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BLÓMKÁL Á ÝMSAN HÁTTBlómkál er vítamínríkt og mettandi. Hægt er að 
borða það hrátt, gratínerað, soðið eða steikt. Gott 

er að steikja það í stutta stund í smjöri, kreista 
límónusafa yfir og bragðbæta með salti og 
pipar. Síðan má setja það í salat ásamt litlum 
beikonbitum eða borða með fiski.

E iginmað Lá

BURT MEÐ MÍGRENIÐVITEX KYNNIR  Rannsóknir sýna að fæðubótarefnið MigreLief getur komið í 

veg fyrir eða dregið úr tíðni og styrkleika mígrenishöfuðverkja. Lára Péturs-

dóttir segir að þannig sé orsök mígrenis meðhöndluð í stað ve kj

Vatteraðir jakkar - 14.900 kr.

Fást í 5 litum, lime, svörtu, rauðu, kongabláu og fjólubláu Einnig til á herrana.

Hafið samband 

og fáið sendan nýjan 

vörulista Praxis
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Ef rýnt er í sölutölur nýrra bíla það sem af er ári á vef Umferðarstofu sést glögglega að jepplingar eiga sem stendur upp á pallborðið hjá landanum. Salan eftir janúarmánuð og fram til 15. þessa mánað-ar er 681 bíll og því byrjar salan ekki af miklum krafti. Það gerir hún sjaldnast á fyrstu mánuðum hvers árs og sala til bílaleiga er líklega ekki hafin. Hún vó hátt að helmingi sölunnar í fyrra. Hins vegar er hlutfalls-leg sala á jepplingum líklega í sögulegu hámarki, því af tíu söluhæstu einstöku bílgerðunum eru fimm þeirra jepplingar.  

Honda CR-V söluhæstur allra bílgerða 
Söluhæsti bíllinn hingað til er jepplingurinn Honda CR-V sem selst hefur í 54 eintökum. Toyota Yaris-fólksbíllinn hefur selst í 51 
eintaki en í þriðja sæti er aftur jepp-
lingur, Chevrolet Captiva, sem 
41 hafa keypt. Volks-

wagen Golf hafa 32 kaupendur krækt sér í en síðan kemur einn jepplingurinn enn, Kia Sportage með 29 bíla. Fleiri jepplingar ná hátt á þessum lista, Nissan Qashqai í 7.-8. sæti með 23 bíla og Suzuki Grand Vitara í því 10. með 16 bíla selda. Hyundai Santa Fe er líka ofarlega með 12 bíla og Volkswagen Tiguan einnig 12. 

Volkswagen og Toyota áfram söluhæst
Af öllum bílum seldum á árinu eru 283 þeirra jepp-lingar eða jeppar, eða 41,5%. Jepplingarnir eru 226 en 

jepparnir 57. Söluhæstu jepparnir eru Toyota Land Cruiser 11 bílar, Dodge Durango 10, Mitsubishi Pajero 7, Suzuki Jimny 6, Land Rover Discovery 5, BMW X5 4 og Audi Q7 4 bílar. Söluhæsta einstaka bílamerkið það sem af er ári er Volkswagen með 95 selda bíla og Toyota fylgir fast á eftir með 94 bíla. Þessi tvö merki voru langsölu-hæst hér á landi í fyrra og því engin breyting þar á nú í ár. Í næstu sætum eru Chevrolet 77, Honda 60, Kia 56, Suzuki 32, Nissan 26, Hyundai 25 og Ford og Renault með 23 selda bíla hvort.

Frá því að Nissan kynnti rafmagnsbílinn Leaf hafa 50.000 eintök af honum verið seld, þar af 19.500 í Bandaríkjunum og 7.000 í Evrópu. Nissan Leaf kom fyrst á markað í desember árið 2010. Eigendur Nissan Leaf-bíla hafa ekið þeim samtals 260 milljónir kílómetra, sem er lengra en vegalengdin til sólarinnar. Einn japanskur eigandi Leaf hefur ekið sínum bíl 177.000 km. 

50.000 Nissan Leaf seldir
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Misskilja fjölmiðla
Íslenskir stjórnmálamenn hafa rang-
hugmyndir um hlutverk fjölmiðla í 
nútímalegu lýðræðissamfélagi, segir 
fréttastjóri Ríkisútvarpsins. 2
Fimmtíu brot fundin   Vísindamenn 
hafa fundið meira en fimmtíu lítil 
brot úr loftsteininum sem splundrað-
ist yfir Úralfjöllum á föstudag. 8
Rangt að miða við skaðsemina 
 Læknar segja rangt að miða skaðsemi 
munntóbaks við reyktóbak. Langtíma-
áhrif munntóbaks séu óþekkt. 8
Neita að grafa ástvini  Hátt á annað 
hundrað manns hafa látið lífið í 
árásum á sjía-múslima í Quetta. 10

SKOÐUN Framtíðargjaldmiðil er lang-
mikilvægasta málið í íslenskum stjórn-
málum, skrifar Ragnar H. Hall. 14

MENNING Sunna Rannveig Davíðs-
dóttir æfir blandaðar bardagaíþróttir 
í Taílandi. 30

SPORT Haukar voru ósigrandi fyrir 
áramót en hafa nú tapað þremur 
leikjum í röð. 26

Við erum í hádegismat Sími 5 800 600
www.iss.isHádegið er hápunktur dagsins 

b ó k a b ú ð
f o r l a g s i n s

Bolungarvík 5°  SA 6
Akureyri 5°  S 5
Egilsstaðir 6°  S 5
Kirkjubæjarkl. 5°  SA 7
Reykjavík 7°  SA 8

MILT Í VEÐRI  Í dag verða suðaustan 
8-13 m/s og dálítil væta SV-til, en annars 
hægari og þurrt. Hiti 2-8 stig. 4

FERÐAÞJÓNUSTA Gestir á leið á 
Hönnunarmars hafa margir hverj-
ir lent í vandræðum með að verða 
sér úti um gistingu. Gistirými eru 
laus en hópar hafa þurft að skipta 
sér á nokkra gististaði.

Halla Helgadóttir, fram-
k væmd a stjór i  Hön nu n a r -
miðstöðvar Íslands, segir von á 
mörgum gestum á hátíðina. Þetta 
er í fimmta skipti sem Hönnunar-
mars er haldin en á hátíðinni er 
íslensk hönnun til sýnis á fjöl-
mörgum viðburðum.

Borið hafi á því að erfitt hafi 
verið að finna gistingu fyrir fólk.

„Hönnunarmars er haldinn í 
mars af því að það er mjög lítið að 
gerast þá hér á landi fyrir ferða-
menn. Það var litið á þennan tíma 

sem „off-season“ en svo virðist 
ekki vera lengur,“ segir Halla.

Erna Hauksdóttir, fram-
kvæmdastjóri Samtaka ferða-
þjónustunnar, segir að mjög vel 
hafi gengið að markaðssetja Ísland 
fyrir vetrarferðamennsku. Allir 
hafi lagst á eitt og hún sé mjög 
ánægð með árangurinn.

„Hingað komu 30 prósentum 
fleiri ferðamenn í nóvember og 
desember árið 2012 en í sömu mán-
uðum árið áður. Þetta hafa verið 
erfiðir mánuðir í gegnum tíðina 
og því er þessi aukning mjög kær-
komin.“

Ríkið, Reykjavíkurborg og fjöl-
mörg fyrirtæki hafa staðið fyrir 
átakinu Ísland allt árið, til að 
auka vetrarferðamennsku. Það 

er þriggja ára verkefni sem nú er 
hálfnað. Erna segir það hafa skil-
að góðum árangri en mikilvægt sé 
að slá hvergi af þótt ferðamönnum 
hafi fjölgað mikið.

„Auðvitað þurfum við alltaf að 
markaðssetja, þetta auglýsir sig 
ekki sjálft. Ýmislegt hefur hjálpað 
okkur, eins og Eyjafjallagosið, en 
það var til langs tíma gríðarlega 
góð markaðssetning fyrir Ísland.“

Aðsókn í gistingu er minni úti 
á landi en á höfuðborgarsvæðinu. 
Þeir sem bjóða upp á bakpokarými 
í höfuðborginni eru hins vegar 
ánægðir með aðsóknina.

„Það var tvöföldun í janúar frá 
því í fyrra svo það er ekki spurn-
ing að ferðamönnum hefur fjölg-
að mikið. Janúar hefur hingað til 

verið einn af slakari mánuðunum,“ 
segir Jón Ásgeirsson, rekstrar- 
og móttökustjóri á gistiheimilinu 
Reykjavík Backpackers.

„Við erum á Laugaveginum og 
það er allt morandi í ferðamönn-
um hér. Þeir spretta upp eins og 
illgresi á þessum mánuðum – sem 
er bara gott.“ - kóp, kh / sjá síðu 4

Vandræði að koma gestum 
Hönnunarmars í gistingu
Fjölmargir ferðamenn eru á landinu og vel hefur gengið að markaðssetja Ísland allt árið. Gestir á leið á Hönn-
unarmars hafa lent í vandræðum með að fá gistingu. Njótum gossins í Eyjafjallajökli, segir Erna Hauksdóttir.

BELGÍA, AP Tvö hundruð veiðimenn 
í Belgíu töldu það verða létt verk 
að veiða 170 villisvín sem valdið 
höfðu bæði upp-
skerutjóni og 
umferðartöfum 
í nágrenni bæj-
arins Postel.

Gengið var 
skipulega til 
verks, göltunum 
smalað saman 
í einn hóp og 
reknir þangað 
sem skytturnar 
biðu þeirra.

Árangurinn 
varð þó rýrari en til stóð. Aðeins 
einn villigöltur lá í valnum en 169 
dýr sluppu undan vígalegum veiði-
mannaskaranum.

„Veiðiferðin var fullkomin,“ 
sagði einn veiðimannanna. „Aðeins 
árangurinn olli vonbrigðum.“ - gb

Árangurslítil veiðiför:

Villisvínin 
höfðu betur

  Það er allt morandi í 
ferðamönnum hér. Þeir 

spretta upp eins og illgresi á 
þessum mánuðum – sem er 

bara gott.
Jón Ásgeirsson, 

rekstrar- og móttökustjóri 
Reykjavík Backpackers

BEÐIÐ EFTIR MAT  Allt að hundrað milljónir hindúa leggja leið sína til borgarinnar Allahabad á Indlandi þessa dagana til 
að baða sig í hinu helga fljóti Ganges í tengslum við trúarhátíðina Kumbh Mela. Fjöldi fólks nýtti sér þar tækifærið og beið eftir 
ókeypis mat sem dreift var. NORDICPHOTOS/AFP

VILLISVÍN Veiði-
mennirnir höfðu 
ekki erindi sem 
erfiði.

NÁTTÚRA Umsagnir um frumvarp til laga um 
náttúru vernd deila flestar á frumvarpið, á 
margvís legum forsendum þó. Náttúruverndar-
samtök fagna þó skýrum lögum með efldum vald-
heimildum stjórnvalda til að fylgja þeim eftir.

Á meðan sumt útivistarfólk er ósátt við það sem 
því þykir hamlandi ákvæði um aðgengi að eignar-
löndum finnst landeigendum sem gengið sé á 

eignarrétt þeirra með of rúmum heimildum fyrir 
almenning.

Þá þykir sveitarfélögum ákvæði frumvarpsins 
skarast við skipulagsvald sveitarfélaga.

Ólafur Þór Gunnarsson, formaður umhverfis- og 
samgöngunefndar Alþingis, segir að þótt málið sé 
umfangsmikið og sífellt styttist í þinglok sé enn 
stefnt að því að klára það.  - þj / sjá síðu 6

Mikill fjöldi umsagna barst umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis:

Afar umdeilt náttúrufrumvarp
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SLYS Ferðakona sem varð fyrir 
grjóthruni við Gígjökul fyrir 
hádegi í gær var flutt á slysa-
deild með þyrlu Landhelgisgæsl-
unnar. 

Björgunarsveitir Slysavarna-
félagsins frá Hvolsvelli og undir 
Eyjafjöllum voru kallaðar út 
fyrir stuttu vegna slyssins, en 
upphaflega stóð til að flytja kon-
una með sjúkrabíl á sjúkrahús. 
Þegar björgunarlið var komið á 
staðinn var svo talið öruggast, 
þar sem um höfuðáverka var að 
ræða, að kalla eftir aðstoð þyrl-
unnar.  - óká

Þyrla Gæslunnar kölluð til:

Ferðakona fékk 
grjót í höfuðið

SVÍÞJÓÐ Sænski kjötframleið-
andinn Sven P hefur innkallað 18 
tonn af hamborgurum og kebab 
frá sænskum birgjum og versl-
unum. Sænskir fjölmiðlar greina 
frá því að minnsta kosti tvö börn 
hafi fengið matareitrun eftir að 
hafa borðað hamborgara í janúar. 
Í ljós kom að í hamborgurunum 
voru E.coli-bakteríur sem komu 
úr nautgripunum sjálfum.

Talsmaður kjötframleiðandans 
segir smitaða kjötið koma úr 12,5 
tonna sendingu frá hollenskum 
slátrara. Talið er að búið sé að 
neyta sex tonna af kjötinu.  - ibs

Börn fengu matareitrun:

Saurgerlar í 
hamborgurum

BRETLAND Dr. Gail Dines, ein 
helsta baráttukona heimsins gegn 
klámi, telur líklegt að Bretar muni 
feta í fótspor Íslendinga og kanna 
möguleikana á því að takmarka 
aðgang að klámi á internetinu. 

Dines, sem hélt fyrirlestur um 
klám hér á landi í haust, sagði í 
viðtali við Guardian um helgina að 
hún hefði trú á því að Bretar yrðu 
næstir til að reyna að sía út klám-
efni, sem sífellt verði harðara. 

„Ég hef rætt við góðgerðarfélög 
í Bretlandi og NSPCC (Forvarnar-

samtök gegn grimmd gegn börn-
um) og fagfólk og þau sjá hvað er 
að gerast, aukið ofbeldi gegn börn-
um. Það eru raunverulegar aðgerð-
ir í bígerð til að fylgja Íslandi. Við 
búum í mjög lokuðu samfélagi 
þegar kemur að því að ræða um 
kynlíf, svo margir eru með höfuðið 
grafið í sandinn, en það á ekki við 
um þá sem vinna í þessu. Það má 
ekki láta foreldrana eina um þetta. 
Klám á netinu mótar kynlíf ungs 
fólks,“ sagði Dines. 

Talsmaður NSPSS sagði að sam-

tökin myndu ekki krefjast algjörs 
klámbanns en þau vildu koma í veg 
fyrir að börn kæmust í snertingu 
við slíkt efni. „Við erum ekki að 
vera umvöndunarsöm í sambandi 
við klám. Efnið sem börn sjá er 
gróft og truflandi.“  - þeb

Segir góðgerðafélög og fagfólk með aðgerðir í bígerð til að fylgja Íslandi: 

Bretar reyni líka að banna klám

VENESÚELA, AP Hugo Chavez, forseti Venesúela, kom 
heim frá Kúbu í gærmorgun eftir meira en tveggja 
mánaða erfiða læknismeðferð.

„Ég held mér fast í Krist og treysti á lækna mína 
og hjúkrunarkonur,“ sagði Chavez á Twitter-síðu 
sinni. Hann greindist með krabbamein árið 2011 og 
hefur nokkrum sinnum leitað sér lækninga á Kúbu 
vegna þess.

Síðast hélt hann til Kúbu 10. desember og lítið 
heyrðist frá honum þar til í lok síðustu viku, þegar 
myndir birtust af honum brosandi ásamt dætrum 
sínum.

Hann hefur ekki veitt neinar upplýsingar um það 
hvers konar krabbamein er að hrjá hann en hefur 
þó áður sagt að krabbamein hafi verið fjarlægt af 
mjaðmasvæði líkama síns. Þá hefur komið fram að 
hann hefur gengist undir geislameðferð og lyfja-
meðferð.

Chavez var endurkjörinn forseti í október og átti 
formleg innsetningarathöfn að fara fram þann 10. 
janúar, en hann var þá of veikur og var athöfninni 
frestað um óákveðinn tíma. 

 - gb

Meira en tveggja mánaða sjúkrahúslegu Hugo Chavez á Kúbu lokið í bili:

Chavez kominn til Venesúela

KLÁM Á NETINU  Gail Dines telur 
líklegt að Bretar muni reyna að stemma 
stigu við aðgangi barna að klámi. 

Á SÉR HEITA AÐDÁENDUR  Fjöldi fólks fagnaði heimkomu 
forsetans til Venesúela.  NORDICPHOTOS/AFP

FJÖLMIÐLAR Óðinn Jónsson, frétta-
stjóri Ríkisútvarpsins, gagnrýnir 
harðlega tillögu á Alþingi um að veita 
framboðum í Alþingiskosningum 
ókeypis útsendingartíma í sjónvarpi 
RÚV.

„Ranghugmyndir íslenskra stjórn-
málamanna um hlutverk fjölmiðla í 
nútímalegu lýðræðissamfélagi valda 
miklum vonbrigðum. Hvílík aftur-
för væri það ef stjórnmálaflokkarn-
ir tækju sér með lögum dagskrárvald 
í Ríkisútvarpinu,“ skrifaði Óðinn á 
Facebook-síðu sína eftir að Fréttablað-
ið greindi frá málinu í síðustu viku.

Eins og kom fram í Fréttablaðinu 
leggur Nefnd um aðgang stjórnmála-
hreyfinga og frambjóðenda að fjöl-
miðlum í aðdraganda kosninga til að 
Alþingi geri Ríkisútvarpinu að senda 
út kynningarefni framboða þeim að 
kostnaðarlausu. Að auki eigi RÚV að 
leggja þeim til tæki og tæknivinnu, 
þó ekki alveg ókeypis heldur þannig 
að kostnaðurinn verði framboðunum 
ekki „þung byrði“.

Fulltrúar allra flokka á Alþingi eiga 
sæti í umræddri nefnd. Allir skrifuðu 
undir tillöguna, nema fulltrúi Fram-
sóknarflokksins sem kvaðst í sam-

talið við Fréttablaðið ekki hafa náð 
að kynna sér innihaldið til hlítar áður 
en senda þurfti málið til allsherjar-
nefndar Alþingis þar sem það er nú 
til meðferðar. Þess má geta að í nefnd-
inni sitja margir með starfsreynslu af 
fjölmiðlum.

Óðinn segist að svo stöddu ekki vilja 
tjá sig frekar um þetta mál en hann 
gerði með athugasemdum sínum á 
Facebook. „Halda þeir sem að þessu 
standa að það styrki lýðræðið í land-
inu að stjórnmálaflokkar verði hafn-
ir yfir gagnrýna og faglega umfjöllun 
fyrir kosningar – fái bara frítt spil í 
dagskránni?“ spurði Óðinn sem kvaðst 
hafa komið fyrir nefndina en að and-
staða hans við þessar hugmyndir birt-
ist ekki nema að litlu leyti í álitinu 
sem nefndin skilaði Alþingi.

„Vonandi breytir sjálf þingnefndin 
þessu ákvæði. Það er ekkert að því 
að setja almennar reglur um skyldur 
Ríkisútvarpsins og annarra fjölmiðla 
í aðdraganda kosninga en þessar áður-
nefndu hugmyndir eru óhæfa,“ sagði 
Óðinn.

Ekki hefur náðst í Páll Magnússon 
útvarpsstjóra vegna þessa máls.

  gar@frettabladid.is

Fréttastjóri RÚV segir 
tillögu á þingi óhæfu
Íslenskir stjórnmálamenn hafa ranghugmyndir um hlutverk fjölmiðla, segir frétta-
stjóri Ríkisútvarpsins. Mikil afturför felist í tillögu á Alþingi um ókeypis aðgang 
framboða að sjónvarpsútsendingum. Reynt fjölmiðlafólk stendur að tillögunni.

ÓÐINN JÓNSSON  Fréttastjóri 
Ríkisútvarpsins gagnrýnir að 
stjórnmálaflokkar eigi að fá „frítt 
spil í dagskránni“.

Finnur Beck formaður, skipaður af 
ráðherra án tilnefningar.

Friðrik Þór Guðmundsson, tilnefndur af 
þingflokki Hreyfingarinnar.

Sunna Gunnars Marteinsdóttir, tilnefnd 
af þingflokki Framsóknarflokksins.

Eysteinn Eyjólfsson, tilnefndur af þing-
flokki Samfylkingarinnar.

Björn Jónas Þorláksson, tilnefndur af 
þingflokki Vinstri grænna.

Svanhildur Hólm Valsdóttir, tilnefnd af 
þingflokki Sjálfstæðisflokksins.

Nefnd um aðgang stjórnmálahreyfinga að fjölmiðlum

Finnur 
Beck

Friðrik 
Þór Guð-
mundsson

Sunna 
Gunnars 
Marteins-
dóttir

  Halda þeir sem að 
þessu standa að það 

styrki lýðræðið í 
landinu að stjórnmála-

flokkar verði hafnir 
yfir gagnrýna og 

faglega umfjöllun fyrir 
kosningar?

Óðinn Jónsson 
fréttastjóri Ríkisútvarpsins

Eysteinn 
Eyjólfsson

Björn 
Jónas 
Þorláksson

Svanhildur 
Hólm 
Valsdóttir

SPURNING DAGSINS

Marta, hugsar meirihlutinn 
ekki nógu djúpt?
„Nei, ég held að þeir hugsi mjög 
grunnt og séu ennþá í barna-
lauginni.“
Marta Guðjónsdóttir er annar fulltrúa 
Sjálfstæðisflokks í starfshópi um framtíð 
sundlauga í Reykjavík sem eru ósammála 
þeirri stefnu sem fulltrúar meirihlutans hafa 
markað.

NÁM Í TÖLVUVIÐGERÐUM
Næstu námskeið byrja 6. og 7. mars

Þetta vinsæla námskeið er fyrir þá sem vilja starfa 
við tölvuviðgerðir, uppfærslur og endurbætur.
Námskeiðið er verklegur undirbúningur fyrir A+ 
gráðurnar frá Comptia. 
Allar nánarið upplýsingar er að finna á ntv.is

KÍNA Umferðarljós sem sett voru upp nýverið í borginni Chongqing 
í Kína hafa verið nefnd þau flóknustu í heimi. Svo flókin reyndar að 
vegfarendur klóruðu sér í höfðinu, bifreiðastjórar vissu ekki hvað þeir 
áttu að gera og umferðarteppur mynduðust.

Að vísu var um að ræða listaverk sem sett var upp í Yangrenjie-
skemmtigarðinum og átti ekki að auðvelda neina umferð. Borgaryfir-
völd hafa hins tekið verkið niður af ótta við að eignum eða fólki geti 
stafað hætta af. - gb

Íbúar í Chongqing klóruðu sér í höfðinu:

Flóknustu umferðarljós heims

OFGNÓTT LJÓSA  Þessi flóknu ljós fengu ekki að standa lengi. NORDICPHOTOS/AFP



ferð.is
sími 570 4455

ferðaskrifstofa á netinu
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.

Krít
Miklu meira 
en sólarströnd!

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
íbúð m/1 svefnh. 
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting 
og íslensk fararstjórn. 
Verð á mann m.v. 2 í íbúð m. 1 svefnh. 
139.000 kr.

Verð frá 

119.600kr. 

Fjölskylduvænn
áfangastaður

Oscar Village 
& Suites 
30. maí - 13. júní

Íbúð á 2 hæðum (maisonette) fyrir 2 
fullorðna og 2 börn, allt innifalið.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting 
og íslensk fararstjórn.
Verð á mann m.v. 2 í stúdíó 186.500 kr.

Verð frá 

169.000kr. 

Allt innifalið
Tvær vikur

Sunrise Hotel 
13. - 27. júní

Fljúgðu fyrir minna 
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 234,3378
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 129,05 129,67

 199,64 200,62

 172,22 173,18

 23,085 23,221

 23,207 23,343

 20,342 20,462

 1,3717 1,3797

 196,7 197,88

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

GENGIÐ 
18.02.2013

STJÓRNMÁL Ellefu hæstaréttar-
lögmenn skora á Alþingi að vanda 
betur til undirbúnings við gerð 
nýrrar stjórnarskrár lýðveldis-
ins. Þeir telja varhugavert að 
gera þær grundvallarbreytingar 
á stjórnskipun ríkisins sem gert 
er ráð fyrir í frumvarpinu. 

„Samþykkt núverandi frum-
varps, með þeim breytingar-
tillögum sem fyrir liggja, hefði í 
för með sér mjög róttækar breyt-
ingar á íslenskri stjórnskipun. 
Ekki hefur farið fram ítarleg 

greining á mögulegum afleið-
ingum þess að frumvarpið verði 
samþykkt. Sú takmarkaða skoð-
un sem farið hefur fram bendir 
eindregið til þess að í frumvarp-
inu felist margvíslegar hættur 
fyrir lýðræðislegt þjóðskipu-
lag,“ segir meðal annars í áskor-
uninni sem hæstaréttarlögmenn-
irnir Berglind Svavarsdóttir, 
Björgvin Þorsteinsson, Jakob R. 
Möller, Karl Axelsson, Kristinn 
Hallgrímsson, Ragnar H. Hall, 
Reimar Pétursson, Sigurður G. 

Guðjónsson, Þorsteinn Einars-
son, Þórdís Bjarnadóttir og Þór-
unn Guðmundsdóttir skrifuðu 
undir. 

„Til þess að Alþingi rísi undir 
stjórnskipulegu hlutverki sínu 
er þinginu skylt að taka sjálf-
stæða afstöðu til frumvarpsins. 
Tryggja verður vandaðan undir-
búning og breiða samstöðu áður 
en ný stjórnarskrá lýðveldisins 
er samþykkt. Töluvert vantar á 
að þessi skilyrði séu uppfyllt,“ 
segja lögmennirnir.  - þeb

Ellefu hæstaréttarlögmenn skora á þingið að vanda betur til stjórnarskrár:

Telja stjórnarskrárbreytingar varhugaverðar

ALÞINGI  Lögmennirnir segja þrennt 
sérlega mikilvægt, vönduð vinnubrögð, 
að nýta þekkingu hins vísasta fólks og 
gera breytingar í eins mikilli sátt og 
mögulegt er.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Veðurspá

Fimmtudagur
3-10 m/s.

SUÐLÆGAR ÁTTIR  Mjög litlar breytingar í veðrinu næstu daga. Suðlægar áttir verða 
ríkjandi og það verður milt í veðri næstu vikuna. Rigning með köflum um sunnan og 
vestan til en annars yfirleitt úrkomulaust. 

5°

6
m/s

7°

8
m/s

7°

8
m/s

9°

12
m/s

Á morgun 
5-13 m/s, hvassast SV-til.

Gildistími korta er um hádegi

8°

5°

6°

6°

5°

Alicante
Basel
Berlín

16°
5°
2°

Billund
Frankfurt
Friedrichshafen

1°
4°
3°

Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas

1° 
1°
20°

London
Mallorca
New York

9° 
17°
7°

Orlando
Ósló
París

25° 
-4°
7°

San Francisco
Stokkhólmur

11° 
-1°

5°

7
m/s

6°

5
m/s

6°

5
m/s

5°

4
m/s

5°

5
m/s

6°

5
m/s

4

8
m/s

8°

5°

6°

6°

5°

Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, 
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@365.is 

og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is 

Vilja herða eftirlit

1ÞÝSKALAND Þýsk stjórnvöld vilja herða 
eftirlit með kjötframleiðslu og boða 

jafnframt hærri sektir fyrir að brjóta reglur. 
Þetta á að gera til að koma í veg fyrir vöru-
svik á borð við þau að selja hrossakjöt sem 
nautakjöt, eins og framleiðendur hafa orðið 
uppvísir að undanfarið. Fleiri vörutegundir 
hefur þurft að fjarlægja úr þýskum versl-
unum síðustu daga eftir að prófanir sýndu 
að í þeim var hrossakjöt.

Dæmdur fyrir bangsaárás

2HVÍTA-RÚSSLAND Landamæravörður í Hvíta-Rússlandi hefur verið dæmd-
ur til tveggja ára fangavistar fyrir að hafa ekki hindrað innrás sænskra 

leikfangabangsa. Brot hans fólst í því að tilkynna ekki um að lítilli flugvél var 
flogið inn fyrir landamærin síðastliðið sumar, þar sem úr henni var varpað 
hundruðum bangsa í fallhlífum. Böngsunum fylgdu slagorð til stuðnings 
mannréttindum. Vélinni flugu tveir starfsmenn sænskrar auglýsingastofu.

