur beiting háorku 
(MV) ljóseindageislunar frá 

línuhröðlum verið sú tækni sem 
mest hefur verið notuð fyrir 
geislameðferð krabbameinssjúk-
linga.

Geislameðferð hefur skilað 
umtalsverðum árangri. Vaxandi 
fjárfestingar nágrannaþjóða 
okkar í tækjabúnaði fyrir geisla-
meðferð vitna um að litið sé á 
geislameðferð sem öflugan og 
hagkvæman kost fyrir krabba-
meinssjúka.

Tveir línuhraðlar 
eru á Landspítala
Fyrsti línuhraðall okkar Íslend-
inga var settur upp í K-byggingu 
Landspítala árið 1989, en fyrir 
honum var safnað með sölu Lions-
manna á rauðri fjöður árið 1985. 
Áður hafði geislameðferð á Land-
spítala verið framkvæmd með 
kóbalttæki. Kóbalttækið þjónaði 
hlutverki sínu fram til ársins 1995 
en þá var keyptur nýr línuhrað-
all. Árið 2004 var enn keyptur 
nýr línuhraðall til að taka við af 

tækinu sem hafði þjónað lands-
mönnum í 15 ár, sem er mjög góð 
ending á þess konar tækjabúnaði. 
Árið 2012 eru því í notkun á Land-
spítala tveir línuhraðlar, annar 
frá árinu 1995 (17 ára tæki) og 
hinn frá árinu 2004 (8 ára).

Í áætlunum Landspítala var 
gert ráð fyrir endurnýjun á línu-
hraðli árið 2010. Ástand ríkisfjár-
mála í kjölfar efnahagshrunsins 
2008 og niðurskurður á fjár-
veitingum Landspítalans komu í 
veg fyrir að við þetta væri stað-

ið. Það ber tæknimönnum spítal-
ans og starfsfólki við meðferðina 
gott vitni að tekist hefur að halda 
áfram meðferð með þetta gömlu 
tæki. Öryggis- og gæðaeftirlit 
línuhraðlanna sýnir að þeir upp-
fylla enn þær kröfur sem gerðar 
voru til þeirra þegar þeir voru 
keyptir. Nú þegar er viðhalds-
kostnaður mikill og kaup á vara-
hlutum í gömul tæki orðin fjárhag 
spítalans erfið.

Gert er ráð fyrir að um helm-
ingur þeirra sem greinist með 
krabbamein þurfi að fá geislameð-
ferð vegna sjúkdóms síns. Nýjar 
geislameðferðir á Landspítala 
á árinu 2011 voru 600 og komu 
sjúklingar í 10.754 heimsóknir á 
geisladeildina til að fá meðferð 
gefna.

Breytingar sem vænta má 
með nýju tæki
Mikil þróun hefur verið á liðn-
um árum í tækni línuhraðlanna 
og notkun þeirra við meðferð. Á 
Norðurlöndum hafa stjórnvöld 
fjárfest í búnaði til að nýta þessa 
hagkvæmu leið til hagsbóta fyrir 
krabbameinssjúklinga. Starf-
ræktir eru 56 línuhraðlar í Dan-
mörku (þ.e. einn línuhraðall fyrir 
hverja 96 þús. íbúa), 42 tæki í Nor-
egi (einn línuhraðall fyrir hverja 
109 þús. íbúa) og í Svíþjóð eru 
starfræktir 67 línuhraðlar (einn 
línuhraðall fyrir hverja 137 þús. 
íbúa). Meðferðardeildir erlendis 
sem hafa 8-12 línuhraðla í rekstri 
fjárfesta í nýjum búnaði og nýrri 
tækni á eins til tveggja ára fresti 
og fylgja þróun. 

Hvaða nýjar meðferðarleiðir fást 
með nýjum ljóseindalínuhraðli?
Bætt tækni línuhraðla gefur kost 
á auknum möguleikum í meðferð 
og sérhæfingu fyrir ákveðnar 
tegundir krabbameina. Síðustu 
ár hafa komið fram í nýjum línu-
hröðlum tæknilegir möguleikar 
eins og styrkmótuð snúnings-
meðferð, sem gefur kost á aukinni 
nákvæmni við þrívíða geisladreif-
ingu í líkama sjúklings og gefur 
mikilvæga möguleika við geislun 
í kviðarholi og víðar um líkam-
ann. Öndunarstýrð geislameð-
ferð gefur kost á að stöðva geislun 
þau sekúndubrot sem hreyfing líf-
færa eða krabbameinsæxla veld-
ur óhagstæðri legu. Þannig gefst 
kostur á að minnka geislaálag á 
heilbrigðan vef. Betri tækni er 
við myndstýrða geislameðferð 
(IGRT) sem eykur nákvæmni 
innstillinga geislareita. Vélrænn 
stöðugleiki nýrra línuhraðla gefur 
kost á stereotaktískri geislameð-
ferð þar sem unnt er að geisla 
mjög smá rúmmál með háum 
geislaskömmtum.  

Framsýnir menn safna nú 
fjármagni til kaupa á línuhraðli
Eins og kunnugt er þá er hafin af 
miklum krafti söfnun til að fjár-
magna kaup á nýjum línuhraðli 
fyrir geislameðferð krabba-
meinssjúklinga. Þannig er komin 
af stað fjáröflun undir merkjum 
„Bláa naglans“ og félag manna 
sem fengið hafa krabbamein 
í blöðruhálskirtil, „Framför“, 
safnar fjármagni til kaup á línu-
hraðli. Þessir aðilar eiga þakkir 
skildar fyrir að leggja í þá miklu 
vinnu sem hér er hafin. Um er að 
ræða háa upphæð. Samtakamátt-
ur Íslendinga hefur áður skilað 
ótrúlegum árangri og í þessari 
söfnun mun vissulega reyna á. 
Það er mikilvægt að vel sé tekið 
á móti sölufólki „Bláa naglans“ 
sem nú er komið af stað og að 
samtakamáttur þjóðfélagsins 
komi þessu máli í höfn.

Heilbrigðismál

Garðar 
Mýrdal
forstöðumaður 
geislaeðlisfræðideildar 
LSH

Jakob Jóhannsson
yfirlæknir 
geislameðferðar 
krabbameina LSH

Mikilvægt er að fá nýjan línuhraðal 
fyrir krabbameinsmeðferð á Landspítala
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Eigandi Múrbúðarinnar, 
Baldur Björnsson, skrifaði 

grein í Fréttablaðið 24. apríl 
síðastliðinn þar sem hann hefur 
flest sem lýtur að endurreisn 
Húsasmiðjunnar á hornum sér. 

Húsasmiðjan lenti, eins og 
fjölmörg önnur fyrirtæki, í 
fjárhagserfiðleikum í kjöl-
far efnahagshrunsins í lok árs 
2008. Afleiðingar þess urðu 
meðal annars þær að þáver-
andi eigendur misstu eignar-
hald sitt á fyrirtækinu, töpuðu 
sínum fjármunum og hurfu frá 
rekstrinum. Í framhaldi réðust 
nýir eigendur í fjárhagslega 
endurskipulagningu félagsins 
til að tryggja störf, greiðslur 
til birgja og ekki síst til að við-
halda samkeppni á markaðnum. 
Við yfirtöku Vestia ehf., eignar-
haldsfélags Landsbankans, á 
Húsasmiðjunni í lok árs 2009 
var að öllu leyti farið eftir þeim 
ströngu skilyrðum sem þess-
ari yfirtöku voru sett af yfir-
völdum.  

Eitt helsta markmið fjárhags-
legrar endurskipulagningar 
þeirra fyrirtækja sem til þess 
eru metin hæf, er að tryggja 
neytendum áframhaldandi sam-
keppni á þeim markaði sem fyr-
irtækin starfa á. Sérstaklega er 
lögð á það áhersla að fyrirtæki 
sem tekin eru yfir af bönkum 
eigi ekki að hætta að keppa eða 
fara sér hægar í samkeppni. 
Slíkt myndi valda viðskipta-
vinum og almenningi tjóni á 
þeim mörkuðum sem viðkom-
andi fyrirtæki starfar á. Fyrir-
tækin eru því ekki rekin í þrot, 
bútuð upp eða eignir seldar á 
brunaútsölu heldur er rekstur 
þeirra endurreistur. Ekkert er 
gert til að þjóna sérhagsmunum 
eigenda einstakra samkeppnis-
aðila sem vilja hafa samkeppni 
sem minnsta. Auðvitað hefði 
það verið hagstæðara fyrir eig-
anda Múrbúðarinnar ef Húsa-
smiðjan hefði horfið af mark-
aðnum, en það væri verra fyrir 
neytendur. Það er því lýðskrum 
hjá eiganda Múrbúðarinnar  að 
klæða sérhagsmuni sína í bún-
ing almannahagsmuna.

Samhliða fjárhagslegri end-
urskipulagningu hefur Húsa-
smiðjan þurft að hagræða með 
margvíslegum hætti í sínum 
rekstri og meðal annars neyðst 
til að fækka starfólki um 50% 
frá 2008. Húsasmiðjan hefur 
notið eðlilegrar rekstrarfjár-
mögnunar hjá sínum viðskipta-

banka eins og önnur fyrirtæki 
og engir fjármunir runnu inn í 
félagið þegar eignarhald þess 
breyttist með aðkomu Fram-
takssjóðs Íslands. Að halda öðru 
fram er einfaldlega rangt. Í lok 
árs 2011 var Húsasmiðjan síðan 
seld til danska fyrirtækisins 
Bygma A/S fyrir 3,3 milljarða 
króna og var sú sala til marks 
um þann árangur sem starfsfólk 
Húsasmiðjunnar hafði þegar 
náð í endurreisn félagsins. 

Stjórnendur Húsasmiðjunnar 
vita mætavel út á hvað skoðun 
samkeppnisyfirvalda á félaginu 
gengur enda hafa þeir unnið 

með yfirvöldum við að upplýsa 
um starfsemi félagsins auk þess 
sem verkferlum starfsmanna 
við verðkannanir í verslunum 
hefur verið breytt og starfs-
menn menntaðir sérstaklega 
til að mæta öllum kröfum sam-
keppnislaga. 

Húsasmiðjan hefur nú fengið 
nýtt upphaf með nýjum eig-
endum og kappkostar að veita 
viðskiptavinum sínum um land 
allt framúrskarandi þjónustu 
og breitt vöruúrval. Húsasmiðj-
an er vinnustaður tæplega 400 
starfsmanna sem nú hafa kom-
ist heilir í höfn eftir langt erfið-

leikatímabil. Allt vel hugsandi 
fólk samgleðst með þessum 400 
starfsmönnum og fjölskyldum 
þeirra við þessi tímamót. 

Það virðist vera ein helsta 
aðferð eiganda Múrbúðarinnar 
að vekja athygli á sjálfum sér 

og fyrirtæki sínu með því að 
viðhafa málflutning sem ein-
kennist af dylgjum og rang-
færslum í garð samkeppnisaðila 
sinna. Þar velur hann greinilega 
aðferð sem þjónar lund hans 
best. 

Auðvitað hefði það verið hagstæðara fyrir 
eiganda Múrbúðarinnar ef Húsasmiðjan hefði 

horfið af markaðnum, en það væri verra fyrir neytend-
ur. Það er því lýðskrum hjá eiganda Múrbúðarinnar …

Athugasemd frá forstjóra Húsasmiðjunnar
Viðskipti

Sigurður Arnar 
Sigurðsson
forstjóri 
Húsasmiðjunnar

AF NETINU

Pontan og völdin
Talsvert er rætt um þinghaldið 
um þessar mundir. Það er 
skiljanlegt. Í hönd fer hefðbundið 
glundroðaástand. Eftir að hafa 
setið á þingi í smá tíma virðist 
mér þetta blasa við um þing-
haldið almennt:

Á Alþingi ríkir viðvarandi 
valdabarátta. Margir telja hana 
sjálfsagða enda sé þetta jú 
Alþingi. Flokkar eigi að berjast 
um völd. Ég er ósammála þessari 
nálgun á stjórnmál.

Mörg vitum við að valda-
barátta, sé hún endalaus, setur 
flest í bál og brand. Fjölskyldur 
springa ef valdabarátta innan 
þeirra er viðvarandi, vinir hætta 
að talast við, JR hatar Bobby, 
fyrirtæki ganga illa og félagasam-
tök verða óstarfhæf. Sama gildir 
um Alþingi. Viðvarandi valdabar-
átta, með tilheyrandi klækjum, 
skemmir og eitrar.

http://blog.eyjan.is
Guðmundur Steingrímsson

NÚ GETUR ÞÚ NOTAÐ ÞÍNA ÁVÍSUN
Á LESTUR Á EYMUNDSSON.IS
STÆRSTU BÓKAVERSLUN LANDSINS

NÝJUSTU BÆKURNAR OG FERSKAR FRÉTTIR 
Á WWW.FACEBOOK.COM/EYMUNDSSON
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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

ACE FREHLEY,  fyrrum gítarleikari rokksveitarinnar Kiss, á afmæli í dag.

„Ameríka er risastór.“61

Richard Nixon fæddist árið 1913 og var 37. 
forseti Bandaríkjanna. Hann sat á forsetastóli 
frá árinu 1969 til 1974, en sagði af sér emb-
ætti eftir Watergate-hneykslið svokallaða.

Nixon hlaut strangt uppeldi þar sem 
foreldrarnir voru kvekarar. Fjölskyldan var 
ekki efnuð og gekk Nixon í kvekaraskóla 
í heimabyggð sinni. Hann var duglegur í 
félagslífi skólans auk þess sem hann kenndi 
í sunnudagaskóla. Nixon kynntist konu sinni, 

Thelmu Pat Ryan, árið 1940 og bað hennar 
strax á fyrsta stefnumóti. Þau eignuðust tvær 
dætur.

Ferill Nixons í forsetaembætti var 
umdeildur, en hann er eini forsetinn í sögu 
Bandaríkjanna sem hefur sagt af sér emb-
ætti.Hann lést 22. apríl 1994 og var lagður 
til hinstu hvílu fimm dögum síðar, við hlið 
konu sinnar, við bókasafn Richards Nixon í 
borginni Yorba Linda í Kaliforníu.

ÞETTA GERÐIST:  27. APRÍL 1994

Richard Nixon jarðsettur

Ástkær faðir minn, tengdafaðir,  
afi og langafi,

GUÐBJÖRN GUÐJÓNSSON
Haukanesi 5, Garðabæ,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni þriðju-
daginn 24. apríl. Jarðarförin fer fram frá 
Bústaðakirkju föstudaginn 4. maí kl 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Bergþóra Guðbjörnsdóttir

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, systir, mágkona og amma,

ÞÓRUNN NANNA RAGNARSDÓTTIR
frá Vogi við Raufarhöfn,

sem lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi föstudaginn 20. apríl, verður 
jarðsungin frá Háteigskirkju mánudaginn  
30. apríl kl. 13.00.

                        Jóhann Hólmgrímsson
Sigríður Jóhannsdóttir Jón Skúli Indriðason
Hólmgrímur Jóhannsson Ingibjörg María Gylfadóttir
Svanhvít Jóhannsdóttir Djamel Seba
Ragnar Axel Jóhannsson Olga Friðriksdóttir
Ingvaldur Jóhannsson Ásdís Hallgrímsdóttir
Ingunn Ragnarsdóttir Már Óskarsson
Gunnar Ragnarsson Ásthildur Ágústsdóttir
Heiðar Ragnarsson Sigrún Guðjónsdóttir
                             og barnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi  
og langafi,

ÞORSTEINN ÓSKARSSON
Hlévangi, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja  
23. apríl. Útför fer fram frá Keflavíkurkirkju 
miðvikudaginn 2. maí kl. 13.00. Blóm og 
kransar afþakkaðir.

Stefán Atli Þorsteinsson Kristín Ása Davíðsdóttir
Ingibjörg Jóna Þorsteinsdóttir Haukur Örn Jóhannesson
Vilfríður Þorsteinsdóttir Halldór Rósmundur Guðjónsson
Ósk Þorsteinsdóttir Baldur Ingi Ísberg
barnabörn og barnabarnabörn. 

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

SIGRÍÐUR KOLBRÚN  
SIGURÐARDÓTTIR

Hvannarima 16, Reykjavík,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans, 
Hringbraut, 20. apríl sl. Hún verður 
jarðsungin frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 2. maí kl. 13.00.

Kristján H. B. Ólafsson
Bryndís Björk Kristjánsdóttir Jóhann Örn Arnarson
Einar Sigurður Kristjánsson Soffía Eðvarðsdóttir
Guðni Magni Kristjánsson Margrét Einarsdóttir
og barnabörn.

Merkisatburðir
1682 Pétur mikli var krýndur Rússakeisari tíu ára gamall, ásamt 

hálfbróður sínum Ívan.
1915 Gullfoss sigldi frá Reykjavík til New York og kom til baka 

mánuði síðar. Þetta var fyrsta ferð skips með íslenskri 
áhöfn á milli Íslands og Ameríku frá því á dögum Leifs 
heppna.

1944 Bestu hátíðarljóð fyrir lýðveldishátíðina þann 17. júní voru 
valin „Land míns föður“ eftir Jóhannes úr Kötlum og „Hver 
á sér fegra föðurland“ eftir Unni Benediktsdóttur Bjarklind 
sem kallaði sig Huldu.

1961 - Síerra Leóne fékk sjálfstæði frá Bretum.
1970 - Tógó fékk sjálfstæði frá Frökkum.
1977 - Önnur goshrina Kröfluelda hófst og stóð í þrjá daga.

„Óður til Bellini er yfir-
skrift nýrrar óperusýningar 
sem Óperudeild Söngskóla 
Sigurðar Demetz sýnir í 
Tjarnarbíói í kvöld og annað 
kvöld klukkan 20. Hún er 
samsteypa úr tveimur Bell-
ini-óperum, La Sonnambula 
og I Puritani. 

„Við völdum þessar 
óperur því Bellini er talinn 
meistari bel canto-tímabils-
ins sem einkennist af ljóð-
rænum óperusöng og hent-
ar vel fyrir ungar raddir,“ 
segir Sigurjóna Sverris-
dóttir, verkefnisstjóri og 
heldur áfram. „Við erum 
með sautján ástríðufulla 
söngvara á sviðinu og Krist-

ján (stórsöngvari og eigin-
maður hennar) gat platað 
vini okkar frá Ítalíu til að 
vinna með okkur. Þeir eru 
Maria Francesca Siciliani 
og Roberto Manfredini sem 
unnu sem listrænir stjórn-
endur í Teatro Massimo 
Bellini í Catania um ára-
raðir. Við vorum svo hepp-
in að fá Randver Þorláksson 
sem leikstjóra með Sicili-
ani og Hlín Gunnarsdóttur 
sem ráðgjafa um leikmynd 
og búninga. Jóhann Bjarni 
Pálmarsson lýsir sýningarn-
ar og Íslenska óperan styður 
við framtíðarsöngvarana og 
lánar okkur búninga og leik-
muni.“   - gun

Ungar raddir í óperu

Á SVIÐINU Nemendur Söngskóla Sigurðar Demetz flytja Óð til Bellini.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hvaða áhrif hefur sífellt meiri notkun 
upplýsingatækni í daglegu lífi lands-
manna á íslenska tungu? Þessi spurn-
ing verður til umræðu á ráðstefnunni 
Máltækni fyrir alla sem fer fram í dag 
í stofu 101 í Odda, byggingu Háskóla 
Íslands, milli kl. 13 og 17.

„Þessi þróun er að eiga sér stað 
sífellt hraðar og það nýjasta er að 
menn eru byrjaðir að stjórna tölv-
um og tækjum með tungumálinu. 
Það verður gert með ensku nema 
eitthvað verði að gert,“ segir Eirík-
ur Rögnvalds-
son, prófessor 
í íslensku og 
stjórnarfor-
maður Mál-
tækniseturs, og 
heldur áfram: 
„Það þýðir að 
það verður til 
ákveðið svið 
í daglegu lífi 
okkar þar sem 
við getum ekki 
notað móður-
málið. Og það 
er yfirleitt talin forsenda fyrir lífs-
möguleikum tungumála að þau séu 
nothæf á öllum sviðum.“

Eiríkur segir að íslenskunni standi 
kannski ekki bráð hætta af þessari 
þróun en þó heilmikil óbein hætta. 
Spurður hvernig bregðast eigi við 
svarar Eiríkur: „Fyrsta skrefið er 
einfaldlega að menn átti sig á málinu. 
Ég held að almenn vitund um þetta sé 
alls ekki nógu mikill. Við munum hins 
vegar auðvitað aldrei geta þýtt öll 
tæki og tól yfir á íslensku. Við þurf-
um því að skilgreina hvað er algjör-
lega nauðsynlegt fyrir okkur að geta 
gert á íslensku og reyna að tryggja 
að tæknin vinni með tungumálinu en 
ekki á móti því. Á þessum vanda eru 
þó engar einfaldar lausnir.“

Ráðstefnan í dag er á vegum 
Íslenskrar málnefndar, Máltækni-
seturs og META-NORD verkefnisins, 
sem er samstarfsverkefni Norður-
landa og Eystrasaltslanda um eflingu 
og kynningu á máltækni. 

