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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 Haust og vetrarlína Ingvars Helgasonar og Suzanne Ostwald fékk frábærar viðtökur í New York.

Þ etta er ótrúlega spenn-andi. Við bjuggumst ekki við slíkri umfjöll-un enda mikið að gerast á tískuvikunni og fjöldi ungra hönnuða að gera það sama og við. Þetta er fyrsta línan sem við sýnum á tískuviku,“ segir Ingvar Helgason fatahönnuð-ur en nýjasta lína hans og Sus-anne Ostwald, fékk feykigóðar viðtökur á tískuvikunni í New York í síðustu viku. Meðal annars mátti lesa á Style.com að Ostwald Helgason hafi komið hvað mest á óvart þetta sýningarkvöld og fylgj-ast ætti með þeim í fram-tíðinni. Á Style Bubble.co.uk voru þau sögð hafa farið af stað með hvelli og WWD sagði sýninguna „stjörnu frumraun“. Þá var farið fögrum orðum um línuna á Vogue.com og sagt að þau sigldu af stað með vind í seglunum.
Ingvar og Suzanne hófu samstarf 

árið 2008 og reka vinnustofu í London. 
Milk Studios í London valdi þau í hóp 
ungra hönnuða sem fyrirtækið styrkir 
til þátttöku í tískuvikunni í New York. 

Tóku tísku-vikuna með trompi
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 STÓR FLOTTUR 

teg MAGGIE - með sérstaklega gott hald fyrir þung 
brjóst, fæst frá 36-42 í skálum E,F,FF,G,GG,H,HH,J,JJ á  
kr. 10.985,- glæsilegar buxur frá M-4xl á kr. 4.750,- 

Vertu vinur okkar á facebook

Skrefamæ
Sýnir vegalengd orkunotkkun og tíma • Skynjar hröðunOpið kl. 9 -18 • laugardaga kkl. 11 - 16 • Stórhöfða 25 

•
• 569 3100 •
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Verð: 6.950 kr.

MosiDesign.nl  er ný hollensk sölusíða með 
íslenskri hönnun. Þar er meðal annars að finna 
skart frá Hring eftir hring og Stássi, tréslaufur 
eftir Guðmund Jón Stefánsson og ýmiss konar 
íslenska vöruhönnun.

29.900
.-VERÐ KR.

IFÖ BAÐINNRÉTTING
STÆRÐ: 29 X 46 X 51,5

Baldursnesi  6 
Akureyri

  Sími 414 1050

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000
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raudikrossinn.is

Mannvinir
Rauða krossins 

hjálpa börnum í neyð

Hjálpaðu núna

HEILBRIGÐISMÁL Fegrunaraðgerðir 
á innri skapabörmum kvenna hafa 
færst í aukana á síðustu árum. 
Hver aðgerð kostar á bilinu 150 
til 200 þúsund krónur og eru þær 
algengastar meðal kvenna á aldr-
inum 20 til 45 ára. 

Sæunn Kjartansdóttir sálgrein-
ir segir þessa þróun varhuga-
verða og veltir upp gagnrýnum 
sjónarmiðum í grein sem birtast 
mun í fræðiriti sem kemur út í 
næsta mánuði. Hún segir að vert 
sé að velta fyrir sér hvaðan ungar 
konur fái skilaboð um að skapa-
barmar þeirra líti illa út, hvert 
viðmiðið sé og hver komi konun-
um í skilning um að útliti þeirra 
sé ábótavant. 

Á heimasíðunni Lytalaeknar.is 
segir að helstu ástæður aðgerð-
anna séu útlitslegar, auk þess sem 
stórir innri skapabarmar geti 
stundum valdið ertingu og sviða 
við kynlíf.  - sv / sjá síðu 4

Sálgreinir gagnrýnir þróun:

Fegrunaraðgerð-
um á kynfærum 
kvenna fjölgar  

SAKAMÁL Embætti sérstaks sak-
sóknara segir að ef kaup Sheikh 
Mohamed bin Khalifa Al Thani í 
Kaupþingi í september 2008 hefðu 
skilað hagnaði hefði Ólafur Ólafs-
son, þá einn stærsti eigandi bank-
ans, hagnast á því. 

Þetta er meðal þess sem kemur 
fram í ákæru embættisins þar 
sem Ólafur, Hreiðar Már Sig-
urðsson, fyrrverandi forstjóri 
Kaupþings, Sigurður Einarsson, 
fyrrverandi stjórnarformaður 
bankans, og Magnús Guðmunds-
son, fyrrum framkvæmdastjóri 
Kaupþings í Lúxemborg, eru 
ákærðir fyrir umboðssvik og 
markaðsmisnotkun eða hlutdeild 
í slíkum brotum. 

Í ákærunni segir að „í sept-
ember 2008 létu ákærðu starfs-
menn Kaupþings og Kaupþings 
Lúxemborg setja upp viðskipta-

fléttu í kringum kaup á 5,01% 
hlut í Kaupþingi. Í fléttunni 
fólst að Kaupþing lánaði tveim-
ur félögum, Gerland og Serval, 
samtals um 26 milljarða króna. 
Var Gerland í eigu ákærða Ólafs 
en Serval í eigu Sheikh Mohamed 
bin Khalifa Al Thani. Lánsfé því 
sem ákærðu, Hreiðar Már og Sig-
urður, létu veita til félaganna […] 

var sama dag veitt áfram til kýp-
verska félagsins Choice Stay Ltd.“ 

Eigendur þess félags voru 
Sheikh Mohamed bin Khalifa Al 
Thani, Ólafur og Sheikh Sultan 
Al Thani, vinur Ólafs og ráðgjafi 
Sheikh Mohamed. Féð var síðan 
látið renna til Q Iceland Finance 
og hlutirnir í Kaupþingi keyptir í 
nafni þess félags. 