ESB þjálfar Malíher

3MALI Fulltrúar Evrópu-
sambandsins eru byrjaðir 

að þjálfa stjórnarherinn í 
Malí. Markmið þjálfunarinnar 
er að gera stjórnarherinn 
færan um að hafa nægilega 
gott eftirlit með öllu landinu, 
þannig að herskáir hópar 
íslamista eða túarega geti 
ekki endurtekið leikinn frá 
því á síðasta ári, þegar þeir 
náðu norðurhluta landsins 
að mestu á sitt vald. Stjórnarherinn í Malí gerði stjórnarbyltingu fyrir tæpu ári, 
þegar herforingjunum þótti stjórn landsins ekki búa nægilega vel að hernum.

FERÐAÞJÓNUSTA Átakið Ísland allt árið 
virðist hafa borið ávöxt en markmið 
þess er að fjölga þeim ferðalöngum 
sem sækja Ísland heim yfir vetrar-
mánuðina. Um 30 prósentum fleiri 
ferðamenn sóttu landið heim í nóvem-
ber og desember 2012 en árið áður 
og á sumum gististöðum eru gestir í 
janúar 2013 tvöfalt fleiri en í sama 
mánuði árið áður.

Gestir sem væntanlegir eru á 
Hönnunarmars hafa margir hverjir 
átt í erfiðleikum með að fá gistingu 
á sama staðnum. Halla Helgadóttir, 
framkvæmdastjóri Hönnunarmars, 
segir von á fjölmörgum erlendum 
gestum.

„Við seljum ekki inn á hátíðina 
þannig að við höfum ekki tæm-
andi yfirlit yfir gestina. Við vitum 
hins vegar að það er mikil fjölgun á 
erlendum gestum sem koma á hátíð-
ina. Við höfum reynt að beina gestum 
á sömu staðina, þar sem þeim finnst 
gott að vera með kollegum sínum. Það 
hefur hins vegar verið erfitt þar sem 
allt er að fyllast.“

Þetta er í fimmta sinn sem hátíðin 
er haldin en Halla segir að hún sé í 
mars þar sem þá hefur verið minna 
um að vera og fleiri herbergi laus. 
Það sé hins vegar að breytast.

Aðsóknin er minni fyrir utan 
höfuð borgarsvæðið en þó víða góð. 
Á Hótel Rangá hefur nýtingin yfir 
vetrar mánuðina aukist mjög undan-
farna vetur og verið yfir 80 prósent-
um flesta mánuði í vetur. Friðrik 
Pálsson hótelstjóri segir að vetrar-
gestir dvelji lengur en þeir sem sækja 
hótelið heim yfir sumartímann.

 kolbeinn@frettabladid.is
 kristjan@frettabladid.is

Vetrarferðamönnum 
fjölgar gríðarlega
Átak til fjölgunar ferðamönnum yfir vetrarmánuðina hefur gengið vel. Um 30 pró-
sentum fleiri ferðamenn komu til landsins í nóvember og desember en árið áður. 
Nýting á Hótel Rangá hefur verið yfir 80 prósentum yfir flestalla vetrarmánuðina.

ÍSLAND ALLT ÁRIÐ  Um 30 prósentum fleiri ferðamenn sóttu Ísland heim í 
nóvember og desember í fyrra en árið áður. Erfitt hefur reynst að fá gistingu í 
mars fyrir stærri hópa á sama stað. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Ég á afmæli í dag, er þrjátíu 
ára gömul, og við ákváðum 
að halda upp á það á óvenju-
legan hátt með því að fara til 
Ísland,“ sagði Becki Davies 
þegar Fréttablaðið rakst á hana 
á Hótel Rangá á dögunum. 
Þar var hún ásamt spúsa 
sínum, Phil Dey, en þau eru frá 
Southampton á Englandi.

Þau höfðu dvalið á Hótel 
Glym í Hvalfirði í eina nótt 
en ætluðu að vera í þrjár nætur á Hótel Rangá. Þau voru búin að 
skipuleggja fjölmargar skoðunarferðir, enda sammála um að landið sé 
afar fallegt á að líta. Það sem helst dró þau á klakann er þó ekki landið 
sjálft heldur það sem fyrir ofan það er.

„Við hlökkum gríðarlega mikið til að sjá norðurljósin og erum búin 
að skrá okkur á lista yfir að vera vakin þegar til þeirra sést. Það verður 
mögnuð upplifun og vonandi sjást þau vel,“ segja þau skötuhjú að 
lokum.

Afmæli í íslenskum norðurljósum

BECKI DAVIES OG PHIL DEY

HEIMURINN

1 2
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Sjónmælingar (tímapantanir): Optical Studio Smáralind, s. 528 8500 og Optical Studio Keflavík, s. 4213811

Umgjörð: Lindberg Spirit Umgjörð: Chrome Hearts

Með öllum margskiptum  
glerjum fylgir annað par  
frítt í þínum styrkleika. 

Láttu þetta ekki framhjá  
þér fara.

SJÁVARÚTVEGUR Rækjuvinnsla 
hófst á nýjan leik í Meleyri á 
Hvammstanga í síðustu viku. 
Tæpt ár er síðan vinnsla var lögð 
þar niður. 

Fyrirtækið Nesfiskur í Garði 
keypti rækjuverksmiðjuna í fyrra 
og munu tveir togarar fyrirtækis-
ins fara á rækjuveiðar, en rækjan 
verður unnin á Hvammstanga. Frá 
þessu er sagt á vefnum Norðanátt. 

Í kringum tólf starfsmenn verða 
í vinnslunni auk þess sem einhver 
störf munu skapast við löndun 
rækjunnar.  - þeb

Opnað á ný ári eftir lokun: 

Rækjuvinnsla á 
Hvammstanga

DÓMSMÁL Tveir karlmenn voru 
fyrir helgi dæmdir fyrir frelsis-
sviptingu og líkamsárás sem 
átti sér stað á Akureyri síðast-
liðið haust. Annar mannanna var 
í héraðsdómi Norðurlands eystra 
dæmdur í fimmtán mánaða fang-
elsi, þar af tólf skilorðsbundna, en 
hinn í fjögurra mánaða skilorðs-
bundið fangelsi. 

Málið er sagt hafa verið hand-
rukkun. Mennirnir tveir héldu 
fórnarlambi sínu nauðugu í um 
klukkustund í íbúð á Akureyri. 
Þeir bundu fætur og hendur 
fórnar lambsins við stól og annar 
mannanna veitti því fimm til sex 
hnefahögg og kleip í putta með 
töng.  - þeb

Frelsissvipting á Akureyri: 

Dæmdir fyrir 
handrukkun 

SAFNANIR SÁÁ fær 2,5 milljónir króna sem söfnuð-
ust í tengslum við gala-kvöldverð í Hörpu í janúar. 
Að viðburðinum stóðu þrír matreiðslumenn og vín-
þjónn frá veitingastaðnum Fifteen í London, ásamt 
veitingastaðnum Kolabrautinni. 

„Verkefnið var að frumkvæði Fifteen og er liður 
í góðgerðaverkefni sem miðar að því að styðja við 
bakið á íslenskum ungmennum sem glímt hafa 
við vímuefnavanda og hjálpa þeim að komast út í 
atvinnulífið,“ segir í tilkynningu. Þá kemur fram 
að stjörnukokkurinn Jamie Oliver hafi stofnað veit-
ingastaðinn Fifteen og eitt aðalmarkmið hans sé að 
hjálpa unglingum að fóta sig eftir vímuefnaneyslu.

Aðgangseyrir á gala-kvöldinu var á bak við 1,8 

milljónir upphæðarinnar sem safnaðist, en einnig 
var boðið upp verk eftir Birgi Andrésson, sem gefið 
var af fjölskyldu Birgis og gallerý i8. Verkið seldist 
á 700 þúsund krónur.

Gunnar Smári Egilsson, formaður SÁÁ, tók 
við peningunum og sagði þeim verða varið til að 
efla eftirfylgni við áfengis- og vímuefnameðferð 
ungmenna til að stytta leið þeirra til virkni í sam-
félaginu. 

Verkefninu lögðu lið Harpa tónlistar- og ráð-
stefnuhús, Ekran, Arion banki, Ölgerðin, Glóbus, 
Rjc, Sjófiskur, Kjarnafæði, Bananar, Andri Snær 
Magnason, Gallerí i8, Þórir Baldursson, Kola-
brautin og Frú Lauga.  - óká

Tvær og hálf milljón króna safnaðist til handa SÁÁ á gala-kvöldverði í Hörpu:

Hjálpa íslenskum unglingum að fóta sig á ný

ÁVÍSUN AFHENT  Gunnar Smári Egilsson, for-
maður SÁÁ, Einar Örn Ævarsson frá Arion 
banka og Jónína Kristjánsdóttir, einn eigenda 
Kolabrautarinnar.   MYND/HALLDÓR KRISTJÁNSSON

HÉRAÐSDÓMUR  Annar mannanna 
var einnig dæmdur fyrir umferðar- og 
fíkniefnalagabrot og báðir voru dæmdir 
fyrir ólöglegan vopnaburð.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

LÖGREGLUMÁL Lögreglan hafði á 
föstudag afskipti af á þriðja tug 
tónleikagesta vegna fíkniefna-
mála á Sónar-hátíðinni sem hald-
in var í Hörpu um helgina. Þetta 
kemur fram í tilkynningu frá 
lögreglunni. Allt voru það karl-
menn, á aldrinum 18-41 árs, sem 
lögreglan hafði afskipti af og var 
hald lagt á fíkniefni. 

Í tilkynningunni segir að eftir-
lit hafi verið unnið í nánu sam-
starfi við starfsfólk hátíðarinnar. 

Dópaðir gestir í Hörpu:

Fjölmörg dóp-
mál á Sónar

SVÍÞJÓÐ Fleiri ungar stúlkur í Sví-
þjóð eru nú kærðar fyrir ofbeldi 
en áður. Árið 1996 voru 233 stúlk-
ur á aldrinum 15 til 17 ára grun-
aðar um ofbeldi en 497 árið 2011. 
Fórnarlömbin eru fyrst og fremst 
aðrar stúlkur, að því er kemur 
fram í sænskum fjölmiðlum.

Ástæður fjölgunarinnar eru 
meðal annars taldar geta verið 
þær að fleiri kæri ofbeldið. Það 
þýðir ekki að fleiri taki þátt í 
götuslagsmálum eða að ráðist 
sé á fleiri, að því er haft er eftir 
afbrotafræðingi. Algengara er að 
vitni láti vita af götuofbeldi en 
fórnarlömbin sjálf.  - ibs

Götuslagsmál í Svíþjóð:

Fleiri kærur 
vegna stúlkna

HOPPUÐU Á BÍLUM

Lögreglunni á Suðurnesjum barst 
aðfaranótt sunnudags tilkynning um 
tvo menn sem voru að gera sér það 
að leik að hoppa á bílum fyrir utan 
skemmtistað í umdæminu. Fór svo að 
annar piltanna, sem eru um tvítugt, 
braut framrúðu bifreiðar í látunum. 
Lögreglan ræddi við mennina og tjáði 
þeim er rúðuna braut að hann þyrfti að 
gjalda fyrir gjörðir sínar. 

NÁTTÚRA Stefnt er að því að 
afgreiða frumvarp til nýrra laga 
um náttúruvernd fyrir þinglok. 
Þetta segir Ólafur Þór Gunnars-
son, formaður umhverfis- og sam-
göngunefndar alþingis, en um 60 
umsagnir bárust um frumvarpið 
sem bíður þess nú að komast til 
annarrar umræðu á þingi.

„Samkvæmt starfsáætlun 
nefndarinnar er þetta eitt af þeim 
málum sem við stefnum að því að 
klára,“ segir Ólafur.

Umsagnirnar eru úr ýmsum 
áttum. Náttúruverndarsamtök 
fagna frumvarpinu en sveitar-
félög, landeigendur, veiðimenn og 
samtök útivistarfólks gagnrýna 
þau misharkalega. 

Landvernd fagnar frumvarpinu 
sem felur í sér „skýrari umgjörð 
en við höfum áður haft um vernd 
íslenskrar náttúru“, auk þess sem 
stjórnvöld fái með þeim bætt 
þvingunarúrræði til að framfylgja 
lögunum. Náttúruverndarsamtök 
Íslands taka undir það og fagna 
því að skerpt sé á ákvæðum laga 
og valdheimildum ráðherra.

Meðal annarra ákvæða sem 
brenna á höfundum umsagna 
eru ákvæði um rétt til að ferðast 
um einkalönd. Þar mætast mis-
jöfn álit útivistarfólks. Skátarnir 
fagna því til dæmis að réttur fót-
gangandi sé rýmkaður og heimild 
land eigenda til að takmarka för 
manna sé bundin við sérstök til-
vik. Ferðafélagið Útivist segir hins 
vegar vonbrigði að ekki sé lengra 
gengið fram í að tryggja almanna-
rétt. Þá er sérstaklega deilt á að 
akstur á ökutækjum falli ekki 
undir ákvæði um almannarétt og 
að heimild umhverfisráðherra til 

banns á akstri á snjó og jöklum sé 
allt of opin og óljós.

Skotveiðifélag Íslands og Ferða-
klúbburinn 4X4 taka enn dýpra í 
árinni og segja meðal annars ljóst 
að ferðafólki sé mismunað eftir 
ferðamáta. Þá átelja bæði sam-
tökin þá meintu nýbreytni að með 
frumvarpinu sé verið að banna allt 
það sem ekki sé sérstaklega leyft.

Þar á móti kemur að landeig-
endur eru afar ósáttir því að 
frumvarpið felur í sér að þeirra 
mati ákvæði sem sviptir þá rétti 
til að takmarka umferð manna um 
afgirt óræktuð lönd. Það felur í sér 
„stórfellda skerðingu á eignar-
ráðum yfir landi“ og brýtur í bága 
við stjórnarskrá með vísan til frið-
helgi eignaréttar.

Þá eru sveitarfélög ósátt við þá 
þætti frumvarpsins sem lúta að 
skiptingu valds milli sveitarfélag-
anna og umhverfisráðherra. Til 
dæmis deilir Samband íslenskra 
sveitarfélaga á að í frumvarpinu 
séu ráðherra gefnar heimildir sem 
skarast meðal annars á við skipu-
lagsvald sveitarfélaganna.

 thorgils@frettabladid.is

Tugir umsagna um 
náttúrufrumvarpið
Um 60 umsagnir bárust vegna frumvarps til náttúruverndarlaga. Formaður um-
hverfis- og samgöngunefndar vill klára málið fyrir þinglok. Verndarsamtök fagna 
en gagnrýni berst einnig úr fjölmörgum áttum. Deilt um aðgang að einkajörðum.

VERNDARSINNAR Á FUNDI  Fjölmenni var á fundi Landverndar í gærkvöldi þar 
sem frumvarp til náttúruverndarlaga var til umræðu. Alls bárust um sextíu umsagnir  
um frumvarpið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

➜ Í frumvarpinu kveður 
við nýjan tón, þar sem allt 

skal bannað nema það 
sé leyft samkvæmt upp-

talningu í lögunum. 
Úr umsögn Skotveiðifélags Íslands

VEISTU SVARIÐ?

1. Hvar eru uppi hugmyndir um að 
fíklar fái að sprauta sig?
2. Hvað sátu margir útlendingar í 
fangelsi hér á landi í fyrra?
3. Hvaða kvikmynd hlaut um helgina 
Edduna sem mynd ársins 2012?

SVÖRIN

1. Í apótekum. 2. Níutíu og einn. 3. Djúpið.
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Kaffivélar fyrir 
skrifstofur  

og mötuneyti
Fullkomið kaffi, 

espresso, cappucicino 
eða latté macchiato 

með einni snertingu.

Tilboðsverð kr. 276.675 m.vsk.
Verð frá kr. 325.500  m.vsk.

Tilboð

HEILBRIGÐISMÁL Rangt er að nálg-
ast frekari takmörkun á sölu munn-
tóbaks með því að miða skaðsemi 
þess við reykingar. Þetta segir í 
grein í nýjasta tölublaði Lækna-
blaðsins.

Höfundarnir, Pétur Heimisson 
heimilislæknir og Eyjólfur Þor-
kelsson, almennur læknir, leggja 
þar út frá umsögn við frumvarp 
um breytingu á tóbakslögum, sem 
læknarnir Lúðvík Ólafsson og Þor-

steinn Blöndal skrifuðu fyrir hönd 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

Strangari lög eru viðbragð gegn 
aukinni munntóbaksneyslu, sér-
staklega hjá ungum körlum.

Eins og fram hefur komið í fjöl-
miðlum spurðu þeir Lúðvík og Þor-
steinn í umsögn sinni um ástæður 
þess að banna munntóbak „sem er 
mun saklausara en reyktóbak sem 
er leyfð vara“.

Þeir taka fram að með þessu sé 

ekki verið að mæla með tóbaks-
notkun yfirleitt, en ekki sé hægt 
að fullyrða annað en „að ávinning-
ur sé í því fyrir hvern og einn að 
nota alfarið munntóbak í stað reyk-
inga“. Því sé ekki ávinningur af 
því að banna munntóbak á meðan 
mun hættulegri vara, reyktóbak, 
er á markaðnum. Því hljóti að vera 
ávinningur í því „að hafa á boð-
stólum minna hættulega vöru“.

Þeir Pétur og Eyjólfur furða sig 
á þessari umsögn, sem komi þvert 
á mat landlæknis, Hjartaverndar og 
Krabbameinsfélagsins.

„Reyklaust tóbak á fyrst og síð-
ast að bera saman við „náttúru-
legt ástand“ – tóbaksleysi en ekki 
tóbaks reykingar.“

Þeir bæta því við að sökum þess 
að fáar rannsóknir hafi verið gerð-
ar á langtímaáhrifum munntóbaks-
neyslu sé ekki með vissu hægt að 
tala um skaða af þess völdum eða 
skaðleysi. Þá liggi ekkert fyrir um 
að munntóbaksnotkun sé áhrifarík 
leið til þess að hætta að reykja, og 
markhópur framleiðenda sé ekki 
fólk sem vill hætta að reykja, held-
ur „ungt fólk með litla sem enga 
reykingasögu“.

Þeir kasta að lokum fram þeirri 
spurningu hvort rökrétt sé að 
hampa annarri tegund af tóbaki 
þegar staðan sé sú að rætt sé af 
alvöru um að sígarettur hverfi af 
markaði, og að það séu læknar sem 
viðri slíkt.

Viðar Jensson, verkefnastjóri hjá 
Landlæknisembættinu, tekur undir 
skrif Péturs og Eyjólfs um að nær 
sé að miða skaða munntóbaks við 
reykleysi.

Gagnrýna munntóbaksumsögn
Höfundar greinar í Læknablaðinu deila á umsagnir starfsbræðra sinna um frumvarp til tóbakslaga. Segja rangt að miða skaðsemi 
munntóbaks við reyktóbak. Þess í stað eigi að horfa út frá reykleysi. Segja langtímaáhrif munntóbaks óþekkt.

Í nýrri tóbaksvarnaráætlun norskra stjórnvalda er boðað átak gegn munn-
tóbaksnotkun ungmenna, sem hefur aukist mikið að undanförnu. Í tölum 
frá síðasta ári kemur fram að níu prósent landsmanna notuðu munntóbak 
daglega en fjórðungur karla á aldrinum 16 til 24 ára.

Á sama tíma hefur dregið verulega úr reykingum í þessum aldursflokki 
þar sem hlutfall dagreykingafólks fór niður í sjö prósent í fyrra.

Jonas Gahr Støre heilbrigðisráðherra sagði að þessi staðreynd ætti ekki 
að slæva varnir gegn munntóbaksnotkun.

„Það að reykingar séu verri þýðir ekki að munntóbak sé af hinu góða. 
Það eru enn margir sem nota munntóbak í þeirri trú að það sé ekki 
hættulegt en það er hættulegt, þó á annan hátt sé. Það eru upplýsingar 
sem fólki verða að vera ljósar.“

Norðmenn gegn munntóbaki

22%
reykja daglega.

15%
nota tóbak í vör daglega.

14,2%
reykja daglega.

26%
allra þeirra sem nota 
tóbak í vör reykja líka.

➜ Karlar í aldurshópnum 18–24 ára:

➜ Íslendingar 18 ára og eldri:

Sala ÁTVR á neft óbaki jókst um 250%  
milli áranna 2003 og 2011. Landlæknis-
embættið áætlar að á bilinu 70 til 80% 
neft óbaks sé notað í vör.

Heimild: Landlæknir

„Þá kemur fram í okkar könn-
unum og nýjum rannsóknum að 
aukin neysla á munntóbaki virðist 

vera viðbótarneysla, sem kemur 
ekki í stað reykinga,“ segir Viðar.

 thorgils@frettabladid.is

BROT ÚR LOFTSTEININUM RANNSÖKUÐ  Vísindamenn vonast til að finna á 
endanum allt að fimmtíu til sextíu sentímetra stóran hnullung í Tsjebarkúl-vatni. 
 NORDICPHOTOS/AFP

RÚSSLAND, AP Vísindamenn hafa 
fundið meira en fimmtíu lítil brot 
úr loftsteininum sem splundrað-
ist yfir Úrafjöllum á föstudag.

Enn hafa ekki fundist steinar 
sem eru stærri en sentímetri í 
þvermál, allir á ísilögðu yfirborði 
Tsjebarkúl-vatns þar sem stærsta 
brotið úr loftsteininum er talið 
hafa fallið. Járninnihald þeirra 
er að meðaltali um tíu prósent.

Vísindamenn segjast þó telja 
að á endanum gætu fundist mun 
stærri loftsteinsbrot í vatninu, 
jafnvel um 50 til 60 sentímetrar 
í þvermál.

Rússnesk stjórnvöld segja nú 

að allt að 1.500 manns hafi þurft 
að leita sér læknisaðstoðar eftir 
lofsteinaregnið á föstudag. Enn 
eru 46 þeirra á sjúkrahúsi, mis-
alvarlega slasaðir eftir ham-
farirnar.

Loftsteinninn er talinn hafa 
verið um 10 tonn að þyngd og 
sprengikrafturinn er talinn jafn-
ast á við tugi kjarnorkusprengja.

Loftsteinaregnið olli skemmd-
um á meira en 4.000 mann-
virkjum og rúður brotnuðu á 
200 þúsund ferkílómetra svæði. 
Flestar skemmdirnar urðu í 
borginni Tsjeljabinsk.

 - gb

Fimmtíu enn á sjúkrahúsi eftir loftsteinaregnið: 

Meira en fimmtíu 
loftsteinabrot fundin



ford.is

FRÁ
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FORD FIESTA

2.490.000KR.

28.979 KR./MÁN.*

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Ford Fiesta Trend 5 dyra, 1,0i bensín 65 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 99 g/km., fær frítt í stæði í Reykjavík í 90 mín. í senn. 
Miðað er við grænan óverðtryggðan bílasamning til 7 ára og uppítökubíl / útborgun að verðmæti 760.000 kr. Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Hlutfallstala kostnaðar 10,64%. 
Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Aukin þjónusta Bíldshöfða 6: Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16

NÝR FORD FIESTA

KOMDU OG PRÓFAÐUSNILLDAR BÍLL 

Ford Fiesta var mest seldi bíllinn í sínum flokki í Evrópu árið 2012. Sigurförin heldur áfram. 

Enn flottara útlit og sparneytnari vélar. Kynntu þér margverðlaunaða spartækni Ford, 

5 stjörnu öryggi og snilldar búnaðinn Ford MyKey og Ford SYNC. 

 

      

*

       Gerðu samanburð - því verðið er frábært!
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BL  Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000

Bílahúsið / Reykjanesbæ / 421 8808  –  Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622  –  Bílasala 
Akureyrar / Akureyri / 461 2533  –  Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070

Eyðsla:

3,4 l/100 km*

RENAULT CLIO  Expression ECO
1,5 dísil, beinskiptur. Verð 2.890 þús. kr.

DACIA DUSTER – 4x4
Dísil, beinskiptur. Verð 4.090 þús. kr. Eyðsla:

5,1 l/100 km*

DACIAA DUUDUSTSTS ERER 4 4

SKYNSAMLEG
KAUP

Hrikalega gott verð

ELDSNEYTI
MINNA

NÝIR SPARNEYTNIR BÍLAR

SHIFT_SHIFT_

NISSAN QASHQAI – 4x4
Dísil, beinskiptur. Verð 5.090 þús. kr. Eyðsla:

4,6 l/100 km*

VINSÆLASTI

SPORTJEPPINN
Samkv. Umferðarstofu 2012
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SUBARU XV – 4x4
Bensín, sjálfskiptur. Verð 5.590 þús. kr. Eyðsla:

6,6 l/100 km*

SPARNEYTINN
SUBARU

Ný vél, aukinn bensínsparnaður

EyEyðsðsla:
RENAULT CLIORENAULT CLIOO  ExExprpresessis on ECOEEEE i ECO
15 dísil beinskiptur Verð 2 89090 þþúsús krkrkr

GLÆSILEGUR

AUKABÚNAÐUR
M.a. íslenskur leiðsögubúnaður

Fastus ehf. býður upp á mikið úrval af stuðningshlífum frá Sporlastic. 
Sérhæft fagfólk á sviði endurhæfingar, hjúkrunar og hjálpartækja leggur metnað sinn  

í að finna lausnir og aðstoða við valið á réttu spelkunni fyrir þig.  
Vinsamlega pantið tíma í síma 580 3912. 

Komdu og skoðaðu úrvalið 
- við tökum vel á móti þér og finnum réttu lausnina fyrir þig.
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Komið í verslun okkar að Síðumúla 16. Opið mán - fös 8.30 - 17.00
Síðumúli 16   •   108 Reykjavík   •    Sími 580 3900   •    www.fastus.is

PAKISTAN, AP Að minnsta kosti 15 
þúsund sjía-múslímar tóku þátt í 
mótmælum í suðvestanverðu Pak-
istan í gær, annan daginn í röð. Til-
efnið er sprengjuárás sem gerð var 
á laugardag og kostaði nærri 90 
manns lífið.

Ættingjar hinna látnu hafa neit-
að að jarða ástvini sína þangað til 
her landsins grípur til aðgerða gegn 
herskáum súnní-múslímum, sem 
hafa gert fjölmargar árásir á sjía.

Sjía-múslímar eru í minnihluta í 
Pakistan. Flestir þeirra búa í Balúk-
istan-héraði í suðvestanverðu land-
inu, þar sem flestar árásirnar hafa 
jafnframt verið gerðar.

Sprengjuárásin á laugardaginn 
var gerð á markaðstorgi í borg-
inni Quetta, sem er höfuðstaður 
Balúkistan-héraðs. Þetta er önnur 
árásin á nokkrum vikum í þessari 
borg sem kostar tugi manna lífið. 
Í janúar létu 86 manns lífið þegar 
tvær sprengjur voru sprengdar á 
billjarð stofu.

Mannréttindasamtök hafa gagn-
rýnt stjórnvöld í Pakistan fyrir 
að láta árásarmennina að mestu 
óáreitta. Stjórnvöld eru sökuð um að 
taka af linkind á herskáum súnní-
múslímum vegna þess að her lands-
ins hafi lengi átt í samstarfi við 
samtök herskárra múslíma. Þá eru 
stjórnvöld sögð telja minni hættu 
stafa af þessum tilteknu hópum her-

skárra súnní-múslíma sem ráðast 
gegn sjía-múslímum en af talibön-
um, þar sem talibanar beina spjót-
um sínum gegn stjórnvöldum.

Sjía-múslímar í Quetta telja her-
inn engu að síður enn vera einu vörn 
þeirra gegn ofbeldismönnunum og 
krefjast þess nú að her foringjarnir 
taki hreinlega að sér völdin í borg-
inni. Þeir vilja að herinn grípi til 
aðgerða gegn samtökum á borð við 
Lashkar-e-Jhangvi, sem hafa lýst 
yfir ábyrgð sinni á báðum stóru 
árásunum á síðustu vikum.

„Við munum ekki grafa píslar-
votta okkar fyrr en orðið verður 
við kröfum okkar,“ segir Amin Sha-
heedi, einn af helstu leiðtogum sjía 
í Pakistan.

Eftir árásina í janúar efndu sjía-
múslímar einnig til mótmæla og 
kröfðust aðgerða. Fjölmargir tjöld-
uðu á götum Quetta við hliðina á lík-
kistum ættingja sinna og efndu ekki 
til útfara fyrr en forsætisráðherra 
Pakistans gerði breytingar á stjórn 
héraðsins.  
 gudsteinn@frettabladid.is

Fjölmenni neitar að 
grafa ástvini sína
Tvær mannskæðar sprengjuárásir á sjía-múslíma í Quetta undanfarnar vikur hafa 
vakið mikla reiði. Stjórnvöld eru sökuð um linkind gagnvart herskáum súnní-mús-
límum. Alls hafa árásirnar tvær kostað hátt á annað hundrað manns lífið.