Ráðstefnan er öllum opin en meðal 

ræðumanna á henni verða Harald-
ur Bernharðsson, varaformaður 
Íslenskrar málnefndar, Sabine Kirch-
meier-Andersen, framkvæmdastjóri 
dönsku málnefndarinnar, Jón Guðna-
son, lektor við Háskólann í Reykjavík, 
og Jón Eðvald Vignisson, tæknistjóri 
hugbúnaðarfyrirtækisins Clara. Þá 
mun Katrín Jakobsdóttir, mennta- og 
menningarmálaráðherra, flytja ávarp.

Þá verður á ráðstefnunni kynnt ný 

skýrsla um stöðu íslenskrar máltækni 
sem nefnist Íslensk tunga á stafrænni 
öld. Í skýrslunni er meðal annars að 
finna samanburð á tæknilegum stuðn-
ingi við 30 tungumál sem hliðstæðar 
skýrslur hafa verið gerðar um. Leið-
ir sá samanburður í ljós að íslenska 
stendur næstverst þessara tungumál 
hvað varðar málföng, svo sem hug-
búnað og gagnasöfn. 
 magnusl@frettabladid.is

ÍSLENSK MÁLNEFND OG MÁLTÆKNISETUR: RÁÐSTEFNA UM ÍSLENSKA TUNGU

Framfarir í upplýsingatækni 
skapa áskorun fyrir íslenskuna

SNJALLSÍMI OG SPJALDTÖLVA Í skýrslu sem kynnt verður á málþinginu í dag um áhrif sífellt 
meiri notkunar á upplýsingatækni í daglegu lífi landsmanna kemur fram að hætta geti steðjað 
að íslenskri tungu sé ekki gripið til aðgerða. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EIRÍKUR RÖGNVALDSSON



Margrét V. Helgadóttir, verk-
efnastjóri í tölvudeild Marels, 
var nýlega kjörin formaður 

stjórnar SAMFOK (Samtök foreldra 
grunnskólabarna í Reykjavík). Hún 
hefur í mörg ár eldað kjúklingarétt 
sem er afar vinsæll á heimili hennar. 
Uppskriftina má rekja til matreiðslu-
klúbbsins Nýir eftirlætisréttir, sem var 
vinsæll klúbbur þegar Margrét flutti að 
heiman og fór að búa. Hún segir réttinn 
hafa verið einn af spariréttum fjölskyld-
unnar í mörg ár. „Við bjuggum lengi í 
Danmörku og vorum gjarnan með kjúk-
ling í matinn sem sparimat. Þar varð 
þessi réttur oft fyrir valinu um helgar 
og þegar góða gesti bar að garði.“ Elsta 
dóttir Margrétar dvaldi sem skiptinemi 
á Kosta Ríka fyrir tveimur árum. Þar 
lifði hún á hrísgrjónum og banönum í 
heilt ár að sögn Margrétar. Þegar fór 
að styttast í heimkomu hennar var hún 
spurð hvaða mat hana langaði mest 
að borða fyrsta kvöldið sitt á Íslandi. 
„Ég bjóst að sjálfsögðu við ósk um ís-
lenskan fisk eða lambakjöt og kartöflur. 
En í staðinn sagðist hún að sjálfsögðu 
vilja fá kjúklingaréttinn góða. Hungraða 
skiptinemann var víst farið að dreyma 
hann úti undir lokin. Og að sjálfsögðu 
var kjúklingarétturinn á borðum fyrir 
ungfrúna fyrsta kvöldið á Íslandi.“

Formaður stjórnar SAMFOK er 
kosinn til tveggja ára í senn en Mar-
grét sat áður í stjórn samtakanna. 
Hún segir markmið sitt vera fyrst og 
fremst að halda áfram því góða starfi 
sem sinnt hefur verið undanfarin ár 
hjá samtökunum. „Af stærri málum 
má hins vegar nefna sameiningar 
hjá  grunnskólum borgarinnar. Það 
fer mikil vinna í að fylgjast með þeim 
málum enda afar mikilvægt málefni. 
Þar skiptir miklu máli standa vörð um 
hagsmuni barnanna.“ Annað mál sem 
er Margréti afar hugleikið er gera ís-
lenska skólaforeldra meðvitaðri um 
hlutverk sitt. Þar horfir hún fyrst og 
fremst til Danmerkur en danskir skóla-
foreldrar eru að hennar mati frábærir. 
„Eftir sex ára dvöl í Danmörku lærir 
maður að vera meðvitaðri um hlutverk 
sitt og skyldur sem foreldri í samstarfi 
á milli heimilis og skóla. Mér fannst 

aðdáunarvert að upplifa hvernig for-
eldrar litu á það að taka þátt í skóla-
samstarfinu sem sjálfsagðan hluta af 
foreldrahlutverkinu. Við erum að tala 
um 100% mætingu á alla fundi og við-
burði á vegum skólans.“ Hún segir 
þó heilmikið hafa áunnist í þessum 
málum hérlendis undanfarin ár þótt 
Íslendingar geti lært mikið af öðrum 
nágrannaþjóðum.

GAMALDAGS MATUR 
Í NÝJUM BÚNINGI
SPARIMATUR  Hefðbundið hráefni er uppistaðan í einföldum og ljúffengum 
kjúklingarétti sem er uppáhald fjölskyldunnar.

VINSÆLL RÉTTUR
Margrét V. Helgadóttir 
er nýkjörinn formaður 
SAMFOK.

MYND/VILHELM GUNNARSSON 
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HOLLAR TREFJAR
Trefjar eru nauðsynlegar fyrir eðlilega líkamsstarfsemi. 
Þær er hægt að fá úr fjölmörgum fæðutegundum. Trefjar 
eru í grænmeti, rótarávöxtum og flestum aldinum, hnetum 
og baunum. Ýmis fræ hafa í sér trefjar en svo er einnig um 
hýðishrísgrjón og aðrar heilkornsmatvörur. 

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



Margherita pizza er nefnd eftir 
ítölsku drottningunni Margher-
ita. Þegar henni var boðin pitsa 

var hún borin fram með litum ítalska 
fánans, rauðum tómötum, 
hvítum mozzarella-osti og 
grænu basil. 

Pizza romana er hins 
vegar borin fram með 
tómötum, mozzarella-
osti, ansjósum, óreganó-
kryddi og ólífuolíu.  

Pizza viennese er með 
tómötum, mozzarella-
osti, pylsu, óreganói og 
ólífuolíu.

Pizza capricciosa er 
með mozzarella, tómöt-
um, sveppum, ætiþistlum, 
skinku og ólífuolíu.

Pizza quattro formaggi er með fjórum 
tegundum af ostum en þeirra á meðal 
er mozzarella og gorgonzola en aðrir að 
eigin vali.

Pizza bianca in Rome, er án tómata 
en með olífuolíu, salti og fersku rósmar-
ín en þannig er hún borin fram í Róm. 

Margir búa til pizza bianca og bæta við 
mikilli hvítlauksolíu og mozzarella-osti.

Pizza alla casalinga – heitir í raun-
inni ömmupitsa eða pitsa húsfreyjunnar. 

Botninn er mjög þunnur. 
Ofan á hann eru settir 
tómatar úr dós, press-
aður hvítlaukur, mozz-
arella-ostur og ólífuolía. 
Botninn er bakaður þar til 
osturinn fer að sjóða og 
botninn verður stökkur. 

Frutti di mare la pizza 
er sjávarréttapitsa. Á 
hana er sett tómat-pasta-
sósa, risarækjur, bláskel, 
smokkfiskur, hvítlaukur, 
ólífuolía, mozzarella-
ostur, steinselja, salt og 
pipar.

Pizza Parma ber nafn frá hinni frægu 
hráskinku frá Parma. Á pitsuna er sett 
pitsusósa, mozzarella-ostur, klettasalat 
(ruccolasalat), parmaskinka, parmes-
anostur, furuhnetur og góð ólífuolía. 
Athugið að salatið og skinkan eru sett á 
pitsuna eftir að hún kemur úr ofninum. 

ÍTÖLSK PITSUHEITI
FRÆGAR PITSUR  Margir þekkja ítölsk nöfn á pitsum á veitingahúsum, enda 
eru þau notuð um allan heim. Ágætt er að leggja þessi heiti á minnið og finna 
út hvaða uppáhaldspitsan heitir á heimstungumálinu.

PIZZA MARGHERITA
Ber nafn sitt af ítalskri 
drottningu.

FÓLK|

4–5 kjúklingabringur, skorn-
ar í bita eða heill kjúklingur, 
brytjaður smátt
2 dósir Cream of Chicken, 
súpudósir frá t.d. Campell
Lítil dós af sýrðum rjóma eða 
grískri jógúrt – bara hvað er 
til í ísskápnum.
Spergilkál, spínat eða annað 
grænmeti
Karrí
Sítrónusafi
Brauðrasp
Rifinn ostur
Örlítil smjörklípa

Steikið bringurnar á pönnu eða 
grillið/sjóðið heilan kjúkling og 
brytjið niður. Smyrjið eldfast 
form og setjið kjúklingakjöt í 
botninn á fatinu og grænmetið 
þar ofan á. Ég nota yfirleitt 
spergilkál en það er tilvalið að 
bæta spínati saman við, svepp-
um eða öðru grænmeti. Hellið 
Cream of Chicken súpunum í 
skál og blandið saman við sýrða 
rjómann eða grísku jógúrtina. 
Það er smekksatriði hvað sósan 
á að vera þykk. Ég nota yfirleitt 
250–300 g af sýrðum rjóma 
eða grískri jógúrt. Bætið við 
þetta smá karríi og sítrónu-
safa ef hann er til. Sítrónan 
gerir réttinn ferskari. Hellið 
síðan sósunni yfir kjúklinginn 
og grænmetið í eldfasta mótinu. 
Stráið brauðraspi yfir sósuna 
og rifnum osti þar yfir. Það er 
gott að setja smá smjörklípur 
hér og þar yfir ostinn. Hitið í 
ofni við 175°C í 25–30 mín-
útur eða þangað til osturinn 
er vel bráðnaður og rétturinn 
er fallega gullinn. Rétturinn er 
borinn fram með hrísgrjónum. 
Það er mjög gott að hafa einnig 
hvítlauksbrauð og hrásalat.

KJÚKLINGARÉTTUR 
HUNGRAÐA 
SKIPTINEMANS
AÐALRÉTTUR FYRIR 5 MANNS

■ FRAMHALD AF FORSÍÐU

Næstu föstudaga verða birtar hér uppskriftir af uppáhalds-
pitsu hinna ýmsu matgæðinga. Pitsurnar eiga það sameigin-
legt að vera gerðar úr Wewalka-pitsudeigi. Sverrir Víðir 

Hauksson skoraði á Guðrúnu Högnadóttur hjá Opna háskólanum, 
að gefa lesendum uppskrift að uppáhaldspitsunni sinni sem kemur 
hér. 

HOLL OG SPENNANDI
LÍFRÆN LAUGALÆKJAR KRYDDPYLSUSÆLA

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

PITSUÁSKORUN

1 pakki XXL Wewalka deig
2 kryddpylsur frá Pylsumeistar-
anum við Laugalæk, t.d. með sól-
þurrkuðum tómötum og sveppum
2 rauðlaukar
2 stórir portobello-sveppir (Frú 
Lauga)
Ólífuolía
Ferskt rósmarín
Rauðar piparflögur
Hlynsíróp
Mozzarella-ostur
Sjávarsalt og pipar
Rúlla út pitsubotninum, bursta 
létt með olíu og krydda botn-
inn með rósmaríni, rauðum 
piparflögum og ögn af sjávarsalti. 
Skerið kryddpylsurnar í þykka 
báta (langsum tvisvar og síðan 
í þykkar sneiðar) og léttsteikja 

á pönnu í góðri ólífuolíu. Skerið 
rauðlaukinn í þunnar sneiðar og 
látið mýkjast í olíu á pönnu í um 
það bil 2 mínútur. Skvetta ögn 
af hlynsírópi yfir laukinn í lokin.  
Skera sveppi þunnt og steikja í 
olíu – sáldra yfir sjávarsalti, pipar 
og rósmarín. Raða fyrst lauknum 
á botninn, síðan kryddpylsunni, 
sveppum og mozzarella-osti 
að lokum. Baka í um það bil 20 
mínútur – og njóta!

Ég ætla að skora á tvöfaldan 
meistarann – Sigurjón Þórðarson, 
ráðgjafa hjá Capacent.

FLOTT PITSA Guðrún Högna-
dóttir með uppáhaldspitsuna.

MYND/STEFAN 

3 áleggstegundir
ostafylltar brauðstangir

eða hvítlauksbrauð

15” PIZZA

Við erum á

Þú hringir 
við bökum 
þú sækir 

Sími 
567 1770

Ögurhvarf 2 
203 Kópavogi Opið alla daga kl. 10-23

Meiri Vísir.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

meiri upplýsingar meiri umræða meira líf
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,

i i lý i i i ð i líf

Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu 
fréttir, ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um 
veiði, hvort heldur sem er stangveiði eða skotveiði. 
Fylgstu með í sumar og nýttu þér allt sem Vísir hefur 
upp á að bjóða.

MATURMATUR

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður 
auglýsendum 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
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Það örvar matarlyst barna að gefa 
þeim tækifæri til að útbúa matinn 
sinn sjálf og eykur líkurnar á að þau 

smakki óð og uppvæg ný og framandi 
hráefni. Þannig er pitsugerð heima í eld-
húsi spennandi upplifun fyrir bragðlauka 
allra í fjölskyldunni og kærkomið ævin-
týri fyrir sköpunarkraft barna. 

Oftar en ekki koma börn hinum full-
orðnu á óvart þegar þau galdra fram 
fagurskreyttar pitsur þar sem skinka, 
paprika, ananas, ólífur og fleira gómsætt 
verða sem litapensill í höndum þeirra. Á 
sama tíma verður forvitnilegt að smakka 
ansjósur, þistilhjörtu eða gráðaost og 
útkoman ein dásemdar minning um 
ókomna tíð. Gerum börnum okkar því 
glaðan dag í eldhúsinu heima og leyfum 
litlum höndum að sjá um pitsugerðina í 
kvöld. Það er öruggt mál að vandað verð-
ur til verksins og að bitinn verður dísæt 
upplifun fyrir alla sem að borðinu koma.

■ þlg

BARNSLEGA SÆT-
IR PITSUGALDRAR
SKAPANDI MATARGERÐ Það er hátíðarstund í eld-
húsinu þegar börn fá frjálsar hendur við pitsugerð. 
Slíkur sælkeramatur gleður bæði sál og svanga maga. 

HAMINGJUSTUND Ósvikinn áhugi, gleði og nostursemi skín úr andlitum barna við 
pitsugerð, enda sjá þau hráefnið sem upplagt myndefni til að skapa úr. Ekki skemmir 
fyrir að borða má gómsætt listaverkið á eftir.  NORDIC PHOTOS/GETTY

FAGUR FISKUR ÚR OFNI Til-
breyting frá hefðbundnu, hring-
laga pitsuformi er skemmti-
leg og hægt að skera út öll 
heimsins undur í pitsudeig, 
eins og þennan girnilega fisk. 
Þá er beinlínis aðkallandi fyrir 
káta krakka að gera fiskinn sem 
skrautlegastan og smakka á 
litríku góðgætinu.
 NORDIC PHOTOS/GETTY

Íslendingum hefur lengi fundist gott að fá sér pitsu og mörgum 
finnst þægilegt að koma við á pitsustað og grípa með sér eina 
rjúkandi heita á leiðinni heim. Eins og flestir vita er pitsan 

sett í pitsukassa en þeir eru búnir til úr bylgjupappa sem er 
endurvinnanlegur. Honum má skila í bláa grenndargáma Sorpu 
sem eru staðsettir á um 80 grenndarstöðvum á höfuðborgar-
svæðinu.  

„Við erum nýbúin að útvíkka bláa grenndargáminn okkar 
og nú má setja smáar bylgjupappaumbúðir eins og dagblöð, 
tímarit og pitsukassa í hann. Þannig að íbúum er velkomið að 
skila pitsukössunum sínum þangað,“ segir Ragna Halldórsdóttir, 
deildarstjóri markaðs- og fræðsludeildar hjá Sorpu. Ragna leggur 
áherslu á að matarleifar ættu ekki að vera í pitsukössunum. „Fitu-
brákin af pitsunni er í lagi en sneiðar eða skorpuafganga verður 
að losa. Ef matarleifarnar fylgja með menga þær endurvinnslufar-
veginn. Allir aðskotahlutir í endurvinnslufarvegi eru óæskilegir 
þannig að við ítrekum við íbúa að kassarnir séu tómir.“

Ragna gerði fyrir nokkrum árum óformlega könn-
un á því hversu mikill fjöldi pitsukassa er í umferð á 
einu ári og fékk þær upplýsingar að þeir væru allt að 
fjórar milljónir. 

„Við áætluðum þennan fjölda út frá tölum sem við 
fengum frá pitsustöðum og Kassagerðinni. Þetta eru 
þó nokkurra ára gamlar tölur og ég get ekki sagt til um 
hvort þær hafa hækkað eða lækkað.“ Ragna segir að þau 
séu ekki með neinar tölur um það hversu mörgum af 
öllum þessum pitsukössum eða bylgjupappa almennt er 
skilað í endurvinnslu. 

Allar bylgjupappaumbúðir eru sterkar og góðar og 
trefjarnar í pappanum eru sérstaklega sterkar þannig 
að það má endurvinna hann allt að sjö sinnum. Allur 
bylgjupappi sem er sendur frá Sorpu fer til endur-
vinnslufyrirtækis í Svíþjóð þar sem búnar eru til nýjar 
umbúðir úr honum.

PITSUKASSAR VELKOMNIR Í GRENNDARGÁMA
MIKIÐ BORÐAÐ  Fjórar milljónir pitsukassa eru í umferð á hverju ári á Íslandi.
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LÉTTIR AÐ VITA FAÐERNIÐ
FYRIRSÆTAN KRISTRÚN ÖSP BARKARDÓTTIR UM FÆÐINGU 

SONAR SÍNS, FAÐERNI HANS OG FRAMTÍÐINA.

ESKIMO-STÚLKAN 
Í HÖRPUNNI

MAGNAÐAR MÆÐGUR 
Í DÓTTURFÉLAGINU

SÆLAR Í SUMARSKAPI



2 • LÍFIÐ 27. APRÍL 2012

Fjölmennt var á útskriftarsýningu 
Listaháskóla Íslands í Listasafni 
Reykjavíkur í Hafnarhúsinu á 
laugardaginn var. Þar mættu Þóra 
Arnórsdóttir forsetaframbjóðandi 
og eiginmaður hennar Svavar 
Halldórsson fréttamaður, Dorrit 

Moussaieff  forsetafrú, Eva Dögg 
Sigurgeirsdóttur viðskiptafræð-
ingur, Díana Bjarnadóttir pjatt-
rófa og Haffi Haff tónlistar-
maður.

Þá vöktu meðlimir í hljómsveit-
inni Sálinni hans Jóns míns, þeir 

Jens Hansson saxofónleikari,  
bassaleikarinn Friðrik Sturlu-
son og trommuleikarinn 
Jóhann Hjörleifsson, at-
hygli á tónleikum Chick 
Corea sem fram fóru í Eld-

borgarsal Hörpu í vikunni.  

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. 

Forsíðumynd Heiða.is

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?

Hár Kristrúnar: Karen Dögg/Hár og 
heilsa

Eskimo/Next-fyrirsætukeppnin 
fór fram í Hörpu á dögunum. 
Ellefu stúlkur tóku þátt í keppn-
inni þar sem átján ára mennta-
skólamær, Gyða Katrín Guðna-
dóttir, fór með sigur af hólmi. Í 
öðru sæti var Ólöf Ragna Árna-
dóttir og þriðja sætið hreppti 
Bríet Ólína Kristinsdóttir.

Fyrirsætan Steinunn María Agnarsdótt-
ir var valin Maybelline-stúlkan. 

Bríet Ólína 
Kristinsdóttir, 
Gyða Katrín 
Guðnadóttir 
og Ólöf Ragna 
Árnadóttir.

Ellefu stúlkur tóku þátt í keppninni í ár.
Dýrfinna, ein af keppendunum, förðuð 
af Ernu Hrund og Önnu Kristínu.
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MENNTASKÓLAMÆR SIGRAÐI

„Í sumar 
ætla ég að vinna, 
vera með vinum 

mínum og fjölskyldu og 
ferðast. Ég hef ekki hug-

mynd um hvað mig langar 
að gera varðandi fyrirsætu-

starfið í framtíðinni. Tím-
inn verður eiginlega bara 
að leiða það í ljós,“ segir 

Gyða Katrín spurð 
um sumarið fram 

undan.