Í ákærunni segir að svo „virðist 
sem hugsunin með fléttunni hafi 
verið sú að nær allur mögulegur 
hagnaður af viðskiptunum myndi 
flæða frá Q Iceland Finance til 
Choice Stay í gegnum hagnaðar-
tengt lán (e. profit participation 
loan). Ef hagnaður hefði orðið 
af viðskiptunum með hlutabréf-
in hefðu það því verið eigendur 
Choice Stay[…]sem hefðu deilt 
honum með sér“. Samkvæmt 
hagnaðartengda láninu áttu lána-
kjörin að „endurspegla gengi 
bréfa Kaupþings þannig að ef t.d. 
100 krónu hagnaður hefði orðið á 
bréfunum hjá Q Iceland Finance 
hefðu 90-100 krónur farið til 
Choice Stay“. 

Ólafur neitaði því í yfirlýsingu í 
gær að einhver hagnaðarhlutdeild 
hefði átt að rata til hans.  
 - þsj / sjá síðu 8

Ólafur gat grætt á kaupunum
Ef hagnaður hefði orðið á kaupum Al Thani í Kaupþingi hefði hann að hluta til runnið til Ólafs Ólafssonar, 
samkvæmt ákæru. Þrír af æðstu stjórnendum Kaupþings og einn stærsti eigandi bankans ákærðir. 

SAMFÉLAGSMÁL Jón Baldvin Hannibalsson, fyrrver-
andi ráðherra, biðst í Fréttablaðinu í dag afsökunar 
á því að hafa árið 2001 sent sextán ára frænku eigin-
konu sinnar bréf sem á köflum voru erótísk. Tíma-
ritið Nýtt líf fjallar um málið í dag. 

Fréttablaðið hefur ekki séð umrædd bréf, en Jón 
Baldvin lýsir þeim í aðsendri grein í blaðinu í dag. 
Þar segist hann hafa sent stúlkunni, sem þá var 
skiptinemi í Venesúela, bók eftir Vargas Llosa um 
samskipti Norður- og Suður-Ameríku. Bæði bókin og 
bréf sem fylgdi séu „á köflum erótísk“. Hann segir 
það hafa verið dómgreindarbrest, hvorugt hafi átt 
erindi við stúlkuna.

Jón Baldvin segir stúlkuna hafa kært sig fyrir 

kynferðislega áreitni á grundvelli bréfanna árið 
2005. Kærunni hafi verið vísað frá sem tilefnis-
lausri. Þá hafi saksóknari ákveðið að rannsaka sér-
staklega árið 2006 hvort refsivert væri að skrifa slík 
bréf í Bandaríkjunum, þar sem Jón Baldvin bjó á 
þeim tíma, eða í Venesúela. Því hafi síðar verið vísað 
frá.

„Öllum verður okkur á í lífinu. Öll þurfum við ein-
hvern tíma á fyrirgefningu að halda. Ég harma það 
alla daga að hafa valdið fólki sem mér þykir vænt 
um í minni nánustu fjölskyldu sárindum og hugar-
angri að ósekju. Ég hef viðurkennt mína sök og beð-
ist fyrirgefningar,“ skrifar Jón Baldvin í Frétta-
blaðinu í dag. - bj / sjá síðu 24

Nýtt líf birtir sendibréf Jóns Baldvins Hannibalssonar til sextán ára stúlku:

Biðst afsökunar á „erótísku“ bréfi

Mottuslaufur slá í gegn
Fjórar stúlkur í Garðabæ 
hafa hannað slaufur sem 
líta út eins og yfirvaraskegg.
fólk 38

Endalaus uppspretta
Það er endalaust hægt 
að velta íslensku fyrir sér 
segir Sólveig Arnarsdóttir  
liðsstjóri í Orð skulu standa.
menning 30

HVÖSS A-ÁTT  um S-vert landið 
í dag og slydda eða rigning. 
Hægari og úrkomulítið N-til fram 
eftir degi. Hiti víða um frostmark 
en 0-5 stig syðra.

VEÐUR 4

4
3

0

0

-1

HREIÐAR MÁR 
SIGURÐSSON

MAGNÚS 
GUÐMUNDSSONÓLAFUR ÓLAFSSON

SIGURÐUR 
EINARSSON

KÖTTUR Í TUNNU Ýmiss konar furðuverur og fígúrur fóru um borg og bæ í gær til að syngja fyrir 
sælgæti og slá ketti úr tunnum. Þessir hressu krakkar fylltu Smáralindina. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Niðurfærsla skulda
Íslenskir skattgreiðendur 
myndu greiða kostnað við 
skuldaniðurfellingu skrifar 
Þórarinn G. Pétursson.
skoðun 22

Fáheyrðir yfirburðir
Kiel fór létt með Rhein-
Neckar Löwen í þýsku 
úrvalsdeildinni í gær.
sport 42
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Baldvin, verða Berlínarbollur 
á boðstólum?

„Það er nauðsynlegt á þýskum bar, 
og kannski pylsur, súrkál og salt-
kringlur við hátíðleg tilefni.“

Baldvin Arnar Samúelsson er í hópi fólks 
sem vinnur nú að opnun Þýska barsins í 
miðborg Reykjavíkur.

DÓMSMÁL Sakborningarnir þrír í skotárásarmál-
inu í Bryggjuhverfinu í nóvember neituðu allir 
fyrir dómi í gær að hafa gerst sekir um mann-
drápstilraun. 

Ákæran á hendur mönnunum var þingfest í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Mennirnir hafa 
allir sætt gæsluvarðhaldi síðan skömmu eftir 
árásina og voru færðir fyrir dóminn af lögreglu, 
tveir þeirra í járnum.

Þeir eru allir ákærðir í sameiningu fyrir til-
raun til manndráps, með því að hafa skotið úr 
haglabyssu í átt að bíl vegna fíkniefnauppgjörs. Í 
bílnum voru tveir menn.

Einn þeirra, Kristján Halldór Jensson, er 
ákærður fyrir að hafa tekið í gikkinn og hinir 
tveir, Axel Már Smith og Tómas Pálsson Eyþórs-
son, fyrir að liðsinna honum við verkið. Við því 
getur legið sama refsing. Enginn gengst við þess-
um ákærulið.