BÍÐA GREFTRUNAR  Í annað sinn á nokkrum vikum mótmæla sjía-múslímar í 
Quetta með því að neita að grafa ástvini sína. NORDICPHOTOS/AFP



Opið 
Laugardagur   11:00- 16:00
Sunnudagur       12:00-16:00

FRUMSÝNING
Á TABBERT HJÓLHÝSUM

OG KNAUS HÚSBÝLUM

Eyjarslóð 5   101 Reykjavík   
S: 511 2200   www.seglagerdin.is

Þar sem ferðalagið byrjar

EEyjarslóð 5   101 Reykjavík   
S: 511 2200   www.seglagerdin.isis

eykjavííkk

TIL ÞJÓNUSTU Í  100 ÁR

LÍTTU VIÐ OG SKOÐAÐU ÚRVALIÐ

T@B  
verð frá kr. 3.990.000.

ÆGISVAGNINN 
+ FORTJALD
kr. 1.190.000.

KNAUS
verð frá kr. 13.900.000.

TABBERTKYNNINGARTILBOÐ

T@B

PALOMINO 
verð frá kr. 1.890.000.



19. febrúar 2013  ÞRIÐJUDAGURSKOÐUN

HALLDÓR

FRÁ DEGI 
TIL DAGS

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is og Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is 
MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is DÆGURMÁL: Kjartan Guðmundsson kjartan@frettabladid.is  LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

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

Mín spá er að á þessari öld muni Íslend-
ingar sækja mestan auð sinn til norður-
slóða. Uppsprettur nýrra verðmæta 
verða ferns konar. Olíu- og gasvinnsla 
mun hefjast á Drekasvæðinu fyrr en 
seinna. Sömu lindir liggja yfir í lögsögu 
Norðmanna vegna Jan Mayen. Má þá 
ekki gleyma að þar á Ísland fjórðungs 
hlut í öllum olíulindum samkvæmt einum 
besta milliríkjasamningi sem utanríkis-
þjónustan hefur gert.

Hlýnun sjávar mun leiða til þess að 
lengra fram á öldinni kunna ný, víðfeðm 
búsvæði nytjategunda að skapast langt 
norður í höfum þegar ísþekjan bráðnar. 
Þar verða Íslendingar að standa fast á 
sínum hlut. Ekki er ólíklegt að stofnarnir 
sem breiðast norður um séu íslenskrar 
ættar, eða afleggjarar úr flökkustofnum 
sem við eigum þegar umsaminn hlut í.

Siglingar um Norður-Íshafið aukast ár 
frá ári vegna minnkandi hafíss og aukins 
áhuga Asíuríkja og norðurskautsríkja á 
að nýta siglingaleiðina til að stytta flutn-
ingaleiðir milli hafna við Norður-Atlants-
haf og Kyrrahaf. Þar er til lengri tíma 
horft til miðleiðarinnar, þvert yfir pólinn, 
sem er stysta leiðin milli Asíu og Evrópu. 
Vegna legu landsins mun miðleiðin auka 
gríðarlega pólitískt vægi Íslands gagn-
vart Asíu, Ameríku og Evrópu. Hún mun 
líka krefjast þess að Ísland verður ein af 

mikilvægum umskipunarhöfnum fyrir 
flutningana yfir pólinn. Það leiddi til 
efnahagslegra stakkaskipta á Íslandi, og 
Norðurlandi sérstaklega.

Fyrst í tíma er þó uppbygging þjón-
ustu á Íslandi við þau þrjú vinnslusvæði 
sem líklegt er að verði komin í fram-
leiðslu í kringum 2025. Þau eru horn-
punktar svæðis sem ég hef skilgreint 
sem íslenska orkuþríhyrninginn og nær 
frá Norðaustur-Grænlandi til Jan Mayen, 
og suður til Íslands. Á þessum og næsta 
áratug verða mikil umsvif í rannsókn-
um og tilraunaborunum. Slík útgerð 
er flókin, kostar hundruð milljarða og 
þarfnast mikillar þjónustu. Síðustu ár 
hef ég unnið dyggilega að því að ná upp 
samstöðu með Grænlendingum og Norð-
mönnum um að langskynsamlegast er að 
vinna með Íslendingum að því að byggja 
upp þjónustu við vinnslusvæðin í orku-
þríhyrningnum hér á Íslandi. Það eitt 
mun gjörbreyta efnahag Íslands, útrýma 
atvinnuleysi og skapa meiri auð fyrir 
þjóðina en hún hefur áður þekkt. 

Norðurslóðir eru framtíð Íslands
NORÐURSLÓÐIR

Össur 
Skarphéðinsson
utanríkisráðherra

➜ Vegna legu landsins mun 
miðleiðin auka gríðarlega pólítískt 
vægi Íslands gagnvart Asíu, Amer-
íku og Evrópu.

Mikilvægi orðaraðarinnar
Vigdís Hauksdóttir, þingmaður 
Framsóknarflokksins, gaf ekki mikið 
fyrir hugmyndir um einhvers konar 
skemmri skírn í stjórnarskrármálinu. 
Hún taldi tilboð meirihlutans um ein-
hvers konar sátt núna koma of seint 
og sagði í samtali við Ríkisútvarpið 
um helgina að svo væri. Sérstaklega 
„þegar vilji okkar framsóknar-
manna hefur nánast verið 
skýr allt þetta kjörtímabil, 
að ná sátt um breytingar 
á núverandi stjórnarskrá“. 
Mögulega átti Vigdís við að 
vilji flokksins hefði verið 
skýr nánast allt kjörtímabilið, 
en það sem út kom var að 
viljinn hefði nánast 
verið skýr. Þessu 

hafa allir, og þar með talinn sá er 
hér ritar, margoft orðið fyrir en þetta 
sýnir okkur hve mikilvægt er að 
orðaröðin sé rétt.

Seinþreyttur til vandræða
Sveinn Ingi Lýðsson er formaður 
Sjálfstæðisfélags Álftaness. Að 
auki bloggar hann á Eyjunni. Þar 

segist hann vera áhugamaður um 
samfélag og þjóðmál en ekki 

liggur honum þó hátt rómur. Í 
gær skrifaði hann færslu um 
leiðara Morgunblaðsins, þar 
sem hann kvartar 
meðal annars yfir 
„LÍÚ-klíkunni“, 

en síðasta 

færsla þar á undan er frá 12. apríl 
2012. Þar kvartar hann yfir „útgerðar-
aðlinum“. 

Naggað um náttúruvernd
Íslensk þjóð virðist þeim einkennum 
búin að skipta sér rækilega í tvo 
flokka í hverju málinu á fætur öðru. 
Nýjasta málið í þeim flokknum virð-
ist vera frumvarp til laga um náttúru-
vernd. Þar skiptist fólk í fylkingar; 
önnur telur að með því sé réttur 
almennings til umferðar takmark-
aður um of, en hin að hann sé svo 

rúmur í frumvarpinu að það 
gangi á eignaréttarákvæði 
stjórnarskrárinnar. Það er 
ýmist í ökkla eða eyra í 
íslenskri umræðuhefð.
 kolbeinn@frettabladid.is

B
enedikt sextándi páfi kom um helgina í fyrsta sinn 
fram opinberlega eftir að hann tilkynnti fyrr í mán-
uðinum að hann hygðist láta af embætti fyrir aldurs-
sakir. Hann er á 86. aldursári. Tugþúsundir hlýddu á 
hann á Péturstorginu í Róm.

Örfá dæmi eru um að páfar hafi látið af embætti. Síðast gerðist 
það fyrir tæpum sex hundruð árum. Páfar, sem trúaðir telja 
sérlega sendiboða almættisins hér á jörð, hafa hingað til ekki 
látið ellihrumleika aftra sér. Sumir gátu varla lyft hendi til að 

veifa.
Benedikt sextándi segist hins 

vegar telja að heilsubrestur 
sökum elli aftri honum frá því 
að vera sá kirkjunnar þjónn sem 
þörf sé á um þessar mundir. 
Ekki sé nóg að andinn sé 
sterkur, holdið þurfi að vera það 
líka. Um mánaðamótin tekur 
hann því aftur upp sitt gamla 

nafn, Joseph Ratzinger.
Ýmsar sögusagnir eru um mögulegar aðrar ástæður þess 

að páfinn kýs að hverfa úr embætti. Hann er til dæmis sagður 
hafa mætt óvæntu mótlæti innan kirkjunnar við umbætur sem 
hann vildi koma á í kjölfar umræðu um kynferðisbrot kaþólskra 
presta. Kann þar eitthvað að vera til í að hann hafi skort styrk 
til að taka slaginn og ákvörðun um að hætta sé því góðra gjalda 
verð. Svona svo fremi sem gott hljótist af.

En um leið hlýtur að læðast að manni sá grunur að með 
ákvörðun sinni sé Benedikt sextándi páfi að fórna sér fyrir 
stofnunina sem hann hefur þjónað. Spjótin beinast nefnilega í 
auknum mæli að honum sjálfum í tengslum við glæpi kirkjunnar 
í að hylma yfir og færa til í starfi barnaníðinga í hennar röðum.

Í nýrri heimildarmynd, Mea Maxima Culpa, sem aðallega 
fjallar um glæpi bandarísks prests sem níddist á heyrnar-
lausum drengjum í tvo áratugi, kemur fram að Joseph 
Ratzinger, þá kardínáli, hafi stýrt umsjá kynferðisbrotamála 
innan kaþólsku kirkjunnar á heimsvísu. Embættinu hafi hann 
sinnt frá 2001 til 2005 þegar hann varð páfi. Hans fyrsta verk 
í embætti hafi verið að senda biskupum bréf um að samkvæmt 
reglum kirkjunnar mættu afbrot innan hennar raða ekki verða 
opinber. Og þegar biskupar í Bandaríkjunum vildu fá heimild til 
að svipta barnaníðinga hempunni var þeim neitað um hana.

Meiri manndómur væri í að kaþólska kirkjan viðurkenndi mis-
tök sín og glæpi og sæi til þess að sagan fengi ekki endurtekið 
sig. Stofnunin virðist hins vegar hafa vaxið yfir höfuð mann-
gæskunni sem trúin boðar. Sé páfinn að hverfa úr embætti til 
þess að forða kirkjunni frá erfiðri umræðu tengdri hans persónu 
er enn verið að verja stofnunina, á kostnað manngæskunnar.

Hér hefur síðustu misseri átt sér stað vitundarvakning í 
tengslum við kynferðisbrot gegn börnum og viðbrögð við þeim. 
Vonandi færast hlutir líka til betri vegar hjá stærstu kirkju-
stofnun heims. Öðrum kosti verður hún áfram víti til varnaðar 
um hvernig ekki skuli bregðast við.

Að fórna sér fyrir stofnunina:

Skuggi er yfir 
brotthvarfi páfa

Óli Kristján
Ármannsson

olikr@frettabladid.is
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Um þessar mundir hefur verið 
talsverð umræða um fíkniefna-
prófanir á vinnustöðum og sitt 
sýnist hverjum um það mál-
efni. Þegar fregnir bárust af því 
að ekkert umburðarlyndi væri 
sýnt og að viðkomandi aðilar 
sem greindust jákvæðir misstu 
vinnu sína tók fólk sérstaklega 
vel eftir. Það er reyndar ekk-
ert nýtt að slíkar prófanir fari 
fram og hefur tíðkast um ára-
bil hérlendis í vissum atvinnu-
greinum, sérstaklega í iðnaði 
þar sem jafnan er talin mikil 
hætta í umhverfi og á vinnustað 
og þetta því gert í öryggisskyni 
fyrst og fremst.

Þessar prófanir hafa auðvitað 
sín takmörk og ber að umgang-
ast þær þannig, en væntanlega 
eru allir sammála því að vilja 
ekki hafa á vinnustað sínum 
aðila sem er undir áhrifum eða 
í reglubundinni neyslu hvort 
 heldur sem er áfengis eða vímu-
efna. Undirritaður hefur margra 
ára reynslu að því að nota slík 
próf við heilsufarsskoðanir og af 
innleiðingu þeirra á vinnustað 
og er almennt hlynntur notkun 
þeirra sem hluta af heildarsýn 
í öryggis- og heilbrigðismálum 
fyrirtækja. 

Þegar við horfum til þess 
hversu stórum hluta ævi okkar 
við verjum á vinnustað og 
hversu miklar hættur geta 
leynst víða í jafnvel hinu sak-
lausasta umhverfi skiljum við 
hversu mikilvægt er að taka á 
öryggismálum af festu og skyn-
semi og með langtímamark-
mið í huga. Þetta eru engin 
átaksverkefni í þeim skilningi 
 heldur stefnumótun sem þarf að 
hríslast um allt fyrirtækið og 
ná til allra starfsmanna, helst 
með þeim hætti að hafa áhrif á 
vanahegðun. Slíkt er á ábyrgð 
stjórnenda og yfirmanna, sem 
þurfa að vera fyrirmyndir í einu 
og öllu við útfærslu og skipulag 
slíkrar nálgunar. 

Röng nálgun
Stjórnendur horfa mikið til 
kostnaðar og umfangs við inn-
leiðingu öryggis-, heilsu- og 
umhverfisstefnu og má með 
sanni segja að til hneigingin 
til að gefa einhvern afslátt af 
öryggi er nær ávallt drifin 
áfram í sparnaðarskyni. Slíkt er 
vel skiljanlegt í rekstri almennt 
að horfa á alla möguleika sem 
eru til staðar til hagræðingar. 
Sú nálgun er þó í öllum tilvikum 
röng að mínu mati þegar horft 
er til lengri tíma, sem verður 
að vera sjónarmiðið þegar við 
nálgumst þennan málaflokk 
almennt.

Það tók langan tíma að sann-
færa fólk um að nota bílbelti á 
sínum tíma og þurfti meira að 
segja að sekta þá aðila til hlýðni 
og fá þá til að breyta vana 
sínum til hins betra. Í dag efast 
enginn um gildi bílbeltanna og 
megum við þakka þeim ófá lífin 
sem þau hafa bjargað. Hið sama 
gildir um æfingar sjómanna 
og slysavarnir, sem eru orðinn 
snar þáttur í menntun þeirra 
og enginn afsláttur er gefinn af 
slíku í dag. Þá var gert góðlát-
legt grín að því á sínum tíma að 
samhæfa vinnubrögð flugmanna 
við stjórnun flugvéla en í dag 
hvarflar ekki að neinum heil-
vita manni að gagnrýna slíkt. 

Flugsamgöngur eru enda þær 
öruggustu í heimi vegna þeirra 
öryggis atriða og stefnumörk-
unar sem hefur gilt um árabil 
og er í stöðugri endurskoðun 
með það að markmiði að gera 
enn betur. Við þurfum að temja 
okkur svipaða nálgun almennt 
á vinnu okkar og umhverfi með 
öryggis- og heilbrigðissjónar-
mið í huga og hugsanlega þarf 
að breyta löggjöf eða reglum til 
að ýta undir slíka hegðun, sbr. 
bílbeltanotkunina forðum.

Ef við horfum til  kostnaðar 
við að breyta vana okkar til hins 
betra og að verða meðvitaðri um 
öryggi okkar sjálfra og þeirra 
sem eru í kringum okkur, hvort 
heldur sem er í vinnu eða í leik, 
er ekki nokkur vafi í mínum 
huga að þeim peningum er 
vel varið. Áætlaður  kostnaður 
vegna vinnuslysa hér lendis 
hleypur á tugum milljarða 
króna ár hvert en rannsóknir 
hafa sýnt það að 3-4% af vergri 
landsframleiðslu vestrænna 
ríkja glatast vegna heilsutjóns 
og slysa við vinnu. Þetta er því 
ekkert smáatriði og ætti öllum 
að vera ljóst hvort sem þeir reka 
fyrirtæki eða ekki. 

Hagsmunir okkar allra
Öryggis-, heilsu- og umhverfis-
mál eiga að vera aðalatriði í 
öllum rekstri, hvort sem hann 
er einkarekinn eða á vegum 
ríkisins, við eigum að gera 
kröfur um gæði og það á að 
umbuna þeim sem standa sig 
vel í útfærslu slíkrar stefnu 
og ná árangri. Stórfyrirtæki í 
dag gera kröfur á undirverk-
taka sína; ríkið á að gera slíkt 
hið sama og engum á að líðast 
að gefa neina afslætti þegar við 
horfum til öryggissjónarmiða. 
Nú þegar tíðkast til dæmis að 
gefa afslátt við tjónleysi í öku-
tækjatryggingum, en slíkt er 
einnig að ryðja sér rúms í fyrir-
tækjatryggingum. Það mætti 
einnig hugsa sér frekari hvata 
af hálfu ríkisins í formi ein-
hvers konar ívilnana. Það er vel 
þekkt að samkeppnishæfi fyrir-
tækja sem leggja mikla áherslu 
á þessi málefni og kosta til þess 
fjármunum getur verið bæði 
betra en einnig lakara og það er 
afleitt ef svo er, við þurfum að 
sjá til þess að það sé hagur í því 
að hugsa um fólkið okkar!

Ég kýs að líta svo á að þetta 
séu hagsmunir okkar allra og 
vil því hvetja einstaklinga til að 
velta þessum málum fyrir sér og 
koma á úrbótum sé þeirra þörf. 
Stjórnendur bera ábyrgð á að 
hlutirnir séu í lagi og þeir munu 
ekki skorast undan henni, þvert 
á móti ber að fagna því hversu 
vel hefur tekist til á undan-
förnum árum og ára tugum. 
Betur má þó ef duga skal.

Öryggis-, heilsu- og 
umhverfismál eiga 

að vera aðalatriði í öllum 
rekstri, hvort sem hann er 
einkarekinn eða á vegum 
ríkisins, við eigum að gera 
kröfur um gæði og það á að 
umbuna þeim sem standa 
sig vel í útfærslu slíkrar 
stefnu og ná árangri. Stór-
fyrirtæki í dag gera kröfur 
á undirverktaka sína; ríkið 
á að gera slíkt hið sama 
og engum á að líðast að 
gefa neina afslætti þegar 
við horfum til öryggis-
sjónarmiða. 

Öryggismál fyrir-
tækja – ábyrgð 
stjórnenda
HEILSA
Teitur 
Guðmundsson
læknir

KYNNING Á PAXTON
AÐGANGSKERFUM
Í HÚSNÆÐI VÉLA & VERKFÆRA

Þriðjudaginn 26. febrúar kl. 9.00–14.30.
Vinsamlega tilkynnið þátttöku fyrir 22. febrúar til vv@vv.is
eða í síma 550 8500. Boðið verður upp á hádegisverð.

Paxton er leiðandi framleiðandi aðgangskerfa fyrir allar stærðir fasteigna með 
áherslu á einfaldleika í uppsetningu og notkun. Fyrirtækið var stofnað árið 1985 
og hefur náð miklum árangri í sölu víða um heim. Fyrirtækið er með höfuðstöðvar 
í Bretlandi.

Með Net2 tölvutengda aðgangskerfinu frá Paxton er hægt að stjórna hundruðum 
eða þúsundum hurða fyrir allt að 50.000 notendur. Hægt er að stjórna hurðum 
með fyrirliggjandi nettengingum TCP/IP og þar af leiðandi fjölda bygginga á 
mismunandi stöðum. Net2 er byggt fyrir framtíðina þar sem auðvelt er að bæta 
við hurðum á hagkvæman hátt (sérstaklega með þráðlausum lesurum (on-line) 
sbr. Paxton PaxLock og Assa Abloy aperio). Uppfærslur á hugbúnaði eru fríar. 
  
Hægt er að nota nándarlesara (hands free eða Mifare), kortalesara (segul), 
takkalása og flestar gerðir af lesurum frá öðrum framleiðendum sbr. HID iClass, 
Assa Abloy aperio iClass o.s.frv. Alhliða lausn á sanngjörnu verði.

Paxton
www.paxton.co.uk
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Að vísitölutengja höfuð-
stól lána brýtur í bága við 
neytendalöggjöf og MiFID-
reglur Evrópusambandsins, 
segir hver sérfræðingurinn 
á fætur öðrum. Elvira Men-
dez Pinedo, prófessor við 
Háskóla Íslands og sér-
fræðingur í Evrópurétti, 
hefur rannsakað verðtrygg-
inguna um nokkurt skeið 
og hún segir ótækt að lán-
takandi viti ekki nákvæm-
lega hverjar fjárhagslegar 
skuldbindingar hans séu en 
það hljótist af því að vísitölutengja 
höfuð stól láns. Hún sagði í Silfri 
Egils á dögunum: „Sú hugmynd að 
hafa höfuðstól lánsins óljósan eins 
og X eða spurningarmerki er ský-
laust brot á löggjöf ESB.“ 

Elvira skrifaði eftirlitsnefnd 
EFTA og framkvæmdastjórn ESB 
bréf í kjölfar rannsóknar sinnar 
og spurði hvort löggjafarvaldinu á 
Íslandi væri heimilt að fara þessa 
leið í lánamálum með tilliti til Evr-
ópuréttar. Ekki stóð á svarinu. Það 
er álit framkvæmdastjórnar Evr-
ópusambandsins að sé heildar-
kostnaður við lántöku ekki til-
greindur geti það brotið í bága við 
neytendalöggjöf sambandsins. Ef 
sú er niðurstaðan hefur það víðtæk 
áhrif á efnahagslífið og fjölskyld-
urnar í landinu. Telur Elvira að með 
þessu svari framkvæmdastjórnar 
ESB standi Íslendingar hugsan-
lega frammi fyrir sambærilegum 
aðstæðum og í tveimur öðrum 
málum sem fóru fyrir Evrópudóm-
stólinn. Kæmi það á daginn gæti 
það haft í för með sér að fella bæri 
niður allan kostnað af verðtryggðum 
neyslulánum, þ.m.t. húsnæðislánum 
sem uppfylltu ekki skilyrði laganna.  

XG – Hægri grænir, flokkur 
 fólksins var fyrsti stjórnmála-

flokkurinn sem vakti 
athygli á hugsanlegu 
ólögmæti verðtryggðra 
húsnæðislána og hér er 
 lausnin: Við setjum neyðar-
lög fyrir heimilin og gerum 
kynslóðasátt. Með neyðar-
lögunum verður öllum 
verðtryggðum húsnæðis-
lánum skuldbreytt og þau 
lækkuð um allt að 45% (fer 
eftir því hvenær þau eru 
tekin). Gömlu verðtryggðu 
húsnæðislánunum verður 
breytt í ný óverðtryggð 

húsnæðislán og greiðslutími þeirra 
lengdur í allt að 75 ár (þú átt valið). 

Þetta er auðveldlega hægt að gera 
með því að búa til sérstakan sjóð 
í Seðlabankanum með sértækri 
aðgerð Seðlabankans. Í framhald-
inu yrði verðtrygging afnumin á 
öllum neyslulánum, öllum nauð-
ungaruppboðum hjá sýslumönnum 
frestað á meðan verið er að lagfæra 
ástandið. Uppgreiðslugjöld banka 
og lífeyrissjóða og stimpilgjald á 
þessum eignatilfærslum yrðu felld 
niður. Þetta er markaðsaðgerð sem 
er kölluð magnbundin íhlutun og 
hefur m.a. bjargað bandaríska hús-
næðislánakerfinu og kostar okkur 
skattgreiðendur ekki krónu. Meira 
á www.XG.is.

Ólögleg verðtrygging
FJÁRMÁL

Guðmundur 
Franklín Jónsson
formaður Hægri 
grænna, fl okks 
fólksins
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Ég hef í tvígang ritað um 
kerfisbundinn misskilning 
Gylfa Magnússonar og til-
tekið sex atriði sérstaklega 
í þeim efnum. Ég ákvað að 
skrifa um villur Gylfa því 
ég hef um margra ára skeið 
barist gegn því að íslensk 
stjórnvöld hneppi  íslenskan 
almenning í skuldaánauð.

Þar á meðal hef ég  barist 
á móti því að stjórnvöld 
klári nauðasamninga við 
vogunar sjóðina sem eiga mest 
af kröfum föllnu bankanna. Þar 
 liggur stærsta hætta þjóðar búsins 
um þessar mundir, og er um að 
tefla hagsmuni upp á hundruð millj-
arða króna. Það vakti fyrir mér að 
vara við málflutningi eins og Gylfi 
hefur verið með frá hruni, því tal 
hans um að erlend staða þjóðarbús-
ins hafi ekki verið betri í áratug og 
Ísland geti klárað nauðasamninga 
er byggt á misskilningi. Því miður 
fæ ég engin efnisleg svör frá dós-
entnum heldur einungis útúrsnún-
inga og rangfærslur. 

Kostuðu almenning tugi milljarða
Það er staðreynd að tugir milljarða 
af almannafé töpuðust út af mis-
tökum Gylfa í samningagerð við 
kröfuhafa Landsbankans þegar 
hann tók gengislán bankans yfir 

með samningum 15. des-
ember 2009. Það er stað-
reynd að tugir milljarða 
töpuðust þegar Gylfi ákvað 
að gefa SpKef og Byr nýtt 
fjármagn og undanþágu frá 
lögum um fjármálafyrir-
tæki sem jók á tap almenn-
ings vegna sjóðanna. Það 
er einnig ljóst að mat hans 
á Icesave er óbreytt, svo 
sérkennilegt sem það kann 
að virðast, og hann telur að 

skuldir Íslands séu sjálfbærar.

Orkuveita Reykjavíkur
En Gylfi ákveður að taka sérstak-
lega fyrir OR, sem var bara eitt 
atriði af sex, og reyna að gera mig 
tortryggilegan vegna þess að ég 
hafði forgöngu um aðkomu sérfræð-
inga að skuldavanda fyrirtækisins. 
Hann meira að segja heldur því 
fram að ég hafi komið með vogunar-
sjóði að því máli sem muni græða 
milljarða, en hvort tveggja er upp-
spuni af hans hálfu. Því næst  veltir 
hann fyrir sér ímyndaðri skiptingu 
á ímyndaðri þóknun, sem eru stað-
lausir stafir. Ekki verður önnur 
ályktun dregin af þessum furðulega 
málflutningi Gylfa en að hann kjósi 
að beina sjónum frá raunverulegum 
skuldavanda fyrirtækisins.  Hvernig 
þessi framganga sam rýmist 

 störfum hans sem stjórnarmaður 
fyrirtækisins skal látið öðrum um 
að dæma.

Veitustarfsemi og áhættufjár-
festingar
Það er alkunna að OR var komið 
langt út fyrir verksvið sitt og stund-
aði miklar áhættufjárfestingar og 
spákaupmennsku á árunum fyrir 
hrun. Það er raunverulegt, lagalegt 
álitamál hvort það fær staðist að 
láta viðskiptavini veitufyrir tækis 
með einokunarstöðu á markaði 
greiða fyrir lánin sem nú eru að 
sliga fyrirtækið og voru tekin til að 
fjármagna veðmálastarfsemina.

Aðskilnaður
OR er á undanþágu, sem rennur út á 
þessu ári, um að aðskilja veituþjón-
ustu frá almennri viðskiptastarf-
semi fyrirtækisins. Tilskipun ESB 
kveður á um þessa uppskiptingu og 
HS orku var skipt upp í samræmi 
við hana árið 2008. Það er erfitt að 
skilja hvers vegna það vefst fyrir 
Gylfa að nauðsynlegt sé að endur-
skipuleggja skuldir og rekstur OR, 
m.a. út af þessu máli. Hann verður 
þó ekki sakaður um ósamkvæmni, 
því þegar litið er á þau sex atriði 
sem ég hef tiltekið hefur dósent-
inn kerfisbundið neitað að horfast í 
augu við veruleikann.

Tjón almennings
OR skuldar um 200 milljarða króna 
í erlendum gjaldeyri. Skuldir fyrir-
tækisins hafa verið boðnar til sölu 
á markaði með allt að helmingsaf-
slætti. Það er ótrúlegt ef Gylfa er 
það ekki ljóst. Vandinn felst hins 
vegar í því að tekjur OR eru innan 
við 10 milljarðar króna í  erlendum 
gjaldeyri á ári. Fyrirtækið er því 
ekki gjaldfært í erlendri mynt 
 heldur fer kerfisbundið inn á krónu-
markaðinn og kaupir gjaldeyri, t.d. 
fyrir næsta 30 milljarða gjalddaga í 
lok apríl, sem veikir krónuna, lækk-
ar lífskjör landsmanna og eykur á 
skuldabyrði hinna verðtryggðu 
lána. Það er engin afsökun fyrir 
Gylfa að líta fram hjá þessum vanda 
þótt hann hafi ekki viljað þiggja ráð-
gjöf frá þeim sérfræðingum sem ég 
kynnti fyrir fyrirtækinu.