Sjá nánar á visir.is/lifid

Vinkonurnar Kristín 
Ásta Matthíasdóttir og 
Oddný Jóna Bárðardóttir 
létu drauminn rætast 
og opnuðu tískuvöru-
verslunina Dótturfélagið 
á Laugaveginum með 
pompi og prakt í gær. 
Verslunin er í anda búðar-
innar Urban Outfitters 
með nýjustu götu-
tískuna í bland við 
fallega húsbúnaðar-
vöru en þær verða 
með sérvalda hönnun 
frá epal til sölu. Í teng-
ingu við nafn verslunarinn-
ar tóku þær stöllur upp á því 
að skreyta heilan vegg með 
myndum af fallegum mæðgum 
og kalla hann mæðgnavegg-
inn. Á veggnum má meðal 
annars sjá Manúelu Ósk Harð-
ardóttur, Láru Rúnarsdóttur, 
Ylfu Geirs og fleiri glæsilegar 
mæður og dætur þeirra.

FLOTTAR MÆÐGUR SKREYTA VEGGI DÓTTURFÉLAGSINS

Kristín Ásta Matthíasdóttir og 
Oddný Jóna Bárðardóttir eru stoltir 
eigendur Dótturfélagsins. 

Manuela Ósk og Elma Rós.

Margrét Ýr kennari og fyrirsæta, 
Salka Ýr og Katla María.

Ylfa Geirs og Hekla Gauks.

Lára Rúnars söngkona og 
Embla Guðríður.



Fashion Academy Reykjavík er miðstöð náms í greinum tengdum tísku, heilsu og fegurð. 
Skólinn er í glæsilegum húsakynnum og býður upp á frábæra aðstöðu.

Margar skemmtilegar námsleiðir eru í boði hjá Fashion Academy Reykjavík og er rík 
áhersla lögð á samvinnu milli deilda.

NÆSTU NÁMSKEIÐ HEFJAST 30. APRÍL

N ÁÁ MM  Í  S N Y R T I F R Æ Ð I
SKR ÁN IÁN N G N FYR I R  ÁGÚST  2012  HAF I N

N Á MMMM S K ES K E III Ð  HH EH E FF SF SS T  3 033 .  AA.  A P RP RP R ÍR L

N Á MN Á MN ÁN ÁÁ S KS K EK EK E I Ð  H E FFF SF S TF  3 3 3 03 .  AA P R Í L N Á M S K E I Ð  H E F S T  3 0 .  A P R Í L N Á M S K E I Ð  H E F S TF S T  3 03 0 .  A P R ÍR Í LL

H Æ G T  A Ð  H E F J A  N Á M  Í  H V E R R I  V I K U

FFF RR A MMMM K OOOO M UM UM UM U -  O GO GO GO G  
F Y R III R SR Æ TÆ TÆ TÆ T U NU NU NU N Á MÁ MÁ MM S KS KS KS K EE I Ð

N Á M  Í  N A G L A F R Æ Ð I
M A G N E T I C  N A I L Sí samvinnu við

S T Í L I S T A N ÁÁ M SM K EE II ÐÐ
N ÁN ÁN ÁN Á M  M Í  Í  F ÖF ÖÖÖ R ÐÐÐÐÐ U N

í sí sí sí ssamvamvamvaa inninninnnu vu vu við

NÁ M Í  T ÍSKU OG
AUGLÝS INGAL JÓSMYNDUN

www.fashionacademy.is                           facebook.com/fashionacademyreykjavik                           Ármúla 21, 108 Reykjavík

Nánari upplýsingar á johanna@elitemodel.is eða í síma 571 51 51
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FRÁBÆR STEMMING Á KEXI
Ný EGF-húðnæring fyrir líkamann var kynnt með glæsibrag Á Kexi Hosteli á dögunum. Það var fjölmennt á kynningunni 
sem sjónvarpskonan Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir stýrði með stæl. Húðnæringin eykur kollagen í húðinni og er þriðja 
varan í EGF-húðvörulínu Sif Cosmetics og er þróuð af nýsköpunarfyrirtækinu Cosmetics. Að kynningunni lokinni voru 
gestir svo leystir út með nýju vörunni.

Ingibjörg og Rósa úr Fríhöfninni.

Ragnhildur Steinunn og Þórunn Lárusdóttir.

Bryndís Skúladóttir og Svana Helen Björnsdóttir, for-
maður Samtaka Iðnaðarins.

Brynja Magnúsdóttir sölustjóri Sif Cosmetics og 
Sigga Lund.

Erla Eðvarðsdóttir og Helena Hafsteinsdóttir. MYNDIR/SIGURJÓN RAGNAR

Erla Hlynsdóttir fréttamaður á Stöð 2, Björn Örvar framkvæmdastjóri Sif Cosme-
tics og ORF Líftækni og Tobba Marinós.

MOTO HIGH  
WAIST  
JAMIE JEANS

Margir litir til.  
11.990 kr.

TOPSHOP SMÁRALIND  
OG TOPSHOP KRINGLUNNI

ANIMAL PRINT 
FISHTAIL TOP

Líka til í svörtu.  
9.990 kr.

TOPSHOP SMÁRALIND 
OG TOPSHOP KRINGLUNNI

TOPSHOP KYNNIR:

Ragnhildur Stein-
unn tók viðtal við leikkon-

una Þórunni Lárusdóttir sem 
hefur undanfarinn mánuð tekið þátt 

í merkilegri tilraun hjá Sif Cosmetics. 
Hún hefur ásamt fimm öðrum konum 
borið EGF-húðdropana á hægri hlið 
andlitsins eingöngu. Hún lýsti upp-
lifun sinni fyrir gestum og sagðist 

sjá greinilegan mun á hægri 
og vinstri hlið andlitsins. 

7.20 Vakna, fer í bað, fæ mér 
hollan og góðan morgunmat, 
gef voffanum mínum að borða 
og heilsa fólkinu.

8.20 Keyri til Los Ange-
les í gegn um nokkur hverfi og 
hlusta á útvarpsfréttir og Yela-
wolf.

8.45 Kem í kvikmyndafyrirtæk-
ið, vinnuna mína og heilsa öllum 
brjálæðingunum.

12.00 Hittingur með einhvers 
konar kaffifíklum.

15.30 Tek mér stutta vinnu-
pásu í garðsófanum og skrifa 
skissur.

17.30 Fer í míní fjallgöngu 
með Elizabeth vinkonu.

18.45 Borða taílenskan mat 
með Mette-Marie vinkonu.

19.45 Framleiðslufundur með 
Icelandic Poniez þar sem farið 
er yfir tökur helgarinnar, hand-
rit, skotlista, og svo framvegis.

21.30 Kvöldkaffi með uppá-
halds!

22.45 Les, horfi á Jason Reit-
man-mynd, þakka Guði fyrir 
góðan dag.

ÞAKKAR FYRIR HVERN DAG
RAGNHILDUR MAGNÚSDÓTTIR:   Framleiðandi og handritshöfundur

DAGUR Í LÍFI RAGNHILDAR

Hólið þessa vikuna fær blaðamað-
urinn Sólveig Jónsdóttir, höfundur 
skáldsögunnar Korter, sem kom 
út á dögunum. Korter er hressileg 
saga fyrir konur á öllum aldri um 
fjórar dætur Reykjavíkur sem eiga 

fátt sameiginlegt annað en 101 
Reykjavík og griðastaðinn Café 

Korter. Bókin fjallar um lífið, 
ástina og að „þetta reddist allt 
saman að lokum“. 

Sjá nánar á visir.is/lifid

Dalvegi 18, Kóp. 
Sími 568 6500
www.fondra.is

Opið 10-18 virka daga, 
Laugardaga opið frá 11-16

  Martha 
Stewart 

hefur hannað
nýja lita og 
stenslalínu,
sem nú fæst 
hjá okkur.

Úrval 
af 

stenslum 
og 

málningu
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DAGUR Í LÍFI KRISTRÚNAR

09.00 Vöknum við Baltasar. Hann
fyrir daginn, hann fer svo í stólin
tek mig til fyrir daginn.

10.00 Ég fæ mér morgunmat og 
agalega svangur þegar hann vak
saman um heimsmálin, þangað 

12.00 Set Baltasar í útiföt eftir ve
vagninn sinn að sofa. Ég fer í gö
Annars er ég að læra að nota tím

14.00-14.30 Baltasar vaknar. Hann
hafa sofið úti í ferska loftinu. Þá 
drekka.

15.00 Fáum heimsókn eða förum
að fara og fá okkur gott kaffi. Ba
sig og spjalla við vinkonur möm

17.00 Baltasar drekkur aftur og é

18.00 Kvöldmatur.

20.00 Við erum yfirleitt hjá ömmu

21.00 Baltasar fer í bað eða sturt
nudd sem hann elskar og síðan 

22.00 Baltasar leikur sér í stólnum
fær svo að drekka aftur.

23.00 Baltasar sofnaður á slaginu

06.00 Næsta morgun. Baltasar vi
Hann heldur svo áfram að sofa t

ÞETTA VAR BESTA 
STUND LÍFS MÍNS
Fyrirsætan Kristrún Ösp Barkardóttir sem eignaðist frumburðinn 
Baltasar Börk í byrjun mars vissi ekki hver faðir drengsins var fyrr 
en í vikunni sem leið. Hún ræðir meðgönguna, samband sitt við 
Svein Andra Sveinsson, föður drengsins, og bjarta framtíðina.

KRISTRÚN ÖSP BARKARDÓTTIR
ALDUR:  22 ára
HJÚSKAPARSTAÐA:  Einhleyp
BÖRN:  Baltasar Börkur Sveinsson
LÍKAMSRÆKTIN:  Þessa dagana eru 
það göngutúrar með soninn í vagn-
inum.
TÍMARITIÐ:  Finnst skemmtilegt að 
kíkja í hin ýmsu erlendu tískutímarit.
SJÓNVARPSÞÁTTURINN:  Desperate 
Housewives

Hvernig var meðgangan og hve-
nær kom prinsinn, Baltasar Börk-
ur, í heiminn? Meðgangan gekk 
rosalega vel, ég upplifði þreytu og 
skapsveiflur af og til, annars leið mér 
mjög vel mest allan tímann. Sonur-
inn kom svo í heiminn þann 2. mars 
eða viku fyrir tímann.

Hvernig upplifðir þú fæðinguna? 
Fæðingin gekk eins og í sögu. 
Ég var komin með góða verki um 
klukkan fjögur um nóttina og fékk 

prinsinn í fangið fjórum klukku-
stundum síðar.

Ég var ofboðslega spennt, var 
ekkert kvíðin enda búin að undir-
búa mig vel og lesa mér mikið til um 
fæðingar. Þetta var besta stund lífs 
míns og mér fannst allt ferlið í kring-
um fæðinguna yndislegt og rosalega 
spennandi. Ég fékk ofsalega góða 
og persónulega þjónustu á sjúkra-
húsinu á Akureyri, það er sko ekki 
hægt að kvarta yfir ljósmæðrunum 
þar.

Hafði það áhrif á þig á meðgöng-
unni og í fæðingunni að þú viss-
ir ekki hver faðir drengsins var. Það 
hlýtur að hafa tekið á? Nei, í raun-
inni ekki og þá kannski vegna þess 
að þetta er mín fyrsta meðganga og 
ég hef ekki upplifað það að ganga 
í gegnum þetta með maka. Hins 
vegar er enginn eins stoltur af börn-
unum sínum og sjálfir foreldrarnir og 
það var mjög leiðinlegt að deila því 

ekki með neinum á meðgöngunni 
eða í fæðingunni.

Finnur þú miklar breytingar á 
þér eftir að þú varðst móðir? Ég 
finn engar breytingar líkamlega, ég 
fór í sömu þyngd tveimur vikum eftir 
fæðinguna og ég var fyrir meðgöngu 
og slapp við allan bjúg. Ég var orðin 
heldur þreytt í bakinu á meðgöng-
unni en það fór um leið og hef ég 
ekki fundið fyrir því síðan ég átti. 
Ég hef aðallega breyst andlega. Ég 
hugsa allt öðruvísi núna, veit ekki 
hvernig ég get lýst því en ég er til 
dæmis orðin ofboðslega skipulögð. 
Ég veit hreinlega ekki við hvað ég 
var alltaf upptekin alla daga og allan 
daginn áður en ég eignaðist barn.

Hvað kom þér mest á óvart þegar 
þú gekkst með Baltasar og þegar 
hann fæddist? Hversu sterk tengsl 
mín við ófætt barn mitt urðu á með-
göngunni, datt ekki í hug að hægt 
væri að elska barn svona mikið án 
þess að hafa séð það eða kynnst.

Hver var viðstaddur fæðingu 
drengsins? Móðir mín og systir voru 
viðstaddar og veittu mér yndis legan 
stuðning. Fæðingin hefði ekki verið 
eins án þeirra.

Nú hefur verið fjallað mikið um 
þig og þitt einkalíf í fjölmiðlum 
– hvernig tekur þú því og hvaða 
skoðun hefur þú á því? Ég hef allt-
af verið ofboðslega opin manneskja 
og eins og ein góð vinkona mín segir 
þá er aldrei lognmolla í kringum mig 
og það er líklega það sem gerir fólk 

forvitið því varla hefði umfjöllunin 
verið svona mikil síðustu ár ef eng-
inn hefði haft áhuga á því að fylgj-
ast með mér.

Mér fannst athyglin ekki leiðin-
leg þegar ég var sautján ára gömul 
þegar allt byrjaði, hins vegar varð 
það fljótt þreytandi sérstaklega 
þegar DV ákvað að vera með ein-
hvers konar eineltisherferð gegn 
mér. 

Mér finnst reyndar enn alveg ótrú-
legt að fólk nenni að skrifa og lesa 
heilu færslurnar um mig og spá í því 
hvað ég sé að gera en kannski er 
það hrós og merki um að fólk telji 
mig lifa spennandi lífi. Það virðist 
alltaf rata í fréttirnar þegar Íslend-
ingar ná sér í þekkta, erlenda maka, 
svo held ég að þetta hafi bara undið 
upp á sig eftir það í mínu tilfelli. Ég 
hef allavega aldrei þurft að öskra 
eftir eða biðja um athygli fjölmiðla 
á nokkurn hátt það er nokkuð víst.

Gróa á Leiti – lætur þú kjaftasög-
urnar hafa áhrif á þitt jafnvægi og 
vellíðan?

Ég tel mig mjög sterka manneskju 
og hef haldið mínu striki þrátt fyrir 
kjaftaganginn. Á meðgöngunni var 
mér hins vegar ekki alveg sama og 
ef ég á að segja alveg eins og er  
þá olli það mér töluverðri vanlíðan 
hvernig fjallað var um mig stans-
laust þrátt fyrir að ég hefði grátbeð-
ið þessa ákveðnu fjölmiðla um að 
slaka á í þessum fréttaflutningi, svo 
ekki sé talað um athugasemdakerfi á 

NIVEA PURE & NATURAL FIRMING

Nýja NIVEA Pure & Natural Firming 
kremið sem inniheldur lífrænt 
Burdock þykkni og lífræna Arganolíu 
endurnýjar, nærir, eykur teyjanleika, 
mýkir, styrkir og stinnir húðina, auk 
þess að gefa góðan raka. 

NIVEA KYNNIR:



R OG BALTASARS

n fær að drekka og ég set hann í fötin 
nn sinn að skoða dótið sitt á meðan ég 

Baltasar vill yfirleitt drekka aftur enda 
knar. Við skoðum dótið og spjöllum 
til hann fer að sofa í vagninum sínum.

eðri að sjálfsögðu og legg hann út í 
öngutúr með vagninn ef ég hef tíma. 
mann og laga til hjá okkur.

n er alltaf svo glaður og sæll eftir að 
er það ný bleyja og gef honum að 

m í heimsókn. Okkur finnst voða gaman 
altasar elskar að skoða fólkið í kringum 
mu auðvitað.

ég fer að undirbúa matinn.

u hans og afa og hann leggur sig.

tu. Hann striplast og fær svo ungbarna-
í náttfötin sín.

m sínum og ég sýni honum dótið. Hann 

u!

ll koma upp í til mín og fá að drekka. 
til klukkan níu.

Kristrún Ösp 
nýtur þess að 

vera móðir. 

netinu, þetta er í raun ekkert annað 
en einelti á netinu. 

Það er eiginlega alveg ótrúlegt 
hvað fullorðið fólk getur látið ljóta 
hluti út úr sér um aðra en eru svo 
á sama tíma að brýna fyrir börn-
um sínum að einelti sé ljótt. Það 
er nokkuð víst að blessuðu börn-
in læra það sem fyrir þeim er haft. 
Þetta var ekki auðvelt að eiga við 
með aukið hormónaflæði og sjálf 
var ég að ná áttum á þessum tíma. 
Ég átti að vísu góða vinnufélaga 
og vini fyrir sunnan sem stóðu við 
bakið á mér og er ég þeim mjög 
þakklát fyrir það.

Hvernig brást þú við (í hjartanu) 
þegar þú fékkst fréttirnar að Sveinn 
Andri væri faðir Baltasars? Aðal-
lega léttir. Nú er allt komið á hreint 
eftir allan þennan tíma sem er góð 
tilfinning. Ég vissi ekki alveg hvor-
um eða hverjum ég ætti að tilkynna 
þetta fyrst eða hvernig maður snýr 
sér í svona máli, enda er ég ekki oft 
að lenda í þessu en vissulega sam-
gladdist ég honum, hann á fjög-
ur börn úr fyrra sambandi og er of-
boðslega góður pabbi. Baltasar á 
góðan föður og stórkostleg systkini.

Hvernig brást maðurinn sem kom 
einnig til greina sem faðir Baltasars 

við fréttunum um að Sveinn Andri 
væri faðir drengsins? Mér finnst 
það ekki mitt að segja. Við getum 
orðað það þannig að við erum mjög 
góðir vinir.

Varstu viss um að Sveinn Andri 
væri faðir drengsins? Ég hafði til-
finningu fyrir því. Ég var alltaf að sjá 
svip hjá honum sem minnti mig á 
Svein Andra, hins vegar var ég ekki 
alveg viss en núna þegar það er 
komið í ljós fer það ekki milli mála. 

„Það gleður mig að kynna þenn-
an unga og myndarlega pilt – hann 
heitir Baltasar Börkur og hann er 
Sveinsson. Lífið er yndislegt og Guð 

er góður,“ skrifaði Sveinn Andri á 
Facebook-síðuna sína í vikunni. 

Hvernig brást hann við þegar 
hann fékk fréttirnar? Vissulega var 
honum brugðið smávegis fyrst en 
auðvitað agalega glaður og stoltur 
enda ekki annað hægt með þennan 
gullmola.

Hvernig er sambandið milli þín 
og Sveins Andra í dag og hvern-
ig hefur það verið síðan þú viss-
ir að þú varst barnshafandi? Sam-
bandið var ekki mikið á meðgöng-
unni enda fannst mér það þeirra val 

MYND/HEIÐA.IS
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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.
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samband sonar míns við föður sinn 
skipta miklu máli. Ég hef aldrei 
skilið mæður sem banna börnum 
sínum að umgangast pabba sinn 
þrátt fyrir erfiðleika sem hafa átt 
sér stað þeirra á milli. Svo lengi sem 
hann er góður við barnið þá mun ég 
virða barnsföður minn.

Færðu stuðning frá fjölskyldu 
þinni? Ég fæ rosalega mikinn stuðn-
ing frá báðum foreldrum mínum, 
systur minni og öðrum í fjölskyld-
unni.

Heiðdís vinkona mín hefur líka 
stutt mig og hjálpað ómetanlega 
mikið. Áður en ég fór að kom-
ast með hann út var orðið frekar 
þreytandi að vera inni en hún kom 
í heimsókn á hverjum einasta degi 
til okkar, ásamt öllu öðru sem hún 
hefur hjálpað mér með og gert fyrir 
mig.

Hvernig var þitt uppeldi og æska? 
Ég ólst upp á Akureyri hjá föður 
mínum og móður ásamt tveim systk-
inum. Pabbi minn er ofboðslega ró-
legur og traustur maður sem alltaf 
er hægt að leita til og fá góð ráð 
hjá, mamma er hlý og góð kona sem 
vill öllum vel, hún er mikil húsmóðir 
og það hefur alltaf verið glansandi 
hreint heimilið og besti matur í heimi 
á boðstólnum, ég ætla tileinka mér 
öll húsráðin hennar enda alltaf að 
læra af henni.