Kristján játar vopnalagabrot, en á heimili hans 
fundust fjórir brúsar af úðavopnum. Þá játar Axel 
Már að hafa haft í fórum sínum lítilræði af fíkni-
efnum.  - sh

Ákæra á hendur þremur mönnum fyrir manndrápstilraun þingfest:

Neituðu sök í skotárásarmáli

MEINTUR SKOTMAÐUR Kristján Halldór Jensson er talinn hafa skotið 
úr haglabyssunni. Hann sést hér milli lögreglumanna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HEILBRIGÐISMÁL Á næstu dögum 
markaðssetur Mjólkursamsalan 
(MS) D-vítamínbætta léttmjólk. 

„Þetta er gert 
samkvæmt ráð-
leggingum 
Landlæknis-
embættisins og 
rannsóknastofu 
í næringarfræði 
við HÍ og Land-
spítala, en D-víta-
mínneysla lands-
manna er talsvert 
undir ráðlegging-
um,“ segir á vef 
MS.

 „D-vítamín er 
hálfgert vand-
ræðavítamín fyrir 
þá sem búa á norðurslóðum. Það 
er myndað í líkamanum með 
hjálp sólarljóssins en þegar sólar 
nýtur ekki við er mikilvægt að fá 
það úr fæði,“ segir þar jafnframt, 
en fá matvæli innihalda D-víta-
mín frá náttúrunnar hendi. „Er 
þar í raun aðeins um að ræða lýsi 
og feitan fisk.“ - óká

Brugðist við vítamínskorti:

D-vítamínbætt 
léttmjólk á leið-
inni í búðirnar

VÍSINDI Geimvísindamenn hafa 
fundið plánetu sem er með and-
rúmslofti sem samanstendur að 
mestu af vatni og gufu. 

Plánetan er í um 40 ljósára 
fjarlægð frá jörðu, og er sann-
kölluð vatnaveröld. Hitastigið 
er þó í hærri kantinum, um 230 
gráður við yfirborðið, að því er 
fram kemur í grein í vísindaritinu 
Science.

Plánetan fannst árið 2009, og 
hefur hingað til verið talið að 
andrúmsloftið hennar væri ryk-
mettað. Nýjar myndir sem teknar 
voru með Hubble-sjónaukanum 
benda hins vegar til þess að það 
sem menn töldu áður vera ryk sé í 
raun vatn og gufa.  - bj

Pláneta reyndist vatnaveröld:

Andrúmsloftið 
vatn og gufa

STJÓRNSÝSLA Bjór kenndur við 
svarta dauða verður ekki seldur í 
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins 
(ÁTVR) vegna þess að á bjórflösk-
unum stendur „Drekkið í friði“. 
Eigandi vörumerkisins hefur kært 
ákvörðun ÁTVR um að taka bjórinn 
ekki í sölu til fjármálaráðuneytis-
ins.

Bjórinn Black Death Beer hefur 
verið framleiddur frá árinu 1989 
og seldur víða erlendis, auk þess 
sem hann hefur verið seldur í Flug-

stöð Leifs Eiríkssonar. 
Sótt var um að koma 
bjórnum í reynslusölu 
í ÁTVR seint á síðasta 
ári, en umsókninni 
var hafnað.

Ákvörðun ÁTVR 
um að hafna því að 
selja bjórinn sem 
kenndur er við svarta 
dauða byggir á því að 
á umbúðum áfengis 
megi einungis vera 
skilaboð sem teng-

ist vörunni, gerð 
hennar eða eig-
inleikum. Með 
öðrum orðum 
má ekki biðja 
þá sem  ætla sér 
að drekka bjór-

inn að „drekka í friði“ samkvæmt 
ákvörðun ÁTVR.

Bjórinn er framleiddur af Vífil-
felli, en eigandi vörumerkisins er 
Valgeir T. Sigurðsson. Í bréfi sem 
lögmaður Valgeirs hefur sent fjár-
málaráðuneytinu segir að textinn 
„Drekkið í friði“ feli í sér „jákvæð 
skilaboð og ábendingu um ábyrga 
neyslu vörunnar“. Þar er því mót-
mælt að textinn geti talist gildis-

hlaðinn eða innihaldi ómálefnaleg-
ar upplýsingar.

Í bréfinu er einnig bent á að 
ósamræmi sé í því sem ÁTVR kjósi 
að taka í sölu og því sem hafnað 
hafi verið. Bent er á að á umbúðum 
bjórsins Bríó standi „Það er gott að 
vera bríó“. Orðið bríó finnst ekki í 
orðabók, en í bréfinu segir að það sé 
slangur fyrir að vera hífaður. 

 brjann@frettabladid.is

SPURNING DAGSINS

Svarti dauði fer ekki 
í sölu í vínbúðunum
ÁTVR vill ekki taka bjórinn Svarta dauða í sölu. Finnur að orðunum „Drekkið 
í friði“ á flöskunni. Felur í sér jákvæð skilaboð um ábyrga neyslu á bjórnum 
segir seljandi. Hann hefur kært ákvörðun ÁTVR til fjármálaráðuneytisins.

Ákvörðun ÁTVR að taka ekki í sölu svarta dauða bjórinn er ekki eina 
umdeilda ákvörðunin sem stjórnendur stofnunarinnar hafa tekið 
undanfarið. 
■ ÁTVR hafnaði því til dæmis að taka rauðvín sem ber nafn rokkhljóm-
sveitarinnar Motörhead í sölu. Ákvörðunin var rökstudd með því að nafn 
hljómsveitarinnar sé vísun í amfetamínneyslu og Motörhead syngi um stríð, 
óábyrgt kynlíf og fíkniefni.
■ ÁTVR vildi ekki heldur taka í sölu bjórinn Heilagan papa frá brugghúsinu 
Ölvisholti. Sú ákvörðun var rökstudd með því að mynd af munki með kross 
í hendi á umbúðunum bryti í bága við almennt velsæmi með skírskotun til 
trúarbragða.