Um endurskipulagningu skulda
Allir alþjóðlegir kröfuhafar OR 
hafa þurft að endursemja um útlán 
sín á síðustu árum. Eitt stærsta 
málið sem þessir aðilar tóku þátt 
í var Ermarsundsgöngin og þar 
urðu niðurfærslur lána miklar. 
Eftir að allar forsendur lánanna 
til OR brustu, út af gjaldeyris-
höftum, áhættufjárfestingum 
sem voru þvert gegn megintil-
gangi starfsemi fyrirtækisins og 

sjónar miðum um aðskilnað slíks 
 rekstrar frá veituþjónustu, ætti að 
vera hægur vandi að færa skuldir 
fyrir tækisins að greiðslugetu þess, 
eins og markaðs verð lánanna ber 
með sér. Hvers vegna vill Gylfi að 
íslenskur almenningur beri kostn-
aðinn af þeim mistökum fremur en 
þeir sem veittu upplýst samþykki 
sitt fyrir þessum ákvörðunum með 
lánveitingum?

Kerfisvillan
Gylfi Magnússon skilur því miður 
ekki grunnatriði fjármála. Kröfu-
hafar fyrirtækja eiga ekki heimt-
ingu á aðstoð ríkisvalds, þó að 
fyrir tækin séu í eigu sveitarfé-
laga. Kröfuhafar, hvort sem þeir 
eru vogunarsjóðir eða annars 
konar fjárfestar eða lánveitend-
ur, eiga ekki rétt á því, umfram 
aðra, að geta gengið í gjaldeyris-
sjóð  þjóðarinnar eða veikt krónuna 
kerfisbundið. Þó að Gylfi sé tilbúinn 
að hampa hagsmunum kröfuhafa á 
kostnað þjóðarinnar samrýmist 
það ekki fjármálafræði og engum 
sanngirnis sjónarmiðum.

Kerfi svillan fundin hjá Gylfa

Vorið 1967 lauk ég 
verslunarprófi frá VÍ 
og fór að starfa hjá 
 innflutningsfyrirtæki. 
S ölugeng i  B a nd a -
ríkjadollara var þá 43 
 krónur. Breytingar á 
gengi krónunnar voru 
alltíðar og ekki alltaf 
tekin stutt skref í þeim 
efnum. Íslendingar sem 
fóru til útlanda máttu 
kaupa 100 sterlings-
pund í  erlendum gjald-
eyri – ef þeir þurftu 
meira urðu menn að kaupa hann 
á svörtum markaði. Ég fór aftur 
í skóla haustið 1968. Sölugengi 
dollara var þá komið í 88 krónur 
– hafði meira en tvöfaldast á rúm-
lega einu ári. Hér er að sjálfsögðu 
átt við „gamlar“ krónur. 

Í hvert skipti sem gengi krón-
unnar var fellt var búinn til 
„gengisjöfnunarsjóður“. Í hann 
fóru peningar frá útflutnings-
greinum sem fengu fleiri krónur 
fyrir afurðir sínar en þeir hefðu 
fengið við óbreytta gengisskrán-
ingu. Þessu fé var síðan ráð-
stafað til annarra atvinnugreina 
sem urðu fyrir skakkaföllum við 
gengisbreytinguna.

Ekki þarf að hafa mörg orð um 
það hvaða áhrif slíkar gengis-
breytingar höfðu á kjör launa-
fólks vegna hækkaðs verðlags – 
þetta var áratugum saman eitt 
helsta ágreiningsmál í kjarabar-
áttu hér á landi og þá auðvitað í 
stjórnmálalífinu um leið.

Hver er staðan nú?
Sölugengi Bandaríkjadollara er 
í dag um 127 krónur, eða nálægt 
300 sinnum hærra en það var 
vorið 1967. Við erum líka með 
sérstaka löggjöf um gjaldeyris-
höft sem hafa í för með sér veru-
lega hættu á ólöglegu gjaldeyris-
braski og spillingu af ýmsu 
tagi. Samt erum við frá árinu 
1993 aðilar að evrópska efna-
hagssvæðinu, en í því felst m.a. 
skylda til frjálsra fjármagns-
flutninga og ýmislegs fleira sem 
við treystum okkur ekki til að 
standa við eins og málum er nú 
háttað í landinu.

Formaður Sjálfstæðisflokks-
ins hefur í útvarpsþætti áréttað 
þá framtíðarsýn flokksins að ríg-
halda í krónuna sem gjaldmiðil 
landsins. Flokkurinn muni eftir 

kosningar í vor gera það sem í 
hans valdi stendur til að berja 
niður alla viðleitni til að koma 
annarri skipan á þau mál. Jafn-
framt beri að stöðva viðræður 
við Evrópusambandið þannig að 
örugglega verði ekki í ljós leitt 
hvað gæti komið út úr slíkum við-
ræðum. Á sömu nótum er Fram-
sóknarflokkurinn eftir lands-
fundinn um daginn.

Langmikilvægasta málið
Vissulega hafa verið erfiðleikar í 
ýmsum ríkjum Evrópusambands-
ins, og ekki er búið að leysa þau 
mál öll. Halda stjórnmálamenn 
hér uppi á Íslandi að við getum 
leitt hjá okkur vandann á helstu 
markaðssvæðum okkar með því 
að halda dauðahaldi í krónuna 
og „verja“ hana með gjaldeyris-
höftum? 

Eitt af gullkornum áranna 
fyrir hrun var staðhæfingin um 
að galdurinn á bak við íslenska 
efnahagsundrið væri sveigjan-
leiki gjaldmiðilsins. Við héldum 
uppi fáránlega „sterkri“ krónu 
með því að bjóða hærri vexti en 
tíðkuðust nokkurs staðar ann-
ars staðar. Afleiðingar af þessu 
þekkja allir – skuldarar vísitölu-
tryggðra húsnæðislána þó senni-
lega betur en margir aðrir. Í dag 
liggur „styrkur“ krónunnar í 
því að löggjöf um gjaldeyrishöft 
kemur í veg fyrir rétta skráningu 
hennar. 

Ástæða er til að hvetja lands-
fundarfulltrúa Sjálfstæðisflokks-
ins til þess að taka þessi mál til 
alvarlegri skoðunar en gert hefur 
verið innan flokksins til þessa. 
Þegar öllu er á botninn hvolft 
er ákvörðun um framtíðargjald-
miðil í landinu langmikilvægasta 
málið á dagskrá íslenskra stjórn-
mála nú um stundir. 

Á að hjakka í sama 
farinu áfram?

GJALDMIÐLAR

Ragnar Halldór 
Hall
lögmaður

➜ Halda stjórnmála-
menn hér uppi á Ís-
landi að við getum leitt 
hjá okkur  vandann 
á helstu markaðs-
svæðum okkar með því 
að halda dauðahaldi 
í krónuna og „verja“ 
hana með gjaldeyris-
höftum?

FJÁRMÁL

Heiðar Már 
Guðjónsson
hagfræðingur

➜ Kröfuhafar fyrirtækja 
eiga ekki heimtingu á að-
stoð ríkisvalds, þó fyrirtækin 
séu í eigu sveitarfélaga.
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Stofnfundur Markaðsstofu Kópavogs ses. fer fram 
fimmtudaginn 21. febrúar kl. 12:00 
í bæjarstjórnarsalnum, Fannborg 2.
Markaðs stofa er nýr samstarfs vettvangur bæjarins og atvinnu-
lífsins um ferða- og markaðs mál. Mark miðið er að sameina 
krafta allra þeirra sem vilja efla atvinnulífið í bænum.

Á fundinum verða kosnir þrír fulltrúar atvinnulífsins í stjórn 
Markaðsstofu Kópavogs til tveggja ára. Allir fundarmenn hafa 
kjörgengi og kosningarétt.

Fulltrúar fyrirtækja og annarra þeirra sem hagsmuna eiga að 
gæta eru hvattir til að mæta.

VERTU MEÐ 
Í NÝJU 
MARKAÐSAFLI

kopavogur.is

LIFLI

Meirihluti stjórnskip-
unar- og eftirlitsnefndar 
Alþingis hefur lagt fram 
tillögur til breytinga á 
stjórnarskrárfrumvarp-
inu. Einna mikilvægasta 
nýjungin er breytt fyrir-
komulag þingkosninga. 
Þetta ætti að þoka öllu 
stjórnarskrármálinu 
áfram til samkomulags 
með góðum vilja þing-
manna. 

Nýtt kosningakerfi
Meginþættir hinna nýju ákvæða 
eru þessir:
• Jafnt vægi atkvæða, eins og í 
upphaflega frumvarpinu. Kjós-
endur njóta þá allir sömu mann-
réttinda við kjörborðið öndvert 
við það sem nú er.
• Eitt eða fleiri kjördæmi. Hér 
er ekki lengur sett hámark við 
töluna átta. Kjördæmaskipan er 
alfarið hlutverk löggjafans með 
setningu kosningalaga.
• Eingöngu kjördæmalistar. 
Þar með er horfið frá því að 
bjóða upp á landslista eins og 
er í tillögum stjórnlagaráðs. Á 
móti kemur að sömu nöfn mega 
vera í boði á fleiri en einum 
kjördæmis lista sama flokks. 
• Persónukjör valkvætt. Það 
er ekki skylda að hafa alla 
lista óraðaða eins og er í reynd 
í frumvarpinu. Hver flokkur 
fyrir sig ákveður sjálfur hvort 
listar hans eru raðaðir eða 
 óraðaðir.
• Þingsætum skal úthluta til 
flokka, lista og frambjóðenda og 
það í þessari röð. Ekki er lengur 
hætta á því að kjördæmi verði 
hlunnfarin um þingsæti.

Ávinningur
Breytingartillagan 
tekur á velflestri þeirri 
gagnrýni sem fram 
hefur komið á kosninga-
ákvæðin í stjórnarskrár-
frumvarpinu:
• Ákvæðin eru verulega 
einfölduð og um leið færð 
mun nær því kerfi sem 
tíðkast hefur. Framboð 
geta verið alfarið með 
sama hætti og nú og kjör-
seðlar verða áfram kunn-
uglegir.

• Aukið svigrúm við setningu 
kosningalaga. Með breytingunni 
fær löggjafinn aukið svigrúm 
við setningu kosningalaga en 
samkvæmt stjórnarskrárfrum-
varpinu. Hlutverk löggjafans 
verður viðamikið en hann fær 
líka góðan tíma, tvö ár, til að 
breyta kosningalögum.
• Staða kjördæmanna treyst. 
Með brottfalli landslista og 
skarpari ákvæðum um úthlutun 
þingsæta er brugðist við þeirri 
gagnrýni á upphaflega frum-
varpið að þingsæti gætu hópast 
úr landsbyggðakjördæmum til 
höfuðborgarsvæðisins.

Þá sem óttast breytingar er 
hægt að róa. Flokkar geta boðið 
fram með nákvæmlega sama 
hætti og nú. Þeir halda sig þá við 
aðskilda kjördæmislista og bjóða 
fram raðaða lista, sem kjósendur 
mega að vísu breyta en hin gefna 
röðun mun væntanlega ráða 
mestu.

Hinir sem vilja horfa á landið 
sem heild og vilja gefa kjós-
endum valfrelsi, t.d. nýir flokkar 
eða grasrótarhreyfingar, hafa 
líka tækifæri. Þeir geta boðið 
fram sama fólkið í öllum kjör-

dæmum og það á óröðuðum 
listum.

Feneyjanefndin
Eins og alkunna er hefur svo-
kölluð Feneyjanefnd nú gert 
athugasemdir við stjórnarskrár-
frumvarpið. Í umsögn um ákvæð-
in um kosningar til Alþingis segir 
nefndin einkum þetta; hér ásamt 
athugasemdum greinarhöfundar:
• Nefndin fagnar jöfnu vægi 
atkvæða, grundvallarforsendu 
lýðræðis (málsgr. 69).
• Hún hefur vissar áhyggjur 
af því að með persónukjöri sé 
 dregið úr því hlutverki flokkanna 
að velja fólk til forystu (73).

• Persónukjör er virkt í 
öðrum norrænum ríkjum nema 
Noregi. Er einhver foringja-
kreppa í þessum löndum?

• Með fyrrgreindri breytingu 
á frumvarpinu er hverjum flokki 
í sjálfsvald sett hvaða valdi hann 
vill halda og hvað framselja til 
kjósenda. Áhyggjurnar ættu því 
að vera úr sögunni.
• Nefndin virðist ekki skilja 
ákvæði í frumvarpinu um að 
tryggja megi kjördæmum lág-
markstölu sæta þrátt fyrir tilvist 
landslista (71).

• Með breytingartillögunum 
er þetta vandamál úr sögunni.
• Nefndin telur sambland flokks-
listakjörs og persónukjörs flókið 
viðfangsefni sem sé skilið eftir 
fyrir kosningalög (74).

• Aftur má minna á að 
nákvæmlega sama er uppi á 
 teningnum í fyrrgreindum grann-
löndum og víðar.

• Vitaskuld væri einfaldara 
að hafa annaðhvort hreint lista-
kjör eða hreint persónukjör en 
almennur vilji virðist vera til að 

fara hina blönduðu leið. Á þessu 
er nánar tekið með breytingar-
tillögunni.
• Nefndin bendir á að þröskuldur 
sé enginn og virðist hafa  áhyggjur 
af smáflokkakraðaki sem torveldi 
myndun ríkisstjórna og auki bak-
tjaldamakk á þingi (75). 

• Spyrja má hvort myndun 
ríkisstjórna og baktjaldamakk 
séu ekki þegar þekkt vandamál!

• En vissulega kemur til 
greina að hafa þröskuld. Nú getur 
listi náð manni á þing jafnvel út 
á 1% af landsfylgi eða svo. Við-
fangsefnið er því þekkt og kynni 
Feneyjanefndin efalaust að geta 
velt vöngum yfir núverandi fyrir-
komulagi.

• Á hinn bóginn vekur Fen-
eyjanefndin líka athygli á því að 
einstaklingar geti aðeins boðið 
sig fram á listum (70). Þetta sýnir 
að nefndin er eitthvað tvístígandi 
í þessu þröskuldsmáli.

• Allt um það ætti Alþingi að 
íhuga setningu lágmarksskilyrða 
þannig að flokkur þurfi að hafa 
fylgi sem nægi fyrir tveimur eða 
þremur þingmönnum hið minnsta 
til að eiga tilkall til þingsæta.
• Nefndin virðist hugsi yfir því 
að löggjafinn fái mikið vald til 
að setja kosningalög. Fyrsta þing 
eftir gildistöku nýrrar stjórnar-
skrár setji þau lög sem síðan 
verði aðeins breytt með 2/3 
atkvæða á þingi. (Sjá mgr. 76 og 
77.)

• Fyrst er því til að svara 
að það er mjög á reiki hvað er í 
stjórnarskrá og hvað í kosninga-
lögum í þessum efnum. Ákvæðin 
í frumvarpinu eru í meðalhófi 
hvað þetta varðar.

• Hitt er rétt að ákvæðin um 
setningu kosningalaga orka tví-

mælis. Stjórnlagaráð tók þetta 
orðrétt upp úr gildandi stjórnar-
skrá. Gagnrýni Feneyjanefnd-
arinnar á því jafnframt við um 
hana.

• Alþingi ætti að íhuga að 
fella þetta sérákvæði niður.
• Í lokin segir Feneyja nefndin 
kosningaákvæðin vera mjög 
 flókin (78).

• Mat á slíku er alltaf hug-
lægt. Kosningakerfi eru hvergi 
einföld. Viðfangsefnið er í eðli 
sínu flókið. En á hinn bóginn má 
fullyrða að með fyrirliggjandi 
breytingartillögum sé búið að 
einfalda hina upphaflegu gerð 
frumvarpsins verulega.

Með breytingartillögum meiri-
hluta skipulags- og eftirlits-
nefndar Alþingis er tekið á flestu 
í umsögn Feneyjanefndarinnar 
um kosningaákvæðin. Eftir situr 
hvort setja eigi lágmarks þröskuld 
og hvort krefjast eigi aukins 
meirihluta á Alþingi við fram-
tíðarbreytingu á kosningalögum.

Áfram veginn
Nú þarf að halda áfram í sam-
komulagsátt í stjórnarskrár-
málinu og freista þess að finna 
sem stærstan samnefnara innan 
þess ramma sem markaður var 
með afgerandi úrslitum þjóðar-
atkvæðagreiðslunnar 20. október 
síðastliðinn. 

Fyrirliggjandi hugmyndir um 
kosningaákvæði stjórnarskrár-
innar ættu að geta verið stór hluti 
slíkrar málamiðlunar.

Góð málamiðlun um kosningakerfi 

Ögmundur Jónasson innan-
ríkisráðherra skipaði nýlega 
nefnd til að kanna, meðal 
annars, hvernig hægt væri 
að takast á við dreifingu 
ólögmæts efnis um inter-
netið. Að sögn nefndar-
innar kemur til greina að 
 hreinsun verði framkvæmd 
með svokölluðum netsíum, 
en það er búnaður sem 
getur hlerað netið og gripið 
inn í þegar reynt er að nálg-
ast efni sem stjórnvöld hafa sett á 
bannlista.

Þessar hugmyndir njóta stuðn-
ings úr ýmsum áttum, enda geta 
undirheimar netsins verið ansi 
ógeðfelldir. Það er eðlilegt og sjálf-
sagt að ríkið stígi fram og kanni 
hvað sé hægt að gera til að stemma 
stigu við því ofbeldi sem þar þrífst. 

Hins vegar er það samdóma álit 
tæknimanna og netverja, hér lendis 
og erlendis, að netsíur séu hvorki 
hentug né boðleg lausn við þessum 
vanda. Ég leyfi mér að fullyrða að 
nánast einu tæknimennirnir sem 
mæla netsíum bót séu þeir sem 
smíða eða selja slíkan búnað. 

Hörð andstaða tæknigeirans 
 stafar af ýmsu. Netsíutæknin felur í 
sér aukinn kostnað og rýrir áreiðan-
leika internetsins. Tæknin er óná-
kvæm og síur hindra alltaf eðlileg 
samskipti fólks. Bannlistarnir sem 
síurnar vinna eftir eru vandsmíð-
aðir og vandmeðfarnir og úr eldast 
fljótt. Loks verður ekki horft fram 
hjá því að netsíur eru í raun mjög 
gerræðisleg eftirlitstæki: Þetta er 
sama tækni og harðstjórar um allan 
heim nota til að hlera, ritskoða og 
kúga þegna sína. 

Til góðs eða ills
Þar liggur hundurinn grafinn. Rit-
skoðun netsins helst gjarnan í hend-
ur við önnur mannréttindabrot og 
því hafa margir færustu tölvunar-
fræðingar heims gert það að ævi-
starfi sínu að berjast gegn netsíum. 
Þeir vilja tryggja samskipti  fólksins 

sem berst fyrir bættum 
mannréttindum í Kína, 
Íran og öðrum löndum þar 
sem afskipti ríkisins af net-
inu eru óeðlilega mikil, en 

eins konar vopnakapphlaup skap-
aðist í þessum geira og hefur nú 
staðið yfir í mörg ár. Afrakstur-
inn er mikið úrval af frjálsum hug-
búnaði sem allir geta notað, forrit 
sem renna í gegnum netsíur eins og 
hnífar gegnum smjör. Eins og önnur 
verkfæri má nota þann hugbúnað 
hvort sem er til góðs eða ills. 

Í þætti sínum Málinu, þar sem 
fjallað var um barnaníð, minntist 
Sölvi Tryggvason á eitt slíkt forrit, 
„Tor-vafrann“. Rannsóknir Sölva 
leiddu í ljós að níðingarnir á Netinu 
nota þennan vafra og hafa þar með 
fært sig inn á þau svæði Netsins sem 
netsíurnar ná ekki til. Þeir sem ætla 
að sækja sér efni finna nefnilega 
alltaf leið til þess. Ef sett  verður sía 
á annað klám færist klámið og neyt-
endur þess með. Ef reynt verður að 
hindra niðurhal afþreyingarefnis, 
eins og kom til tals á síðasta mál-
þingi SAFT, færa sig líklega allir 
Íslendingar undir þrítugu. 

Netverjar vita af fenginni reynslu 
að netsían er dæmd til að mis takast. 
Hún leysir engan vanda en er kostn-
aðarsöm aðferð til þess eins að sópa 
soranum undir teppið. 

Meðan svo er sjá tæknimenn, 
Píratar, Félag um stafrænt frelsi 
og í raun allir sem er annt um netið 
enga réttlætingu fyrir að taka á 
okkur aukinn kostnað, þjónustu-
skerðingu og gróft inngrip inn í frið-
helgi einkalífs okkar og samskipta. 
Ég skora því á Ögmund og nefndina 
að skemma ekki internetið, heldur 
leita annarra leiða.

Netsíur leysa engan 
vanda

NÝ 
STJÓRNARSKRÁ

Þorkell 
Helgason
fv. fulltrúi í stjórn-
lagaráði

➜ Nú þarf að halda áfram í 
samkomulagsátt í stjórnar-
skrármálinu og freista þess 
að fi nna sem stærstan …

INTERNETIÐ

Bjarni Rúnar 
Einarsson
tölvunarfræðingur 

➜ Netverjar vita af 
fenginni reynslu að 
netsían er dæmd til 
að mistakast. Hún 
leysir engan vanda …



BLÓMKÁL Á ÝMSAN HÁTT
Blómkál er vítamínríkt og mettandi. Hægt er að 
borða það hrátt, gratínerað, soðið eða steikt. Gott 

er að steikja það í stutta stund í smjöri, kreista 
límónusafa yfir og bragðbæta með salti og 
pipar. Síðan má setja það í salat ásamt litlum 
beikonbitum eða borða með fiski.

VÖRN GEGN 
MÍGRENI
MigreLief er 
náttúrulegt 
bætiefni sem 
vinnur gegn 
mígreni og 
fæst í apótek-
um og heilsu-
verslunum. 
Það er einnig 
fáanlegt fyrir 
börn frá 2-12 
ára.  
Nánari upplýs-
ingar á www.
vitex.is

Eiginmaður Láru hafði greinst með 
mígreni og í kjölfarið fengu þau 
mikið af lesefni um sjúkdóminn 

frá lækninum sem greindi hann. Þar 
var minnst á fæðubótarefnið MigreLief. 
„MigreLief hefur reynst mígrenissjúkling-
um vel í Bandaríkjunum og við ákváðum 
að prufa það. Manninum mínum fór að 
líða betur og köstin næstum því hurfu. 
Við leyfðum því fólki sem við vissum að 
þjáðist af mígreni að prófa. Því fór líka 
að líða betur og spurði í framhaldi hvort 
við ættum ekki meira til,“ segir Lára um 
upphaf þess að hún hóf innflutning á 
MigreLief.  

Algengi mígrenis er talin vera um 18 
prósent hjá konum og 6 prósent hjá 
körlum. „Mígrenissjúklingar komast 
margir hverjir ekki hjá því að fá lyfjaávís-
anir frá lækni og þar á meðal ýmiss kon-
ar verkjalyf.  Inntaka sterkra verkjalyfja, 
jafnvel árum saman, er þó ekki besta 
langtímalausnin við mígreni og getur 
jafnvel leitt af sér aukinn styrk höfuð-
verkja og aukna tíðni.“ 

Innihaldsefni MigreLief eru ríbóflavín, 
magnesín og glitbrá (e. feverfew) sem 
meðal annars má finna á lista Banda-
rísku vísindastofnunarinnar í taugasjúk-
dómafræðum sem fyrirbyggjandi efni 
við mígreni. „MigreLief inniheldur þessi 

þrjú efni í nákvæmlega réttum hlutföllum 
samkvæmt klínískum rannsóknum. Efnin 
mæta sérstökum næringarþörfum fólks 
með mígreni og koma á heilbrigðu jafn-
vægi og eðlilegri æðastarfsemi. MigreLief 
er í raun fyrsta alhliða bætiefnið sem 
styður við og stuðlar að góðu ástandi 
æða í heilanum.“ Þannig er orsök mí-
grenis meðhöndluð í stað 
verkjanna með Migre-
Lief. „Fjöldi mismun-
andi gerða af mígreni 
eru til. Ef MigreLief 
getur hjálpað ein-
hverjum sem þjást af 
þessum skelfilega 
sjúkdómi er tak-
marki mínu náð.“ 

MigreLief er 
fáanlegt bæði fyrir 
börn frá 2-12 ára 
og fullorðna sem 
þjást af mígreni. 
Hægt er að nálgast 
það í apótekunum 
og heilsubúðum. 
Nánari upplýs-
ingar um MigreLief 
er hægt að sjá á 
heimasíðunni www.
vitex.is.

BURT MEÐ MÍGRENIÐ
VITEX KYNNIR  Rannsóknir sýna að fæðubótarefnið MigreLief getur komið í 
veg fyrir eða dregið úr tíðni og styrkleika mígrenishöfuðverkja. Lára Péturs-
dóttir segir að þannig sé orsök mígrenis meðhöndluð í stað verkjanna.

MARKMIÐIÐ AÐ 
HJÁLPA
„Ef MigreLief getur 
hjálpað einhverjum 
sem þjást af þessum 
skelfilega sjúkdómi er 
takmarki mínu náð,“ 
segir Lára Pétursdóttir, 
eigandi Vitex, sem er 
hér í Lyfjaborg Borgar-
túni ásamt Hönnu 

Maríu Siggeirsdóttur 
lyfjafræðingi.

Laugavegi 178 - Sími: 568 9955

www.tk.is

Vatteraðir jakkar - 14.900 kr.

 Bonito ehf. • Praxis • Friendtex
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2878 • www.praxis.is • www.friendtex.is

Opið mán. – fös. kl. 11-17 • Laugardaga 11-15

Erum einnig með gott 
úrval af bómullar-

bolum og mikið úrval 
að vinnufatnaði kíkið  

á praxis.is

Fást í 5 litum, lime, svörtu, 
rauðu, kongabláu og fjólubláu 

Einnig til á herrana.

Hafið samband 

og fáið sendan nýjan 

vörulista Praxis

12
ÁRA

VELGENGNI Á  ÍSLANDI

Boltinn á Xinu 977
       – alla virka daga kl. 11 - 12



FÓLK|HEILSA

Öflugt gegn
blöðrubólgu

ROSEBERRY

Virkar innan 24 tíma
2-3 töflur fyrir svefn

Fæst í apótekum, heilsubúðum og 
í heilsuhillum stórmarkaðanna

www.gengurvel.is

Mörkinni 6  |  108 Reykjavík |  S: 568 2533  |  www.fi.is

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

Myndakvöld

 Náttúruperlur V-Skaftafellssýslu

Myndakvöld 20. febrúar, kl. 20:00
Gísli Már Gíslason, Þóra Ellen Þórhallsdóttir og 
Vigfús Gunnar Gíslason sýna myndir úr 4 daga 
göngu FÍ í júlí síðastliðnum um náttúruperlur í 
Vestur-Skaftafellssýslu. Gengið var meðfram 
Hólmsá, frá Hrífunesi í Skaftártungu um 
Álftaversafrétt og Skaftártunguheiðar, með 
Hómsárlónum í Strútslaug sunnan Torfajökuls.
Aðgangseyrir kr. 500 - allir velkomnir!

WU SHU ART
TAI CHI

KUNG FU
FYRIR ALLA

DREKINN
WUSHU FÉLAG REYKJAVÍKUR
Skeifunni 3j · Sími 553 8282

www.heilsudrekinn.is

Í samstarfi við Kína 
-Capital Institute of 
Physical Education

Lín Design   Laugavegi 176, gamla sjónvarpshúsið   Sími 533 2220   www.lindesign.is   sendum frítt úr vefverslun á næsta pósthús

Við fögnum 10.000 ánægðum viðskiptavinum og bjóðum 
fleiri í hópinn með risatilboði á öllum dúnsængum.
Viðð fögnum 10.000 ánægðum viðskiptavinum og bjóðum 
fleiri í hópinn með risatilboði á öllum dúnsængum.

10.000 dúnsængurTilboði
 lýkur á 
morgun

Léttar og hlýjar dúnsængur sem færa 100% dúnn
100% bómull  þér einstakan svefn. Eingöngu 100%

náttúruleg efni, dúnn & bómull.