Mamma og pabbi voru alltaf að 
gera eitthvað skemmtilegt með 
okkur systkinin, ég man helst eftir 
ferðum sem við fórum gjarnan í 
sveitina með vinafólki mömmu og 
pabba ásamt vetrarferðum, þar 
vorum við í gömlu húsi við fjallsrót, 
eyddum svo deginum í að labba 
upp fjallið og renna okkur svo niður 
á sleðum og snjóþotum. Ég mun 
skapa góðar æskuminningar fyrir 
son minn rétt eins og foreldrar mínir 
gerðu fyrir mig, mér þykir mjög vænt 
um þær.

Eru mamma þín og pabbi 
ánægð með þá staðreynd að 
Sveinn Andri er faðir fal lega 
drengsins? Já, ég held að þau séu 
sátt með það.

Hvar sérðu ykkur mæðgin eftir 
tíu ár? Vonandi skánar staðan í 
þjóðfélaginu svo við unga fólkið 
höfum tök á að kaupa framtíðar-
húsnæði.

Ég sé okkur fyrir mér í fallegu 
húsnæði í góðu bæjarfélagi nálægt 
okkar nánustu, ég komin í framtíð-
arstarfið og Baltasar Börkur væri 
glaður og ánægður í skólanum 
sínum og í lífinu almennt.

Hvert stefnir þú eftir fæðingar-
orlof? Ég er í fullu fjarnámi í orlof-
inu, ætla svo í dagskóla eftir orlof 
til að klára það sem ég á eftir til 
stúdentsprófs og að því loknu ætla 
ég í háskóla.

Ertu opin fyrir að hleypa öðrum 
manni inn í líf ykkar nú þegar þú 
ert orðin móðir? Eini karlmaður-
inn í mínu lífi alla meðgönguna var 
Hermann, samkynhneigður besti 
vinur minn sem ég kýs reyndar 
að kalla konuna mína. Við bjugg-
um saman nær alla meðgönguna 
en hann reyndist mér ótrúlega vel. 
Þrátt fyrir nokkur rifrildi og brjálæð-
isköst þá stóð hann svo sannarlega 
þétt við bakið á mér og gerir enn í 
dag nú þegar sonur minn er kom-
inn í heiminn. En ef sá rétti birtist er 
það bara jákvætt en ég verð róleg 
þangað til.

Hvaða kosti þarf maður að 
bera til að þú opnir hjarta þitt á 
ný? Fyrst og fremst barngóður og 
í öðru lagi stabíll í lífinu.

En að þér Kristrún Ösp. Ertu að 
upplifa drauma þína? Allt sem ég 
vil vera að gera þessa stundina er 
í gangi. Ég held að við eigum okkur 
drauma allt okkar líf, um leið og 
einn rætist kemur annar upp í hug-
ann. Ég ætla því að halda áfram að 
láta gamla og nýja rætast.

Nú býrðu á Akureyri – er það 
framtíðarheimili þitt? Mér hefur 
alltaf þótt mjög vænt um Norður-
landið, það var ekki nógu spenn-
andi fyrir mig áður en núna þegar 
ég er komin með barn og er að fara 
að mennta mig næstu árin þá er 
það mjög góður kostur að vera hér 
í kringum flest alla sem við elskum.

Fyrirsætuferillinn þinn – stefn-
ir þú á fleiri fyrirsætustörf í fram-
tíðinni? Nei, ég hef sagt lokið við 
fyrirsætustörf nema þá kannski á 
fjölskyldumyndum í framtíðinni.

Takk fyrir að deila reynslu þinni 
með okkur Kristrún. Eitthvað sem 
þú vilt segja að lokum? Komdu 
fram við náungann eins og þú vilt 
að sé komið fram við þig.

Fallegra gerist það ekki. Móðir og sonur á góðri stundu. MYNDIR/HEIÐA.IS

hversu mikið þeir fylgdust með. 
Við töluðum samt saman af og 
til, til þess að athuga með hvort 
annað. Ég var lengur en ég gerði 
mér grein fyrir að jafna mig á sam-
bandsslitunum. Eftir að ég náði því 
held ég að samskiptin hafi orðið 
góð okkar á milli. Ég held við séum 
fínir vinir og vonandi náum við að 
rækta vinasambandið enn meira í 
framtíðinni.

Er Baltasar líkur pabba sínum 
? Já, það er mikill svipur svo er 
Baltasar Börkur ofboðslega róleg-
ur og yfirvegaður og mjög spek-
ingslegur.

Heldur þú að þið Sveinn Andri 
eigið eftir að taka saman aftur í 
framtíðinni ? Nei, það er ekki inni í 
myndinni hjá okkur. Ég held að við 
höfum gert okkar tilraun til þess að 
vera saman og hún gekk ekki upp 
því miður.

Hvers óskar þú þér þegar þú 
horfir fram á við? Það er sjald-
an planið held ég að vera einstæð 
með barn, og ég hafði ekki hugs-
að mér að það yrði þannig. Það er 
erfitt og getur tekið á. Lífið væri 
hins vegar ekki skemmtilegt ef það 
væri auðvelt.  Ég er hætt að spá 
fram í tímann, það hefur sýnt sig 
að maður veit ekkert hverju von 
er á!

En ef v ið ræðum samband 
Baltasars og föður hans? Ég tel 

Framhald af síðu 7

10 ára
Hjallabrekku 1, 200 Kópavogi

Okkur þætti vænt um
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KOMNAR Í SUMARSKAP
Sumarið er tíminn til að fara út, anda að sér súrefni, hreyfa sig og njóta. Lífið spurði nokkrar hressar konur hvað sumarið hefði í för með 
sér fyrir þær og hvaða sport væri í uppáhaldi.

ER SÚREFNISFÍKILL
SIGRÍÐUR ARNARDÓTTIR METSÖLURITHÖFUNDUR
1. Já, ég er komin í sumarskap. Það gerðist um 

leið og krókusarnir kíktu upp úr jörðinni og 
boðuðu vorkomuna. 
2. Ég er búin að pumpa í dekkin á hjólinu 
og komin af stað. En gönguskóna þarf 
ég ekki að draga fram því ég nota þá 

stöðugt. 
3. Ég er súrefnisfíkill og á erfitt 

með að vera innandyra á sumrin. 
Ég geng, fer í sund, geng reglu-
lega á Esjuna og hjóla.
4. Ég stefni ekki beint að því 
að prófa nýtt sport í sumar – en 

það er aldrei að vita hvað gerist. 

NÝBYRJUÐ Í HESTAMENNSKUNNI
BRYNDÍS ÁSMUNDSDÓTTIR LEIKKONA
1. Sumarskapið er komið, sumarkjóll-

inn og sumarskórnir líka!
2.  Fjölnir er búinn að taka hjól-

in okkar í gegn og nú skal 
sko hjólað. Annars er ég 
að safna mér fyrir nýjum 
gönguskóm.

3. Útivistin mín á 
sumrin eru sund-
ferðir og reglulegir 
hjólatúrar.

4. Nýjasta sportið mitt er hesta-
mennska. En svo langar mig svolítið að prófa 
golf við tækifæri. 

GÖNGUSKÓRNIR ALLTAF INNAN SEILINGAR
SIGURLÍN MARGRÉT SIGURÐARDÓTTIR TÁKNMÁLSÞULA.
1. Jú, eitthvað smá, brúnin að léttast, og 

eigum við ekki að segja að maður bros-
ir meira og sé bjartsýnni svona að 
þungum vetri slepptum. Þessa dag-
ana elda ég léttari mat, drekk meira 
vatn og sæki meira í liti í fötum 
heldur en svart sem maður er 
oftast í en þó sleppir maður 
víst aldrei svarta litnum alveg.

2. Gönguskórnir eru alltaf innan 
næstu seilingar hjá mér, 
sama hvaða árstíð er. Ég á 
tvo reyndar og þessa dag-
ana geng ég í þeim léttari. 
Ég geng svona 5-10 km á 
kvöldin. 

3. Það er mest göngur, svo hjóla 
ég líka og fer meira í sund en 
á veturna. 

4. Nei, en kæmi alveg til greina ef það væri 
spennandi og þægilegt fyrir mig. Kannski golf 
kæmi þá helst til greina.

MAÍMÁNUÐUR Í UPPÁHALDI
REGÍNA ÓSK ÓSKARSDÓTTIR LEIKKONA.
1. Ég er komin í svaka sumarskap og er farin að 

draga fram og kaupa mér sumarkjóla, en ég er 
rosalega mikil kjólakona. Geng nánast aldrei í 
buxum, nema þegar ég er að hreyfa mig.

2.  Ég á ekki hjól eða línuskauta, en börnin eiga 
þetta allt saman. Þannig að ég fer yfirleitt með 
þeim í hlaupaskónum og geng eða hleyp með.  

3. Mér finnst rosalega gaman að vera sem mest 
úti á sumrin. Þá stunda ég mest göngu-
túra, skokk og svo finnst mér æði að synda á 
morgnana. Er stundum pínu löt samt að koma 
mér af stað þegar allir eru í fríi og er því yfir-
leitt duglegust 
á vorin.  

4. Ég er alltaf á 
leiðinni að láta 
smita mig af 
golfbakterí-
unni og hver 
veit nema við 
hjónin skellum 
okkur í tíma!

1. Ertu komin í sumarskap?
2. Ertu búin að draga fram hjólið/línuskautana/hlaupaskóna/gönguskóna?
3. Hvaða útivist stundar þú yfirleitt á sumrin?
4. Stefnirðu á að prófa eitthvað nýtt sport þetta sumarið?

HE
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„FÁGAÐIR LITIR ALVEG ÚT Í FINGURGÓMA, ÉG NOTA COLOR  
RICHE NAGLALAKK NR. 613 BLUE REEF OG VARALIT NR. 297.“

ÓTRÚLEGAR  
SAMSETNINGAR

FRÁBÆRIR LITIR  
OG GLANS

Milla Jovovich

SLITSTERK GEL-FORMÚLA
10 DAGA GLANS 
48 FALLEGIR LITIR

NÝTT!  



LIFÐU VEL!

FLORIDANA
VÍTAMÍNSAFI
Floridana Vítamínsafi er blanda af 
ávöxtum og paprikum, full af 
vítamínum frá náttúrunnar hendi. 

A-vítamín er nauðsynlegt fyrir sjón, húð og starfsemi 
ónæmiskerfisins.

C-vítamín er talið efla ónæmiskerfi líkamans og 
tryggja að það starfi eðlilega við áreynslu.

E-vítamín er mikilvægt andoxunarefni sem verndar 
frumur og er nauðsynlegt fyrir starfsemi taugakerfisins. 

Hugsaðu um heilsuna og 
drekktu Floridana Vítamínsafa.

FÍ
T

O
N

 /
 S

ÍA

50% ráðlagður dagsskammtur
af A-, C- og E-vítamínum í 330 ml



HELGARMATURINN

Hanna Kristín Didriksen 
setur heilsuna í forgang og 
vandar hvað hún setur ofan 
í kroppinn. Töluvert er síðan 
hún tók sykur og hveiti úr 
fæðu sinni en hér deilir hún 
einmitt gómsætri vefju með 
okkur sem er laus við hvort 
tveggja.

Prótínvefja 
að hætti Hönnu Kristínar
1 bolli eggjahvítur
1 dl plain protein (herbó)
1 dl maísmjöl
3 tsk. hvítlauksduft
½ tsk. sjávarsalt

Hærið vel í hrærivél og gerið 
klárt fyrir steikingu, notið 
pönnukökupönnu sem búið er 
að hita upp, lækkið svo hitann á 
2 og steikið pönnukökurnar.

Berið fram með: 
mildri salsasósu
spínati
rauðlauk
tómötum
agúrku
matreiddum 
kjúklingi
sýrðum rjóma 
með hvítlauk
gulri papriku.

TVÍBURARNIR DAFNA VEL
„Ég er enn þá að átta mig á þessu, blessunin að eiga 
þennan fallega hóp sem umvefur mig, börnin mín skipta 
mig öllu máli og ef ég ætti að lýsa tilfinningunni þá er 
ég auðmjúk og þakklát fyrir þessar gjafir sem börnin 
mín eru og að fá tvo svo dásamlega drengi í restina er 
yfirþyrmandi dásamlegt. Eins gott að ég er föst inni að 
gefa brjóst allan daginn á meðan mesta „blissið“ er að 

líða hjá. Ég hlýt að vera óþolandi væmin núna, segir 
Íris Kristinsdóttir, leik- og söngkona, sem eign-

aðist tvíburadrengi á dögunum. Fyrir á Íris átján 
ára og fjögurra ára drengi og sex ára stelpu en 
maðurinn hennar, Grettir Adolf Haraldsson 
byggingatæknifræðingur, á átta ára dreng.

NÝTT LÍF
Hagfræðingurinn Sigríð-
ur Mogensen, fyrrver-
andi fréttakona á Stöð 2 

og núverandi starfsmað-
ur sérstaks saksóknara, 
og unnusti hennar, Þórð-
ur Gunnarsson hagfræð-
ingur, eiga von á sínu 
fyrsta barni. Frumburð-

urinn er væntan-
legur í heim-

inn í októ-
ber. 

Ný Prentmiðlakönnun Capacent Gallup fyrir janúar til mars sýnir sterka stöðu Fréttablaðsins 
meðal fólksins í landinu, sem langmest lesna blaðið. Til dæmis lesa rúmlega 69% íbúa
höfuðborgarsvæðisins milli átján og fimmtugs að meðaltali hvert tölublað Fréttablaðsins – 
meira en tvöfalt fleiri en lesa það dagblað sem kemur næst á eftir. 

Við erum stolt af þessum glæsilega árangri og munum halda áfram að miðla skemmtilegu og 
upplýsandi efni, hlusta á raddir lesenda og vera líflegur vettvangur fyrir skoðanaskipti.

Fréttablaðið er 
mest lesið

arft...Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. Janúar til mars 2012, meðallestur á tölublað.

Fréttablaðið
Morgunblaðið
DV
Fréttatíminn
Finnur.is
Monitor
Viðskiptablaðið

73,5%
34,5%
11,1%
54,5%
41,5%
23,0%
10,7%

60,1%
33,6%
10,6%
40,7%
31,9%
22,0%
9,2%

12-80 ára Höfuðbsv. Landið allt

Fréttablaðið
Morgunblaðið
DV
Fréttatíminn
Finnur.is
Monitor
Viðskiptablaðið

69,3%
27,5%
8,1%
48,4%
32,0%
21,4%
9,5%

57,8%
27,1%
7,8%
35,5%
25,4%
20,3%
8,1%

18-49 ára Höfuðbsv. Landið allt

Allt sem þú þaarftAllt sem þú þa



BÍLAR &
FARATÆKI

Subaru Legacy GL Sport 4WD 09/2005 
ek 104 þ.km 5 gira Flottur bíll er á 
staðnum verð 1390 þús

MMC L200 Club Cab DIESEL 4X4 
12/2001 (árg 2002) ek 251 þ.km, nyleg 
tímareim ny skoðaður (13) verð 850 
þús

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

CHEVROLET SUBURBAN 2500 1998 
EK. 235Þ.KM 6.5 DISEL 8MANNA 
LEÐUR,35” BREITTUR NÝSKOÐAÐUR 
GÓÐUR BÍLL V-1490.

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 110 Rvk

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

EKINN AÐEINS 13.Þ KM
 AUDI Q7 S-LINE PANORAMA. 
Árgerð 2007, ekinn aðeins 13.þ 
km,sjálfskiptur,topp eintak með 
gjörsamlega öllu.Verð 8.980.000. 
Rnr.311672.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

MM Pajero Instyle Dísel Árgerð 
05/2007, ekinn 71þ.km, ssk, leður, 1 
eigandi o.mfl. Mjög gott eintak! Verð 
5.590.000kr. Raðnúmer 152111. Sjá 
nánar á www.stora.is

MM L200 Dísel Árgerð 11/2009, ekinn 
25þ.km, ssk, a/c, pallhús. Bíll sem 
er eins og nýr! Verð 4.290.000kr. 
Raðnúmer 131223. Sjá nánar á www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

TOYOTA Rav4. Árgerð 2007, ekinn 89 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Tilboð 2.290.000. 
Rnr.332481.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

HOBBY 560 ufe. Árgerð 2008, Verð 
3.290.000. Rnr.204517. Getum bætt 
við okkur öllum gerðum af vögnum í 
stærsta innisal landsins.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

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

SUZUKI GSX-R 1000 K7 06/2007, 
ekið 22 Þ.km, tölvukubbur og 
Yoshimurapúst ofl. Verð 1.490.000. 
Vortilboð 1.190.000 Raðnr. 270802 á 
www.hofdahollin.is - Hjólið er í salnum 
á nýja staðnum að Funahöfða 1.

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

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

Til sölu

Save the Children á Íslandi
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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

VICTORY Vegas 8-ball v06ab26ca. 
Árgerð 2006, ekinn 2 Þ.KM, bensín, 6 
gírar. Verð 2.490.000. Rnr.132798. Ýmis 
skipti . 517-1111.

MMC Pajero int.turbo diesel/langur 
35”. Árgerð 1998, ekinn 247 Þ.KM, 
dísel, 5 gírar. Tilboðsverð 690 þús. 
Rnr.115395. Uppl. síma 517-1111.

M.BENZ ML 500. Árgerð 2006, 
ekinn 129 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 4.790.000. Rnr.132872. 
Uppl. síma 517-1111.

FORD F150 supercrew 4x4 king 
ranch. Árgerð 8/2007, ekinn 70 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.890.000. 
Rnr.133219. Uppl. síma 5171111.

AUDI A3 attraction tilboðsverð . Árgerð 
2001, ekinn 172 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 590.000. Rnr.120736 Uppl. síma 
517-1111.

BMW M6. Árgerð 2007, ekinn 39 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 13.900.000. 
Rnr.125316. Glæsilegur bíll. Skipti 
möguleg.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

NISSAN Terrano ll. Árgerð 1998, ekinn 
212 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 489þ 
TOPP BÍLL Rnr.154914. Möguleiki á 
100% VISA-rað láni í allt að 36 mánuði

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

MMC OUTLANDER DISEL
Til sölu þessi glæsilegi Outlander disel 
eyðir um 8 til 9 innanbæjar. Sjö manna, 
leður sæti ,ekinn 98.000 dráttarkrókur, 
beinskiptur 6 gíra. skoða skipti á ódýrari 
bíl. VERÐ 3.390.000 Upplýsingar í síma 
7776409 eða 7779110.

Toyota Previa 5/2006 ek. 98þ. 
Dráttarbeisli, dökkar rúður, álfelgur, 
sumar og vetrard. Verð 2.9 mkr Uppl. 
í s. 895 6555 eða á bjornasb@gmail.
com

Toyota Aygo’06 ek. 68 þús. álfelgur, 
dökkar rúður, vindskeið. glæný 
sumardekk ákv. 360þ. Verð 990 þús. 
s. 898-7410.

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.

Ódýrir bílar!!
Peugot 406 2000. 5 gíra, ný kúpling, 2 
eig. V. 320 þ. Legacy ‘92, ökufær, sennil. 
farinn headp. Heill bíll, V. 70 þ. báðir sk. 
13 S. 821-9887.

 0-250 þús.

Dueler lítið notuð sumardekk 20” P 
245/50 R20. 4 stk. verð 90 þús. Uppl. 
820 3300

 250-499 þús.

Primera 2001 Tilboð 295 
þús!

Nissan Primera árg. 2001 ek.170 þús., 
beinskiptur, ný skoðaður 2013, álfegur, 
cd, ofl. góður bíll. Ásett verð 520 þús. 
TILBOÐ 295 ÞÚS. s. 841 8955.

Til sölu nýtt GPS map 5012. Tækið 
hefur aldrei verið notað og er enn í 
kassanum. Tækið er með 12” snertiskjá 
og hentar í báta og stóra bíla. Verð nýtt 
hjá Garmin.is 660 þús. Verð 450 þús. S: 
6605928 theodor@jttaekni.is

VW Passat árg. 1999 Ek. 198þ, sumar 
og nelgd vetrardekk, skoðaður 2013. 
Góður bíll. Uppl. 8921844.

 1-2 milljónir

Nissan x-Trail SE ‘06 ek. 83þús. s.s. 
sóllúga, krókur 17” álfelgur. Verð 1,7 m. 
kr. eða tilboð. Uppl. 6902160.

 2 milljónir +

BMW 630i M/Shadowline. árg. 5/2005 
ekinn 83þ., stórglæsilegur umboðsbíll. 
Verð 5.890.- s. 848 4962.

 Bílar óskast

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

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

 Mótorhjól

Rafvespurnar eru komnar. Tilboð út 
mai 139.000. uppls. á www.ebilar.is 
s. 8960698.

Honda CRF 450X til sölu, árg. 05, lítið 
notað toppeintak. V. 590 þ. S. 892 5195

Kawasaki KLE500, árg.’07. Ekið 
14þús.km. Mjög gott hjól sem hægt 
er að aka hvort sem er á malbiki 
eða á hálendisvegum. Verð 670þús. 
S:8976045

 Kerrur

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

 Pallhýsi

Til sölu nokkrar tegundir pallhýsa. Til 
sýnis hjá P. Karlsson Ögurhvarfi 2, 
Kóp, milli kl. 10-18. Nánari uppl. í síma 
849 2220.