Höfnuðu Motörhead og Heilögum papa

VÍNBÚÐ ÁTVR hefur heimild í lögum og reglugerð til að hafna því að taka vöru í 
sölu á ýmsum forsendum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SVARTUR Á 
miðanum á bjór-
flöskunum er 
hauskúpa með 
pípuhatt ásamt 
tvemur gíturum. 
Undir hauskúpunni 
stendur „Drink 
in peace“, sem 
útleggst „Drekkið í 
friði“. 
 MYND/VÍFILFELL

LÖGREGLUMÁL Ráðist var á yfir-
mann hjá Dróma á heimili hans í 
fyrradag. Meintur árásarmaður 
segist eiga inni peninga hjá fyrir-
tækinu. Forsvarsmenn fyrirtækis-
ins hafa áhyggjur af öryggi starfs-
manna sinna í kjölfar árásarinnar.

Fjármálafyrirtækið Drómi tók 
yfir skuldir SPRON og Frjálsa 
fjárfestingabankans. Innheimtu-
aðgerðir fyrirtækisins hafa verið 
gagnrýndar undanfarið.

Fórnarlambið kærði árásina síð-
degis í gær. Áður hafði gerand-
inn komið á lögreglustöð og óskað 
eftir því að gefa skýrslu um atvik-
ið. - bj, eh

Ráðist á yfirmann Dróma:

Segist eiga fé 
hjá fyrirtækinu

STJÓRNLAGARÁÐ Alþingi samþykkti 
í gær að kalla stjórnlagaráð saman 
að nýju til sérstaks fjögurra daga 
fundar í byrjun mars. Þar verður 
fjallað um spurningar og tillögur 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 
Alþingis að mögulegum breyting-
um á frumvarpi til stjórnskipun-
arlaga.

Ef ráðið sér tilefni til þess að 
gera breytingar á tillögum sínum 
hefur það frest til 12. mars til að 
skila breytingartillögum.

Eftir það mun  stjórnskipunar- 
og eftirlitsnefnd leggja til að til-
lögurnar í heild verði lagðar fyrir 
ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu 
samhliða forsetakjöri.  - þj

Endurskoðun stjórnarskrár:

Stjórnlagaráð 
hittist í mars

STJÓRNLAGARÁÐ  Alþingi hefur kallað 
stjórnlagaráð saman til fjögurra daga 
fundar til að fjalla um tillögur þing-
nefndar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ARGENTÍNA, AP Að minnsta kosti 49 létust og á 
sjöunda hundrað manna slösuðust í lestarslysi í 
gærmorgun í Buenos Aires, höfuðborg Argentínu. 
Eitt barn er meðal hinna látnu. Lestin kom á of 
miklum hraða inn á lestarstöðina Once á háanna-
tíma og lenti af miklum krafti á fyrirstöðu við 
enda lestarteinanna.

Mestar skemmdir urðu á fremsta vagni lestar-
innar, en þar hafði fjöldi farþega safnast saman 
til að komast sem fyrst út á stöðinni. Miklar 
skemmdir urðu einnig á fleiri vögnum. Rúður 
splundruðust og efri hluti sumra vagnanna klofn-
aði frá neðri hlutanum. Einn vagnanna þrýstist 
sex metra inn í næsta vagn á undan.

„Fólk er ennþá innilokað, lifandi fólk og kannski 
hafa margir dáið,“ sagði J.P. Schiavi, samgöngu-

ráðherra Argentínu, við fréttamenn stuttu eftir að 
slysið varð. 

Lestarstjórinn var fluttur á sjúkrahús og ekki 
reyndist unnt að ræða við hann strax.

Ekki er vitað hvað olli slysinu. „Eftir því sem 
við best vitum þá virkuðu bremsurnar vel á fyrri 
lestarstöðvum,“ sagði Ruben Sobrero, verkalýðs-
leiðtogi lestarstarfsmanna.

Þetta er mannskæðasta lestarslys í Argentínu 
frá árinu 1970 þegar tvær lestir lentu saman á 
fullri ferð og 200 manns létust.

Lestarkerfið í landinu þykir úr sér gengið og 
síðustu mánuði hafa  mörg alvarleg slys átt sér 
stað.

Í nóvember síðastliðnum ók lest á skólarútu með 
þeim afleiðinum að átta stúlkur létu lífið.   - gb, þj

49 lestarfarþegar létust og hundruð slösuðust í mannskæðasta lestarslysi Argentínu í áratugi:

Tókst ekki að stöðva lestina í tæka tíð

BJARGAÐ ÚR FLAKINU  Slökkviliðsmenn bjarga 
særðum lestarfarþega úr flaki lestarinnar. 49 
höfðu látist í gærkvöldi og yfir 600 látist.
  FRÉTTABLAÐIÐ/AP



Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

AÐEINS BROT AF ÚRVALINU

BRJÁLAÐ VERÐ - HEFST Í DAG!!!

HEIMILISTÆKJA 
DAGAR

Þvottavél
EWF106410W.
1000sn. Tekur 6 kg. 
Þvottahæfni A+     
14 þvottakerfi.
Stærð 85x60x60cm.
1805650

Þurrkari
EDE77550W. Tekur 7 kg.
Með barka og rakaskynjara.  
Sjálfvirk kæling. 
1805423

Spanhelluborð
EHD60020P
Snertitakkar, tvær fasaður hliðar.
1808802

Blandari Desire
Russel Hobbs, 600W, 1.5 ltr glerílát.
1840065

Matvinnsluvél Desire
Russel Hobbs, 600W, 1.5 ltr.
1840066

Uppþvottavél
ESF 65050X
Orkunýting A, fimm þvottakerfi, 47dB.
1805340

Frystikista 
G215, 203 ltr. Orkunýting A+
Frystigeta 18kg/24klst.
1805482

Kælir/frystir
FHC 142/DF2-28, 143x55x58 cm Orkunýting A. 
Kælirými 171 ltr. og frystirými 41ltr.
1805498