Stærð 70x100 

Tilboð 7.686 kr
Verð 10.980 kr
200 grömm dúnn

Stærð 100x140 
400 grömm dúnn
Verð 14.980 kr

Tilboð 10.486 kr

Stærð 140x200 
790 grömm dúnn
Verð 33.490 kr

Tilboð 23.490 kr

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 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473 | Sverrir Birgir 
Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 | Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427

GAMAN AÐ GETA 
HJÁLPAÐ TIL Adrian 
og Vigdís Linda Jack 
standa fyrir ókeypis 
námskeiðum fyrir al-
menning.
MYND/STEFÁN

Við byrjuðum á þessu þegar 
kreppan skall á. Okkur langaði 
til að leggja eitthvað af mörk-

um og fórum að bjóða fólki ókeypis 
garðahreinsun, gluggaþvott, viðgerðir 
á reiðhjólum og fleira. Okkur fannst 
gaman að geta hjálpað til. Svo settum 
við saman ókeypis námskeið eins og 
prjóna námskeið, spænskunámskeið, 
matreiðslunámskeið og í framhaldinu 
varð heilsunámskeiðið til,“ útskýrir Vig-
dís Linda Jack, sjúkraliði og spænsku-
kennari. Hún hefur ásamt manni sínum, 
Adrian Jack, staðið fyrir ókeypis nám-
skeiðum fyrir almenning síðustu fjögur 
ár. 

Nýtt heilsunámskeið hefst miðviku-
daginn 27. febrúar og heldur Adrian 
utan um námskeiðið. Hann fjallar meðal 
annars um eigin reynslu en sjálfur tók 
hann lífsstílinn í gegn.

„Ég tók sjálfan mig í gegn eftir að ég 
fór að kenna þessi námskeið og stúdera 
ýmsar rannsóknir. Ég var farinn að taka 
lyf daglega við ýmsum kvillum en ég 
var of þungur með of háan blóðþrýsting 
og hátt kólesteról og var kominn með 
sykursýki og kæfisvefn. Ég losnaði við 
50 kíló og losaði mig að auki við við öll 
þessi lyf,“ segir Adrian. „Mig langar ein-
faldlega að miðla reynslu minni til fólks. 
Þetta snýst alls ekki um megrunarkúra 
heldur um að breyta lífsstílnum.“  

Námskeiðið er sex skipti og byggist á 

fyrirlestrum en einnig fá þátttakendur 
að smakka á hollum réttum. Síðasta 
kvöldið er svo matreiðslunámskeið þar 
sem farið verður yfir matreiðslu hollra 
rétta. Adrian segir fólk sem sótt hefur 
námskeiðin halda áfram að hittast í eins 
konar matarklúbbi.

„Við hittumst einu sinni í mánuði og 
eldum saman og fólk spjallar saman um 
hvernig þeim gengur. Sumir hafa gert 
miklar breytingar og aðrir minni og fólk 
ber saman bækur sínar.“

Námskeiðið hefst 27. febrúar á 
Ingólfs stræti 19. Það er öllum opið og 
ókeypis. Fyrir nánari upplýsingar má 
hafa samband á netfangið vigdislinda@
hotmail.com.

LOSNAÐI VIÐ 50 KG
HEILSUNÁMSKEIÐ  Hjónin Vigdís Linda og Adrian Jack hafa staðið fyrir 
ókeypis lífsstíls- og heilsunámskeiðum undanfarin fjögur ár. Nýtt námskeið 
hefst miðvikudaginn 27. febrúar.

300 g  „Firm and 
silken“ tófú
250 g frosin jarðarber
3 msk. xylitol eða ra-
padura-hrásykur (fæst 
í öllum heilsubúðum)

Allt sett í matvinnslu-
vél og blandað saman 
þar til áferðin er orðin 
mjúk. Eftir að jógúrtið 
er komið í matarskál-
ina er sniðugt að bæta 
banönum í bitum, blá-
berjum og/eða hnetum 
út í það, fer eftir smekk 
hvers og eins. Jógúrtið 
er líka gott eitt og sér.

JARÐARBERJAJÓG-
ÚRT

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísland
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Kínverska bílafyrirtækið Dongfeng hefur gert Fisker Automotive tilboð í 85% 
eignarhlut í kaliforníska tvinnbílaframleiðandanum. Hljómar það upp á 350 
milljónir dollara, eða 45 milljarða króna. Fleiri hafa reyndar boðið í fyrirtækið 
en talið er að tilboð Dongfeng sé það besta. Fisker framleiðir sportbíla sem 
ganga bæði fyrir rafmagni og bensíni en hefur ekki framleitt einn einasta 
bíl síðastliðna sjö mánuði þar sem birgir Fisker á rafgeymum, A123 Systems, 
fór á kúpuna. Leitar Fisker nú hófanna hjá öðrum framleiðendum rafgeyma. 
Bílar Fisker, sem bera nú nafnið Fisker Karma, eru engin smásmíði. Þeir vega 
2,4 tonn en eyða samt aðeins 4,5 lítrum á hundraðið í blönduðum akstri. Þeir 
kosta 100.000 dollara stykkið eða um 13 milljónir króna. Um 2.000 Fisker 
Karma-bílar hafa verið afhentir eigendum sínum til þessa.

KAUPA KÍNVERJAR FISKER?

HEMLAHLUTIR Í JEPPA
Vagnhöfði 7 – sími 517 5000

Ef rýnt er í sölutölur nýrra bíla það sem af er ári á 
vef Umferðarstofu sést glögglega að jepplingar 
eiga sem stendur upp á pallborðið hjá landanum. 

Salan eftir janúarmánuð og fram til 15. þessa mánað-
ar er 681 bíll og því byrjar salan ekki af miklum krafti. 
Það gerir hún sjaldnast á fyrstu mánuðum hvers árs 
og sala til bílaleiga er líklega ekki hafin. Hún vó hátt 
að helmingi sölunnar í fyrra. Hins vegar er hlutfalls-
leg sala á jepplingum líklega í sögulegu hámarki, því af 
tíu söluhæstu einstöku bílgerðunum eru fimm þeirra 
jepplingar.  

Honda CR-V söluhæstur allra bílgerða 
Söluhæsti bíllinn hingað til er jepplingurinn 
Honda CR-V sem selst hefur í 54 eintökum. 
Toyota Yaris-fólksbíllinn hefur selst í 51 
eintaki en í þriðja sæti er aftur jepp-
lingur, Chevrolet Captiva, sem 
41 hafa keypt. Volks-

wagen Golf hafa 32 kaupendur krækt sér í en síðan kemur 
einn jepplingurinn enn, Kia Sportage með 29 bíla. Fleiri 
jepplingar ná hátt á þessum lista, Nissan Qashqai í 7.-8. 
sæti með 23 bíla og Suzuki Grand Vitara í því 10. með 16 
bíla selda. Hyundai Santa Fe er líka ofarlega með 12 bíla 
og Volkswagen Tiguan einnig 12. 

Volkswagen og Toyota áfram söluhæst
Af öllum bílum seldum á árinu eru 283 þeirra jepp-
lingar eða jeppar, eða 41,5%. Jepplingarnir eru 226 en 

jepparnir 57. Söluhæstu jepparnir eru Toyota Land 
Cruiser 11 bílar, Dodge Durango 10, Mitsubishi Pajero 7, 
Suzuki Jimny 6, Land Rover Discovery 5, BMW X5 4 og 
Audi Q7 4 bílar. Söluhæsta einstaka bílamerkið það sem 
af er ári er Volkswagen með 95 selda bíla og Toyota fylgir 
fast á eftir með 94 bíla. Þessi tvö merki voru langsölu-
hæst hér á landi í fyrra og því engin breyting þar á nú í ár. 
Í næstu sætum eru Chevrolet 77, Honda 60, Kia 56, Suzuki 
32, Nissan 26, Hyundai 25 og Ford og Renault með 23 selda 
bíla hvort.

Ár jepplinganna?

Frá því að Nissan kynnti rafmagnsbílinn Leaf hafa 
50.000 eintök af honum verið seld, þar af 19.500 í 
Bandaríkjunum og 7.000 í Evrópu. Nissan Leaf 
kom fyrst á markað í desember árið 2010. 
Eigendur Nissan Leaf-bíla hafa ekið þeim samtals 
260 milljónir kílómetra, sem er lengra en 
vegalengdin til sólarinnar. Einn japanskur 
eigandi Leaf hefur ekið sínum bíl 177.000 km. 

50.000 Nissan Leaf seldir

Fisker Karma
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Reynsluakstur Ford B-Max

Það telst ávallt til stórra frétta 
þegar Ford kemur með nýjan 
bíl á markað. Það hlaut þá 

eðlilega að vera, á þessum tíma 
smárra bíla, að hann væri af smærri 
gerðinni, en engu að síður fjölnota-
bíll. Hann heitir Ford B-Max og 
skírskotar með því nafni til stærri 
bræðra sinna C-Max og S-Max, sem 
og til B-stærðarflokks bíla. Ford 
segir að B-Max sé tegund af bíl sem 
heimsbyggðin hefur ekki séð áður 
og hann sé ekki bara ætlaður fólki 
með börn heldur einnig ævintýra-
gjörnu fólki á öllum aldri. Þrátt fyrir 
að um byltingarkenndan bíl sé að 
ræða á hann að leysa af hólmi Ford 
Fusion-bílinn, sem var álíka sexí í 
útliti og frystikista. Þessi nýi bíll er 
byggður á sama undirvagni og Ford 
Fiesta en er 12 sentímetrum lengri 
og nokkru hærri að auki. 

Byltingarkennd hurðaopnun
Það sem gerir þennan bíl strax 
athyglis verðan er að hann er ekki 
með neinn burðarpóst á milli hurða 
og því opnast hann alveg þegar 
þær báðar eru opnaðar. Sú aftari 
er rennihurð sem eykur enn á frá-
bært innstig í bílinn og er opnun-
in hvorki meira né minna en 1,5 
metrar. Hvað þetta varðar á bíll-
inn engan sinn líkan og gæti talist 
himnasending fyrir fólk sem á eitt 
eða f leiri börn sem sitja í barna-
bílstólum, því ekki er hægt að hugsa 
sér annan bíl heppilegri til að festa 

þau í og taka út aftur. Þeir sem hafa 
áhyggjur af burði og styrk bílsins 
vegna skorts á burðarbitanum milli 
hurðanna geta sleppt því þar sem 
styrkurinn liggur í hurðunum sjálf-
um og þegar þeim er lokað krækjast 
þær við þakið til að viðhalda stífni 
bílsins. Bíllinn hefur þó marga aðra 
kosti en þennan, svo sem frábærar 
vélar og mikla aksturshæfni.

Litlar sprækar vélar og fínir 
aksturseiginleikar
Ford B-Max var prófaður við 
bestu aðstæður á vegum í ná-
grenni München og bæði reynd-
ur með sprækri 1,6 lítra dísilvél og 
hinni frábæru eins lítra EcoBoost-
bensínvél. Báðar reyndust þær 
ákaf lega heppilegar fyrir þenn-
an bíl, en þær má reyndar finna í 
ýmsum öðrum gerðum minni Ford 
bíla. Þar sem B-Max er nettur bíll 
eru báðar þessar vélar sprækar og 
hann skemmtilegur fyrir vikið. 
Litla bensínvélin er 100 hestöfl enda 
með túrbínu. Þá vél má einnig fá 
125 hestafla og sérpanta má bílinn 
þannig. Greinaskrifari myndi þó 
velja dísilvélina vegna mikils togs 
hennar og lágrar eyðslu. Hún er 
ekki skráð nema fyrir 75 hestöflum 
en er merkilega spræk. Ein vél enn 
er í boði hjá Brimborg, söluaðila 
bílsins hér á landi, en það er 1,6 
lítra bensínvél, 105 hestafla, en með 
henni er bíllinn aðeins í boði sjálf-
skiptur. Með hinum vélunum fæst 

hann bara beinskiptur og þannig 
er þessi lipri bíll reyndar skemmti-
legastur. Það eru þó ekki allir sem 
kjósa það og krefjast sjálfskiptingar. 
Akstursgeta bílsins kom hressilega 
á óvart, hann svínliggur á vegi, er 
mjög lipur í stýringu og varla gætir 
nokkurs hliðarhalla þó lagt sé vel á 
hann í beygjum, auk þess sem hann 
er stöðugur í langkeyrslu. Hann er 
því með sömu rómuðu aksturs-
eiginleikana og Ford Fiesta, enda 
með sama undirvagn og fjöðrun. 
Eitt er það þó sem setja þarf út á, 
hann sárvantar sjötta gírinn bein-
skiptur fyrir þjóðvegaakstur og 
eyðir því meira þar en þarf.

Praktísk innri hönnun
Ford B-Max er sniðuglega innrétt-
aður. Hann er með 318 lítra skott 
en ef aftursætin er lögð niður verð-
ur gólfið alveg flatt, 2,3 metra langt 
og 1.103 lítrar. Innréttingin er afar 
smekkleg og Ford hefur tekist að 

Tímamótabíll án 
burðarbita milli hurða
Er með rennihurðum á báðum hliðum og opnunin 1,5 metrar.

Ford B-Max

1,0 bensínvél – 100 hestöfl
Framhjóladrif

 Eyðsla: 4,9 l./100 km í 
  blönduðum akstri
 Mengun: 114 g/km CO2
 Hröðun: 13,2 sek.
 Hámarkshraði: 175 km/klst.
 Verð: 3.290.000 kr.
 Umboð: Brimborg

Innréttingin minnir á margan lúxusbílinn en ekki er froðsað í efnisnotkun. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ford B-Max

Passaðu vel uppá rafgeyminn í vetur.
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láta hana líta dálítið lúxus lega út 
þó ekki sé froðsað með dýrri efnis-
notkun. Þó verður að segja að að-
eins of mikið sé froðsað í fjölda 
takka fyrir hljóðkerfi bílsins og 
minnir fyrir vikið á stjórnklefa í 
þotum. Sætin er mjög góð í bíln-
um og auðvelt að finna heppilega 
akstursstöðu. Ökumaður, sem 
og aðrir farþegar, sitja hátt í bíln-
um og það er einmitt það sem svo 
margir bílkaupendur sækjast eftir 
í dag og fyrir vikið sest maður beint 
inn í bílinn, ekki niður í hann eins 
og með svo marga fólksbíla. Þetta 
meta sérstaklega mikið eldri kaup-
endur og reyndar líka margir kven-
kyns ökumenn. Ford B-Max er með 
allra praktískustu bílum sem grein-
arritari hefur séð, sparneytinn og 
ótrúlega góður í akstri og ætti því 
að eiga vísan nokkuð stóran kaup-
endahóp, þó allra helst í hópi for-
eldra með ung börn.

Chevrolet hefur ekki selt afturhjóladrifinn fjögurra dyra fjöl-
skyldubíl með mjög öflugri vél síðan 1996, eða frá því að Chevr-
olet Impala SS var á sölulista fyrirtækisins. Úr því verður bætt 
á þessu ári með tilkomu Chevrolet SS sem verður með V8-vél 
undir húddinu og 415 hestöfl. Tekur sá bíll sprettinn í hundraðið 
á fimm sekúndum. Það sem er líklega merkilegast við þennan bíl 
er að hann er hannaður og smíðaður af Holden-armi Chevrolet í 
Ástralíu. Chevrolet SS kemur í sölu á síðasta ársfjórðungi ársins. 
Chevrolet framleiðir að sjálfsögðu Camaro og Corvette-bílana, 
en þeir eru báðir tveggja hurða sportbílar og ekki hentugir sem 
fjölskyldubílar. General Motors, eigandi Chevrolet, bauð reynd-
ar upp á öflugan fjölskyldubíl í formi Pontiac G8-bílsins fram til 
ársins 2010, eða þar til Pontiac-merkið var lagt niður. Chevrolet 
áætlar ekki að SS-bíllinn verði mikill magnsölubíll, hann muni 
seljast í 8-10.000 eintökum á ári. Hann á að keppa við Dodge 
Charger SRT og Chrysler 300 SRT á markaðnum fyrir kraftabíla 
sem ekki falla í lúxusbílaflokk. GM ætlar að setja 13 nýja bíla á 
markað á þessu ári og býst við 7% söluaukningu frá árinu í fyrra.

Aftur til fortíðar með 

415 hestafla 
Chevrolet SS

Chevrolet SS

KOSTIR

Byltingar-
kennd 

hurðaopn-
un, aksturs-
eiginleikar, 
góðar vélar

Vantar 
sjötta gírinn, 

fæst bara 
sjálfskiptur 

með einni 
vélargerð

GALLAR

Ótrúlega rúmur og notadrjúgur lítill bíll og kjörinn fyrir barnafjölskyldur FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ford B-Max

Rúnar Róberts
Góður vinnufélagi!

Virka daga kl. 13 – 16
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BÍLAR &
FARARTÆKI

SUZUKI Swift gl sjálfskiptur. Árgerð 
2011, ekinn 18 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.150.000. Tilboð 
1.850.000 kr Rnr.104447.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

MMC Montero limited. Árgerð 2005, 
ekinn 148 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.590.000. Rnr.140148.

MERCEDES BENZ B 200 cdi (208). 
Árgerð 2010, ekinn 45 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.590.000. 
Rnr.990319.

SUZUKI Grand vitara xl-7. Árgerð 2005, 
ekinn 152 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.590.000. Rnr.100205. VERÐ NÚ 
kr: 1.190.000,-

VW Passat comfort line. Árgerð 2004, 
ekinn 103 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.290.000. Rnr.140386.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

MMC Pajero did 44” breittur. 
Árgerð 2000, ekinn 199 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. mikið og vel breittur, nýleg 
túrbína og nýtt olíuverk, verð 3,8 millj 
TILBOÐSVERÐ 2.8. MILLJ Rnr.102498.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

HUMMER H2. Árgerð 2005, ekinn 
53 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
5.480.000. svona bíll kostar um 
9-10milljónir í innflutningi í dag. 
Skoðar skipti á dýrari/ódýrari.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá og 

á staðinn
www.hofdabilar.is

NÝ COLEMAN CHEYENNE 10 fet, 
Markísa og Decor pakki innifalið, 
Truma miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 
2 ára ábyrgð, Síðustu húsin á þessu 
frábæra verði aðeins 2.389.800kr , 
Komdu og skoðaðu,

CHEVROLET Tahoe Z71 4x4 Off Road, 
Árg 1/2012, ek 18 Þ.KM, Bensín/Metan, 
7 manna, Leður, Lúga, Bakkmyndavél, 
Rafm. hleri, DVD, Ásett verð 
11.890.000. Rnr.117696. Er í salnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

M.BENZ E e280 4matic. Árgerð 2001, 
ekinn 143 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.490.000. Rnr.146886. tilboð 
1290 þús stgr.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

 Bílar til sölu

Gríptu tækifærið núna! Nissan Leaf, 
Ford Focus rafbílar fá frábæra dóma. 
Útvegum bíla með niðurgreiðslum 
frá USA. 90% lægri reksturskosnaður. 
Rafbílar, Metanbílar, Metanbreytingar, 
Bensín, Díselbílar. Betra verð á nýjum 
og notuðum bílum frá öllum helstu 
framleiðendum.www.islandus.is S. 
5522000

Subaru legacy outback árg.‘99 gott 
útlit. Verð 550þús. Chevrolet corsica 
outback árg.‘90 6Cyl multi port 3,1. 
Nánast gangfær, Tilboð. Simi: 841 
6606.

 250-499 þús.

GULLMOLI EK.87 ÞÚS - 330 
ÞÚS

DAIHATSU GRAN MOVE WAGON 
árg.‘00 ek. aðeins 87 þús., beinskiptur, 
búinn að vera í eigu eldri manns og 
búinn að fá góða meðferð, hann er 
rúmgóður og í toppstandi! ásett verð 
450 þús. Tilboð 330 þús. s.841 8955.

 Bílar óskast

Óska eftir Skoda octavia station bíl, 
árg.‘05 eða ‚06, disel bíll og lítið ekinn. 
staðgreiðsla í huga. sími: 692 0773.

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL
Fyrir allt að 200þ. staðgreitt, árgerð 
‚98-‘03. Má alveg þarfnast smá 
lagfæringa uppl. s. 866-4904.

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. Opið 8-18 virka daga. S. 565 3400 
& 893 2284. www.japanskarvelar.is / 
www.carparts.is japvel@carparts.is

Ódýrir varahlutir og dekk í ýmsa bíla 
s: 896 8568.

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

Sendu eina fyrirspurn á 39 PARTASaLa 
og þeir svara þér ef hluturinn er til. 
www.partasalar.is

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‚03, Ford fiesta ‚98, 
Honda Civic og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni 
diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 
892 7852.

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.

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

Nú er rétti tíminn fyrir trjáklippingar 
og grisjun gróðurs ásamt því að 
fá tilboð í sumarverkin. Ánægðir 
viðskiptavinir frá 1988! Garðar best 
ehf. Sími 698 9334 gardarbest.is 
netfang: gardarbest@gardarbest.is 
Facebook: Garðar best.

 Bókhald

Viðskiptafr. aðstoðar við bókhald og 
fjármál, sanngjarnt verð. S: 845 3452. 
Sjálfbærni ehf.

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

Öll bókhaldsþjónusta, VSK, uppgjör, 
framtöl, launavinnsla, ráðgjöf, 
eignaumsýsla og stofnun fyrirtækja. 
Ábyrg þjónusta - Vönduð vinnubrögð 
Korrekt viðskiptaþjónusta Borgartúni 
24, sími 445 5500

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. 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

DREN OG KLÓAKLAGNIR!
Tökum að okkur endurnýjun á dren 
og klóaklögnum ásamt almennri 
jarðvinnu. Uppl. 869 1700/868 4043. 
jardlausnir@gmail.com

Húsasmíðameistari annast allt viðhald, 
nýsmiði, breytingar, sólpalla og 
sumarhúsasmíði. Uppl. í s. 899 6386.

 Tölvur

APLÚS TÖLVUÞJÓNUSTA
Sanngjarnt verð. Sæki og sendi heim. 
S. 822 7668 www.aplus.is

 Rafvirkjun

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

 Trésmíði

Er komið að viðhaldi, lekur húsið, 
íbúðin eða sumarhúsið. Er komin 
mygla eða er fúkkalykt. Hef 20 
ára reynslu af viðhaldsverkefnum. 
meðmæli ef óskað er Sími: 895 9801 
eða oskar@sbd.is

 Önnur þjónusta

BEAUTY IN BLACK 
HOLTSBÚÐ 61 GARÐABÆ

30-50% afsl af öllu. Opið þrið-föst frá 
13-18. www.beautyinblack.is
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smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

IKEA HILLA TIL SÖLU.
Til sölu góð hillueining frá Ikea, lítur 
vel út. B. 149 x H. 149. D. 39cm. Selst 
á 15 þús. Uppl. í s. 699 2778.

KEÐJUSAGIR/HEKKKLIPPUR
Brýnum allar gerðir af keðjum. Eigum 
efni í flestar gerðir af keðjum. Brýnum 
hekkklippur. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. 
slattuvel.is velaverkjs@simnet.is S. 
554 0661.

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Þvottavélar, ísskápar, þurrkara 10 KG, 
uppþvottavélar, örbylgjuofnar á 5Þ, 
hjólastóll, borðtölva. S. 896 8568.

 Óskast keypt

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

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

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

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

kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, Kringlan - 

3. hæð ( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

Óska eftir 20 og 40ft gámum. Uppl. s. 
896 6551

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

GISTIHEIMILI - 
GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

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

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

Dalshraun 13 Hfj.
Uppl/info í S. 824 4535. frá kl. 
10-20. www.leiguherbergi.is

Leiga/sala: Efrihæð í raðhúsi 200kóp. 
2herb. 200kóp. Efrihæð í einb. 109rvk. 
2herb. 109rvk. Efrihæð í einb. 108rvk. 
Neðri hæð í einb. 108rvk. Heilt þvíb. 
hentar sem gistiheimili 108rvk. 
Sumarhús 79fm m. húsgögnum. 50km 
frá rvk. Uppl. 770 7211.

 Atvinnuhúsnæði

51,6 M2 IÐNAÐARBIL
Tvö bil af þessari eftirsóttu stærð 
til sölu eða leigu. 10 m2 milliloft að 
auki. Lofthæð: 3,9 m. Hurð 3,6 m. 
Góðir gluggar. Sýningarbil á staðnum. 
Facebook/Steinhella 14. S: 660-1060 
og 661-6800.

Rúmgóð og sérlega björt vinnustofa til 
leigu á Ártúnshöfða. Sími 861 8011.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

KAFFIHÚS, BAKARÍ
Bakarameistarinn óskar 
eftir traustu starfsfólki í 

afgreiðslusstörf virka daga í 
Húsgagnahöll, vinnutími alla 
virka daga frá 10-19 og/eða 

13-19, einnig vantar frá kl. 11-19 
í Smáratorgi. Íslenskukunnátta 

skilyrði. Framtíðarstarf.
Umsóknareyðublöð má nálgast 

á www.bakarameistarinn.is

Skipstjóra vantar á Papeyjarferjuna 
Gísla í Papey á komandi sumri. 
Viðkomandi þarf einnig að hafa 
réttindi sem vélavörður. Nánari 
upplýsingar í S: 866 1353 eða 478 
8119.

Óskum eftir að ráða til starfa vanan 
starfsmann á verkstæði, um er að 
ræða fullt starf til langtíma. Umsóknir 
berist á thorey@gardlist.is

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan 

S. 661 7000.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

 Álagning fasteignagjalda 2013.

Álagningu fasteignagjalda í Bláskógabyggð er 
nú lokið fyrir árið 2013.

Sú nýbreytni var tekin upp við álagningu gjalda 2012 
að senda ekki út álagningar- og greiðsluseðla fyrir 
fasteignagjöldum. Sveitarfélagið Bláskógabyggð mun 
því ekki senda út álagninga- og greiðsluseðla vegna 
álagningar árið 2013, nema þess sé sérstaklega óskað.

Álagningaseðlar birtast rafrænt á vefsíðunni island.is 
undir „Mínar síður“ og eins má nálgast upplýsingar um 
álagninguna á heimasíðu sveitarfélagsins, blaskoga-
byggd.is, undir „Bæjardyr“. Innskráning er með veflykli 
ríkisskattstjóra eða rafrænum skilríkjum. Kröfur vegna 
fasteignagjalda birtast í netbanka greiðenda.

Aðilar sem þess óska, geta fengið heimsenda 
álagningar- og greiðsluseðla og er þeim bent á að hafa 
samband við skrifstofu Bláskógabyggðar í síma 486-8808 
(mánudaga-fimmtudaga frá 9.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00, 
en föstudaga frá 9.00 – 12.00), eða á netfangið  
gudny@blaskogabyggd.is.

Allar nánari upplýsingar um álagningu gjaldanna eru 
veittar á skrifstofu Bláskógabyggðar.

Bláskógabyggð.

Bláskógabyggð

Dragháls 12, 110 Rvk.
Til sölu eða leigu 721,1 fm. lager- og skrifstofuhúsnæði, tvennar inn-
keyrsludyr. Eignin skiptist í um 520 fm. lager-, / iðnaðarhúsnæði og 
um 200 fm. skrifstofu á 2. hæð. Rúmgott athafnasvæði er framan 
við húsnæðið með góðu gámaplássi. Laust strax.

Allar nánari upplýsingar veitir Helgi 
Már Karlsson lgf. í s: 534 1024/897 
7086 eða hmk@atvinnueignir.is

Fákafeni 9, 108 Reykjavík
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20% afsláttur 
     á boddýhlutum 
        og ljósum

Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.isStilling hf
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50% afsláttur af boddý-
hlutum sem skemmst hafa 

ALLIR BODDÝHLUTIR OG 
LJÓS ERU AFGREIDD Á 

KLETTHÁLSI 5

Rannsóknir Hjarta verndar 
sýna að forvarnir gegn 
hjarta- og æðasjúkdómum 
skila árangri. Upp úr 1960 dró úr 
lífslíkum karla og kvenna á Íslandi. 
Aðalástæðan fyrir því var ótíma-
bær dauðsföll vegna kransæða-
stíflu. Þessari þróun tókst að snúa 
við með sameiginlegu átaki fag-
fólks, leikmanna og stjórnmála-
manna. Árangurinn endurspeglast 
í þeirri staðreynd að dauðsföllum 
fækkaði um áttatíu prósent vegna 
kransæðastíflu hjá fólki yngra en 
sjötíu og fimm ára milli áranna 1981 
og 2006. Lífslíkur Íslendinga eru í 
dag með þeim bestu í heimi.