 Vinnuvélar

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR 
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS 
HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 561-
8373 www.dslausnir.is

 Bátar

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

 Flug

Flugvélin TF-DÍS PIPER CHEROKEE 
WARRIOR 160HP er til sölu. Flugvélin 
var árskoðuð +ARC í lok des sl. 
Motortími frá aðalskoðun ( MOH ) 
er u.þ.b. 1000tímar. Verð kr 4,5m. 
S.5538706 eða 8923055.

 Varahlutir

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.

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.

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.

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.

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

 Viðgerðir

AB Pústþjónusta
Pústviðgerðir og sérsmíði. Fljót og góð 
þjónusta. S. 555 6020.

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.

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Pawel ræsting 
Öll almenn alþrif BESTA VERÐ fyrir 
teppi, steinteppi og bón á gólf. S. 842 
6522.

 Garðyrkja

Vinnan Göfgar
Alhliða Garðaþjónusta 
Gæði framar öllu 
vinnangofgar.is 
sími 778-0100.

Garðklippingar og 
garðsláttur

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

Klippingar, listrænar klippingar og allt 
sem viðkemur trjám. Tuga ára reynsla 
og skjót þjónusta. Trjámann s. 860 
4493

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

 Bókhald

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

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

 Málarar

Vinnan Göfgar
Alhliða Málningarþjónusta. 
Gæði framar öllu vinnangofgar.is 
sími 778-0100.

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

Málarameistari
Öll almenn málningarvinna. Egill s. 
868 5171.

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

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

 Tölvur

 Nudd

Stjörnunudd! Vöðva, slökunar, 
partanudd. Uppl. í síma 8460202. 
Opið 11-18.

NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd 101 
RVK. S. 857 0740. Irena Kontulová.

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

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

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

LAGERÚTSALA
Vélar, verkfæri, litir, gler, 

perlur, hefilbekkir ofl. 25-60% 
afsláttur+10% af öllu í 

verslun+vefverslun.
Handverkshúsið 

Bolholti4,s5551212

2 fyrir 1 tilboð af öllum 
saltkristals-kertastjökum.

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 
2000www.heitirpottar.is

 Óskast keypt

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.

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

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

 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

Þjónusta

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Save the Children á Íslandi
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 Ný stafræn sjónvarpsdreifing RÚV 
Ríkiskaup, f.h. Ríkisútvarpsins (RÚV) óska eftir þátttöku áhuga-
samra aðila til að taka þátt í forvali fyrir samkeppnisviðræður 
fyrir stafræna sjónvarpsdreifingu (DVB). 

RÚV hyggst leggja niður núverandi hliðrænt dreifikerfi sjónvarps 
fyrir árslok 2014. RÚV leitar því að samstarfsaðila til að bjóða upp 
á hagkvæma og áreiðanlega DVB. RÚV er tilbúið til að festa kaup 
á sjónvarpsdreifikerfi, gera langtímasamning um dreifiþjónustu 
eða stofna til sameignarfélags með þjónustuveitanda. Að auki 
kemur til greina að kerfið verði afhent RÚV til reksturs eða rekið 
af samstarfsaðila í skemmri eða lengri tíma. 

Áhersla er lögð á að tryggja að áhorfendur njóti DVB-þjónustu 
með hámarksgæðum. Þjónustan skal geta dreift sjónvarpsdag-
skrá í staðalgæðum (SDTV) og í háskerpu (HDTV) auk þess að 
dreifa nokkrum útvarpsdagskrám. Þjónustan á að vera tilbúin 
til notkunar í áföngum á næstu 2-4 árum, í upphafi með eina 
SDTV-rás (sem breytist í HDTV-rás innan fjögurra ára) og eina 
HDTV-rás auk útvarpsdagskránna. 

Til viðbótar er þörf á að senda dagskrá RÚV til sjófarenda á haf-
svæðunum umhverfis Ísland. Það er kostur að sami aðili útvegi 
þá þjónustu. 

RÚV leitar eftir tæknilega óháðri lausn þannig að ekki er gerð 
krafa um tiltekna gerð dreifikerfis. Það skal þó vera í samræmi 
við evrópska DVB-staðla sem og tilmæli Nordig og EBU. 
Það skal vera einfalt og ódýrt fyrir notendur að hefja notkun 
þjónustunnar og innheimta áskriftargjalda hjá notendum dag-
skrár RÚV er ekki heimil. 

Þjónustan skal í þessum áfanga ná til 99,9% landsmanna að 
lágmarki þannig að í raun nái hún til meginhluta láglendis Ís-
lands. Þjónustan skal vera aðgengileg á heimilum, í fyrirtækjum, 
opinberum byggingum og á sumarhúsasvæðum. Lágmarks-
þjónustusvæðið verður nánar skilgreint sem hnitsettir punktar. 
Það er fyrirséð að þjónustan geti, auk dagskrár RÚV, sent út aðra 
dagskrá. Á það er litið sem kost fyrir notendur. 

Verkefninu er skipt í þrjá meginþætti, það er miðkerfi, flutning 
og dreifingu. Tillaga að lausn skal hið minnsta samanstanda 
af dreifiþættinum en má einnig innihalda miðkerfi og flutning.  
Rekstur þessara eininga má vera hluti lausnarinnar. Bjóðandi 
skal gera ráð fyrir að RÚV verði handhafi tíðniheimildar fyrir 
DVB-T/T2-dreifingu sem nýta má við þjónustuna.  Hliðræna sjón-
varpsdreifikerfið á að starfrækja samhliða DVB-þjónustunni í sex 
mánuði á hverju svæði. 

RÚV rekur nú FM-útvarpssendakerfi á 100 stöðum til að senda 
út tvær dagskrárrásir, langbylgjusenda á tveimur stöðum og 110 
eigin sendastaði. Núverandi sjónvarpsdreifikerfi samanstendur af 
um 180 sendum.  Yfir 90% af útvarpssendunum eru á sama stað 
og sjónvarpssendar. 

Rekstur útvarpsdreifkerfisins, sendastaða og núverandi sjón-
varpsdreifikerfis getur átt margt sameiginlegt með rekstri 
stafræns kerfis. Það getur verið hagkvæmt að sameina rekstur 
allra kerfanna í einn pakka og eru bjóðendur hvattir til að gera 
tillögu að þannig lausn. 

Þátttakendur forvalsins þurfa að uppfylla strangar fjárhags- og 
tæknilegar kröfur auk annarra hæfiskrafna. Í kjölfar forvalsins 
mun val tilboðs frá hæfum bjóðendum byggist á verð-, tækni- og 
gæðamælikvörðum sem notaðir verða til að velja hagkvæmustu 
og gagnlegustu lausnina fyrir RÚV og notendur þess. 

Hægt verður að nálgast forvalsgögn á vef Ríkiskaupa eftir  
7. maí nk. og skal skila tilboðum til Ríkiskaupa eigi síðar en 
14. júní. 

Forval nr. 15233 fyrir 
samkeppnisviðræður

Útboð  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 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

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

Slökunarnudd/heilnudd, opið 9-17, 
Nuddstofan svæði 112. Uppl. S:823 
5669 eða 693 0348.

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

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

HEIMILIÐ

 Húsgagnaviðgerðir

Húsgagna og 
innréttingalökkun

Viltu hressa upp á gömlu 
húsgögnin í stað þess 

að kaupa ný??? 

Sprautulökkum: innhurðir, 
eldhúsinnréttingar, stóla 

baðinnréttingar, borð, skápa, 
skenka, kommóður, rúmgafla.

Smiðjuborg ehf Smiðjuvegi 11 
S:894 1867

 Dýrahald

Strýhærðir Þýskir bendar (Vorsteh), 
þessir fjórir strákar eru til sölu. Foreldrar 
eru Kragborg Mads og Yrja. Frábærir 
fjölskyldu og veiðihundar. Henta mjög 
vel til rjúpna-anda og gæsaveiða. 
Einnig öflugir í mink. Ættbókarfærðir 
frá HRFI Uppl. Í síma 861-4502

Miniature Pincher ættbók HRFÍ Mjög 
blíðir og góðir 10 vikna hvolpar óska 
eftir GÓÐUM framtíðarheimilum uppl. 
sími 552 1231 & 659 5415

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

Íbúð til leigu í nágrenni Egilsstaða, 
Upplýsingar í síma 892 1850

Stórt og bjart herb. m. öllum húsg. til 
leigu á rvk-vegi í HFJ. Öll aðstaða. s. 
899 7004.

Falleg 2ja herb. íbúð til leigu í 
Borgarhverfi í Grafarvogi frá og með 01. 
maí n.k. S. 899 7012

 Húsnæði óskast

Stór studíó eða 2ja herb. íbúð óskast 
strax á stór Reykjarvíkursvæðinu. Uppl. 
s. 845 7090.

Þrítugur karlmaður óskar eftir 2-3 
herb. íbúð fyrir sig og besta vin sinn, 
hundinn Bassa. Helst miðsvæðis í Rvk. 
Greiðslugeta 100 þús á mán + trygging. 
Uppl. s: 866 9096

 Sumarbústaðir

Til sölu lóðir í Grímsnesi / Kerhrauni 
verð er aðeins kr.375 pr fm. sími 896 
0587.

Til leigu vel búnir 2-4 manna bústaðir, 
55 km. frá Rvk. Heitur pottur. S. 663 
2712.

 Atvinnuhúsnæði

Dalvegur, Kópavogi
Til leigu 75fm jarðhæð á góðum stað 
við Dalveg í Kópavogi. Uppl. í s. 696 
8054.

Til Leigu skrifstofu herbergi lítil og stór 
við Ármúla góð bílastæði og hagstætt 
verð uppl. 899 3760.

 Geymsluhúsnæði

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

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.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Sumarvinna
Óskum eftir hressu og duglegu 

starfsfólki við afgreiðslu 
og móttöku ferðamanna 
á Jökulsárlóni. Um er að 

ræða Zodiac bátsferðir um 
lónið. Einnig óskum við eftir 
skipstjóra/leiðsögumanni, 
smáskiparéttindi skilyrði.

Umsóknir sendast á netfangið 
geirsson@hotmail.com

STÁLVÍK
Zatrudnimy Stolarzy i 

pracownikow budowlanych 

OKKUR VANTAR STARFSMENN 
Trésmiði -Verkamenn

Email stalvik@stalvik.is

Smiðir

Óska eftir smiðum, góð 
verkefnastaða.

Uppl. s. 821 9661

Kokkur eða matráður og afgreiðsla í 
verslun, Laugarvatn, sumarvinna. S. 
696 9696.

Bílaleigan Hassó óskar eftir starfskrafti 
í sumar. Þarf að vera samviskusamur, 
geta unnið sjálfstætt, kunna góð skil 
á ensku og vera með bílpróf. Reynsla 
af sambærilegu starfi er kostur. Nánari 
upplýsingar í síma 618-0560.

Lítið verktakafyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir manni 
með meirapróf. Akstur, tækjavinna og 
önnur störf. Upplýsingar gefnar milli 
8-16 í símum 8644890 og 8936959.

Workers wanted part or full time. 
For construction work. For more info 
plan10@simnet.is

Óska eftir vönum, duglegum og 
áráðalegum beitningamönnum á 
suðurnesjum. S. 897-5554

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

HALLÓ HALLÓ
Haldiði ekki að kjellinn hafi gleymt 
Leddaranum á Celtic síðustu helgi. Fór 
bara heim á bolnum. S: 8538503.

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

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringinn. 
Engin bið nema þegar talað er.

ALLT SPORTIÐ Á ÞÍNUM HEIMAVELLI
FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN ÚTVARP LÍFIÐ SJÓNVARP

- oft á dag

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3



SÍÐUSTU TÓNLEIKAR GUS GUS Á NASA
Föstudagur 11. maí – AUKATÓNLEIKAR

Laugardagur 12. maí – UPPSELT

Forsala á www.midi.is



27. apríl 2012  FÖSTUDAGUR20

BAKÞANKAR 
Sifjar 

Sigmars -
dóttur

Ekkert kvart og kvein
Heilsufríkið, sálfræðingurinn og pistlahöfundurinn 
Ragnhildur Þórðardóttir, betur þekkt sem Ragga nagli, lætur 
líkamsræktarletingja heyra það.  

Hraðmótið að ná hápunkti
Úrslitin í NBA deildinni hefjast um helgina

eftir stutta og strembna deildarkeppnieftir stutta

Meðal annars efnis:

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott

1
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krossgátakrossgáta
LÁRÉTT
2. merki, 6. pot, 8. tala, 9. viðmót, 11. 
mannþyrping, 12. skermur, 14. vél, 
16. hvað, 17. örn, 18. gröm, 20. tveir 
eins, 21. tafl.

LÓÐRÉTT
1. hróss, 3. spil, 4. einkunnarorð, 5. á 
nefi, 7. markmið, 10. sæ, 13. svif, 15. 
titra, 16. húðpoki, 19. gelt.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. tákn, 6. ot, 8. sjö, 9. fas, 
11. ös, 12. skjár, 14. mótor, 16. ha, 17. 
ari, 18. erg, 20. ðð, 21. skák. 

LÓÐRÉTT: 1. lofs, 3. ás, 4. kjörorð, 5. 
nös, 7. takmark, 10. sjó, 13. áta, 15. 
riða, 16. hes, 19. gá.

Ég tók með 
gúllassúpu 

fyrir þig Jói! Þú 
ert svo ræfils-
legur þessa 

dagana!

Mamma!!

Þú verður að 
borða Jói! 
Ég held að 
Kamilla gefi 

þér ekki nóga 
næringu!

Ég fæ 
plenty! 

Sérðu ekki 
að ég er 
með svo 

góðan forða 
að ég er 

með sveran 
björgunar-

hring!

Vitleysa 
Jói! Þú ert 
eins og 
spýta!

Mamma! 
Ég er 

saddur!

Smá 
hjálp 

kannski?!

Eina 
skeið fyrir 
mömmu, 

Jói!

Hér kemur 
flugvélin … 
vrúúúmmm

Palli!

Ég er stolt af 
þér!

Ég vissi að 
þolinmæði mín 
myndi borga sig 

einn daginn!

Þetta tók sinn tíma, 
en þú ert loksins 
byrjaður að sýna 

frumkvæði með því 
að strauja fötin þín!

Hvað 
segirðu?

ÚTFARARSTOFA DIDDA Ég er líka 
frekar 
svöng. 

Athugum 
hvort það 

sé opið hjá 
þeim.

Voðalega er 
skólataskan þín 

troðin í dag.

Já, ég sagði 
þér að 

það væri 
dótadagur í 

dag.

Já... Og mér datt 
ekki neitt í hug 
til að fara með.

Babaa

Ætlaðirðu að fara með 
litlu systur þína??

Já, það eru allir 
búnir að sjá 
greiðusafnið 

mitt.

AAAAAAAHHH!

Heimasíða hótelsins lofaði hlýjum mót-
tökum, framúrskarandi þjónustu, ljúf-

fengum mat og mjúkum rúmum. Steven 
Preddy lét því slag standa og bókaði róman-
tískan helgarpakka fyrir sig og makann. 
Töskunum var skellt í skottið, hundinum í 
aftursætið og svo var ekið af stað. Helgin 
fór þó öðruvísi en á horfðist. Þrátt fyrir 
fögur fyrirheit fengu ekki allir jafnhlýjar 
móttökur á Chymorvah-hótelinu í Cornwall 
á Englandi. Hundurinn var jú velkominn. 
Makinn var það hins vegar ekki.

Í JANÚAR á síðasta ári voru eigendur hót-
elsins dæmdir til að greiða Steven Preddy 
og Martyn Hall 3.600 pund í skaðabætur. 
Hótelhöldurunum var fundið að sök að hafa 
brotið á mannréttindum Steven og Martyn 
er þeir neituðu þeim um gistingu á þeim for-
sendum að samkynhneigð gengi gegn trúar-
sannfæringu þeirra. 

BRESK stjórnvöld vinna nú að lagafrum-
varpi sem heimila á giftingar samkyn-

hneigðra. En þótt lög þar í landi leyfi 
ekki mismunun á grundvelli kynhneigð-
ar stendur til að gefa einum krika sam-
félagsins undanþágu frá nýju hjúskap-
arlögunum. Ekki á að leyfa giftingar 
samkynhneigðra á vegum kirkjunnar 
eða annarra trúarsamtaka.

VIÐ Íslendingar eigum til að berja 
okkur á brjóst yfir meintri víðsýni 

í garð samkynhneigðra. Að ýmsu leyti 
megum við vera stolt af sjálfum okkur. For-
sætisráðherra landsins er lesbía án þess 
að það þyki tiltökumál. Ísland varð níunda 
landið í heiminum til að leyfa hjónabönd 
samkynhneigðra. Gay pride er fjölskylduhá-
tíð jafnvinsæl og 17. júní. En víða má gera 
betur. Hérlendis er prestum heimilt að gefa 
saman einstaklinga af sama kyni. Þeim er 
hins vegar í sjálfsvald sett hvort þeir geri 
það.

BARÞJÓNN gæti ekki neitað homma um 
afgreiðslu á bjór. Ekki frekar en blökku-
manni eða gyðingi. Hvers vegna kirkj-
unni líðst að neita einum þjóðfélagshóp um 
þjónustu sína er með ólíkindum. Í vikunni 
var nýr biskup þjóðkirkjunnar kjörinn. Við 
slík tímamót er við hæfi að viðhorf kirkj-
unnar til samkynhneigðra sé sett á dag-
skrá á ný. Og hvort sem við stöndum innan 
eða utan kirkjunnar kemur umræðan okkur 
við. Afsláttur kirkjunnar á mannréttind-
um er ekki einkamál hennar heldur mál 
samfélagsins alls.

SJÁLFSMYND okkar Íslendinga er löskuð. 
Liðin er sú tíð að við getum kallað okkur 
mesta efnahagsundur í heimi; lítið hefur 
frést af fallegustu konum í heimi eftir að 
Icelandair seldi þær túristum í „dirty week-
end“-pökkum. Staða mest „líbó“ þjóðar í 
heimi er hins vegar laus. Hlotnist okkur hún 
verður Ísland sannarlega best í heimi.

Hundurinn inni, makinn úti
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Svar við bréfi Helgu, leik-
gerð samnefndrar metsölu-
bókar Bergsveins Birgis-
sonar, verður frumsýnd í 
Borgarleikhúsinu í kvöld. 
Ólafur Egilsson segir verk-
ið fela í sér dramatíska bar-
áttu sem höfði til hjartans. 

„Ég sá kannski ekki leikritið strax 
þegar ég las bókina, en ég fann að 
mig langaði til að færa þessa sögu 
á svið,“ segir Ólafur Egilsson, höf-
undur leikgerðar bókarinnar Svars 
við bréfi Helgu sem frumsýnd 
verður í Borgarleikhúsinu í kvöld. 

Ólafur las bókina þegar hún kom 
út fyrir jól í hittiðfyrra og færði 
það í tal við Magnús Geir Þórðar-
son leikhússtjóra að færa verkið 
upp á fjalirnar. „Hann hafði líka 
lesið bókina og leist vel á, svo úr 
varð að ég hafði samband við Berg-
svein og bar undir hann drög að 
leikgerðinni. Hann lét til leiðast og 
ég hef legið yfir þessu allt síðast-
liðið ár. Nú á bara eftir að koma í 
ljós hvernig til hefur tekist.“

Svar við bréfi Helgu er þriðja 
skáldsaga Bergsveins Birgisson-
ar og sló óvænt í gegn þegar hún 
kom út hjá Bjarti fyrir jólin í hitti-

fyrra. Hún hlaut einróma lof útgef-
enda og seldist í hátt í tíu þúsund 
eintökum. 

Verkið fjallar um Bjarna, sem 
skrifar bréf til konunnar sem 
honum bauðst að fylgja til borgar-
innar forðum, og veltir fyrir sér 
hvort hann hafi gert rétt að taka 
jörðina fram yfir ástina. Minn-
ingar úr sveitinni, vangaveltur um 
lífið og tilveruna og rammíslenskt 
fólk fléttast inn í safaríkar frá-
sagnir af því sem hann kallar 
fengitíð lífs síns. 

Ólafur segir það liggja misvel 
fyrir bókum að verða færðar 
upp á svið. Frásagnarform bókar 
Bergsveins og sérstakt tungutak  

hafi bent til að það yrði ekki auð-
sótt að laga söguna að sviðinu. 

„En það er annað sem kallar á 
mann í bókinni og er dramatískt 
í eðli sínu: það birtist í henni svo 
skýr barátta, sem hefur sterka 
sammannlega skírskotun og höfðar 
til hjartans. Það er verið að takast 
á við spurningar sem við veltum 
eilíflega fyrir okkur; hvað ef við 
hefðum breytt öðruvísi og hvort 
það sé orðið of seint að snúa við.