U þ tt él

69.900
74.890

89.900
129.500 89.900

99.900

69.900
82.295

tilboð

tilboð tilboð

tilboð

ri Desire
bb 600W 1 5 l l ílá

SPANHELLUBORÐ

/frystir
42/DF2-28, 143x55x58 cm OrkunýtiMatvinnsluvél Desire

58.900
73.900

tilboð

10.590
13.900 12.790

16.900

tilboð tilboð

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

49.900

LJÓS
RÝMINGAR

SALA
SKÚTUVOGI

50-70%
afsláttur
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

224,7893
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

123,58 124,16

194,30 195,24

163,51 164,43

21,987 22,115

21,790 21,918

18,572 18,680

1,5416 1,5506

190,87 192,01

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Steingrímsson hlynurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson 
orn.geirsson@365.is ALLT SÍMI 512-5402: Jóna Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Snorri Snorrason snorris@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Benedikt Jónsson benediktj@365.is, Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Ívar Hansen ivarorn@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason

 hrannar@365.is, Viðar Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, Sigrún Guðmundsdóttir sigrunh@365.is KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is
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Við styðjum þig
STOÐ

HEILBRIGÐISMÁL Fegrunaraðgerðir 
á innri skapabörmum kvenna hafa 
færst í aukana á síðustu árum. Sam-
kvæmt upplýsingum frá lýtalækn-
um er eftirspurnin mest meðal 
yngri kvenna frá tvítugu til 45 ára. 

Á vefsíðu lýtalæknanna Guð-
mundar Más Stefánssonar og Ólafs 
Einarssonar, www.lytalaeknir.is, 

segir að helstu 
ástæður aðgerð-
a r i n n a r  séu 
útlitslegar, auk 
þess sem stór-
ir innri skapa-
ba rma r get i 
stundum valdið 
ertingu og sviða 
við kynlíf. Þar 
segir einnig að 
konurnar eigi 

það sameiginlegt að innri skapa-
barmar þeirra séu stærri og síðari 
en þeir ytri og finnist mörgum það 
töluvert lýti. Kostnaður við hverja 
aðgerð er á bilinu 150 til 200 þús-
und krónur. 

Sæunn Kjartansdóttir sálgreinir, 
sem flutti erindi um málið á Lækna-
dögum árið 2010, hefur nú skrifað 
grein um fegrunaraðgerðir á skapa-
börmum en hún mun birtast í fræði-
riti sem kemur út í næsta mánuði. Í 
greininni segir að vert sé að velta 
fyrir sér hvaðan ungar konur fái 
skilaboð um að skapabarmar þeirra 
líti illa út, hvert viðmiðið sé og hver 
komi konunum í skilning um að 
útliti þeirra sé ábótavant. 

„Kynfæri eru persónulegustu 
hlutar líkamans sem flestir deila 
aðeins með fáum útvöldum. Ef karl-
maður gagnrýnir konu fyrir jafn 
persónulegan hluta hennar og innri 

skapabarma er ástæða fyrir konuna 
að velta alvarlega fyrir sér ekki 
útliti þeirra, heldur sambandinu,“ 
segir í grein Sæunnar.

Finni kona til óþæginda eða sárs-
auka vegna stærðar innri skapa-
barma er sjálfsagt að bregðast við 
því, að mati Sæunnar. „En áður en 
ráðist er í að skera í skapabarma 
sem særa augun er mikilvægt að 
grandskoða merkingu þess sem á 
að skera í burtu.“ 

Engar tölur liggja fyrir um 
umfang fegrunaraðgerða hér á 
landi og eru skapabarmaaðgerðir 
þar meðtaldar. Embætti landlæknis 
hefur unnið að því á undanförnum 
árum að fá yfirlit yfir allar aðgerð-
ir sem framkvæmdar eru á einka-
reknum læknastofum en þær hafa 
þó enn ekki borist. sunna@frettabladid.is

Skapabarmaaðgerðir færast 
í aukana hjá lýtalæknum
Fegrunaraðgerðir á skapabörmum kvenna njóta vaxandi vinsælda. Sálgreinir segir þróunina varasama. 
Eftirspurn mest á meðal yngri kvenna segja lýtalæknar. Engar tölur til um fjölda slíkra aðgerða hérlendis.

SKURÐAÐGERÐ Ekki eru til neinar tölur um fjölda fegrunaraðgerða hér á landi, en að 
sögn lýtalækna hefur aðgerðum á skapabörmum fjölgað síðustu árin. 
 NORDICPHOTOS/AFP

SÆUNN 
KJARTANSDÓTTIR

Sigríður Dögg Arnardóttir kyn-
fræðingur segir kynfæravitund 

beggja kynja í 
landinu almennt 
ábótavant. 
Myndir af 
sköpum í kyn-
fræðslutímum 
grunn- og fram-
haldsskóla séu 
oftast teikn-

aðar þar sem skapabarmar eru 
symmetrískir og varla sjáanlegir, 
ekki ósvipaðir þeim sem sjást 
í klámmyndum, og því sé einu 
ákveðnu útliti tekið sem „eðli-
legu“. Nauðsynlegt sé að bæta 
kynfæravitund og sýna að kynfæri 
kvenna séu ekki öll eins.

Lítil vitund

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur sýknaði í gær Steingrím 
Sævarr Ólafsson, ritstjóra vef-
miðilsins Pressunnar, af ásök-

unum um 
meiðyrði í garð 
listamannsins 
Ægis Geirdal. 
Ægi er gert að 
greiða Stein-
grími 180 þús-
und krónur í 
málskostnað.

Ægir fór 
fram á að 
sex ummæli 

þar sem hann var sakaður um 
kynferðisbrot yrðu ómerkt og 
krafðist einnar milljónar króna í 
miskabætur. Ummælin voru höfð 
eftir systrum sem töldu ótækt að 
Ægir væri í framboði til stjórn-
lagaþings, enda hefði hann brotið 
gegn þeim þegar þær voru börn. 
Ægir hafnaði þessu, höfðaði mál á 
hendur Steingrími og hótaði mál-
sókn gegn systrunum sem ekkert 
hefur orðið af.  - sh

Ægir Geirdal tapar dómsmáli:

Ritstjóri sýkn  
af meiðyrðum

Sagt var frá dómsmáli á bls. 2 í 
blaðinu í gær undir fyrirsögninni 
„Hrekkjalómur gerði á sig af hræðslu“. 
Ónærgætið var af blaðinu að draga 
sérstaklega fram þetta atriði málsins, 
sem snerist um að maður hefði 
gengið of langt í að bregðast við 
bjölluati með því að svipta lítinn 
dreng frelsi um stund. Blaðið biður 
drenginn og aðstandendur hans 
afsökunar á fyrirsögninni.