Næstu þrjá áratugi mun einstak-
lingum eldri en sextíu og fimm 
ára fjölga úr fjörutíu þúsundum í 
tæplega níutíu þúsund árið 2042. 
Þessi fjölgun aldraðra undir strikar 
hversu brýnt það er að vinna enn 
markvissar að því að seinka eða 
koma í veg fyrir æðasjúkdóma og 
afleiðingar þeirra, hjartaáföll og 
heilaáföll. 

Langflest ótímabær dauðsföll 
á Íslandi (fyrir 75 ára aldur) hafa 
orðið vegna hjarta- og æðasjúk-
dóma. Þetta þýðir að sjúkdómur-
inn hefur færst yfir á efri ár. Fyrir-
byggjandi aðferðir til að seinka 
þróuninni og jafnvel koma í veg 
fyrir afleiðingar sjúkdómsins eru 
mjög mikilvægar því meira en sex-
tíu prósent af öldruðum lifa áföllin 
af. Það að lifa af áfall er yfirleitt 
ekki án afleiðinga. Allt að helm-
ingur af þeim sem lifa hjartaáföll 
af mun þróa með sér hjartabilun 
sem er alvarlegur sjúkdómur, en 
honum fylgja verulega skert lífs-
gæði, óþægindi og  þjáningar. 

Þögul hjartaáföll 
Nýlega sýndi Öldrunarrannsókn 
Hjartaverndar að umtalsverður hluti 
67–93 ára einstaklinga bar merki 
um skemmdir í hjartavöðva. Fyrir 
hvern einstakling sem  fengið hafði 
hjartaáfall sem hafði verið greint 
og meðhöndlað fundust nærri tveir 
aðrir sem höfðu  einnig  fengið hjarta-
áfall en höfðu ekki hugmynd um 
það. Hjartaáfallið hafði farið fram 
hjá þeim. Þeim einstaklingum sem 
höfðu fengið þessi þöglu hjartaáföll 
farnaðist verr en þeim sem engin 
áföll höfðu fengið.  Þannig höfðu um 
30% þeirra sem höfðu fengið hjarta-
áfall látist sex árum eftir að rann-
sóknin var gerð. Dánar tíðnin var 
hins vegar um 17% hjá þeim sem 
ekki höfðu  fengið hjartaáfall. Þessi 
rannsókn sannar hversu ófyrirsjá-
anlegir hjarta- og æðasjúkdómar 
geta verið og hve greining þeirra og 
forvarnir geta verið flóknar.

Rannsóknarstöð Hjartaverndar 
og Hjartaheill hafa aukið samvinnu 
sína til muna og lýstu yfir form-
legu samstarfi í forvörnum þann 9. 
janúar síðastliðinn. Þetta leiðir til 
þess að þekking sú sem rann sóknir 
Hjartaverndar skapa munu koma 
fyrr og með markvissari hætti til 
almennings og stjórnvalda. Þessari 
samvinnu ber að fagna enda er hér 
stigið stórt skref í  þágu forvarna 
hjarta- og æðasjúkdóma.

Með ómtækni má greina 
byrjunar stig æðakölkunar löngu 
áður en hjarta- og æðasjúkdómar 
gera vart við sig. Ómtæki Hjarta-

verndar er úr sér gengið og hefur 
Hjartaheill ákveðið að styrkja kaup 
ómtækis með höfðinglegri gjöf, eða 
5,5 milljónum króna. 

Hjartabrauð
Landssamband bakarameistara 
og Hjartavernd hafa tekið höndum 
saman um að auka neyslu þjóðar-
innar á hollara brauðmeti. Mark-
miðið með samvinnunni er að vekja 
athygli almennings á hollustu heil-
korna í brauðmeti og mikilvægi þess 
að minnka salt- og sykurneyslu. 
Samkomulagið felur í sér að hand-
verksbakarar hafa hannað hjarta-
brauð, sem er alfarið bakað úr heil-
möluðu korni og inniheldur lítið salt 
og  sykur. Hjartabrauðið er úr fín-
möluðu heilkorni og inniheldur öll 
hollustuefni kornsins, trefjar, stein-
efni, vítamín og andoxunarefni, og 
er milt á bragðið.

Þetta sérstaka hjartabrauð hefur 
verið til sölu í bakaríum síðan í sept-
ember síðastliðnum. Sextíu krónur 
af hverju seldu hjartabrauði renna 
til söfnunar fyrir ómtæki Hjarta-
verndar. Þann 9. janúar síðast-
liðinn afhentu bakarar ávísun upp 
á 1.032.000 krónur. Þessar fjárhæð-
ir frá Hjartaheill og handverks-
bökurum skipta sköpum í baráttu 
Hjartaverndar gegn hjarta- og æða-
sjúkdómum. 

Hjartabrauðið verður áfram til 
sölu í öllum handverksbakaríum 
landsins enda heldur sameigin-
legt átak Hjartaverndar og bakara 
áfram. Þetta er í fyrsta skipti sem 
Hjartavernd gefur leyfi til að nota 
merki sitt á vöru en það er gert að 
vel íhuguðu máli hjá stjórn Hjarta-
verndar. 

Vísindarannsóknir hafa leitt í ljós 
að rífleg neysla á grófu korni virðist 
geta haft áhrif til að minnka líkur 
á ýmsum langvinnum sjúkdómum, 
svo sem sykursýki og hjartasjúk-
dómum. Gróft mjöl er gott fyrir 
meltinguna og veitir meiri seddu-
tilfinningu en hvítt hveiti og annað 
fínt mjöl. Í dag leikur enginn vafi á 
því að hollt mataræði og reyklaust 
og streitulítið líferni ásamt því að 
hreyfa sig er besta forvörnin gegn 
hjarta- og æðasjúkdómum. 

Stjórn og starfsfólk Rannsóknar-
stöðvar Hjartaverndar vill nota 
tækifærið og þakka lands mönnum 
hjartanlega fyrir ómetanlegan 
stuðning við starfsemina, en án 
hans væru forvarnir gegn hjarta- 
og æðasjúkdómum ekki á því sigi 
sem þær eru í dag. 

Hafið bestu þakkir.

Gunnar Sigurðsson, prófessor og 
stjórnarformaður Hjartaverndar

Karl Andersen, prófessor og situr í 
stjórn Hjartaverndar

Laufey Steingrímsdóttir, prófessor 
og situr í stjórn Hjartaverndar

Vilmundur Guðnason, prófessor og 
forstöðulæknir Hjartaverndar

Hjartabrauð gefur 
hjartaauð Það mun hafa verið 

Matthías Johannes-
sen sem svaraði spurn-
ingu um afstöðu sína 
til ESB á þann veg að 
hjartað segði nei en 
heilinn já. Þetta svar 
er  kjarninn í viðhorfi 
margra Íslendinga í 
þessu máli. Hugsunin 
sér kostina og  greinir 
gallana en hjartað hýsir 
óvissuna og óttann. Þessi tví-
hyggja milli mannsandans og 
hjartans er það andskot sem 
mannskepnan verður að rogast 
með og velja á milli. Þessi átök 
leiða af sér viðvarandi ótta-
tilfinningu. Við  rekjum mörg 
stórátök mannkynssögunnar 
til þess að annar hvor  helftin 
fór hamförum. Skynsemis-
hyggjan ofbauð tilfinningaforða 
hjartans, sem óttaðist að tapa 
áttum, eða tilfinningakraftur 
óttans gat kæft öll skynsemis-
rök. Trúarbrögð skírskota nær 
eingöngu til  hjartans, til tilfinn-
inga sem breytt er í trúarlega 
afstöðu. Þau trúarbrögð sem 
lengst ganga útiloka veraldlega 
skynsemi úr mannheimum og 
stýra lýðnum með trúarsetn-
ingum. Þær eru afar handhæg-
ar, því þær verða hvorki sann-
aðar né afsannaðar. Stór hluti 
fólks hugsar með hjartanu. Það 
lætur tilfinningarnar og til-
finningasemina ráða för sinni. 
Í heimi stjórnmálanna býður 
þetta upp á ákjósanleg tæki-
færi fyrir lýðskrumara. Pólitísk 
hugmyndafræði gerir beinlínis 
út á að fá fólk til að trúa, ekki 
hugsa. Skynsemisstjórn mál eru 
 oftast munaðarlítil þegar kynt 
er undir tilfinningahita. 

Mannsandinn eða hjartað
Þessi tvíhyggja kemur í  annarri 

myndbirtingu fram hjá 
Kristi, þegar hann svar-
aði: „Gjaldið keisar-
anum það sem keisar-
ans er, en guði það sem 
guðs er.“ Þessi setning 
er lykillinn að þróunar-
sögu Vestursins og sem 
greinir það kyrfilega 
frá Austrinu, og þá er 
ég ekki að tala um átta-
mörk kalda stríðsins. 

Skýrast kom þetta fram í því að 
Drottinn kristinna manna var 
bæði mannsson og Guðsson. 
Þetta segir að veraldleg hugsun 
átti að vega salt við yfirskilvit-
legar tilfinningar. Þetta samlífi 
var oft brösugt í gegnum tíðina. 
Það skiptust á friður og ófrið-
ur. Lokahnykkinn í veraldar-
væðingu kristindómsins tók 
svo þýski munkurinn Lúther. Í 
nútíma vestur evrópsku sam-
félagi er komið á nokkuð gott 
jafnvægi milli áhrifa veraldar- 
og trúarhyggju.

Það heyrist jafnvel  stundum 
að veraldarhyggjan sé allt að 
kæfa. Í flestum íslömskum 
ríkjum er þessu öfugt farið. Þar 
sem kennisetningar kóransins 
ríkja hefur trúar- og tilfinn-
ingasviðið kæft alla veraldlega 
skynsemi. Þess vegna hefur 
þróun í átt að meiri velferð og 
almennri velmegun ekki átt sér 
stað í þeim löndum, svo ekki 
sé minnst á jafnrétti og frelsi. 
Hjartað og guð almáttugur auka 
ekki endilega á veraldlega vel-
ferð. Þau eru hins vegar afar 
mikilvægur hluti tilverunnar.

Fullveldisrán sem framtíðarsýn
Þessi átök milli heilans og 
 hjartans, hugsunar og tilfinn-
inga, geisa nú hér á landi. Tvær 
átakafylkingar skírskota til 
andstæðra hughrifa í baráttu 

um skoðanir landsmanna um 
aðildina að ESB.

Annars vegar eru það þeir 
sem reyna að beita rökum skyn-
seminnar fyrir því að aukin 
velferð okkar og velgengni í 
framtíð sé háð því að við verð-
um aðilar að ESB. Reynt er að 
leggja skynsemis mat á kosti 
og vankanta. Nýta sér m.a. 
reynslu annarra þjóða. Hins 
vegar eru það þeir sem skír-
skota með málflutningi sínum 
til óttans, til hjartans. Í átök-
unum um uppkastið 1908 var 
sagt að aðferð andstæðinga 
þess væri að „vekja upp drauga, 
skapa grýlur, – þyrla upp ryki 
og reyna á allar lundir að vekja 
hræðslu og tortryggni … ásamt 
gömlu vopnunum: skrökinu, 
hártogunum og blekkingum.“ Í 
átökunum nú er búin til hroll-
vekja þar sem flest eftirsóknar-
verð gæði hérlendis verða færð 
útlendingum. Þjóðinni er sagt 
að niðurstaða úr samningavið-
ræðunum sé fyrir fram ákveðin 
og hún sé ekki glæsileg; íslensk-
ur landbúnaður leggist af, fiski-
miðin afhent útlendingum og 
þjóðin verði rænd fullveldinu, 
sjálfu fjöregginu. Slík fram-
tíðarsýn vekur að sjálfsögðu 
ótta og geðshræringu, eins og 
að er stefnt. Gagnvart þessari 
nístandi ógnvekju á tilfinninga-
snautt skynsemistal undir högg 
að sækja. 

Á vængjum óttans
ESB-AÐILD

Þröstur Ólafsson
hagfræðingur

➜ Hjartað og guð almátt-
ugur auka ekki endilega á 
veraldlega velferð. Þau eru 
hins vegar afar mikilvægur 
hluti tilverunnar. 

➜ Þessar fjárhæðir frá 
Hjartaheill og hand-

verksbökurum skipta sköpum 
í baráttu Hjartaverndar gegn 
hjarta- og æðasjúkdómum. 

HEILBRIGÐIS-
MÁL

AF NETINU
Rætin kvenfyrirlitning

Katrín hefur verið ráðherra í fjögur ár, þingmaður jafn lengi, varafor-
maður VG í tíu ár og var á sínum tíma varaborgarfulltrúi í fjögur ár. Hún 
hefur því margvíslega reynslu af pólitík, fyrir utan önnur störf hennar.
En þetta smættar Davíð Oddsson fyrrum forsætisráðherra niður í að 
hún sé „gluggaskraut“.
Fyrirgefið, en þetta er ekki fyndið.
Þetta er bara ógeðsleg kvenfyrirlitning.
Nú ætti að vísu öllum að vera sama um ámátlegar tilraunir Davíðs 
Oddssonar til að niðurlægja andstæðinga sína í pólitík með ömurlegum 
fimmaurabröndurum.
Hann er jú löngu kominn fram yfir síðasta söludag.
En hann er nú samt sá maður sem fjöldi sjálfstæðismanna lítur enn á 
sem leiðtoga lífs síns.
http://blog.pressan.is/illugi
Illugi Jökulsson
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Okkar ástkæri sambýlismaður, faðir, 
tengdafaðir og afi,

HAFLIÐI BALDVIN HÁKONARSON
vélamaður, 

til heimilis í Asparfelli 8, Reykjavík,

lést á Landspítalanum miðvikudaginn  
13. febrúar. Hann verður jarðsunginn  
frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 21. febrúar kl. 13.00.

Jenjira Maloolem
Gunnsteinn Pantong Hafliðason
Hákon Hafliðason Guðrún S. Hreiðarsdóttir 
Eva Lind Hákonardóttir 
Baldvin Hafliðason Olga Betty Antonsdóttir
Aníta Rut Baldvinsdóttir

Elsku hjartans maðurinn minn, yndislegi 
faðir okkar, bróðir, tengdasonur, sonur og 

mágur,

STEINAR ÖRN INGIMUNDARSON
Fannafold 227, Reykjavík,

lést í faðmi fjölskyldu sinnar á líknardeildinni 
í Kópavogi aðfaranótt sunnudagsins  
17. febrúar. 

Jóna Margrét Sigurðardóttir Þór Steinarsson
Hrund Steinarsdóttir Björk Steinarsdóttir
Óskar Ingimundarson Hrafnhildur Halldórsdóttir
Jón Þór Ingimundarson Helena Ingvadóttir
Ingi Pétur Ingimundarson Sigrún Pálsdóttir
Unnar Smári Ingimundarson Elín Berglind Viktorsdóttir
Margrét Ingimundardóttir
Sigurður Atli Elísson Guðrún Auður Böðvarsdóttir
Þyri Þorvaldsdóttir Ingimundur Óskarsson

Okkar ástkæra

SIGRÍÐUR HJARTARDÓTTIR  
COLLINGTON (SIRRÝ)

lést að kvöldi 7. febrúar. Bálför hefur farið 
fram í Bandaríkjunum og verða jarðneskar 
leifar hennar fluttar heim. Minningar- og 
kveðjustund á Íslandi verður auglýst síðar.

Wayne Collington
Gabríela Bóel, Oliver Thor, Freyja Ena
Hjörtur Kristjánsson  Anna Margrét Einarsdóttir
Ingibjörg F. Ottesen Garðar Valur Jónsson
Bóel Hjartardóttir Hjálmar Þorsteinsson

Ástkær eiginkona mín, dóttir, móðir, 
tengdamóðir og amma, 

RAGNHILDUR JÓNSDÓTTIR 
lést á heimili sínu 14. febrúar síðastliðinn.
Útför hennar fer fram frá Dalvíkurkirkju 
föstudaginn 22. febrúar kl. 13.30. Blóm og 
kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á reikning 
Heimahjúkrunar nr.: 1177-05-404849-0708683699, í Sparisjóði 
Svarfdæla á Dalvík.

 
Bragi Jónsson 
Jón Runólfsson   Ágústa Björnsdóttir
Ingunn Bragadóttir   Óli Þór Jóhannsson
Jón Björn Bragason   Ásta Huld Henrýsdóttir
Birkir Bragason   Linda Júlía Tryggvadóttir
Sunna Björk Bragadóttir  Jökull Bergmann
og barnabörn.

Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og systir, 

ODDFRÍÐUR LILJA HARÐARDÓTTIR 
hjúkrunarkona,  
Hörðalandi 16,

lést á líknardeild Landspítalans aðfaranótt 
16. febrúar. Útför hennar verður auglýst 
síðar. Þeim sem vilja minnast hennar er bent 
á Karitas hjúkrunar- og ráðgjafarþjónustu.

Þórður Guðmannsson
Hörður J. Oddfríðarson Guðrún Björk Birgisdóttir 
Arnar Oddfríðarson Berglind Rós Davíðsdóttir
barnabörn og bræður hinnar látnu.

Innilegar þakkir fyrir samúð, innilegan 
hlýhug og vinsemd við andlát og útför  

okkar ástkæru

ELÍSABETAR GUÐMUNDSDÓTTUR 
(ELSU)

Álfalandi 12, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fá líknardeild og 
heimahlynning Landspítalans fyrir einstaka 
umönnun, alúð og hlýju í hennar garð.

 
Ísidór Hermannsson
Guðmundur Jón Ísidórsson
Hermann Ísidórsson         Edda Bjarnadóttir
Elmar Daði Ísidórsson      Sigrún H. Gunnarsdóttir
Ísidór Hinrik Ísidórsson     Antonía Esther
og barnabörn.

Okkar ástkæri

GUÐMUNDUR J. HERMANNÍUSSON
Fossheiði 10, Selfossi,

lést 7. febrúar sl. Útförin fór fram í kyrrþey 
að ósk hins látna.

Heiðrún Helga Magnúsdóttir
börn, tengdabörn, barnabörn  
og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra eiginkona, móðir, 
tengdamóðir og amma,

ELÍSABET ELÍASDÓTTIR
Öldugötu 48, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum Fossvogi 15. febrúar. 
Útför hennar fer fram frá Fríkirkjunni              
í Hafnarfirði fimmtudaginn 21. febrúar        
kl. 13.00.

 Jón Halldór Bjarnason
Elías Árni Jónsson   Ingibjörg Jónsdóttir
Bjarni Þorgeir Jónsson           
Lovísa Ósk Jónsdóttir  Hlynur Stefánsson
 barnabörn
 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

ÞÓRUNN (DÚA) MAGNÚSDÓTTIR
áður til heimilis að Hrauni við Reyðarfjörð, lést 
á Heilbrigðisstofnuninni í Vestmannaeyjum 
15. febrúar. Hún verður jarðsungin frá 
Aðventkirkjunni í Reykjavík föstudaginn       
22. febrúar kl. 13. Bein útsending frá 
athöfninni verður í Aðventkirkjunni í Vestmannaeyjum.
 
Magnús Þór Magnússon   Matthildur Ingvarsdóttir 
Jón Hafdal    Elín Kr. Þorvaldsdóttir 
Aðalheiður Hafdal Hávarðardóttir  Gunnar Gunnarsson 
Bjarni Hávarðsson    Fjóla Kristjánsdóttir 
Björg Hávarðardóttir    Pétur Rúnar Harðarson 
Þórarinn Árni Hafdal Hávarðsson  Lára Thorarensen
fósturbörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri faðir, sonur, bróðir og mágur,

SMÁRI RAGNARSSON
múrarameistari,

Breiðuvík 13, Reykjavík,

sem andaðist á Landspítalanum 13. febrúar 
sl. verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju 
föstudaginn 22. febrúar kl. 15.00.  
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir. 
Þeim sem vildu minnast hans er bent á Minningarsjóð 
krabbameinslækningadeildar LSH.
 
Ívar Örn Smárason
Stefanía Smáradóttir
Ragnar Smárason
Ragnar Hilmar Þorsteinsson  Kristín Hrefna Kristjánsdóttir
Guðlaug Ragnarsdóttir   Birgir Bjarnason 
Kristján Hjálmar Ragnarsson  Kristjana Una Gunnarsdóttir
Sigríður Ragnarsdóttir   Trausti Gylfason

Þökkum innilega auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför móður okkar,

ÞÓRUNNAR STEFÁNSDÓTTUR
Hamraborg 30.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á  
hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð. 

 
Elísabet Haraldsdóttir    
Ragnheiður Haraldsdóttir
Valgerður Haraldsdóttir

Faðir okkar, tengdafaðir, afi,  
langafi og langalangafi,

SIGURÐUR ÞÓRARINN ODDSSON
áður til heimilis að Norðurbrún 1,

lést þann 9. febrúar á Hjúkrunarheimilinu 
Mörk. Hann verður jarðsunginn frá Áskirkju 
þriðjudaginn 19. febrúar kl. 13.00.

Brynhildur Sigurðardóttir
Kristín G. Sigurðardóttir  
Kolbrún M. Sigurðardóttir Gísli Hafsteinn Einarsson
Sigþrúður Sigurðardóttir
Elsa Á. Sigurðardóttir
Oddur Sigurðsson
Guðbjartur J. Sigurðsson
Sigurður Þ. Sigurðsson Kristín H. Friðriksdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

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

langalangamma,

ÞÓRA BJÖRNSDÓTTIR
áður til heimilis að Þórsgötu 13, 

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 
föstudaginn 15. febrúar.

 
Björn Brekkan Karlsson  Hólmfríður Þórólfsdóttir
Sigfús M. Karlsson   Jóna S. Valbergsdóttir
Vilborg G. Guðnadóttir  Haukur Guðjónsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

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

INGIBJÖRG SIGURÐARDÓTTIR
hjúkrunarkona og kennari, 
Lækjarsmára 8, Kópavogi,

lést á Holtsbúð, Vífilsstöðum, þriðjudaginn 
12. febrúar. Útför hennar fer fram  
frá Digraneskirkju þriðjudaginn 19. febrúar 
kl. 15.00. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á Félag 
aðstandenda alzheimerssjúklinga (FAAS).

Fyrir hönd aðstandenda,
Hinrik Lárusson
Lárus Hinriksson Freygerður Anna Baldursdóttir
Sigurður Hinriksson Elsa Jenný Halldórsdóttir
Guðbjörg Hinriksdóttir
Bryndís Hinriksdóttir Konráð Konráðsson
Sigrún Hinriksdóttir Þórir Gíslason
Ingibjörg Hinriksdóttir                            
barnabörn og barnabarnabörn.

Stríð og friður verða í 
brennidepli á heimspeki-
kaffi í Gerðubergi annað 
kvöld, en þá ræða Gunnar 
Hersveinn heimspeking-
ur og Helga Þórólfsdóttir 
friðar fræðingur um frið-
semd. Gunnar mun meðal 
annars segja frá  muninum á 
stríðsfréttaritara og friðar-
fréttaritara og Helga lýsir 
því hvernig hug myndir 
hennar um stríð og frið 
breyttust við störf sín á 
átakasvæðum. 

Gunnar Hersveinn hefur 
skrifað bækur um gildin 
í lífinu og samfélaginu og 
fengið viðurkenningu fyrir 
skrif um friðarmenningu. 
Heimspekikaffi með honum 

er fastur liður á dagskrá 
Gerðubergs og þess má geta 
að á döfinni eru umræður 
um konur og karla 20. mars 
og líf og dauða 17. apríl.

Helga Þórólfsdóttir hefur 
margra ára reynslu af 
mannúðarstörfum á átaka-
svæðum. Hún hefur sérhæft 
sig í störfum á átakasvæðum 
og er með meistaragráður 
í friðar- og ágreiningar-
fræðum. Hún hefur verið 
friðarstyrkþegi Rótarý, 
starfað meðal annars í Líb-
eríu og Úganda og vinnur 
nú að doktorsverkefni á því 
sviði við Háskóla Íslands. 

Heimspekikvöldið hefst 
klukkan 20.00 og eru allir 
velkomnir. 

Stríð og 
friður
Friðarfræðingur og heimspekingur ræða 
friðsemd á heimspekikaffi   í Gerðubergi.

HELGA ÞÓRÓLFSDÓTTIR    Ræðir stríð og frið við Gunnar Hersvein á 
heimspekikaffi í Gerðubergi annað kvöld.



Opið virka daga 9-18 
og laugardaga 11-15

BLÖNDUNARLOKI 
FYLGIR

15% afsláttur af OSO hitakútum, Wösab 
olíufylltum ofnum og Vortice loftræstiviftum. 

15% AFSLÁTTUR

NORSK 
FRAMLEIÐSLA

Gæða viftur fyrir baðherbergi, eldhús, vinnustaði o.fl.

Olíufylltir 
rafmagnsofnar Stærðir: 250W-2000W

Nú er lag fyrir alvöru kaffibragð! Á Ítalíu er vagga 
kaffi gerðar innar og þar eru ekki gerðar málamiðlanir 
þegar kemur að al vöru kaffi. Sem brautryðjandi 
í fyrstu gerð alsjálf virkra kaffivéla leggur Saeco 
metnað í að færa heimilunum ósvikið gæða kaffi 
– nýmalað með einum takka. Næstum eins og á 
kaffihúsi í Róm og einfaldlega „superiore!“.

Það jafnast ekkert á við ítalskt 
gæða kaffi beint í bollann

Vélarnar fást í mörgum gerðum 
Verð frá kr. 69.990

I T
A

L I A N  T A S T E R
S

C
E R T I F I E D  B

Y

Mest seldu sjálfvirku kaffivélarnar á Íslandi um árabil
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KROSSGÁTA

PONDUS Eftir Frode Øverli

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MYNDASÖGUR

LÁRÉTT
2. gas, 6. ullarflóki, 8. nugga, 9. 
heyskaparamboð, 11. kvað, 12. sljóvga, 
14. yfirstéttar, 16. tvíhljóði, 17. gagn, 
18. suss, 20. búsmali, 21. faðmlag.

LÓÐRÉTT
1. smæl, 3. öfug röð, 4. flokkur sýkla-
lyfja, 5. þvottur, 7. niðurstaða, 10. 
óvild, 13. of lítið, 15. bakhluti, 16. 
umfram, 19. gyltu.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. loft, 6. rú, 8. núa, 9. orf, 
11. ku, 12. slæva, 14. aðals, 16. au, 17. 
nyt, 18. uss, 20. fé, 21. knús. 

LÓÐRÉTT: 1. bros, 3. on, 4. fúkalyf, 5. 
tau, 7. úrlausn, 10. fæð, 13. van, 15. 
stél, 16. auk, 19. sú.

En kósý 
hjá þér!

Takk! Mér 
finnst 

það líka!

Aldrei 
komið 
hingað 
áður?

Nei... ég var 
vanur að fara á 

O´Brians! Ég fann 
ástina á O´Brians 
maður! Hún hét 

Kassandra!

...Og 
Jeanette!

Og Elvira! 
Og Tove 
Tut-Tut!

Og Gry-
Tone!

Og nú vilja 
þær skaða 

þig?

Með alls 
kyns tækjum 

og tólum!

Pierce, ert þú 
að stækka?

Eiginlega. Þetta fylgir því að vinna í 
kvikmyndahúsi.

Við köllum 
þetta S.P.U.

S.P.U.?
Samþjappaðs 

poppkorns upp-
bygging.

Auðvitað 
bragðast þetta 

öðruvísi en þegar 
mamma þín gerði 

þetta. Það var 
áður en eldur upp-

götvaðist!!

Vegna þess að 
ég segi það! Vá...

...Það er gott að vera 
eldra systkinið!

Bíddu þangað til hún 
verður nógu gömul til 

að rífast við þig!

FYRIR STERKAR OG HREINAR TENNUR

Sú var tíðin að Íslendingar gumuðu af 
gestrisni sinni. Íslensk sveitagestrisni 

var á allra vörum og við stærðum okkur af 
því að vera höfðingjar heim að sækja. Nú 
virðist gestrisni okkar vera bundin við það 
að höfðingjar sæki okkur heim, eða í það 
minnsta fólk sem getur borgað fyrir greið-
ann. Beiningamenn eru hins vegar ekki 
eins velkomnir.

KANNSKI hefur þetta alltaf verið svona. 
Fræg er sagan af Helgu biskupsfrú í Skál-
holti sem á að hafa látið brjóta steinbogann 

yfir Brúará til að losna við ágang föru-
fólks. Það þótti hins vegar níðingsverk 
og þjóðsaga spannst um það að biskup 
hefði spáð fyrir um að Helgu yrði refsað 
fyrir þetta ódæði. Bryti sá er verkið vann 
var sagður hafa drukknað skömmu síðar 
í Brúará – og áin því heimt sinn brúar-
eyðileggingartoll.