En sagan fjallar ekki síður um 
hvernig það er að búa í fámenni, 
átthagafjötrana og hina römmu 
taug til heimaslóðanna; tilfinningar 
sem allir Íslendingar ættu að geta 
tengt við.“  bergsteinn@frettabladid.is

Spurningar sem við 
veltum eilíflega fyrir okkur

www.tskoli.is

Uppskerudagur
Opið hús í Tækniskólanum, skóla atvinnulífsins,
laugardaginn 28. apríl kl. 13:00 – 16:00.

ÚR SVARI VIÐ BRÉFI HELGU Sigrún Edda Björnsdóttir, Ilmur Kristjánsdóttir og Þröstur Leó Gunnarsson í hlutverkum sínum. Sagan 
segir frá tímabili í lífi bóndans Bjarna, þegar hann fellur fyrir húsfreyjunni á næsta bæ. 

SVAR VIÐ BRÉFI HELGU
Höfundur: Bergsveinn Birgisson
Leikgerð: Ólafur Egill Egilsson
Leikstjórn: Kristín Eysteinsdóttir
Leikmynd: Snorri Freyr Hilmarsson
Búningar: Stefanía Adolfsdóttir
Lýsing: Björn Bergsteinn Guðmundsson
Tónlist: Frank Þórir Hall
Leikarar: Þröstur Leó Gunnarsson, 
Ilmur Kristjánsdóttir, Sigrún Edda Björnsdóttir, 
Ellert A. Ingimundarson og Gunnar Hansson.

FRAMHALDSLÍF CHARLOTTE Vegna fjölda áskorana verða tvær aukasýningar í Þetta er lífið – og 
om lidt er kaffen klar!, söngsýningu Charlotte Bøving i Iðnó í maí. Charlotte var tilnefnd til Grímuverðlauna 
sem besta söngkonan fyrir frammistöðu í verkinu. Aukasýningarnar verða í Iðnó 17. og 20. maí.

Úskriftarsýning nemenda á 
listnámsbraut Borgarholts-
skóla var opnuð í Brimhúsinu 
við Reykjavíkurhöfn í gær. 

Á sýningunni eru verk eftir 

nemendur sem hafa sérhæft 
sig í prent- og skjámiðlun og 
sýna meðal annars ljósmynda-
verk, skjáverk, vefsíður og 
þrívíddarverk.

Útskriftarsýning í Brimi

ÚTSKRIFTARSÝNING Sýnd eru meðal annars ljósmyndaverk, skjáverk, vefsíður og 
þrívíddarverk.
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Varanleg förðun verður 
sífellt vinsælli hérlendis, 
en tilgangur hennar er að 
draga fram kosti andlitsins 
og skerpa á því sem þegar 
er til staðar.

TÍSKA „Eftirspurnin hefur auk-
ist ofboðslega hjá konum á öllum 
aldri. Elsta konan sem hefur verið 
hjá mér er 94 ára og svo alveg niður 
í tvítugt,“ segir Úndína Sigmunds-
dóttir, meistari í snyrtifræði og sér-
fræðingur í varanlegri förðun.

Varanleg förðun nýtur vaxandi 
vinsælda hér á landi að sögn Únd-
ínu og Ingibjörg Th. Sigurðardóttir 
og Margrét G. Jónsdóttir á snyrti-
stofunni Bonita taka undir það. 
„Ég ætlaði aldrei að bæta við mig 
þessu námi en svo var eftirspurnin 
orðin svo mikil að ég neyddist eig-
inlega til þess. Það virðist vera að 
um leið og ein kemur í varanlega 
förðun þá fylgi fimm á eftir henni,“ 
segir Ingibjörg. Tinna Miljevic á 

snyrtistofunni Morgunfrú segir 
vinsælast að konur fái sér tattú á 
augabrúnirnar. „Það verður samt 
sífellt vinsælla að koma í eyeliner. 
Hann virðist vera í tísku núna,“ 
segir hún.

Tinna segir ungar stelpur sækja 
í varanlega förðun í meiri mæli 
eftir að hún varð svona náttúruleg 
en að sögn Úndínu er mikið lagt 
upp úr því að förðunin líti eðlilega 
út. „Þetta á að draga fram kosti 
andlitsins og skerpa á því sem 
er þegar til staðar en ekki vera 
þannig að sértu ómáluð sé áber-
andi að þú sért með tattú,“ segir 
hún. Úndína vinnur alfarið við 

að kenna og gera varanlega förð-
un og svokölluð „medical tattoo“ 
undir merkjum fyrirtækis síns 
sem ber heitið Ný ásýnd og á Dek-
urstofunni í Kringlunni. „Nám-
skeiðin hjá mér eru frekar löng og 
veigamikil og gerðar eru strangar 
kröfur til þeirra sem þau sækja,“ 
segir Úndína. Hún er með alþjóð-
legt kennarapróf í varanlegri 
förðun og sú eina hérlendis sem 
er með kennarapróf frá hinu virta 
hollenska merki Nouveau Contour 
sem er notað af öllum helstu 
sérfræðingum heims í faginu.

Litafræðin á bak við förðunina 
er mikil og Úndína segir mikil-
vægt að velja réttan lit fyrir hvern 
viðskiptavin. Litirnir eru sett-
ir undir efsta lag húðarinnar og 
ganga þar af leiðandi út með tím-
anum. „Það þurfa allir að koma og 
láta bæta í litinn á eins til tveggja 
og hálfs árs fresti og þá er alltaf 
hægt að forma upp á nýtt og breyta 
eftir því hvernig tískustraumarnir 
liggja,“ segir Úndína að lokum. 
 tinnaros@frettabladid.is

MEÐ EYELINER AÐ EILÍFU

NÁMSKEIÐ Í VARANLEGRI FÖRÐUN Erla Björk Stefánsdóttir frá Naglameistaranum er ein þeirra sem hafa farið á námskeið í varan-
legri förðun hjá Úndínu. „Ég er búin að starfa við förðun í 20 ár og var sífellt farin að fá fleiri fyrirspurnir um varanlega förðun, svo 
ég ákvað að fara að læra þetta,“ segir Erla. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FYRIR EFTIR

Þessi kona ákvað að fá sér varanlega 
förðun á augabrúnir og svokallaðan 
eyeliner í kringum augun.

HEILSA Berglind Sigmarsdóttir, 
fjögurra barna móðir og áhuga-
manneskja um heilsu og matar-
gerð, er höfundur bókarinnar 
Heilsuréttir fjölskyldunnar sem 
er nýkomin út.  

Berglind hefur mikla reynslu 
af því að elda hollan mat og 
laga uppáhaldsrétti barnanna 
að hollara og næringarrík-
ara mataræði. Í bókinni nýtur 
hún aðstoðar eiginmanns síns, 
landsliðskokksins Sigurðar 
Gíslasonar. „Það er mikil 

matar ást á heimilinu og okkur 
langaði að taka þetta skrefi 
lengra og hafa hollari heimilis-
mat,“ segir Berglind. „Við vild-
um gera þennan mat sem allir 
eru að borða barnvænni og þó 
að þetta sé hollt vildum við hafa 
þetta girnilegt líka. Ég sá mik-
inn mun á krökkunum mínum, 
þar á meðal syni mínum sem 
er með Tourette-sjúkdóminn, 
og mig langaði að deila þessu 
með þeim sem vilja bjóða upp á 
hollari mat.“  - fb

Hollt og girnilegt

HÖFUNDUR Berglind Sigmarsdóttir er höfundur bókarinnar Heilsuréttir fjölskyld-
unnar. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HEILSA Rannsókn sem birt var í 
tímaritinu Quarterly Journal of 
Experimental Psychology sýnir 
fram á að hollt sé að tala við 
sjálfan sig. 

Vísindamenn frá Háskólanum í 
Wisconsin-Madison og Háskólann 
í Pennsylvaníu gerðu nokkrar til-
raunir þar sem þeir fengu sjálf-
boðaliða til að leita eftir ákveðinni 

mynd í myndastafla. Helmingur-
inn átti að leita að myndinni í 
þögn á meðan hinum helmingnum 
var sagt að þylja heiti hlutarins á 
myndinni meðan á leitinni stóð. 
Rannsóknin sýndi fram á að þeir 
sem þuldu nafn hlutarins í sífellu 
voru töluvert fljótari að finna 
umbeðna mynd en þeir sem þögðu 
þunnu hljóði.

Gott fyrir heilann 
að tala við sjálfan sig 

EKKI SKRÍTIÐ Það að tala við sjálfan sig getur bætt heilsu fólks.  NORDICPHOTOS/GETTY TÍSKA Almenningi gefst nú tæki-
færi til að fylgjast með The 
Annual Met Ball í fyrsta sinn í ár. 
Viðburðurinn fer fram þann 7. maí 
næstkomandi og verða margar 
af þekktustu stjörnum heims þar 
samankomnar.

Tískuspekingarnir William Nor-
wich og Elettra Wiedemann munu 
svo upplýsa áhorfendur hver er 
hvað og hverju gestirnir klæðast. 
The Met Ball er einn af stærstu 
tískuviðburðum ársins og þar 
koma saman stór nöfn úr tísku-
heiminum, leiklist sem og auð-
menn. Hægt verður að fylgjast 
með útsendingu frá The Met frá 
klukkan 18.30 til 20.30 á vefsíðum 
Vogue.com, Metmuseum.org og 
Amazon.com.

Sýnt beint 
frá Met Ball

ALLIR MEÐ Bein útsending verður frá 
rauða dreglinum á The Annual Met Ball 
í ár. Stjörnur á borð við Orlando Bloom 
og Miröndu Kerr sóttu viðburðinn í fyrra.

NORDICPHOTOS/GETTY

ALLT FYRIR TÍSKUNA  Huffington Post greinir frá því að konur láta í auknum 
mæli setja púða í hæla sína og táberg til að geta betur þolað háu hælana sína. 
Aðgerðafjöldinn jókst um 21 prósent á milli ára þrátt fyrir verulega sýkingahættu.

LOKSINS  

FÁANLEGAR  

AFTUR!



„Skyldi maður verða leiður á því 

til lengdar að vera til?“ 

Það á svo sannarlega ekki við um 

hljómsveitina Nýdönsk. Piltarnir hafa 

aldrei verið í betra formi og halda upp 

á 25 ára afmælið með glæsibrag 

ásamt fjölda góðra gesta.

Gestir: 

KK

Högni Egilsson (Hjaltalín)

Sigríður Thorlacius (Hjaltalín)

Urður Hákonardóttir (Gus Gus)

Svanhildur Jakobsdóttir

Bryndís Halla Gylfadóttir

Samúel Jón Samúelsson

Tónleikarnir 

hefjast 

kl. 20.00
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Kristalhöllin umdeilda í Bakú, þar sem lokakeppnir 
Eurovision-söngvakeppninnar eiga að vera haldnar í lok 
maí, er nú smám saman að taka á sig endanlega mynd 
og áhyggjur af að hún yrði ekki tilbúin í tæka tíð fyrir 
keppnina þar með óþarfar.
Höllin er nú fullkláruð að utan og þykir hin glæsilegasta. 
Verið er að leggja lokahönd á innviði hennar og var til 
dæmis hafist handa við að setja sviðið upp nú fyrr í 
vikunni. Kristalhöllin stendur niðri við höfnina í miðri 
Bakú og tekur um 16.000 manns í sæti. Hafist var handa 
við að byggja hana í ágúst síðastliðnum svo hún hefur 
sprottið upp á mettíma, eða 8 mánuðum.
Bygging Kristalhallarinnar hefur verið harðlega gagnrýnd. 
Margir vilja meina að Aserbaídsjan hafi ekki efni á henni, 
auk þess sem yfirvöld þarlendis hafa verið sökuð um að 
brjóta á mannréttindum þegna sinna og reka bláfátækt 
fólk af heimilum sínum til að byggja höllina.  - trs

Kristalhöllin að verða tilbúin

KRISTALHÖLLIN Verið er að leggja lokahönd á höllina sem 
mun hýsa Eurovision-söngvakeppnina í ár og þykir hún hin 
glæsilegasta.

29 DAGAR í aðalkeppni Eurovision

Lesendur tímaritsins 
People hafa kosið tónlistar-
konuna Beyoncé fallegustu 
konu í heimi. Í öðru sæti 
var gamanleikkonan Sofia 
Vergara en Charlize Theron 
lenti í því þriðja. 

Beyoncé er upp með sér í samtali 
við tímaritið og segist sjaldan hafa 
upplifað sig fegurri en söngkonan 
er nýbökuð móðir. Hún fæddi dótt-
urina Blue Ivy Carter í byrjun 
árs og líður vel í nýju hlutverki. 
Beyoncé hefur alls 16 sinnum 

Beyoncé fallegasta konan
1. Beyoncé Knowles
2. Sofia Vergara
3. Charlize Theron
4. Lily Collins 
5. Madeleine Stowe

6. Christina Hendricks
7. Michelle Williams
8. Paula Patton
9. Miranda Lambert
10. Kate Middleton

10 FALLEGUSTU KONURNAR AÐ MATI PEOPLE

hlotið Grammy-verðlaun á tónlist-
arferli sínum en segir þau verðlaun 
blikna í samanburði við dótturina. 
„Þetta er mikilvægasta hlutverk 
sem ég hef haft og orðið ást hefur 
fengið nýja merkingu fyrir mér.“

Sofia Vergara hefur slegið í gegn 
í gamanþáttunum Modern Family 

þar sem hún fer með hlutverk hinn-
ar kólumbísku Gloriu. Það vekur 
athygli að nýstirnið Paula Patton 
skipar áttunda sæti listans en hún 
á eftir að verða Íslendingum kunn 
á næstu misserum þar sem hún fer 
með hlutverk í Hollywood-mynd 
Baltasars Kormáks, 2 Guns. 

ÞRJÁR FALLEGAR
Söng- og leikkonan Beyoncé 
Knowles og leikkonurnar Char-
lize Theron og Sofia Vergara 
eru fallegustu konur heims 
að mati lesenda tímaritsins 
People. 

NORDICPHOTOS/GETTY

„ÞESSI MYND Á EFTIR AÐ BJARGA MANNSLÍFUM.“
-STEFÁN KARL STEFÁNSSON, LEIKARI

- T.V., KVIKMYNDIR.IS - D.M.S. MBL

- T.V., KVIKMYNDIR.IS

TOPPMYNDIN 
Á ÍSLANDI Í DAG!

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

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

21 JUMP STREET KL. 8 - 10.10 14 / AMERICAN PIE KL. 6 - 8 12
BATTLESHIP  KL. 10.10  12   /  MIRROR MIRROR KL. 6  L

THE AVENGERS  KL. 4 - 5 - 8 - 10.30 - 11  10
THE AVENGERS LÚXUS  KL. 5 - 8 - 11  10
21 JUMP STREET  KL. 5.30 - 8 - 10.30  14
MIRROR MIRROR  KL. 3.20 - 5.40  L
AMERICAN REUNION  KL. 8 - 10.30  12
LORAX – ÍSLENSKT TAL 3D  KL. 3.30 L
HUNGER GAMES  KL. 8  12
SVARTUR Á LEIK  KL. 11  16

GRIMMD: SÖGUR AF EINELTI           KL. 5.45 - 8 - 10.15  10
21 JUMP STREET  KL. 8 - 10.30  14
MIRROR MIRROR  KL. 5.40  L
IRON SKY  KL. 10.30  12
TITANIC 3D ÓTEXTUÐ  KL. 5.15  10
HUNGER GAMES  KL. 9  12
SVARTUR Á LEIK  KL. 5.30 - 8  16

- T.V., KVIKMYNDIR.IS

THE AVENGERS 3D 4, 7, 10-POWER
21 JUMP STREET 5.45, 8
AMERICAN PIE: REUNION 10.20
HUNGER GAMES 7, 10
LORAX 3D ISL TAL 5

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

POWERSÝNING

KL. 10
 

STÆRSTA OFURHETJUMYND ALLRA TÍMA

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075Miðasala og nánari upplýsingar
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KEFLAVÍK
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Empire Total film Variety

Tommi, Kvikmyndir.is 

„Svöl, skemmtileg, grípandi og fyndin“
„Þær gerast varla betri en þetta!“

Hörku Spennutryllir 
frá framleiðendum
“Girl with the Dragon 
Tattoo” og “Safe 
House”.

Stærsta ofurhetjumynd allra tíma!

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

FÖSTUDAGUR: JANE EYRE 17:30, 20:00, 22:30 LÓN-
BÚINN 18:00, 19:00, 20:00  THE WOMAN IN THE FIFTH 
22:00  LAXNESS HÁTÍÐ: SILFURTUNGLIÐ/LILJA 17:30  
LAXNESS HÁTÍÐ: PARADÍSARHEIMT (ÓKEYPIS!) 20:00  
IRON SKY 18:00, 22:00
ÍSL. TEXTI ENG. SUBS     

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

KRAFTAVERKASAGA
LAXNESS
Í LIFANDI MYNDUM
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Elijah Wood ætlar að spila í 
fyrsta sinn sem plötusnúður utan 
Bandaríkjanna á tónlistarhátíð í 
Norður-Írlandi í júní. 

Lord of the Rings-leikarinn 
mun spila með félaga sínum 
Zach Cowie en saman skipa 
þeir hljómsveitina Wooden Wis-
dom. Þeir ætla að gefa launin 
sem þeir fá fyrir spilamennsk-
una til tónlistarseturs í Belfast. 

„Hann er frábær 
leikari og plötu-
snúður. Ég hef séð 
hann á sviði í Los 
Angeles,“ sagði 

skipuleggjandi 
hátíðarinnar við 

Contactmu-
sic. Wood, 
sem er 31 
árs, lauk 
nýverið 
við leik 
sinn í The 
Hobbit. 

Spilar sem 
plötusnúður

Sinead O‘Connor hefur aflýst 
öllum tónleikum sínum á þessu ári. 
Samband hennar og eiginmanns 
hennar hefur verið stormasamt og 
sjálf hefur hún átt við þunglyndi 
að stríða. 

„Eins og þið vitið var ég í alvar-
legri lægð frá desember til mars 
og læknirinn minn ráðlagði mér 
að fara ekki í tónleikaferð. Ég vildi 
ekki valda vonbrigðum því ferðin 
hafði þegar verið skipulögð vegna 
plötunnar minnar. Því miður huns-
aði ég þessi ráð og reyndi að vera 
sterkari en ég er,“ sagði O´Connor 
sem spilaði á Iceland Airwaves-
hátíðinni í fyrra.

Aflýsir öllum tónleikum 

HÆTT VIÐ Sinéad O´Connor hefur aflýst tónleikaferð sinni vegna veikinda.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Framhald á ævisögu
Tom Bower, sem skrifaði ævisögu Simons 
Cowell, segir að þeir Cowell séu enn þá vinir 
þrátt fyrir að ýmislegt vandræðalegt úr einka-
lífi Cowells hafi verið afhjúpað í sögunni, þar á 
meðal botox-notkun hans. 

Cowell, sem er dómari í X-Factor, hafði sam-
band við Bower þegar hann frétti að hann ætlaði 
að skrifa ævisöguna og bauðst til að aðstoða 
hann. „Ég flaug með honum í einkaþotunni 
hans. Ég var á snekkjunni hans og heim-
sótti hann til Los Angeles,“ sagði Bower, 
sem útilokar ekki að skrifa annað bindi 
af ævisögunni.

SIMON COWELL Dómarinn hefur fyrir-
gefið Bower fyrir skrif hans í ævisögunni.

PLÖTUSNÚÐUR 
OG LEIKARI 

Elijah Wood spilar 
í fyrsta sinn sem 
plötusnúður utan 
Bandaríkjanna.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 27. apríl 2012 

➜ Upplestur
18.00 Kynning á nýrri bókaútgáfu, 
Draumsýn, og upplestur úr fyrstu bók 
hennar, Lukkunnar pamfíll, verður í 
verslun Eymundsson í Austurstræti. 
Borðið verður upp á veitingar.

➜ Málþing
13.00 Ráðstefnan Máltækni fyrir alla 
verður haldin í stofu 101 í Odda, bygg-
ingu Háskóla íslands. Íslenska mál-
nefndin, Máltæknisetur og META-NORD 
verkefnið standa fyrir málþinginu sem 
er öllum opið.

➜ Tónlist
22.00 Hljómsveitin MOOD spilar á 
Café Rosenberg.
22.00 Leonard Cohen Tribute tónleikar 
verða haldnir á Græna Hattinum, Akur-
eyri. Hljómsveitin The Saints of Boogie 
Street fagnar nýútkomnum disk sínum 
til heiðurs Cohen. Miðaverð er kr. 1.500.
23.00 Hljómsveitin Blágresið blíða 
heldur tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, 
Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er kr. 1.000.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Göran von Sydow talar á loka-
fundi Evrópuraðar Alþjóðamálastofn-
unar í stofu 101 í Lögbergi. Umræðuefni 
Görans verður stjórnmálavæðing 
Evrópusamrunans og fer fyrirlesturinn 
fram á ensku.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is og einnig er 
hægt að skrá þá inni á visir.is.