HALDIÐ TIL HAGA

STEINGRÍMUR 
SÆVARR ÓLAFSSON

LÖGREGLUMÁL Hæstiréttur hefur 
fellt úr gildi gæsluvarðhaldsúr-
skurð Héraðsdóms Norðurlands 
eystra yfir manni sem hefur játað 
alvarlega líkamsárás á eldri mann 
á Þórshöfn fyrr í mánuðinum.

Farið var fram á varðhaldið þar 
sem rannsóknarhagsmunir krefð-
ust þess og á það féllst héraðs-
dómur. Hæstiréttur er hins vegar 
ósammála, enda sé rannsókn máls-
ins langt komin og ekkert fram 
komið um að maðurinn muni reyna 
að torvelda hana. Hann var fyrst 
handtekinn 11. febrúar og sleppt úr 
haldi en síðan úrskurðaður í varð-

hald 17. febrúar til 1. mars, eftir að 
lögregla gerði sér fulla grein fyrir 
alvarleika málsins.

Fram kemur í gæsluvarðhalds-

úrskurðinum að árásin hafi verið 
mjög hrottafengin og sé rannsök-
uð sem tilraun til manndráps.

Talið er að maðurinn hafi ráðist 
margsinnis á þolandann með hnefa-
höggum og hafi meðal annars notað 
munnhörpu sem eins konar hnúa-
járn. Þá telur lögregla að hann hafi 
sparkað ítrekað í hann, meðal ann-
ars í höfuð hans. Þolandinn hlaut 
heilablæðingu og mar á heila auk 
fleiri áverka. Fram hefur komið við 
rannsóknina að árásin geti tengst 
sögusögnum um alvarleg brot þol-
andans, sem nú er sjötugur, fyrir 
mörgum áratugum.  - sh

Beitti eldri mann hrottalegu ofbeldi á Þórshöfn, meðal annars með munnhörpu:

Árásarmaður leystur úr haldi

ÞÓRSHÖFN Sögusagnir um áratuga 
gömul alvarleg afbrot sjötugs þolandans 
virðast hafa verið kveikjan að árásinni.

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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Dregur úr vindi.

LAUGARDAGUR
5-10 m/s, vaxandi 

S-átt síðdegis.
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ÚRKOMUSAMT  
Það er heldur stutt 
á milli lægða hjá 
okkur þessa dag-
ana og því veður 
nokkuð breytilegt. 
Lægð dagsins 
fylgir stífur vindur 
einkum við suður-
ströndina og verður 
úrkomusamt syðra 
fyrri partinn en 
fer síðan að snjóa 
norðan til síðdegis.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

DANMÖRK Bæjaryfirvöld í Rand-
ers á Jótlandi munu frá og með 
næstu mánaðamótum senda ungt 
atvinnulaust fólk út til hreingern-
ingastarfa.

Á vef Berlingske segir að 
atvinnulausum undir 25 ára 
aldri verði gert að þrífa upp rusl 
í skóglendi bæjarins auk þess 
sem fólkið verði sent í tilfallandi 
störf hjá náttúrumiðstöð Rand-
ers og annað til að fegra bæinn 
og umhverfi hans. Um er að ræða 
fulla vinnu, 37 stundir á viku. 
 - þj

Atvinnulausir í Randers:

Atvinnulausir 
sendir í tiltekt

Hraðakstur í miðborginni
Fimm ökumenn voru sviptir ökurétt-
indum til bráðabirgða í fyrradag eftir 
að hafa ekið of hratt á Suðurgötu við 
Skothúsveg í Reykjavík. Þeir mældust 
á 64-74 km hraða á klukkustund þar 
sem hámarkshraði er 30.

LÖGREGLUFRÉTTIR



Auris Dísil Eco 
sparneytinn kostur 
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AURIS DÍSIL ECO - EYÐSLUGRANNUR OG UMHVERFISVÆNN

*Verð miðast við Auris Dísil Eco Terra, 1.4l, beinskiptan. Búnaður á myndinni getur verið frábrugðinn þeim sem fylgir Auris Dísil Eco Terra.

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogi
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

Toyota Optimal Drive vélarlínan. Nýstárlegar, vistvænar lausnir sem skapa fullkomið 
jafnvægi á milli minni eldsneytiseyðslu, minni losunar koltvísýrings og akstursánægju. 

Verð: 3.490.000 kr.*

 5 ÁRA ÁBYRGÐ
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Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli.
Nicotinell lyfjatyggigúmmí inniheldur 2 mg eða 4 mg nikótín (nikótínpólacrillín). Nicotinell lyfjatyggigúmmí er notað til að draga úr nikótínþörf og 
fráhvarfseinkennum nikótíns hjá einstaklingum sem eru háðir nikótíni. Þannig getur það auðveldað reykingafólki sem vill hætta að reykja að hætta 
eða að draga úr reykingum. Ekki má nota fleiri en 25 stk. 2 mg lyfjatyggigúmmí eða meira en 15 stk. 4 mg lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Ef þú ert 
með ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju öðrum innihaldsefnum eða  reykir ekki má ekki nota Nicotinell lyfjatyggigúmmí. Ráðfærðu þig við lækninn 
eða lyfjafræðing ef þú hefur nýlega fengið hjartabilun eða hjartastopp - ert með hjartasjúkdóma, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan 
skjaldkirtil, ofvirkar nýrnahettur, alvarlega skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi eða magasár. Ef þú ert barnshafandi eða með barn á brjósti máttu 
einungis nota lyfið í samráði við lækni. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára nema í samráði við lækni. Geymið þar sem börn hvorki ná til né 
sjá. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhraun 12a, 210 Garðabæ.