SEM betur fer hefur þeim beiningamönn-
um íslenskum sem flakka um landið í von 

um lífsbjörg fækkað umtalsvert. Félags-
lega kerfið hefur dregið úr þeirri þörf, 
þótt vissulega sé enn til fólk sem á sér 
varla málungi matar. Hins vegar hafa 
fjarlægðir minnkað og ný samgöngu-
tækni gert það að verkum að hingað 
til lands leita reglulega beininga-
menn úr öðrum löndum. Fólk sem 
getur sér litla sem enga lífsbjörg 
veitt og leitar á náðir okkar í von 
um betra líf.

OG nú ber svo við að gestrisninni, sem 
eitt sinn var viðbrugðið, er orðið ábóta-
vant. Fólki sem hefur yfirgefið heimahaga, 
oftar en ekki undir gapandi byssukjöftum, 
og ferðast oft og tíðum um hálfan hnöttinn 
mætir ekki manngæska og náunga-
kærleikur. Því er holað niður í gistiheimili 
og við tekur biðin eftir Godot, eða Útlend-
ingastofnun, sem virðist enn styðjast við 
póstskip til að bíða gagna sem nauðsynleg 
eru til úrvinnslu á framtíð fólks.

MARGT hefur verið ritað um aðbúnað 
flóttafólks hér á landi og enn meira sagt. 
Þingmenn og ráðherrar hafa tjáð sig um 
að nú þurfi að bæta úr, starfshópar hafa 
skilað skýrslum, embættismenn og stjórn-
málamenn rifist í fjölmiðlum, bloggarar 
og athugasemjarar úttalað sig á vefsíðum – 
en ekkert gerist. Enn holum við fólki niður 
í gistiheimili suður með sjó, borgum því 
smánarupphæðir og heimtum að það eyði á 
réttum stöðum. Eða að það beri ökklabönd 
líkt og dæmdir menn.

NÚ er mál að linni. Það má vel vera að 
meiri yfirlegu þurfi til að búa til kerfi sem 
bregst við auknum fjölda flóttafólks og 
hælisleitanda á skilvirkan og mannúðleg-
an hátt. Á meðan það er þróað, sem virðist 
ætla að reynast stjórnvöldum ofviða, þarf 
hins vegar einfaldlega að taka upp gest-
risni og mannúð og hætta þessum flótta 
frá mennskunni þegar að flóttamönnum 
kemur.

Á fl ótta frá mennsku



69.990
Finlux 32FLY132B

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

Einfalt en vandað 32" Finlux sjónvarp með 
stafrænum DVBT móttakara, USB tengi 
og innbyggðum margmiðlunar spilara.

Innbyggður margmiðlunarspilari
Tækið er búið margmiðlunarviðmóti og 
USB tengi, þannig að hægt er að tengja 
USB lykil eða flakkara við tækið og horfa á 
ljósmyndir og kvikmyndir. Styður öll helstu 
snið, t.d. DivX, MKV, MP3 og JPG.

Vel tengjum búið 
Tækið er með öllum helstu tengimöguleikum 
sem þarf í dag, 2xHDMI, Scart, VGA, Audio 
In, heyrnartólstengi og USB tengi þannig að 
ekkert mál er að tengja leikjatölvur, heimabíó, 
heyrnartól og margt fleira við tækið.

Góð myndgæði
Tækið er með vönduðum LCD 
skjá með 1366x768 punkta 
upplausn og 5ms svartíma með 
progressive scan sem gefur 
skarpa og góða mynd.

CI kortarauf
Tækið er með innbyggðri CI kortarauf 
þannig að þeir sem eru með Digital 
Ísland frá Vodafone geta losnað við 
afruglarann frá Vodafone Digital Ísland 
og fá CA tengi sem er smellt í tækið.

V
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TEIKNINGAR  Sýningu Ingólfs mátti bæði líta á sem eina heild og fjórskipta, segir 
gagnrýnandi.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MYNDLIST ★★★★★

Teikningar
Ingólfur Arnarsson
HAFNARBORG

„Á maður að sjá eitthvað í þessu?,“ 
segir gestur á sýningu Ingólfs 
Arnarssonar stundarhátt stand-
andi fyrir framan eina af teikn-
ingum hans á sýningunni. Undir-
ritaður útskýrir í stuttu máli 
hvernig verkin eru unnin. Gestur-
inn heldur áfram að skoða sýn-
inguna. Aðrir gestir koma inn 
og spyrja svipaðra spurninga. 
Gestur inn sem fékk stuttu kynn-
inguna endursegir kynninguna í 
eyru nýju gestanna.

Kannski eru þessi verk ekkert 
svo óaðgengileg, hugsa ég með 
mér, ef menn fá smá leiðsögn. 

Ingólfur hefur frá því ég kynnt-
ist list hans fyrst unnið teikningar 
eins og þær sem má sjá í Hafnar-
borg. Þær eru allar í sömu stærð, 
A5 eða þar um bil, álíka að stærð 
og hjarta, andlit eða hönd, eins og 
Ingólfur hefur sjálfur lýst verk-
unum. 

Þær eru allar unnar með hörð-
um blýanti á löngum tíma. Þetta 
er þéttofið net blýantsstrika á hvít 
blöð sem fest eru beint á vegginn 
þannig að þykkt blaðsins er það 
eina sem lyftir þeim frá veggn-
um. Myndirnar eru allar í sama 
ljósgráa tóninum og munurinn á 
milli mynda er við fyrstu sýn lít-
ill en þegar maður gengur á milli 
myndanna og horfir á hverja 
þeirra í smá tíma, fer munur að 
koma í ljós, þó hann sé vissu-
lega meira blæbrigðamunur en 
hitt. Smátt og smátt fer maður að 
skynja hvert verk eins og hljóm-
fall, að nýr hljómur sé lagður niður 
frá einni mynd til þeirrar næstu, 
þar til ákveðinni mettun er náð.

Skuggar og form fara að birtast 
og maður rekur sig með augunum 
eftir innri heimi hverrar teikn-
ingar. 

Þetta eru á vissan hátt krefjandi 
verk fyrir áhorfandann, og þau 
þarfnast nokkurrar einbeitingar 
og næðis. 

Hægt er að njóta hverrar og 

einnar teikningar fyrir sig eins og 
segir hér að framan, en einnig upp-
lifa sýninguna sem innsetningu í 
rými, enda hugsar lista maðurinn 
jafnan mikið um rýmið sem heild 
og samspil þess við verkin. 

Það má sem sagt líta á sýn-
inguna bæði sem eina heild og fjór-
skipta. Veggurinn á móti dyrunum 
er einn hlutinn, en þar eru nokkrar 
teikningar stakar og um leið eru 
það nýjustu verkin. Á veggnum á 
móti eru hins vegar tveir hópar 
eldri teikninga, 40 teikningar alls. 
Báðir þeir hópar eru með teikning-
ar hengdar upp í tveimur láréttum 
röðum, en sá vinstri er með teikn-
ingar hengdar upp beint fyrir ofan 
hverja aðra, en sá til hægri er með 
20 teikningar sem raðað er upp í 
misvíxl. Þessar þrír hópar teikn-
inga fá því allar sinn takt. 

Fjórða elementið er svo ljós-
mynd sem listamaðurinn hengir 
upp rétt við innganginn í salinn, 
en myndin er af fremur óhrjáleg-
um gróðri í moldarbeði sem flæðir 
upp á gangstétt. Þessi mynd er í 
þó nokkurri mótsögn við regluna 
í öðrum verkum sýningarinnar og 
því uppbrot. 

Á svona sýningu fer hver mis-
fella í vegg og hver eining salar-
ins að skipta máli og spila með 
verkunum, hvort sem manni líkar 
það betur eða verr. Ristir, hurðir, 
ljós, gólfefni og innstungur ýkjast 
einhvern veginn upp í þessu sam-
hengi og hljóð sem berst að utan 
sömuleiðis. Þannig varð hljóðið úr 
sýningu á efri hæðinni ósjálfrátt 
hluti af upplifun á sýningu Ingólfs.

En þarna kemur ljósmyndin til 
sögunnar og límir saman eða dreg-
ur til sín þá truflun sem mögulega 
gæti haft of mikil áhrif.

Margir tala um minimalisma 
í sömu andrá og verk Ingólfs eru 
nefnd en ég hef aldrei horft á þau 
sem slík. Þau eru meira abstrakt 
expressionísk, enda lýtur mini-
malisminn svokallaður öðrum lög-
málum.  

 Þóroddur Bjarnason

NIÐURSTAÐA: Nostursamlega unnin 
sýning á teikningum sem búa yfir 
innra hljómfalli og ytri takti þegar 
þær eru saman komnar í rými.

Hljómfagrar teikningar 
Skólaþing epli.is

Norðlingaskóla
Miðvikudaginn 20. feb

Dagskrá:
Kl. 13:30 - Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson setur ráðstefnuna 
Kl. 14:00 - Abdul Chohan frá ESSA Academy
Kl. 15:00 - iPad vinnustofur 

Nánari dagskrá á:
epli.is/skolar

UPPLÝSINGAR & SKRÁNING:
annarosa@annarosa.is eða í síma 662 8328. Verð 4.900 kr.

Námskeið með ÖNNU RÓSU grasalækni um áhrifamátt íslenskra lækningajurta

Fjallað er um hvernig grasalæknar vinna og hvað sjúkdóma er algengt að
   þeir fáist við. Farið er yfir áhrifamátt nokkurra algengra lækningajurta sem
       auðvelt er að finna og tína. Fjallað verður m.a. um aðalbláber, krækiber,
          burnirót, fjallagrös, vallhumal, ætihvönn, maríustakk, mjaðjurt, blóðberg,
            birki, túnfífil, klóelftingu og haugarfa. Einnig verða gefin dæmi um
            einfaldar uppskriftir og aðferðir við vinnslu úr jurtum.

www.heilsuhusid.is
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SÓNAR- HÁTÍÐIN FÓR FRAM Í HÖRPU UM HELGINA 

 ★★★★ ★

Alva Noto & 
Ryuichi Sakamoto
Laugardagur
NORÐURLJÓS

Á laugardag komu saman hinn 
margverðlaunaði japanski tón-
listarmaður Ryuichi Sakamoto 
og þýski raftónlistarmaðurinn 

Carsten Nicolai, einnig þekkt-
ur sem Alva Noto. Sakamoto var 
áður meðlimur í raftónlistarsveit-
inni Yellow Magic Orchestra sem 
stofnuð var árið 1978.

Tónleikarnir voru vel sótt-
ir og komust færri að en vildu 
og myndaðist því löng röð fyrir 
utan dyrnar. Stemningin var 
lágstemmd og ekki var leyfi-
legt að fara inn og út úr salnum 
að vild. Tónlistin var allt í senn 

dáleiðandi, tilraunakennd og 
kraftmikil. Á tjaldi á sviðinu var 
heillandi sjónlistaverk spilað sem 
ýtti enn undir draumkennd áhrif 
tónlistarinnar, en Noto starfar 
einnig sem sjónlistarmaður og 
líklegt að verkið hafi verið eftir 
hann sjálfan. 

 - sm

NIÐURSTAÐA: Dáleiðandi góðir 
tónleikar.

Dáleiðandi og kraft mikið
RYUICHI SAKAMOTO  Þýski raftónlistarmaðurinn Alva Noto og hinn japanski Ryuichi Sakamoto komu fram í Norðurljósasal 
Hörpu á Laugardagskvöld á Sónar-hátíðinni. NORDICPHOTOS/GETTY

SÓNAR  Góður rómur var gerður að hátíðinni um helginni og margmenni sótti tónleika.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miða-
sala: 412 7711  Hverfi sgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ: 950 kr. miðinn!

****- Rás 2

****- Fréttablaðið

HVELLUR

*****-Morgunblaðið
BEYOND THE HILLS (16) 18:00, 21:00
KON-TIKI (12) 20:00
HOLY MOTORS (16) 22:15
HVELLUR (L) 18:00, 20:00
XL (16) 22:00
MANNFRÆÐIFÉL.: DIE FREMDE (16) 18:00 

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

V I PV I P

WARM BODIES KL. 5:50 - 8 - 10:20
WARM BODIES VIP KL. 5:50 - 8 - 10:20
ÖSKUBUSKA Í VILLTA VESTRINU ÍSLTAL KL. 6
HANSEL AND GRETEL KL. 6 - 8 (10:10 3D ÓTEXTUÐ)
BULLET TO THE HEAD KL. 8 - 10:20
PARKER  KL. 8 - 10:30
GANGSTER SQUAD KL. 10:20
THE IMPOSSIBLE KL. 5:40 - 8
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL KL. 5:50

KRINGLUNNI

WARM BODIES KL 5:50 - 8 - 10:20
ÖSKUBUSKA Í VILLTA VESTRINU ÍSLTAL KL. 6
HANSEL AND GRETEL KL. 8- 10:10
BULLET TO THE HEAD KL. 10:30
GANGSTER SQUAD KL. 8
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 5:50

A GOOD DAY TO DIE HARD KL. 5:50 - 8 - 10:10
WARM BODIES KL. 5:50 - 8 - 10:20
BULLET TO THE HEAD KL. 5:50 - 10:30
PARKER KL. 8 - 10:30
GANGSTER SQUAD KL. 8
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 5:50

 NÚMERUÐ SÆTI

KEFLAVÍK

WARM BODIES KL. 8
A GOOD DAY TO DIE HARD KL. 10:10
BULLET TO THE HEAD KL. 10:20
THE IMPOSSIBLE KL. 8
ÖSKUBUSKA Í VILLTA VESTRINU ÍSLTAL KL. 6
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 6

AKUREYRI

WARM BODIES KL. 6 - 8
ÖSKUBUSKA Í VILLTA VESTRINU ÍSLTAL KL. 6
HANSEL AND GRETEL  KL. 10:10
BULLET TO THE HEAD KL. 8 - 10:10

ÞRIÐJUDAGS
TILBOÐ Í DAG

-VARIETY-HOLLYWOOD REPORTERHOLHOLLYWOLYWOOD ROD REPOREPORTETER

STATHAM Í SINNI 
BESTU HASARMYND TIL ÞESSA

ÞRÆLMÖGNUÐ SPENNUMYND MEÐ 
JEREMY RENNER Í AÐALHLUTVERKI

NAOMI WATTS TILNEFND 
TIL ÓSKARSVERÐLAUNA

EMPIRE

EIN  FRUMLEGASTA 
GAMANMYND
SEM GERÐ

HEFUR VERIÐ

FÓRBEINT ÁTOPPINN ÍUSA
ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

-NY OBSERVER-NY-NYYY OY OY OOY OBSERVBSERVBSERBSERVBSERVBSERSESEB EEERERRRERE-NY ONY OY OY OY OY OY OBSERVBSERBSERVBSERVBSERVSERVRVB EREREERERER

-ZOOZOOZOZOOZO

NÝTT ÚTLIT Á KLASSÍSKU ÆVINTÝRINNNNNNNNNNNNÝNÝNÝNÝÝÝÝÝNÝÝNNNÝNN TTTTTTTT  ÚTLIT Á KLASSÍSKU ÆVINNNTTÝÝÝÝÝÝRÝRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIII

Í VILLTA VESTRINUÍÍÍÍ VVVVVVVIIIIILLLLLLLLLLLTTTTTTAAAAA VESTRRRRRIIIINNNNNNNUUUUUUU
ÖSKUBUSKAÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖSSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUBUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAAAA

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

A GOOD DAY TO DIE HARD 8, 10.10
ZERO DARK THIRTY 6, 9
VESALINGARNIR 6, 9
KVIKUR SJÓR 6

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarÞriðjudagur er tilboðsdagur

þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð

þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð

þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð

VÖNDUÐ 
HEIMILDARMYND!

T.V. - BíóvefurinnH.S.S - MBL

H.S.K - MBL

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

5%

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

BESTI LEIKAR ÁRSINS - BESTI LEIKSTJÓRI ÁRSINS - BESTA MYND ÁRSINS

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐIN 
GILDA EKKI Í BORGARBÍÓ

” - Þ. Þ., FRÉTTATÍMINN

- S.S., LISTAPÓSTURINN

” - G.F.V., VIÐSKIPTABLAÐIÐ

-H.V.A., FRÉTTABLAÐIÐ

DIE HARD 5  KL. 8 - 10.20  16
KON-TIKI  KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
LINCOLN  KL. 5.50 - 9  14
VESALINGARNIR  KL. 5.50 - 9  12

-EMPIRE

“MÖGNUÐ MYND Í 
ALLA STAÐI”

-V.J.V., SVARTHÖFÐIV.J.V., SVARV THÖFÐI

BYGGÐ Á SÖNNUM ATBURÐUM

Yippie-Ki-Yay!

DIE HARD 5      KL. 5.50 - 8 - 10      16 
ZERO DARK THIRTY  KL. 10 16
HVELLUR         KL. 5.50          L
THE LAST STAND  KL. 8 16    

DIE HARD 5  KL. 5.40 - 8 - 10.20  16
DIE HARD LÚXUS  KL. 5.40 - 8 - 10.20  16
ZERO DARK THIRTY  KL. 8  16
DJANGO  KL. 8  16
HVÍTI KÓALABJÖRNINN KL. 3.30  L
LINCOLN  KL. 5  14
LAST STAND  KL. 8 - 10.20  16
HÁKARLABEITA 2  KL. 3.40  L
THE HOBBIT 3D  KL. 4.30  12
LIFE OF PI 3D  KL. 5.20  10
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 ★★★★ ★

Gluteus Maximus
Laugardagur
SILFURBERG

Hljómsveitin Gluteus Maximus er 
skipuð þeim DJ Margeiri og Presi-
dent Bongó. Settið þeirra í Silfur-
bergi á laugardaginn var skothelt 
sambland af plötusnúningi og lif-
andi spilamennsku. Uppsetningin 
var skemmtileg. Aftast voru Mar-
geir og Bongó á bak við græjupúlt 
og fyrir framan þá á miðju svið-

inu var hljóðnemi en beggja vegna 
voru kraftlyftingamenn og konur 
að lyfta lóðum á meðan taktföst 
danstónlistin dunaði. 

Fjórir söngvarar komu inn á 
sviðið og sungu: Fyrst Daníel 
Ágúst, svo Högni Egilsson sem 
söng Gluteus Maximus-smell-
inn Everlasting. Þegar Unnsteinn 
Manúel úr Retro Stefson birtist til 
að syngja remixið af Glow brutust 
út mikil fagnaðarlæti í salnum. 
Síðasti gesturinn var sjálfur John 
Grant, sem tók sig vel út í þessu 
nýja hlutverki.

Þetta voru mjög flottir tónleikar. 

Margeir og Bongó eru á meðal 
bestu plötusnúða landsins þann-
ig að tónlistarleg uppbygging var 
pottþétt og svo hafa þeir greinilega 
líka tilfinningu fyrir því að búa til 
þetta sjónræna sem þarf að fylgja 
á stórtónleikum. Það verður gaman 
að sjá þá þegar lögin þeirra verða 
orðin fleiri. Stemningin í salnum 
var góð þó að það kæmi á óvart 
hversu fáir dönsuðu, en þeim fór 
fjölgandi eftir því sem á leið.   - tj

NIÐURSTAÐA: Skothelt sambland 
af plötusnúningi og lifandi spila-
mennsku.

Lyft u lóðum við taktfasta danstónlist
 ★★ ★★★

Bloodgroup
Föstudagskvöld
SÓNARFLÓI

Bloodgroup spilaði hafnar megin 
á föstudagskvöldinu. Ólíkt því 
sem gerðist í öðrum sölum sat 
stór hluti tónleikagesta og hlýddi 
á lög af nýju plötu sveitarinnar. 
Meðalaldur áhorfenda var líka 
kannski eilítið hærri en á öðrum 
tón leikum. 

Sveitin skilaði sínu ágætlega, 

fór hægt af stað en gaf í þegar 
líða fór á. Þótt Sunna Margrét og 
Janus Rasmussen séu flottir front-
menn náðu þau ekki alveg nógu vel 
til áhorfenda, hvort sem um er að 
kenna salarkynnunum eða ein-
hverju öðru. Það var allavega eitt-
hvað sem vantaði upp á. Það var 
ekki fyrr en undir lok tónleikana, 
þegar Janus bað fólk um að standa 
upp, sem það virtist kvikna smá 
líf hjá áhorfendum en það var því 
miður ekki nóg.  - kh

NIÐURSTAÐA: Sveitin náði ekki 
nógu vel til áhorfenda.

Tengingu vantaði
UNNSTEINN  Retro Stefson tróð einnig upp á Sónar-hátíðinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLIBREGÐUM SÍMUM Á LOFT  Áhorfendur tóku myndir af rafgoðunum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
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REYNIR Á  Aron Kristjánsson og lærisveinar hans í Haukum hafa tapað þremur leikjum í röð, bæði í deild og bikar. Haukar mæta 
Akureyringum á fimmtudagskvöldið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI Hvorki hefur gengið 
né rekið hjá Haukum að undan-
förnu en eftir frábært gengi liðs-
ins framan af vetri komu skyndi-
lega þrír tapleikir á aðeins átta 
dögum. Liðið féll úr leik í bikarn-
um og átta stiga forysta liðsins í 
deildinni er skyndilega orðin fjög-
ur stig.

Aron Kristjánsson, þjálfari liðs-
ins, segir að erfitt sé að benda á 
bara eina ástæðu fyrir þessu 
því margt hjálpist að. Meiðsli og 
mannabreytingar vega þungt en 
einnig hugarfar leikmanna.

„Þetta mikla forskot sem við 
höfðum varð til þess að við sofnuð-
um aðeins á verðinum. Þegar það 
kom svo að því að spýta í lófana 
var leiðin aðeins lengri en menn 
héldu,“ sagði Aron í samtali við 
Fréttablaðið í gær. 

Vorum værukærir í desember
Taphrinan hófst þegar erkifjend-
urnir í FH komu á Ásvelli um þar-
síðustu helgi og slógu meistara-
efnin í rot. Síðan tóku við tveir 
leikir gegn ÍR, þar af annar í bik-
arnum, sem töpuðust báðir. En 
Aron segir að hann hafi séð brota-
löm á sínu liði strax í desember.

„Við vorum orðnir værukærir 
þá en munurinn er sá að þá tókst 

okkur að klára leikina okkar,“ 
segir Aron, sem þurfti að skilja 
við liðið í janúar á meðan hann 
fór með íslenska landsliðið á HM 
í Spáni, þar sem hann er einnig 
landsliðsþjálfari.

„Eftir HM kem ég heim og liðið 
er búið að æfa stíft, sérstaklega 
líkamlega. Við notuðum deildar-
bikarinn frekar sem undir búning 
fyrir deildina og því var hann 
ekki hátt skrifaður hjá okkur. Svo 
þegar út í deildina var komið feng-
um við alvöru kjaftshögg gegn 
FH,“ segir Aron.

Slæmt að missa Jón Þorbjörn
Nokkuð hefur verið um meiðsli í 
herbúðum Hauka en fjarvera Jóns 
Þorbjörns Jóhannssonar hefur 
haft mikið að segja. Hann er með 
brotið rifbein. „Hann hefur verið 
okkar jafnbesti maður, bæði í 
vörn og sókn. Svo misstum við 
líka Stefán Rafn [Sigurmannsson 
til Rhein-Neckar Löwen] á sínum 
tíma, auk þess sem Elías Már 
Halldórsson hefur verið meiddur. 
Það hefur kvarnast mikið úr lið-
inu.“

Haukar hafa þó fengið sterkan 
„liðsstyrk“ því Sigurbergur 
Sveinsson er loksins byrjaður að 
spila með liðinu á ný eftir lang-

varandi meiðsli. En hann hefur 
ekki fundið sig í fyrstu leikjunum 
sínum.

„Það er þétt spilað og lítill tími 
til æfinga á milli leikja. Því verður 
hann að nota þessa fyrstu leiki til 
að koma sér í form. Það er erfitt að 
nota deildarleiki til að pússa liðið 
saman en ég hef ekki átt annarra 
kosta völ eftir vetrarfríið.“

Þjálfararáðningin breytti engu
Í lok janúar var tilkynnt að Pat-
rekur Jóhannesson myndi taka 
við starfi Arons í sumar en þá 
mun sá síðarnefndi einbeita sér að 
störfum sínum hjá HSÍ. Aron telur 
ekki að sú tilkynning hafi breytt 
nokkru hjá sínum mönnum.

„Hugarfarið í hópnum hefur 
verið mjög gott og ég tel ekki 
að þetta hafi breytt nokkru. Við 
vitum sjálfir best hvernig staðan 
er og hvað við þurfum að gera til 
að bæta hana. Leikurinn við ÍR 
á sunnudag var skref í rétta átt 
þó svo að hann hafi tapast. Við 
nýttum ekki dauðafærin en spilið 
var mun betra. Við megum ekki 
gleyma því að við erum í efsta sæti 
og menn þurfa að hugsa eins og 
þeir séu í toppliði. Það þýðir ekk-
ert að fara á taugum þrátt fyrir 
nokkra tapleiki.“  eirikur@frettabladid.is

Sváfum á verðinum
Eft ir tíu sigurleiki í N1-deild karla í röð hafa Haukar skyndilega tapað þremur 
leikjum í röð í deild og bikar. Aron Kristjánsson, þjálfari liðsins, óttast ekki að 
liðið sé hrunið og segir að margt jákvætt hafi  verið í gangi í síðasta leik þess.

Lífs-spor, sóló á Suðurpól
- kraftur markmiða og drauma

Vilborg Arna Gissurardóttir, sem brautskráðist úr MBA námi frá Háskóla 
Íslands árið 2011, náði eins og kunnugt er því einstaka markmiði að 
ganga ein síns liðs, fyrst íslenskra kvenna og sú níunda í heiminum á 
Suðurpólinn.

Af því tilefni hefur MBA námið í Háskóla Íslands fengið Vilborgu til að 
fjalla um þessa ævintýraferð, fimmtudaginn 21. febrúar kl. 12-13 
í stofu 105 á Háskólatorgi.

Verkefni Vilborgar krafðist gífurlegrar skipulagningar, þrautseigju og 
kjarks. Í erindi sínu fjallar Vilborg um áskoranir sínar.

Skráning á mba@hi.is - Aðgangur er ókeypis

www.mba.is

FÓTBOLTI Sextán liða úrslit 
Meistara deildar Evrópu halda 
áfram í kvöld er fram fara tveir 
leikir. Porto tekur á móti Malaga 
og Arsenal fær Bayern München 
í heimsókn. Þetta eru fyrri leikir 
liðanna í sextán liða úrslitunum.

Það var vígahugur í Arsene 
Wenger, stjóra Arsenal, á blaða-
mannafundi í gær. Hann hefur 
mátt þola mikla gagnrýni í vetur 
og var harðlega gagnrýndur aftur 
um helgina er Arsenal lauk keppni 
í bikarnum með tapi gegn Black-
burn. Stjórinn franski er farinn að 
láta blaðamenn pirra sig.

„Menn segja að ég taki bikarinn 
ekki alvarlega. Ég hef unnið enska 
bikarinn fjórum sinnum. Hver 
hefur unnið oftar?“ sagði Wenger 
reiður út í fjölmiðlamenn.

„Það er alls konar innihaldslaus 

gagnrýni í gangi sem erfitt er að 
sætta sig við. Það er nóg til af sér-
fræðingum að tjá sig en þeir hafa 
ekki endilega rétt fyrir sér.“

Arsenal hefur ekki unnið titil 
í átta ár undir stjórn Wengers og 
Meistaradeildin er eina keppnin 
þar sem Arsenal á möguleika á 
titli í ár.

„Maður tekur þátt í keppnum 
til þess að vinna þær. Á einhverju 
stigi þarf maður að mæta virkilega 
sterku liði. Ef ég á að taka eitthvað 
mark á ykkur þá erum við ekki lík-
legir til þess að ná árangri,“ sagði 
Wenger sem ætlar að þagga niður 
í efasemdarmönnum í kvöld.

„Ég treysti gæðunum í okkar 
liði. Ég treysti liðsandanum og 
andlega styrknum. Þannig að við 
sjáumst á leiknum.“   

 - hbg

Arsene Wenger í miklum vígahug
Stjóri Arsenal skammaði fj ölmiðlamenn á blaðamannafundi fyrir leik kvöldsins.