Paolo Gargiulo
 Lektor í tækni og  

 verkfræðideild
Doktorspróf frá TU,  

 Tækniháskóla Vínarborgar
Sérsvið:

 Heilbrigðisverkfræði
Verkfræðingur á  

 heilbrigðistæknideild 
 LSH

Hrafnhildur Hekla 
Eiríksdóttir

Stúdent frá MR 2008
Tækni- og verkfræðideild, 3. ár
Áhersla í námi:   

 Heilbrigðisverkfræði
Áhugamál: Knattspyrna 

 og harmonikkuleikur

www.hr.is

Viltu skemmtilegt og spennandi nám? Viltu mæta sterkari út á vinnumarkaðinn? Viltu 
vinna með frábærum kennurum og taka þátt í öflugu rannsóknar- og nýsköpunarstarfi? 
Háskólinn í Reykjavík er framsækinn, alþjóðlegur háskóli með ótvíræða forystu í tækni-
greinum, viðskiptum og lögum – lykilgreinunum fyrir öflugt atvinnulíf.

OPIÐ FYRIR UMSÓKNIR TIL 5. JÚNÍ

Velkomin í HR
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sport@frettabladid.is

ATLETICO MADRID OG ATHLETIC BILBAO  munu mætast í úrslitaleik Evrópudeildar UEFA eftir 
sigur í sínum undanúrslitaleikjum í gær. Atletico hafði betur gegn öðru spænsku liði, Valencia, en Athletico sló út 
Sporting Lissabon frá Portúgal. Úrslitaleikurinn fer fram í Búkarest í Rúmeníu 9. maí næstkomandi.

Iceland Express-deild karla
LOKAÚRSLIT, 2. LEIKUR
Þór Þorl. - Grindavík 64-79 (30-40)
Þór Þorlákshöfn: Blagoj Janev 15, Darrin Govens 
15/6 fráköst/6 stoðsendingar/5 stolnir, Darri 
Hilmarsson 11/6 fráköst, Baldur Þór Ragnarsson 
9, Guðmundur  Jónsson 7/8 fráköst, Joseph 
Henley 5/8 fráköst, Grétar Ingi Erlendsson 2.
Grindavík: J’Nathan Bullock 27/9 fráköst, 
Þorleifur Ólafsson 16/7 fráköst/5 stoðsendingar, 
Jóhann Árni Ólafsson 11/6 fráköst, Páll Axel 
Vilbergsson 9/7 fráköst, Sigurður Gunnar Þor-
steinsson 9/4 fráköst, Ryan Pettinella 5/4 fráköst, 
Giordan Watson 2/6 fráköst/7 stoðsendingar.
Staðan í einvíginu er 2-0 fyrir Grindavík.

NÆSTU LEIKIR
Grindavík - Þór sun. kl. 19.15
Þór - Grindavík (ef þarf) 2. maí kl. 19.15
Grindavík - Þór (ef þarf) 4. maí kl. 19.15

Evrópudeild UEFA
UNDANÚRSLIT, SEINNI LEIKIR
Valencia - Atletico Madrid 0-1
0-1 Adrian (60.)
Atletico Madrid vann samanlagt, 2-5.
Athletic Bilbao - Sporting Lissabon 3-1
1-0 Markel Susaeta (17.), 1-1 Ricky van Wolfswin-
kel (44.), 2-1 Ibai Gomez (46.), 3-1 Fernando 
Llorente (88.).
Athletic Bilbao vann samanlagt, 4-3.

ÚRSLITALEIKUR
Atletico M. - A. Bilbao 9. maí kl. 19.45
Leikurinn fer fram í Búkarest í Rúmeníu.

Sænska úrvalsdeildin
Gefle - AIK 0-1
Helgi Valur Daníelsson lék allan leikinn með AIK.
Elfsborg - GAIS 2-1
Skúli Jón Friðgeirsson kom inn á sem varamaður 
á 81. mínútu hjá Elfsborg.

ÚRSLIT

VERÐ 49.99900 KKRR.. 
JAMIS TRAIL XRR
FRÁBÆRT FJALLAHJÓJÓL
Á GÓÐU VERÐI.
STELL: CARBON STEEEEL.
GÍRSKIPTIR: SHIMANOANO
TZ30 21 GÍRA.

VERÐ 5599..999900 KKRR.
JAJAMIMIS S TRTRAIAIL L X1X1
FRÁRÁBÆRBÆRT T FFJALJA LAHHJÓLJÓL..
STESTELL:LL: ÁLÁL..
GÍRGÍRSSKIPKIPTIRTI : SHIMMANOANO 
TTOUROURNEYNE  21 GÍRA.RA.
DEMDEMPARPA I Í FRAMMGAGAFFLI.LI

VERÐ 6666.999900 KKRR. 
JAMIS EEXXPLPLOROREER R 22
ÞÆGÞÆGILEILELEGT GT HHJÓL BÆÐBÆÐB II IN INNANNAN- -
OGOGG U UTANNBÆJAR.R.
SSSTELLL: L: ÁLÁ ..
GÍRGÍRSKIPKIPPTIRTIR: : SSSHIMHIMANOANO 221 GÍRARA.
DEMDEMPARARI Í Í SSÆÆTÆTII OG OG Í  Í FFRRAMGAFFLILI. 
TILTIL Í HERHERRA-RA- OG OG DÖ DÖMUMUÚTGÁÁFFU.U

VERÐ 553.999900 KKRR.. 
JAJAMIM S S EEEXXPPLORORER 11
EEINFALTALT OG OG ÞÆGIGILEGLEGT HJÓLL
BÆÐI ININNANAN- OG UUTANANTA BÆJAR.R
STELL: : SSTÁLTÁLL.
GÍRSKIPKIPTIRTIR: : SSHIMHIMANOANO 7  GÍRGÍRA.AA.
DEMMPPAARI ÍÍ SSÆTÆTII OGOG Í Í FFRAMRAMGAGAFFLI.L  
TILL Í  Í HHERRA-A- OGOG DÖ D MUÚUÚTTGÁTGÁFFU.

VERÐ 54.990 KR. 
JAMIMIM S S CITIZEN 1
FRÁFR BÆRBÆRÆ T IT NNANBÆJAR HJÓL.
SSTELLTELLL: S: STÁLTÁ .
GÍRSKIPTIR : SHIMANO 21 GÍRA. 
DEMPARI Í SÆTI. 
TIL Í HERRA- OGO  DÖMUÚTGÁFU.

NÁÐU ÁRANGRI. ÚTILÍF – HOLTAGÖRÐUM. GLÆSIBÆ. KRINGLUNNI. SMÁRALIND. WWW.UTILIF.IS
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HJÓLUM Í VINNUNA
ÞÚ FÆRÐ JAMIS HJÓLIN Í HOLTAGÖRÐUM

KÖRFUBOLTI „Ég er nokkuð viss um 
að menn afskrifa okkur núna. Menn 
skulu fara varlega í það. Það er búið 
að afskrifa okkur í allan vetur. Nú 
verður umfjöllun um að Grinda-
vík sé orðið Íslandsmeistari en við 
skulum sjá hvað setur,“ sagði her-
skár þjálfari Þórs, Benedikt Guð-
mundsson, eftir tapið í gær en hann 
er hvergi nærri af baki dottinn þó 
svo búið sé að henda hans mönnum 
fast upp við vegginn fræga.

Leikurinn í gær var stór-
skemmtilegur. Grindavík með 
frumkvæðið nær allan tímann og 
leiddi í hálfleik, 30-40. Þórsarar 
komu brjálaðir út úr búningsklef-
anum í hálfleik í nýjum stuttbux-
um. Þeir veittu Grindvíkingum 
vænan löðrung með því að skora 
tólf fyrstu stig hálfleiksins og kom-
ast yfir.

Þessi væni löðrungur vakti Suð-
urnesjamenn heldur betur. Þeir 
tóku leikhlé, þéttu raðirnar, komu 
út á völlinn og gjörsamlega rot-
uðu andstæðinginn. Skoruðu þrett-
án næstu stig og komu sér aftur í 
þægilega stöðu. Þeir litu aldrei til 
baka eftir það og með J‘Nathan 
Bullock í broddi fylkingar voru 
þeir óstöðvandi.

„Þetta var frábær liðsframmi-
staða í kvöld. Menn héldu sig við 
leikáætlunina allan tímann og það 
skilaði sigrinum,“ sagði hinn hóg-

væri Bullock eftir leik en hann 
vildi sem minnst gera úr eigin 
frammistöðu þó svo hann hefði 
skorað 27 stig og tekið 9 fráköst.

„Það var meðal annars mér að 
kenna að þeir komust inn í leikinn. 
Ég var að tapa boltanum og ekki 
alveg einbeittur. Ég veit að sem 
leiðtogi liðsins get ég ekki gert mig 
sekan um slík mistök. Það er erfitt 
að spila hérna og Þórsarar eru seig-
ir,“ sagði Bullock en er ballið búið?

„Við vitum að þeir koma til-
búnir og við verðum að mæta því. 
Við höfum fengið nokkrar lexíur í 
vetur og ég ætla rétt að vona að við 
höfum lært af því. Við munum ekki 
fara fram úr sjálfum okkur heldur 
vera tilbúnir í næstu lotu.“

Grindvíkingar voru með gríð-
arlega yfirburði á ýmsum sviðum 
í gær og til að mynda áttu þeir öll 
fráköst í seinni hálfleik. Karakter-
inn var líka sterkari hjá þeim er á 
reyndi. Enginn ótti heldur hreinn 
og tær sigurvilji og óbilandi trú á 
eigin getu. 

„Það var fáránlegt að horfa upp á 
hvernig þeir tóku sóknarfráköstin 
hjá okkur. Menn eru ekki að stíga 
nægilega vel upp. Svo koma hetju-
myndaskrokkarnir hjá þeim. Vaða 
inn í þetta og rífa niður fráköst. 
Við verðum að gera mun betur en 
þetta,“ sagði Benedikt. 

 henry@frettabladid.is

Löðrungi svarað með rothöggi
Grindavík er aðeins einum sigri frá Íslandsmeistaratitlinum í körfubolta eftir magnaðan útisigur, 64-79, á 
Þór í Þorlákshöfn. Grindavík átti svör við öllu sem Þór reyndi og viljinn og baráttan var þeirra.

EINUM SIGRI FRÁ TITLINUM Sigurður Þorsteinsson og félagar í Grindavík standa vel 
að vígi í úrslitaeinvíginu. MYND/EVA BJÖRK
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FÓTBOLTI Jóhannes Karl Guðjóns-
son hefur fengið sig lausan frá 
enska C-deildarliðinu Hudders-
field og ekkert því til fyrirstöðu 
að hann gangi frá félagaskiptum 
sínum í ÍA áður en keppni í Pepsi-
deild karla hefst þann 6. maí. Hann 
var samningsbundinn félaginu til 
loka júní en hefði hann verið út 
samningstímann hefði hann ekki 
getað byrjað að spila með ÍA fyrr 
en 15. júlí.

„Ég er mjög ánægður með þessa 
niðurstöðu en þetta gekk allt 
saman mjög fljótt og vel fyrir sig,“ 
sagði hann í gær við Fréttablaðið. 
Jóhannes Karl er í þokkalegri leik-

æfingu en hann fékk óvænt að 
spila átta deildarleiki með lið-
inu í lok febrúar og mars eftir 
að hafa verið úti í kuldanum 
allt tímabilið.

„Þegar nýr stjóri tók við lið-
inu hafði ég ekkert spilað allt 
tímabilið og við í fjölskyld-
unni vorum byrjuð að und-
irbúa flutninginn heim. 
Svo spilaði ég sjö leiki í 
röð og liðinu gekk vel. En 
þá var ég aftur tekinn úr 
liðinu og fékk varla að 
spila neitt eftir það. Ég 
fékk í raun aldrei neinar 
skýringar á því.“

Huddersfield er öruggt 
með sæti í umspilinu um 
að komast upp um deild og 
bauð stjóri liðsins, Simon 
Grayson, Jóhannesi að vera 
með til loka tímabilsins. 

„En hann gat þó ekki 
lofað mér einu eða 
neinu um hvort að 
ég myndi spila. Því 
fannst mér það eina 
rétta í stöðunni að 
koma heim.“

Jóhannes Karl var átján ára 
gamall þegar hann fór í atvinnu-
mennskuna árið 1998. Hann seg-
ist því vera spenntur fyrir því að 
klæðast gula búningnum á nýjan 
leik en ÍA mætir Breiðabliki á úti-
velli í fyrstu umferðinni.

„Ég er með þokkalegan fiðr-
ing í maganum fyrir sumrinu og 
ég hef mikla trú á því að það sé 
verið að vinna mjög gott starf 
í knattspyrnunni á Skaganum, 
þar sem hefur ríkt mikil og sterk 
hefð fyrir boltanum. Það er sífellt 
verið að styrkja liðið og það er 
gaman að fá að taka þátt í þessari 
uppbyggingu.“ - esá

Jóhannes Karl Guðjónsson náði samkomulagi um starfslok við enska C-deildarliðið Huddersfield:

Með fiðring í maganum fyrir Pepsi-deildinni

JÓI KALLI Snýr aftur í 
íslenska boltann með 
nýliðum ÍA.

ISIO 4
með D-vítamíni

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

Olíurnar fjórar sem sameinast í ISIO4, repju-, oléisol-, 
sólblóma- og vínberjaolía, eru ríkar af E-vítamíni, 
andodoxuxunarefnfni i sem veverndadar frfrumur l líkíkamamananss. 
Auk þeþþ sss i nnihiheldur ISIO4 núna meira af D-vítamímíni
sem hjhjálá par þéþ r að styrkja ónæmim skerfið.

HHugsaðu um heiillsuna og velldu ISISIO4 
memeðð lílífsfsnanauðuðsysynlnlegegumum O Omemegaga-33 f fyryririr h hjajartrtaa ogog æ æðaðakekerfrfii 
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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A
ARNAR DARRI Hér í búningi íslenska 
U-21 landsliðsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Markvörðurinn Arnar 
Darri Pétursson er á leið aftur til 
uppeldisfélags síns, Stjörnunnar, 
eftir að hafa fengið sig lausan 
frá danska úrvalsdeildarfélaginu 
SönderjyskE.

Arnar Darri er 21 árs gamall 
og hélt utan í atvinnumennskuna 
fyrir fjórum árum þegar Lyn í 
Ósló keypti hann frá Stjörnunni. 
Þaðan fór hann til Danmerkur 
árið 2010 en hann fékk þó fá 
tækifæri þar.

Hann lék með íslenska U-21 
landsliðinu og var í EM-hópnum 
sem tók þátt í lokamótinu í Dan-
mörku síðastliðið sumar. Hann 
mun keppa um markvarðarstöð-
una í Stjörnunni við Ingvar Jóns-
son, sem á reyndar við meiðsli að 
stríða um þessar mundir. Arnar 
Darri gæti því varið mark Stjörn-
unnar þegar liðið mætir KR í 
Vesturbænum þann 6. maí. - esá

Liðsstyrkur til Stjörnunnar:

Arnar Darri 
á heimaslóðir

FÓTBOLTI Markus Babbel, knatt-
spyrnustjóri Hoffenheim í Þýska-
landi, segir að engin tilboð hafi 
enn sem komið er borist í lands-
liðsmanninn Gylfa Þór Sigurðs-
son. Gylfi er nú í láni hjá Swan-
sea í ensku úrvalsdeildinni en 
þar hefur hann slegið í gegn. 
Hann er hins vegar samnings-
bundinn Hoffenheim til 2014.

„Staðreyndin er sú að Gylfi á 
að mæta aftur til félagsins þann 
18. júní,“ sagði Babbel við þýska 
fjölmiðla. „Við höfum verið að 
ræðast við og hann sagði mér 
að hann vildi vera áfram í Eng-
landi,“ bætti hann við en Gylfi 
hefur verið orðaður við fjölda-
mörg lið að undanförnu og ekki 
bara í Englandi. Lið á Spáni 
og Ítalíu eru einnig sögð hafa 
augastað á kappanum.

„Mér finnst Gylfi vera leik-
maður í hæsta gæðaflokki og er 
hann hluti af mínum framtíðar-
plönum. Við höfum ekkert heyrt 
frá öðrum félögum og á meðan 
svo er á ég von á að hann verði 
áfram hjá okkur.“ - esá

Stjóri Hoffenheim:

Engin tilboð 
borist í Gylfa

ÖFLUGUR Gylfi hefur skorað sjö mörk 
og lagt upp fjögur til viðbótar í fimmtán 
leikjum með Swansea. NORDIC PHOTOS/GETTY
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

06.40 The Vicar of Dibley  08.10 Dalziel and 
Pascoe  09.45 Deal or No Deal  10.20 My Family  
11.20 Come Dine With Me  12.10 My Family  
13.10 The Vicar of Dibley  14.40 QI  15.45 Top 
Gear  16.35 Live at the Apollo  17.20 Come Dine 
With Me  18.10 QI  19.10 Derren Brown: Trick of 
the Mind  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: Trick of the 
Mind  00.20 The Graham Norton Show  01.05 
Peep Show  01.30 Live at the Apollo

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 
2009  19.00 TV Avisen  19.30 The Kingdom  
21.15 The Bone Collector

06.30 22. juli-rettssaken  07.30 Morgennytt  
08.00 22. juli-rettssaken  15.00 NRK nyheter  
15.15 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 Verda vi skaper  18.55 Nytt på 
nytt  19.25 Lindmo  20.15 Scott og Bailey  21.00 
Kveldsnytt  21.15 Tudors  22.05 Eurovision Song 
Contests hemmeligheter  22.55 Elskerinner  23.45 
Bortreist på ubestemt tid  01.20 Lindmo  02.10 
Status Norge. Bak murene  02.40 Førkveld

09.35 Tjejer till Kilimanjaro  10.40 Anslagstavlan  
10.45 Djursjukhuset  11.15 Coacherna  11.45 
Titanic  12.30 Emma  13.30 Spisa med Price  
14.00 Rapport  14.30 Gomorron Sverige  14.55 
När hundar älskar  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 State of Play  21.35 
Rapport  21.40 Kulturnyheterna  21.45 Snow Cake  
23.35 Rapport  23.40 Game of Thrones 

20.00 Hrafnaþing 21.00 Motoring 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: 
Draumar á jörðu 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

15.50 Leiðarljós (Guiding Light) (e)

16.35 Leiðarljós (Guiding Light) (e)

17.15 Smælki (3:26) (Small Potatoes)

17.20 Leó

17.23 Músahús Mikka

17.50 Galdrakrakkar 

18.15 Táknmálsfréttir

18.25 Lone Scherfig (Autograf: Lone 
Scherfig) Danski sjónvarpsmaðurinn Clement 
Behrendt Kjersgaard ræðir við kvikmyndaleik-
stjórann Lone Scherfig. Hún gerði myndina 
Lærdómsríkt samband (An Education) sem 
verður sýnd á mánudagskvöld.

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Útsvar Úrslitaþáttur spurningakeppni 
sveitarfélaga. Umsjónarmenn eru Sigmar 
Guðmundsson og Brynja Þorgeirsdóttir.

21.20 Ótemjan (Wild Child) Uppreisnar-
gjörn prinsessa á Malibu-strönd er send í 
strangan breskan heimavistarskóla. Meðal 
leikenda eru Emma Roberts, Aidan Quinn og 
Natasha Richardson. 

23.00 Barnaby ræður gátuna – Tíma-
ritið (Midsomer Murders: Midsomer Life) 
Barnaby lögreglufulltrúi glímir við dularfull 
morð í ensku þorpi. 

00.40 Ráðningarstofan (It‘s a Free 
World…) Angie er rekin af ráðningarþjón-
ustunni sem hún vann hjá og stofnar þá 
eins fyrirtæki með vinkonu sinni í eldhúsinu 
heima hjá þeim. Atriði í myndinni eru ekki 
við hæfi ungra barna. 