ínpólacrillín). Nicotinell lyfjatyggigúmmí er notað til að draga úr nikótínþörf og 
ni. Þannig getur það auðveldað reykingafólki sem vill hætta að reykja að hætta 
atyggigúmmí eða meira en 15 stk. 4 mg lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Ef þú ert 
  reykir ekki má ekki nota Nicotinell lyfjatyggigúmmí. Ráðfærðu þig við lækninn 
tastopp - ert með hjartasjúkdóma, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan 
arstarfsemi eða magasár. Ef þú ert barnshafandi eða með barn á brjósti máttu 
yngri en 18 ára nema í samráði við lækni. Geymið þar sem börn hvorki ná til né 
san ehf., Suðurhraun 12a, 210 Garðabæ.
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20%
afslátturGildir einungis í verslunum Lyfja & heilsu

   

Síðustu forvöð
 15-50% afsláttur af öllum pottum og pönnum  

100 tegundir

SPARAÐU
ÞÚSUNDIR   

VIÐSKIPTI Viðræður hafa staðið 
yfir milli Framsóknar í Reykja-
vík og forsvarsmanna fyrirtæk-
isins JCDecaux, sem á og rekur 
strætóskýli borgarinnar, um upp-
gjör skuldamáls þeirra. Þess 
vegna segir lögmaður flokks-
félagsins frétt Fréttablaðsins í 
gær af árangurslausu fjárnámi hjá 
flokknum koma „verulega á óvart“.

Þetta kemur fram í yfirlýsingu 
sem lögmaðurinn Snorri Sturluson 
hefur sent fjölmiðlum. Þar segist 
hann jafnframt hissa á ummælum 
framkvæmdastjóra JCDecaux í 
Fréttablaðinu, í ljósi þess að unnið 
hafi verið að lausn málsins.

Framkvæmdastjórinn Einar 
Hermannsson sagðist í Frétta-
blaðinu í gær ekki vera búinn að 

ákveða sig hvort hann mundi krefj-
ast þess að Framsókn í Reykjavík 
yrði tekin til gjaldþrotaskipta, eins 
og hægt er að gera innan þriggja 
vikna frá árangurslausu fjárnámi.

Deilan snýst um skuld vegna 
auglýsinga í strætóskýlum fyrir 
alþingiskosningarnar 2009. JCDe-
caux telur Framsókn skulda sér 
3,6 milljónir en flokksfélagið 
telur að þáverandi kosningastjóri 
þess, Hallur Magnússon, hafi 
gert munnlegt samkomulag um 
mun lægri greiðslu. Héraðsdómur 
hefur dæmt JCDecaux í vil í mál-
inu.

Snorri segir að „meint skuld“ 
verði greidd upp þegar samn-
ingar liggi fyrir eða Hæstiréttur 
hafi kveðið upp lokaorð í málinu. 

Hrólfur Ölvisson, framkvæmda-
stjóri Framsóknarflokksins, segir 
að flokksfélagið í Reykjavík eigi 
sama og engar eignir, en komi til 
þess að greiða þurfi skuldina verði 
það mál leyst.  - sh

Framkvæmdastjóri Framsóknar segir að staðið verði við skuldbindingar:

Framsókn hissa á fjárnámsfrétt

FRAMSÓKNARHÚSIÐ Framsóknarflokk-
urinn undrast ummæli framkvæmda-
stjóra JCDecaux. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STJÓRNSÝSLA Gunnar Þ. Ander-
sen, forstjóri Fjármálaeftirlits-
ins (FME), áskilur sér rétt til að 
láta reyna á málatilbúnað stjórnar 
FME við ætlaða brottvikningu hans 
úr starfi með stjórnsýslukæru. 
Þetta kemur fram í bréfi sem Skúli 
Bjarnason, lögmaður hans sendi 
stjórnarformanni FME í gær.

„Sú kærumeðferð, ef af verð-
ur, fyrirbyggir ekki að látið verði 
reyna á aðra þætti málsins fyrir 
dómstólum, samhliða eða í kjöl-
farið,“ segir jafnframt í bréfinu. 
„Miðaldaréttarfar á Íslandi á 21. 
öld verður aldrei liðið.“

Eins er áréttað í 
bréfinu að Gunnar 
hafni því að hafa á 
nokkurn hátt beitt 
blekkingum vegna 
aðkomu hans að 
málefnum Lands-
bankans árið 2001. 
„Væri þetta skoð-
að til fulls fellur 
að sjálfsögðu hinn 
meinti blekking-

arþáttur út og málatilbúnaðurinn 
hrynur.“

Gunnar og lögmaður hans líta 
svo á að þriggja sólarhringa svar-

frestur sem stjórn FME gaf þann 
20. þessa mánaðar byrji ekki að líða 
fyrr en stjórnin hafi svarað öllum 
spurningum sem að henni hafi verið 
beint vegna fyrirhugaðrar uppsagn-
ar Gunnars.

Í bréfinu sem forstjóri FME fékk 
boðsent frá stjórn FME 17. þessa 
mánaðar er honum kynnt fyrir-
ætlan stjórnar um að segja honum 
upp störfum með sex mánaða fyrir-
vara. „Þá er það jafnframt fyrirætl-
an stjórnar að lýsa því yfir að ekki 
verði óskað eftir vinnuframlagi 
þínu á uppsagnartímanum,“ segir 
þar.  - óká

Forstjóri FME hótar stjórn stofnunarinnar stjórnsýslukæru og málaferlum:

Miðaldaréttarfar verður aldrei liðið

GUNNAR Þ. 
ANDERSEN

FERÐAIÐNAÐUR Sveitarfélagið 
Árborg hefur veitt vilyrði fyrir 
sex hektara lóð undir nýja verslun-
ar- og þjónustumiðstöð fyrir ferða-
menn á Suðurlandi. Miðstöðin kall-
ast Miðja Suðurlands og á að rísa 
við fyrirhuguð gatnamót Suður-
landsvegar og Biskupstungnabraut-
ar þegar hringvegurinn verður 
fluttur norðaustur fyrir Selfoss.