PIRRAÐUR  Wenger lét blaðamenn 
heyra það í gær. NORDICPHOTOS/GETTY

LÁGMÚLA 4  108 RVK
SÍMI 585 4000 
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Ferðaskrifstofa

KÖRFUBOLTI Jerry Buss, eigandi 
NBA-liðsins LA Lakers, lést í gær 
áttræður að aldri. Krabbamein 
var banamein Buss en hann hefur 
meira og minna legið inn á spítala 
undanfarna átján mánuði.

Buss keypti Lakers og íshokkí-
liðið LA Kings, ásamt heimavelli 
félaganna, Forum, árið 1979. 
Undir stjórn Buss blómstraði 
Lakers og varð eitt vinsælasta 
íþróttalið heims.

Hann breytti menningunni 
í NBA-deildinni og hjá 
Lakers mikið. Kom með 
meiri skemmtun í húsið 
og dró til sín marga 
af bestu körfubolta-
mönnum sögunnar. 
Nægir þar að nefna 
menn eins og Magic 
Johnson, Kareem-
Abdul Jabbar, Sha-
quille O‘Neal og 
Kobe Bryant.

„NBA-deildin 
hefur misst mik-
inn hugsjónamann. 
Áhrif hans á deildina 

voru ótrúleg og komandi kynslóð-
ir munu njóta góðs af því,“ sagði 
David Stern, yfirmaður NBA-
deildarinnar.

Þeir eru fáir eigendur banda-
rískra íþróttaliða sem státa af 
álíka árangri og Buss. Í eigendatíð 
hans komst Lakers sextán sinnum 

í úrslit deildarinnar og vann 
þar af tíu sinnum. Lakers 
er langsigursælasta félag 
deildarinnar á þeim árum 
sem Buss er eigandi.

„Það var ósk föður okkar 
að Lakers yrði áfram 
í eigu fjölskyldunn-
ar. Lakers hefur verið 
okkar líf og við munum 
virða óskir hans og 
gera allt til þess að 
halda hans frábæra 
árangri áfram,“ sagði 
í yfirlýsingu Buss-
fjölskyldunnar. Börn 
hans, Jim og Jeanie, 
hafa stýrt félaginu 

að mestu síðustu ár og 
munu gera það áfram.   

 - hbg

Eigandi Lakers látinn



í þremur einföldum skrefum!

Skráðu kreditkort fjöl-

skyldunnar á stod2.is

Sæktu og borðaðu ekta 
eldbakaða pizzu.

fjöl-
d2.is

Sæktu
eld

Pantaðu allt að 5 stórar
pizzur með tveimur 
áleggstegundum.

KR.RIZZO PIZZA Á 
STÓR

kta 

Kynningartilboðið gildir til 
27.febrúar og er aðeins hægt að nýta sér það einu sinni þangað til.

Þú getur pantað allt að 5 stórar pizzur með tveimur áleggstegundum, 790 kr. hver pizza ef þú sækir.

Hægt er að skrá allt að 5 kreditkort á hverju heimili. Kortin eru aðeins skráð til að veita sjálfkrafa afslátt hjá samstarfsaðilum, ekki til að skuldfæra áskrift.

Frá 28. feb. veitir Stöð 2 Vild fastan 25% afslátt af matseðli á Rizzo Pizzeria!

SÍMI 577 7000

Grensásvegi

Opið frá 11-21 

nema fös. og lau. til 22 
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Bæjarlind og Urðarholti

Opið frá 17-21 

nema fös. og lau. til 22
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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 92,4/93,5

9,4 8,2 8,8 7,4 8,0 6,5
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Kl. 19:30
Porto − Malaga

ÞRIÐJUDAG KL. 19:30

ARSENAL
BAYERN MUNCHEN
Það verður allt lagt undir þegar þýska toppliðið mætir á 
Emirates í sannkallaðan stórveldaslag.

Stöð 2 KL. 22.00
Episodes
Matt LeBlanc hlaut 
Golden Globe-
verðlaunin fyrir 
frammistöðu sína í 
þessum nýju þáttum. 
Virtir breskir handrits-
höfundar fara til Banda-
ríkjanna með þætti sína. 
Þeir fá Matt LeBlanc í 
aðalhlutverkið en sjá 
fl jótlega eft ir því og fara 
að efast um það hafi  
verið góð ákvörðun að 
halda til Hollywood.

17.00 Simpson-fjölskyldan  (12:22) 
Bart er að upplifa frábæran dag þar 
til hundur sem hatar hann af óþekktri 
ástæðu fer að sitja fyrir honum.
17.25 Íslenski listinn  Brynjar Már 
Valdimarsson kynnir tuttugu vinsælustu 
lög vikunar ásamt tveimur nýjum sem 
líkleg eru til vinsælda.
17.50 Gossip Girl  (3:22) 
18.35 Game Tíví  Fræðandi þáttur um 
það nýjasta úr tækni-og tölvuleikjaheim-
inum.
19.00 Friends  (15:24) 
19.25 How I Met Your Mother 
 (15:24)
19.50 Simpson-fjölskyldan  
20.10 The Glee Project  (5:12) Hæfi-
leikaríkt ungt fólk er þjálfað upp og 
keppir svo um gestahlutverk í einni vin-
sælustu þáttaröð síðari tíma, Glee.
20.55 FM 95BLÖ  Tækifæri til að sjá allt 
það helsta sem gerðist í dag í útvarps-
þættinum FM95BLÖ.
21.15 Hellcats  (5:22) Dramatískir gam-
anþættir þar sem við fáum að skyggnast 
inn í keppnisfullan heim klappstýra.
22.00 Smallville  (9:22) Superman á 
unglingsárum, Clark Kent, heldur áfram 
að berjast við ill öfl sem ógna honum og 
framtíð heimsins.
22.45 Game Tíví  
23.10 The Glee Project  (5:12)
23.50 FM 95BLÖ  
00.10 Hellcats  (5:22) 
00.55 Smallville  (9:22)
01.40 Tónlistarmyndbönd Popptíví

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 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Norðurslóð 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 Fyrr og 
nú 14.00 Fréttir 14.03 Tónleikur 15.00 Fréttir 
15.03 Útvarpssagan: Konur 15.25 Tungubrjótur 
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Tríó 17.00 Fréttir 
17.03 Víðsjá 18.00 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr 
Evrópu 20.00 Leynifélagið 20.30 Okkar á milli 
21.10 Hvað er málið? 21.40 Íslendingasögur 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Lestur 
Passíusálma 22.20 Fimm fjórðu 23.15 Kvika 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

15.45 Íslenski boltinn (e)
16.30 Ástareldur (Sturm der Liebe)
17.20 Teitur
17.30 Sæfarar
17.41 Skúli skelfir
17.52 Hanna Montana (e)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Litla Parísareldhúsið (2:6) (The 
Little Paris Kitchen) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 360 gráður  Skyggnst inn í 
íþróttalíf landsmanna og rifjuð upp 
gömul atvik úr íþróttasögunni.
20.35 Djöflaeyjan  Fjallað verður um 
leiklist, kvikmyndir og myndlist með 
upplýsandi og gagnrýnum hætti. 
21.10 Lilyhammer (7:8) (Lilyhammer) 
 Norskur myndaflokkur um glæpamaðnn 
frá New York fer í felur í Lillehammer í 
Noregi eftir að hann ber vitni gegn fé-
lögum sínum. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Glæpurinn III (3:10) 
(Forbrydelsen III)  Dönsk sakamálaþátta-
röð. Ungri telpu er rænt og Sarah Lund 
rannsóknarlögreglumaður í Kaupmanna-
höfn fer á mannaveiðar.
23.20 Neyðarvaktin (6:22) (Chicago 
Fire) (e)  Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna.
00.00 Kastljós (e)
00.30 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray
08.45 Dr. Phil
09.25 Pepsi MAX tónlist
16.00 Kitchen Nightmares (17:17)
16.50 Rachael Ray
17.35 Dr. Phil
18.15 Family Guy (7:16)
18.40 Parks & Recreation (15:22)
19.05 The Increasingly Poor Dec-
isions of Todd Margaret (3:6)  Alice 
býður Todd í mat en óvæntur gestur 
setur strik í reikninginn. 
19.30 The Office (16:27) 
19.55 Will & Grace (4:24) 
20.20 Necessary Roughness (11:16) 
 Bráðskemmtilegur þáttur um sálfræð-
inginn Danielle og frumleg meðferðarúr-
ræði hennar. 
21.10 Appropriate Adult (2:2)  Vand-
aður breskur þáttur í tveimur hlutum úr 
smiðju ITV og fjallar um fjöldamorðingj-
ann Fred West.
22.25 Elementary (7:24)  Þættir um 
besta einkaspæjara veraldar, Sherlock 
Holmes.
23.10 Málið (7:7)
23.40 HA? (6:12)
00.30 CSI (7:22)
01.20 Beauty and the Beast (2:22)
02.05 Excused
02.30 CSI: Miami (8:22)
03.10 Appropriate Adult (2:2)
04.25 Elementary (7:24)
05.10 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.15 Northern Trust 
Open 2013 (1:4) 11.15 Golfing World 12.05 
Northern Trust Open 2013 (2:4) 15.05 Ryder 
Cup Official Film 1997 17.05 Champions Tour 
- Highlights (2:25) 18.00 Golfing World 18.50 
PGA Tour - Highlights (7:45) 19.45 The Players 
Championship (4:4) 22.00 Golfing World 22.50 
US Open 2006 - Official Film 23.50 ESPN 
America

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm in the Middle  (10:16) 
08.30 Ellen  (99:170) 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (86:175) 
10.15 The Wonder Years  (14:22) 
10.40 Up All Night  (3:24) 
11.05 Fairly Legal  (10:13) 
11.50 The Mentalist  (21:24) 
12.35 Nágrannar  
13.00 The X-Factor  (16:27) (17:27) 
15.10 Sjáðu  
15.45 Barnatími Stöðvar 2  (37:45)
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen  (100:170) 
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 The Big Bang Theory  (21:23)
19.40 The Middle  (11:24) 
20.05 Modern Family  (11:24) Fjórða 
þáttaröðin.
20.25 How I Met Your Mother 
 (10:24) Sjöunda þáttaröðin um þau Lily, 
Robin, Ted, Marshall og Barney og sög-
una góðu af því hvenig Ted kynntist 
barnsmóður sinni. 
20.50 Two and a Half Men  (4:23) 
21.15 Burn Notice  (15:18) 
22.00 Episodes  (1:7) 
22.30 The Daily Show: Global Editon 
 (6:41) 
22.55 2 Broke Girls  (1:24) 
23.15 Go On  (4:22) 
23.40 Grey‘s Anatomy  (14:24) 
00.25 Rita  (4:8) 
01.10 Girls  (2:10) 
01.35 Mad Men  (3:13) 
02.20 Rizzoli & Isles  (7:15)
03.05 Cattle Call
04.30 Modern Family  (11:24) 
04.50 How I Met Your Mother 
 (10:24) 
05.15 Fréttir og Ísland í dag

12.35 The Last Mimzy
14.10 Taken From Me: The Tiffany 
Rubin Story
15.40 Nanny McPhee  
17.15 The Last Mimzy
18.50 Taken From Me: The Tiffany 
Rubin Story
20.20 Nanny McPhee  
22.00 Platoon
00.00 Revolution
01.25 The Mist
03.30 Platoon  

18.15 Doctors  (138:175) 
19.00 Ellen  (100:170) 
19.40 Borgarilmur  (4:8) 
20.15 Veggfóður
21.05 Gavin & Stacey  (4:6) 
21.40 Footballers Wives  (4:8) 
22.30 Borgarilmur  (4:8) 
23.05 Veggfóður
23.55 Gavin & Stacey  (4:6) 
00.25 Footballers Wives  (4:8) 
01.15 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00 Brunabílarnir
07.20 Áfram Diego, áfram!
07.45 Waybuloo  
08.05 Svampur Sveinsson
08.25 Dóra könnuður
08.50 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 UKI
09.05 Strumparnir  
09.30 Lína langsokkur
09.55 Histeria!  
10.15 Ofurhundurinn Krypto  
10.35 Lukku láki
11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími
17.00 Maularinn  
17.25 Leðurblökustelpan  
17.50 iCarly  (16:25) 

07.00 Man. Utd - Reading  
17.00 Ensku bikarmörkin  
17.30 Meistaradeildin í handbolta: 
 markaþáttur.
18.00 Spænsku mörkin
18.30 Meistaradeild Evrópu:  frétta-
þáttur
19.00 Þorsteinn J. og gestir:  upphitun
19.30 Meistaradeild Evrópu.  Arsenal 
- Bayern  
21.45 Þorsteinn J. og gestir:  meistara-
mörkin
22.15 Meistaradeild Evrópu:  Porto - 
Malaga  
00.05 Meistaradeild Evrópu:  Arsenal 
- Bayern  
01.55 Þorsteinn J. og gestir:  meistara-
mörkin  

17.40 Premier League Review Show 
2012/13
18.35 Diego Simeone  Argentínu-
maðurinn Diego Simeone verður kynnt-
ur í þessum þætti.
19.00 Premier League World 2012/13  
19.30 QPR - Swansea  
21.10 Tottenham - Chelsea  
22.55 Football League Show 2012/13  
23.25 Wigan - Man. Utd 

20.00 Hrafnaþing 21.00 Svartar tungur 21.30 
Græðlingur

Lilyhammer
RÚV KL. 21.10 Frankie áttar sig á 
því að menn Arne eru á eft ir honum 
svo hann fær mótorhjólaklíku til 
að afgreiða það fyrir sig. Á meðan 
bregður hann sér í hlutverk barna-
píu og passar Jonas á meðan Sigrid 
fer í burtu.

Appropriate Adult
SKJÁR 1 KL. 21.10 Mynd í tveimur 
hlutum byggð á sögu Freds West, 
bresks fj öldamorðingja sem starf-
aði mest á árunum 1967 til 1987. 
Myndin fj allar um afar sérstakt sam-
band hans við konu að nafni Janet 
Leach, eft ir að hann var handtekinn 
og þar til hann 
framdi sjálfsmorð 
árið 1995.

Hellcats
POPPTÍVÍ KL. 21.15 Savannah 
hættir á að missa stöðu sína sem 
fyrirliði þegar hún sannfærir liðið 
um að leyfa Dan að taka upp kynn-
ingarmyndbandið þeirra, gegn vilja 
Alice, og það fer ekki eins og ætlað 
var. Á meðan berjast Red og Derrick 
um ástir Vanessu og 
Marti skoðar mál 
Julians betur.

TV.COM TV.COM TV.COM



Chevrolet Captiva LTZ

Chevrolet Malibu

CHEVROLET 2013

Chevrolet Orlando

www.benni.is   Opið alla virka frá 9 til 18 og laugardaga frá 12 til 16

Langdrægur rafmagnsbíll

Captiva LT 2,2 Diesel ssk                               6.890 þús. kr.
Captiva LTZ LUX 2,2 Diesel ssk                   7.390 þús. kr.

Pláss og kraftur 
fyrir alla fjölskylduna
...og vinina líka!

Verð:

Hluti af staðalbúnaði í Chevrolet Captiva LTZ:

Captiva sýning hjá Bílaríki Akureyri
laugardaginn 23. febrúar frá kl. 12:00 til 16:00. 
Léttar veitingar í boði.
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„Mig hefur dreymt um að koma 
hingað í mörg ár, alveg frá því ég 
byrjaði fyrst að æfa muay thai. 
Uppáhaldsbardagamaðurinn minn 
var og er Buakaw Por Pramuk og 
hann var kveikjan að því að ég 
kom hingað. Ég skoðaði myndband 
á Youtube fyrir mörgum árum 
síðan og fann þannig Tiger Muay 
Thai MMA-gymmið þar sem ég bý 
núna. Hér er allt sem ég þarf og 
frábærir þjálfarar, bæði taílenskir 
og annars staðar frá,“ segir Sunna 
Rannveig Davíðsdóttir, sem dvel-
ur í þrjá mánuði í þjálfunarbúðum 
á taílensku eyjunni Phuket þar 
sem hún æfir blandaðar bardaga-
íþróttir og muay thai. 

Einungis viku eftir komuna til 
Taílands keppti Sunna Rannveig 
sinn fyrsta bardaga inni í hring. 
Hún mætti ástralskri stúlku og 
bar sigur úr býtum eftir þrjár 
þriggja mínútna lotur. „Ég fékk 
dags fyrir vara og var aðeins búin 
að taka fjórar æfingar fyrir bar-
dagann, en ákvað að slá til og hafa 
gaman. Ég lærði mikið af þessu 
og fékk smá tilfinningu fyrir því 
hvernig er að berjast í hringnum. 
Þetta var góð upphitun fyrir næsta 
bardaga sem verður á laugardag 
og er minn fyrsti í búrinu,“ segir 
Sunna Rannveig, sem hefur æft 
muay thai frá árinu 2009 og lagt 
stund á MMA hjá Mjölni síðustu 
tvö ár. Hún kennir jafnframt vík-
ingaþrek hjá félaginu auk þess sem 
hún ekur leigubíl um helgar. 

Hún segir daginn í þjálfunar-
búðunum byrja snemma og ein-
kennast af stöndum æfingum. „Ég 
byrja á því að fara í jóga klukkan 
sjö um morguninn og síðan taka 
við harðar muay thai-æfingar til 
hádegis. Svo hvíli ég mig og borða 
og svo tek ég annað hvort MMA- 
eða boxæfingu um fjögur og um 
kvöldmatarleytið er BJJ-æfing.“

Sunna Rannveig á dótturina 
Önnu Rakel, sem bíður spennt 
eftir heimkomu móður sinnar, en 
sú stutta æfir einnig hjá Mjölni. 
„Það erfiðasta sem ég hef gert er 
að kveðja Önnu Rakel, en ég hefði 

Bar sigur úr býtum í 
fyrsta bardaganum
Sunna Rannveig Davíðsdóttir er stödd í æfi ngabúðum í blönduðum bardaga-
íþróttum á Taílandi. Hún fékk dag til að undirbúa sig fyrir fyrsta bardagann.

ÆFIR ALLAN DAGINN  Sunna Rannveig Davíðsdóttir eyðir þremur mánuðum í 
þjálfunar búðum á taílensku eyjunni Phuket þar sem hún æfir blandaðar bardagaíþróttir.

Sunna Rannveig æfir meðal annars undir leiðsögn Gunn-
ars Nelson og kveðst líta upp til hans sem bardaga-
manns. „Gunnar er sterkur á öllum sviðum og á það 
til að leika sér að andstæðingunum og hnoða þá til 
áður en hann klárar þá, eins og kóbraslanga. Hann 
er alltaf silkislakur og rólegur í huganum og vel 
gefinn og góður drengur.“

Lítur upp til Gunnars 

aldrei farið án samþykkis henn-
ar. Hún er líka lítil íþróttakona og 
hefur stundað æfingar hjá Mjölni 
frá sex ára aldri. Ég er ótrúlega 
stolt af henni, sama hvað hún 

tekur sér fyrir hendur, en það er 
einstaklega gaman að eiga sama 
áhugamál og hún,“ segir Sunna að 
lokum.

  sara@frettabladid.is

„Það er bókin Söngvar Satans eftir 
Salman Rushdie en ég er að renna í 
gegnum hana í þriðja sinn núna.“
Börkur Gunnarsson leikstjóri myndarinnar 
Þetta reddast.

BÓKIN

Um helgina fór fram tónlistarhátíðin 
By:Larm í Ósló en þar létu íslenskir tónlistar-
menn til sín taka. Hátíðin einbeitir sér að 
ungu tónlistarfólki frá Norðurlöndunum og 
hefur fest sig í sessi þar í borg sem eins konar 
bransahátíð. Ásgeir Trausti, Retro Stefson, 
Oyama, Sin Fang og Valgeir Sigurðsson voru 
fulltrúar Íslands i og fengu lofsamlega dóma. 

Ásgeir Trausti heillaði gagnrýnanda 
hátíðarinnar en dómar birtust á vefsíðunni 
Bylarm.no. Þar eru tónleikarnir sagðir frá-
bærir og Ásgeiri líkt við James Blake og Bon 
Iver. „Áhorfendur sátu heillaðir á meðan 
hvert fallega lagið á fætur öðru hljómaði.“

Retro Stefson fékk einnig góða dóma og 
hefur gagnrýnandi hátíðarinnar orð á því 
að það sé í raun ótrúlegt að jafn lítið land og 

Ísland geti alið af sé jafn marga hæfileika-
ríka tónlistarmenn og raun ber vitni. „Það 
er erfitt að skilgreina tónlist Retro Stefson 
sem er ekki eins og nein önnur íslensk sveit 
sem maður þekkir. Söngvaranum Unnsteini 
Manuel Stefánssyni tókst að fá áhorfendur 
til liðs við sig sem enduðu öskrandi og hopp-
andi af gleði.“

Einnig var fjallað um tónleika ungu 
sveitina Oyama en plata þeirra I Wanna 
hefur vakið athygli undanfarið.   - áp

Ásgeir Trausti lofsunginn í Ósló
Íslenskar sveitir létu til sín taka á tónlistarhátíðinni By:Larm í Noregi.

FÉLLU Í KRAMIÐ  Sveitirnar Retro 
Stefson, Oyama og Ásgeir Trausti 

féllu vel í kramið á gagnrýnendum 
á By:Larm-hátíðinni í Ósló. 

Skuldakreppan í 
Evrópu og framtíð 
evrunnar

Peter Bekx, yfirmaður alþjóðlegra efnahags- 
og fjármála hjá framkvæmdastjórn ESB og 
lykilmaður í mótun viðbragða ESB vegna 
skuldavanda evruríkjanna, fjallar um breyt-
ingar á hagstjórn evrusvæðisins undanfarið 
og hver staða evrunnar verður til framtíðar.

Gylfi Magnússon, dósent við Háskóla Íslands 
tekur þátt í pallborðsumræðum. Fundarstjóri 
er Sigríður Mogensen, hagfræðingur.

Hádegisverðarfundurinn verður þann  
19. febrúar milli kl. 12:00 og 13:00 í Sunnu-
sal á Hótel Sögu. Hádegisverður er innifalinn 
í verði sem er 3.500 krónur fyrir félagsmenn 
og 5.500 fyrir aðra.  

Skráning á www.fvh.is.

Peter Bekx

Gylfi Magnússon

Sigríður Mogensen

DÓRA RAGNARSDÓTTIRH Á R S N Y R T I  &  F Ö R Ð U N A R S T O F A

Hef hafið störf á 
hársnyrtistofunni 
LaBella, Furugerði 3,
sími 517 3322. 

Verið velkomin.

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

HARÐFISKUR
- barinn og óbarinn

LAXAFLÖK
- beinhreinsuð og flott

Leikverk um ævi listamannsins Jóhannesar 
S. Kjarvals verður sett á svið Þjóðleikhúss-
ins á næsta leikári. Mikael Torfason, ritstjóri 
og skáld, ritar verkið, sem ber titilinn Síðustu 
dagar Kjarvals, og mun Ingvar E. Sigurðsson 
að öllum líkindum fara með titilhlutverkið. 

„Kjarval var okkar alfremsti listamaður og 
ekkert leikhús hefur sinnt honum neitt sérstak-
lega fram að þessu. Þjóðleikhúsið hefur lengi 
haft áhuga á og vilja til þess að setja upp verk 
sem fjallar um lífshlaup Kjarvals enda var 
hann mjög merkilegur maður, skemmtilegur í 
tilsvörum og algjörlega „fenómenal“ málari,“ 
segir Ari Matthíasson, framkvæmdastjóri Þjóð-
leikhússins. Verkið segir frá síðustu ævidögum 

listmálarans og að sögn Ara verður sýningin 
mjög sjónræn.

Höfundur verksins, Mikael Torfason, kveðst 
hafa verið með Kjarval á heilanum í þó nokkur 
ár. „Kjarval er búinn að vera partur af mínu lífi 
í nokkur ár. Hann var algjörlega stórkost legur 
málari og svolítill furðufugl og skilur eftir sig 
ógrynni af rituðu máli; greinum, bókum og 
jafnvel leikrit. Hann var alhliða snillingur og 
alveg stórkostleg persóna. Hann hefur verið 
áhugamál mitt í mörg ár en ég vissi aldrei 
almennilega hvað ég ætlaði að gera með þetta 
efni, leikritið varð svo ofan á og ég er afar 
spenntur að skrifa þetta verk ofan í Ingvar E.,“ 
segir Mikael.   - sm

Búinn að vera með Kjarval á heilanum lengi
Þjóðleikhúsið mun setja upp leikverk um Kjarval á næsta leikári. Verkið er ritað af Mikael Torfasyni.

KJARVAL Á SVIÐ  Þjóðleikhúsið hyggst setja á svið 
leikverk Mikaels Torfasonar um Jóhannes S. Kjarval á 
næsta leikári. Ari Matthíasson kveðst spenntur fyrir 
verkinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR BIRKISSON



ÚRVALSFÓLK (60+) ATHUGIÐ

FIMMTUDAGINN 21. FEBRÚAR KLUKKAN 17:30

Sérstakt tilboðsverð á vorferð Úrvalsfólks, 

veitingar í boði og heitt á könnunni. 

Við hlökkum til að sjá þig!

SÉRSTAKT TILBOÐSVERÐ Í 

FERÐIR ÚVARLSFÓLKS SEM 

GILDIR BARA EF ÞÚ

BÓKAR Á FIMMTUDAGINN

10.000 KR. AFSLÁTTUR EF BÓKAÐ ER Á KYNNINGARKVÖLDI!

HÚLLUM HÆ Í 
LÁGMÚLANUM

ÚRVAL ÚTSÝN  |  LÁGMÚLI 4 108 RVK  |  S. 585 4000  |  FLEIRI VERÐDÆMI Á URVALUTSYN.IS

Hesperia Troya
Hálft fæði innifalið

á mann miðað við 2 fullorðna í 
tvíbýli með hálfu fæði á Hesperia 
Troya í 21 nótt með10.000 kr. 
afslætti ef bókað er 21.-22. febrúar.

TILBOÐSVERÐ:

213.900 KR.-*

TENERIFE 11. APRÍL - 21 NÓTT

Tropical Playa

TILBOÐSVERÐ:

á mann miðað við 2 fullorðna í 
stúdíóíbúð á Tropical Playa 
í 21 nótt með10.000 kr. afslætti ef 
bókað er 21.-22. febrúar.

164.900 KR.-*

Kjartan Trausti skemmtir 
farþegum í þessari spennandi 
ferð fyrir Úrvalsfólk.

Skemmtanastjóri



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 19 leikskólabörn rekin úr strætó við 

Suðurlandsbraut
2 Sá Pistorius bera blóðugan líkamann 

niður tröppurnar
3 Skot hljóp úr byssu hjá Pistorius á 

veitingastað
4 Sterar á heimili Pistorius
5 Nýi 10 þúsund króna seðillinn kemur 

með lóunni

Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

Við flytjum þér 
góðar fréttir

Fékk afsökunarbeðni
Edduverðlaunahátíðin fór fram í 
Hörpunni á laugardag og á meðal 
verðlaunahafa voru Elísabet Rón-
aldsdóttir og Sverrir Kristjánsson, 
sem hlutu Edduna fyrir klippingu 
ársins. Steindi jr. og Saga Garðars-
dóttir afhentu Elísabetu verðlaunin 
en mörgum þótti hegðun þeirra á 
meðan á þakkarræðu Elísabetar stóð 
heldur ósæmileg. Atvikið bar á góma 
á Facebook-síðu Elísabetar á sunnu-
dag en þar sagði klipparinn að hún 

hefði fengið „hringda 
inn afsökunarbeiðni“ 

eftir atvikið og þótt 
vænt um það. Hún 

sagði jafn-
framt að hún 
hefði staðið í 

þeirri trú að 
hún hefði 
verið svona 
fyndin 
í ræðu 
sinni. - sm

Fræðir Íslendinga 
um bókanir 
Útón sendur í kvöld fyrir fræðslu-
kvöldi þar sem gamalreyndur tón-
leikahaldari og bókari, Rob Challice, 
verður með erindi. Challice þessi 
bókar hljómsveitir og tónlistarmenn 
eins og Bon Iver, Beirut, Kings of 
Convenience, Sufjan Stevens og hina 
íslensku Sóleyju Stefánsdóttur. 
Hann ætlar að segja frá vinnu sinni 
og fræða áhuga-
sama um hvernig 
kaupin gerast á 
eyrinni. Sigtryggur 
Baldursson ætlar 
svo að stýra um-
ræðum sem fyrr-
nefnd Sóley ætlar 
meðal annarra 
að taka þátt í. 
Því má búast 
við hópi áhuga-
samra bókara og 
tónleikahaldara á 
fræðslukvöldið í 
kvöld.  - þeb

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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