02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 He‘s Just Not That Into You

10.05 Rachel Getting Married

14.00 He‘s Just Not That Into You

16.05 Rachel Getting Married

20.00 Post Grad

22.00 An American Crime

00.00 Pledge This!

02.00 First Born

04.00 An American Crime

06.00 Balls of Fury

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Dynasty (21:22) (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

12.00 Solsidan (2:10) (e)

12.25 Pepsi MAX tónlist

16.05 Girlfriends (6:13) (e)

16.25 Britain‘s Next Top Model (e)

17.15 Dr. Phil 

18.00 Hæfileikakeppni Íslands(4:6)(e)

18.50 The Good Wife (13:22) (e)

19.40 America‘s Funniest Home 
Videos (48:50) (e)

20.05 Got to Dance (9:15) Got to Dance 
er breskur raunveruleikaþáttur sem hefur 
farið sigurför um heiminn.

20.55 Minute To Win It

21.40 Hæfileikakeppni Íslands (5:6) 
Leitin að hæfileikaríkasta Íslendingnum er 
hafin. Í þætti kvöldsins verður litð um öxl, eft-
irminnileg augnablik rifjuð upp ásamt því að 
skyggnst verður á bakvið tjöldin.

22.15 Mobbed (5:11) Frumlegir þættir þar 
sem ólíkir einstaklingar fá að afhjúpa leyndar-
mál sín, góð eða slæm með aðstoð gríðar-
stórs hóps dansara og annarra skemmtikrafta.

23.05 Once Upon A Time (16:22) (e)

23.55 Franklin & Bash (3:10) (e)

00.45 Saturday Night Live (16:22) (e)

01.35 Jimmy Kimmel (e)

02.20 Jimmy Kimmel (e)

03.05 Whose Line is it Anyway? (4:42) 
(e)

03.30 Smash Cuts (52:52) (e)

03.55 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 Zurich Classic 
2012 (1:4) 11.10 Golfing World 12.00 Zurich 
Classic 2012 (1:4) 15.00 Champions Tour - 
Highlights (7:25) 16.00 Zurich Classic 2012 
(1:4) 19.00 Zurich Classic 2012 (2:4) 22.00 
Inside the PGA Tour (17:45) 22.25 PGA Tour 
- Highlights (15:45) 23.20 ESPN America

18.00 Föstudagsþátturinn

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (59:175)

10.15 Hell‘s Kitchen (10:15) 

11.00 Human Target (11:12) 

11.50 Spurningabomban (1:11) 

12.35 Nágrannar

13.00 Dragonball: Evolution 

14.35 Friends (13:24) 

15.05 Tricky TV (17:23) 

15.30 Sorry I‘ve Got No Head

16.00 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar

17.55 The Simpsons (12:22) 

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (5:22) 

19.45 Týnda kynslóðin (32:32)

20.10 American Idol (31:40) Úrslitaslag-
urinn heldur áfram í American Idol og aðeins 
sex bestu söngvararnir eru eftir. 

21.35 American Idol (32:40) 

22.20 Kick Ass Meinfyndin ævintýramynd 
um hóp myndasöguunnenda sem taka sig 
saman og mynda ofurhetju-hóp sem berst 
gegn óréttlæti heimsins og ýmsu öðru.

00.15 Catacombs Yfirnáttúruleg hroll-
vekja um unga konu sem er dregin í partí í 
katakombunum undir Parísarborg þar sem 
sjö milljónir manna eru grafnar. Eftir að hafa 
orðið viðskila við vini sína verður hún sann-
færð um að verið sé að elta hana.

01.55 Quarantine Hrollvekja um sjón-
varpsfréttakonu og myndatökumann hennar 
sem fylgja slökkviliði í útkall í íbúðarhús sem 
er í hættu vegna dularfullrar sýkingar.

03.25 The Condemned Sjónvarpsþátta-
framleiðandi mútar fangelsisstjórum víða um 
heim til að kaupa tíu dauðadæmda fanga lausa.

05.15 Friends (13:24) 

05.40 Fréttir og Ísland í dag

18.00 The Doctors (101:175)

18.45 The Amazing Race (9:12)

19.35 Friends (15:24)

20.00 Modern Family (15:24) 

20.30 Mið-Ísland (6:8)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Alcatraz (12:13)

22.35 NCIS: Los Angeles (18:24)

23.20 Rescue Me (10:22)

00.05 Týnda kynslóðin (32:32) 

00.30 Friends (15:24) 

00.55 Modern Family (15:24) 

01.20 The Doctors (101:175) 

02.00 Fréttir Stöðvar 2 

02.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

07.00 Iceland Express:Þór - Grindavík

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

18.15 Evrópudeildin: Atl. Madrid - 
Valencia

20.00 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu

20.30 La Liga Report

21.00 Evrópudeildarmörkin

21.30 Iceland Express:Þór - Grindavík

23.15 UFC 115 Sýnt frá UFC 115 en þang-
að mæta til leiks margir af færustu bardaga-
mönnum heims.

15.30 Sunnudagsmessan

16.50 Bolton - Swansea

18.40 Newcastle - Stoke

20.30 Football League Show

21.00 Premier League Preview

21.30 Premier League World

22.00 PL Classic Matches: Manches-
ter United - Chelsea, 1999 

22.30 Premier League Preview

23.00 Aston Villa - Bolton

Meistaradeild Evrópu stóð sannarlega undir 
nafni í vikunni þegar seinni undanúrslitaleikirnir í 
keppninni fóru fram. Báðar viðureignir verða lengi 
í minnum hafðar enda spennandi, dramatískar, 
skemmtilegar og vel spilaðar. Allt sem hægt er að 
biðja um í knattspyrnuleik. 

Í síðari leiknum mættust Real Madrid og 
Bayern München og réðust úrslit ekki fyrr en 
í vítaspyrnukeppni. Það er eitthvað allt að 
því ljóðrænt við að sjá leikmann ganga 
ábúðarfullan frá miðjuhring að víta-
punkti. Örlög liðsins geta ráðist á 
einni spyrnu, annaðhvort ertu 
hetja eða skúrkur. 

Það eru grimm örlög að falla í 
vítaspyrnukeppni enda úrslitin oft á 

tíðum slembin. Yfirleitt er það þó andlega sterkara 
og viljasterkara liðið sem ber sigur úr býtum. 
Vítaspyrnukeppni er því ekki svo vitlaus leið til að 
útkljá deilur þegar hefðbundin úrræði hafa reynst 
gagnlaus. 

Það má því velta upp þeirri hugmynd hvort ekki 
megi notast við vítaspyrnukeppnir utan knatt-
spyrnuvallarins. Hægt er að ímynda sér systkini 
sem deila um skiptingu arfs. Hví ekki að leysa 

deiluna með vítaspyrnukeppni? Vinir sem eru 
skotnir í sömu stelpunni? Vítaspyrnukeppni 
um hver fær fyrstu tilraun til að heilla hana. 

Þrátefli á Alþingi um afdrif máls? 
Vítaspyrnukeppni um hvaða 

flokkur fær vilja sínum fram-
gengt. Ég held það bara.

VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS Þ. LÚÐVÍKSSON LEYSIR VANDAMÁL

Vítaspyrnukeppni er svarið
> Stöð 2 kl. 19.45
Týnda kynslóðin

Björn Bragi, Þórunn Antonía og Nilli eru á 
leið í sumarfrí en það verður mikið fjör í 
þættinum í kvöld. Líkamsræktarátak Nilla 
verður gert upp og það kemur í ljós 
hvort hann eða Björn 
Bragi þurfi að borða 
hálft kíló af majonesi 
og stökkva út í 
Reykjavíkurhöfn.



ferð.is
sími 570 4455

ferð.is er íslensk ferðaskrifstofa sem einungis er starfrækt í gegnum netið. 
Íslendingum gefst með ferð.is kostur á að kaupa ódýrar ferðir á netinu án 
þess að slaka á kröfum um öryggi, þjónustu og góðan aðbúnað.

Lækkað verð 
til Portúgal!

Ný ferðaskrifstofa á netinu
ferð.is

Verð frá 86.900 kr. 

Flug og gisting
Aqua Mar   
8. - 22. maí

Á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð m/1 svefnh. 
Innifalið: Flug, skattar og gisting.
Verð m.v. 2 í íbúð m/1 svefnh. frá 106.700 kr.

Á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í þríbýli.
Innifalið: Flug, skattar og gisting.
Verð m.v. 2 í tvíbýli frá 163.600 kr. með öllu inniföldu.

Flug og gisting

Olhos 
de Água

Verð frá 112.450 kr. 

Flug og gisting
Adriana Beach 
Allt innifalið! 8. - 22. maí

Verð frá 69.900 kr. 

Portúgal
8. - 22. maí 

Hraðferð
Taktu þátt í Hraðferð og sparaðu. 
Lækkað verð 8. maí í tvær vikur.
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Úrval af gistingu í boði, sjá nánar á Ferð.is 
    

fljúgðu fyrir minna  

Portúúgal
Flugsæti

Fl i ti

Praia da 
Falesia

Flug fram og til baka með flugvallarsköttum. 

8. maí
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„Það er búið að bjóða okkur á mót 
í Lundi í Svíþjóð næsta vetur og 
stefnan er tekin þangað í desemb-
er,“ segir Alexander Harðarson, 
frístundaleiðbeinandi og hægri 
skytta eina hjólastólahandbolta-
liðs landsins. 

Í liðinu, sem starfar undir 
merkjum íþróttafélagsins HK, 
eru um fimmtán manns. Alexand-
er segir það hafa markað tíma-
mót þegar HK ákvað að bjóða 
upp á íþróttir fyrir fatlaða innan 
félagsins. Hjólastólahandbolta-
liðið var stofnað fyrir rúmum 
tveimur árum en styttra er síðan 
þjálfari var fenginn til að þjálfa 
liðið. Liðið er eina hjólastólaliðið 
sem starfrækt er á landinu og því 
þurfa Alexander og félagar hans 
að ferðast út fyrir landsteinana 
til að geta keppt í íþróttinni. „Við 
höfum náttúrulega aldrei keppt 
áður og erum því ekki sérstaklega 
vel undirbúnir, en góðir hlutir ger-
ast hægt.“

Lítill hópur byrjaði að spila 
handbolta saman að sögn Alex-
anders, en hann hefur nú stækk-
að. „Það voru tveir í stjórn HK 
sem fannst vanta aukið úrval í 
íþróttir fatlaðra. Hingað til hafa 
fatlaðir helst tekið þátt í ein-
staklingsíþróttum en þetta er til 
dæmis fyrsta hópíþróttin sem fólk 
í hjólastól getur stundað,“ segir 
hann. „Ég komst sjálfur inn í ferl-
ið í gegnum vini mína í stjórn HK 
og fyrst var þetta lítill hópur vina 
sem spilaði þjálfaralaust. Okkur 
fannst svo orðið tímabært að fá 
fleiri í hópinn og auglýstum eftir 
fólki meðal annars á Facebook og 
síðan þá hefur þetta stækkað skref 
af skrefi og nú erum við meira að 
segja komnir með þjálfara.“ 

Liðið spilar eftir sömu reglum 
og í hefðbundnum handbolta en 
með einhverjum áherslubreyt-

ingum. Dómarinn er til að mynda 
utan vallar, mörkin eru lækkuð og 
enginn línumaður er í liðinu. Liðs-
menn liðsins koma einnig frá ólík-
um bakgrunni að sögn Alexand-
ers, sumir hafa verið í hjólastól frá 

fæðingu, aðrir hafa lent í slysum 
en svo spilar einnig með þeim einn 
ófatlaður einstaklingur. 

Inntur eftir því hvort önnur lið 
ætli að fylgja í fótspor HK segist 
Alexander vona að svo verði. „Fólk 
er mjög áhugasamt um íþróttina 
og ég hef heyrt að aðrir séu í svip-
uðum pælingum en hef ekki fengið 
það staðfest. Okkur þætti frábært 
ef fleiri bættust í hópinn og við 
fengjum andstæðing til að keppa 
á móti,“ segir hann að lokum.  

 sara@frettabladid.is

FÖSTUDAGSLAGIÐ

Hingað til hafa fatlaðir 
helst tekið þátt í ein-

staklingsíþróttum.

ALEXANDER HARÐARSON 
HÆGRI SKYTTA

„Það er líklega lagið David með 
Gusgus.“

Óskar Þór Axelsson, leikstjóri. 

Björk hefur aflýst tónleikum sem 
hún ætlaði að halda í Sao Paulo í 
Brasilíu 11. maí vegna hnúðs á 
raddböndunum. 

Hún hefur verið á tónleika-
ferðalagi um Suður-Ameríku að 
undanförnu en stutt er síðan hún 
þurfti að aflýsa tvennum tónleik-
um í Buenos Aires í Argentínu 
vegna veikindanna. Eftir að hafa 
gengist undir læknisskoðun kom í 
ljós að ef hún hvíldi röddina ekki 
lengur gæti hún átt það á hættu að 
skemma röddina til frambúðar.

„Því miður get ég ekki sungið á 
Sonar-hátíðinni í Brasilíu sem er 
synd vegna þess að þeir listamenn 
sem eiga að spila þar eru frábær-
ir og ég elska Brasilíu,“ skrif-
aði Björk á Facebook-síðu sína 
og bætti við að hún yrði að vera 
í þagnarbindindi eitthvað fram í 
maí samkvæmt læknisráði.

Björk greindist fyrst með hnúð á 
raddböndunum árið 2008 og óttaðist 

að hún gæti ekki sungið framar, 
eða ekki eins og hún var vön. Hún 
vildi ekki fara í aðgerð af ótta við 

að hún myndi skemma röddina. 
Þess í stað gerði hún æfingar til að 
teygja á raddböndunum. 

Björk þarf að hvíla raddböndin
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Í SÍLE Björk á Lollapa-
looza-hátíðinni í Síle í 
síðasta mánuði.

„Við heilluðumst af öllum litlu þorpunum sem 
er að finna lengst inni í fjörðum um allt land og 
veltum mikið fyrir okkur hvernig líf fólks sem 
byggi á svo afskekktum stöðum væri,“ segir 
Loralee Grace, sem er væntanleg til landsins, 
ásamt eiginmanni sínum Philip Carrel, í lok maí 
að gera heimildarmynd um Þingeyri.

Philip er lærður kvikmyndagerðamaður og 
hefur starfað við það í nokkur ár. Hann mun að 
mestu sjá um gerð myndarinnar en með aðstoð 
eiginkonu sinnar sem er listmálari. Þau komu 
fyrst til Íslands síðastliðið sumar í tilefni brúð-
kaupsafmælis síns. „Við leigðum okkur lítinn 
VW Polo og keyrðum um landið í 16 daga og 
gistum á 14 mismunandi hótelum. Þetta var 
pínu brjálæði, en alveg rosalega gaman,“ segir 
Loralee. Þau urðu bæði yfir sig ástfangin af 
Íslandi og láta sig dreyma um að flytja hingað 

einhvern daginn. „Það má eiginlega segja að við 
séum orðin Íslands-fíklar,“ segir hún og hlær. 
Loralee og Philip bauðst vinna á kaffihúsinu 
Simbahöllinni á Þingeyri í tvo mánuði sumar 
og ákváðu að taka því og gera heimildarmynd 
um staðinn í leiðinni. „Við vonumst til að kynn-
ast þorpinu og heimamönnunum og fá að upp-
lifa það sjálf hvernig lifnaðarhættir eru á svo 
afskekktum stað,“ segir Loralee. 

Hjónin fjármagna myndina að miklu leyti 
sjálf, auk þess sem þau hafa sótt um ýmsa 
styrki. „Svo erum við með síðu á vefsíðunni 
Kickstarter þar sem fólk getur lagt okkur lið 
og heitið á okkur. Við eigum samt bara nokkra 
daga eftir þar, svo vonandi náum við takmark-
inu,“ segir Loralee, en síðan virkar þannig að 
nái þau ekki settu takmarki fá þau ekkert af 
peningnum sem búið er að safnast þar.  - trs

Bandarísk hjón gera mynd um Þingeyri

Á SEYÐISFIRÐI Loralee og Philip fóru meðal annars í 
fjallgöngu á Seyðisfirði á ferð sinni um Ísland síðast-
liðið sumar. MYND/PHILIP CARREL

ALEXANDER HARÐARSON:  FÓLK ER MJÖG ÁHUGASAMT UM ÍÞRÓTTINA

Handboltalið í hjólastólum 
stefnir á mót í Svíþjóð

Grímsbær-Bústaðarvegi
Efstaland 27, 108 Rvk., Sími 527-1999
Opið: mán-fös. 11-18
laugd. 11-15 Vertu vinur á facebook ;)

OPNA KLUKKAN 11.00 MEÐ 
STÚTFULLA VERSLUN AF 
GLÆNÝJUM SUMARLEGUM 
LITRÍKUM VÖRUM
Sjáumst í Grímsbæ við Bústaðaveg...
Sendi líka hvert á land sem er. 

25% AFSLÁTTUR  
AF VÖLDUM VÖRUM!

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

OPIÐ LAUGARDAGA 10-15.00

Glæný Bláskel
frá Stykkishólmi

Ferskur Túnfiskur
Alla föstudaga og laugardaga

Humar 2.350 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

HART BARIST Alexander Harðarson spilar stöðu hægri skyttu í hjólastólahandboltaliði 
HK. Liðið er hið eina sinnar tegundar sem starfrækt er á landinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Ávísun á lestur

GILDISTÍMI

1.000 KR. AFSLÁTTUR

Ávísunin veitir þér 1.000 kr. afslátt af bókakaupum. Hún gildir í bókabúðum 

þegar keyptar eru bækur útgefnar á Íslandi fyrir 3.500 kr. að lágmarki.

STYRKJUM SKÓLABÓKASÖFNIN

Ávísunin er gjöf frá bókaútgefendum og bóksölum. Með því að nota 

hana styrkir þú lestur íslenskra barna. Af hverri notaðri ávísun renna 

100 krónur til bókasafna grunnskólanna.

Eittþúsund krónur 

Gildir til 14. maí 2012

Bókaútgefendur og bóksalar

1.000,-

bokafelagid.is

Viltu bæta mataræði fjölskyldunnar 
og útbúa hollari útgáfur af 
uppáhaldsréttunum ykkar? 
Þá er þetta bókin fyrir þig.

Mundu eftir ávísuninni!
Ávísun bókaútgefenda og bóksala veitir þér 1000 kr. afslátt 
þegar þú kaupir bókina!

Glæsileg bók uppfull af ljúffengum, næringarríkum 

réttum sem öll fjölskyldan elskar. Einnig eru gefin 

góð ráð og leiðbeiningar um hvernig við fáum 

börn og unglinga til að borða heilsusamlegan mat 

og bæta lífsstíl sinn. 

Þetta er bókin sem beðið hefur verið eftir.

Jóhanna Vilhjálmsdóttir, 
sjónvarpskona

,,Frábær bók fyrir þá sem vilja 
taka mataræði fjölskyldunnar 
í gegn og bjóða upp á holla og 
ljúffenga rétti við allra hæfi.''

Solla Eiríks á Gló

,Þessi bók á erindi á 
hvert heimili.''

Bættu mataræði
fjölskyldunnar

Jóhanna Vilhjá
sjónvarpskona

,,,FrFrábær bók fy
ttaaka mataræði
íí ggegn og bjóða
ljljúffenga rétti v

Solla Eiríks á 

,Þessi bók á eri
hvert heimili.''

KOMIN Í 

VERSLANIR



DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Kóngarnir mætast
Bubbi Morthens er í miklu stuði 
þessa dagana, enda ný plata komin 
út með kappanum. Hann ræðst 
ekki heldur á garðinn þar sem hann 
er lægstur í vali á viðmælendum 
í útvarpsþátt sinn Stál og hnífur, 

en gestur næsta þáttar 
verður enginn annar en 
Björgvin Halldórsson. 
Forvitnilegt verður 

að heyra spjall 
kónganna 

tveggja, en 
þátturinn 
verður á 
dagskrá 
Bylgjunn-
ar næst-
komandi 
mánu-
dags-
kvöld. 

www.listahatid.is

Djassarar í góðum málum
Íslenskir tónlistarmenn voru áber-
andi á djasshátíðinni Jazzahead! 
sem haldin var um síðustu helgi 
í Bremen, á slóðum Hansakaup-
manna í Þýskalandi. Þetta er meðal 
virtari djasssamkunda í Evrópu á ári 
hverju, en meðal þeirra sem létu 
ljós sitt skína að þessu sinni voru 
Samúel Jón Samúelsson og stór-
sveit hans, strákarnir í AdHd, Raddir 
þjóðar sem Sigurður Flosason og 
Pétur Grétarsson standa 
á bak við og loks Tríó 
Sunnu Gunnlaugs. 
Þegar hefur heyrst 
af áhuga erlendis frá 
með að fá að heyra 
meira til Íslending-
anna. Hafa þeim 
þegar borist 
tilboð um 
tónleika og 
margs konar 
samvinnu-
verkefni.  
 - afb,  þj

1 Starfsmaður veittist að 
fötluðu barni 

2 Konungur Spánar flæktur í 
nýtt hneyksli

3 Opna gröf mafíuforingja í Vati-
kaninu vegna hvarfs 15 ára stúlku

4 Katrín syngur í Ósló 

5 Skoða nýja tökustaði fyrir 
Game of Thrones í maí 

6 Ók á ofsahraða með vin sinn 
á þakinu
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