Fullbyggð á verslunar- og þjón-
ustumiðstöðin að vera 14 til 18 
þúsund fermetrar. Í fyrsta hluta 
byggingarinnar er gert ráð fyrir 
að reisa fjölorkustöð sem býður 
jafnt upp á hefðbundið eldsneyti 
sem og þjónustu við farartæki 
knúin nýjum orkugjöfum á borð 
við metan og rafmagn. Þá á sér-
staklega að huga að þjónustu við 
húsbíla og fellihýsi.

Að byggingu Miðju Suðurlands 
stendur fyrirtækið Gatnamót ehf. 
Í forathugunum þess kemur fram 
að alls fari daglega 9.000 bílar um 
þennan kafla Suðurlandsvegar. Þá 
telji íbúafjöldi svæðisins 50.000 
manns ef talin er með sumarhúsa-
byggð á sumrin.

 Að sögn Árna Blöndals, eins for-
svarsmanna Gatnamóta, er gert ráð 
fyrir að framkvæmdir hefjist við 
fyrsta tækifæri. „Við gerðum sam-
starfssamning við Sveitarfélagið 
Árborg í janúar og fengum þá vil-
yrði fyrir þeirri lóð sem við hyggj-
umst nýta undir starfsemina,“ 
segir hann og kveður bæði minni-
hluta og meirihluta í stjórn sveitar-
félagins áfram um að sjá verkefnið 
verða að veruleika.

Árni segir að búa eigi til „hlýlegt 
og notalegt umhverfi“, en staðsetja 
eigi stórverslanir í báðum endum 
byggingarinnar. Öðrum megin er 
gert ráð fyrir lágvöruverðsversl-
un og hinum megin byggingavöru-
verslun.

Í samgönguáætlun 2011-2022 er 

gert ráð fyrir nýjum vegi norðaust-
an Selfoss með nýrri brú á Ölfusá 
á árunum 2019 til 2022. Á árunum 
2015 til 2018 stendur hins vegar til 
að tvöfalda og endurnýja veginn 
milli Hveragerðis og Selfoss. Sam-
kvæmt áætluninni gætu nýlegar 
upplýsingar um takmarkað burð-
arþol Ölfusárbrúar við Selfoss þó 
orðið til að breyta forgangsröðun. 

„Því er settur sá fyrirvari að unnt 
verði að víxla framkvæmdum á 
Suðurlandsvegi í áætlun þessari,“ 
segir þar.

Árni kveðst hins vegar von-
góður um að hægt verði að hefja 
framvæmdir við Miðju Suðurlands 
innan fárra ára, en það ráðist svo-
lítið af ákvörðunum á sviði stjórn-
málanna.  olikr@frettabladid.is

Þjónustumiðstöð á 
nýjum gatnamótum
Bygging verslunar- og þjónustumiðstöðvarinnar Miðja Suðurlands er í undir-
búningi. Byggingin er tengd færslu Suðurlandsvegar norðaustur fyrir Selfoss og 
byggingu nýrrar brúar yfir Ölfusá. Árborg hefur lofað lóð undir starfsemina.

STÓRHUGA 
ÁÆTLANIR Auk 
þjónustu við 
bifreiðaeigendur 
er gert ráð fyrir 
að í Miðju 
Suðurlands verði 
meðal annars 
þjónustumiðstöð 
fyrir ferðamenn, 
matvöruverslanir, 
sérvöruverslanir, 
veitingastaðir og 
kaffihús, auk 
svæðis fyrir margs 
konar afþreyingu 
fyrir ferðamenn. 
 MYND/GATNAMÓT EHF.

NÝ GATNAMÓT Rými er við fyrirhuguð gatnamót Suður-
landsvegar, Biskupstungnabrautar og afleggjara niður að 
Selfossi. MYND/GATNAMÓT EHF.

GRÍMSNES, 
GULLFOSS, 
GEYSIR

HVERAGERÐI

SUÐURLAND 
LANDEYJAHÖFN

SELFOSSVERSLUNAR- OG ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ
14.000 - 18.000 m2

BÍLASTÆÐI BÍLASTÆÐI

Hefur þú lært skyndihjálp og 
endurlífgun? 
Já 74,9%
Nei 25,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Finnst þér fyrirhuguð hækkun 
bílastæðagjalds í Reykjavík rétt-
lætanleg?

Segðu þína skoðun á Vísi.is

FÉLAGASAMTÖK Skrifað hefur verið 
undir útgáfusamning vegna sögu 
Alþýðusambands Íslands (ASÍ) 
sem koma á út í tveimur bindum 
næsta haust.

Gylfi Arnbjörnsson, forseti 
ASÍ, og Egill Örn Jóhannsson, 
framkvæmdastjóri Forlagsins, 
skrifuðu í gær undir samninginn, 
að því er fram kemur á vef ASÍ. 
Sumarliði Ísleifsson sagnfræð-
ingur hefur undanfarin fjögur ár 
unnið að ritun bókarinnar. Áætl-
aður útgáfudagur verksins er 
sagður fyrsti október.  - óká

Skrifað undir útgáfusamning:

Saga ASÍ kemur 
út í október

NÝR SUÐURLANDSVEGUR

KJÖRKASSINN
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Hagkaup lækkar VSK á ÖLLUM barnafatnaði 
og barnaskóm úr 25,5% í 7% út mánuðinn*

BARNAFATNAÐUR ER NAUÐSYNJAVARA!

Íslendingar vilja

LÆGRI SKATT
Á BARNAFATNAÐ OG BARNASKÓ

* Lækkum VSK úr 25,5% í 7%. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt 
af þessari sölu. Verðlækkunin er alfarið á kostnað Hagkaups.

Skorum á ríkisvaldið að endurskoða álagningu virðisaukaskatts á barnafatnað

LÆGRI SKATT
Á BARNAFATNAÐ OG BARNASKÓ
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SÉRSTAKUR SAKSÓKNARI ÁKÆRIR VEGNA AL THANI-MÁLSINS

Þrír af æðstu stjórnendum 
Kaupþings og einn stærsti 
eigandi bankans hafa verið 
ákærðir vegna meintra 
umboðssvika og markaðs-
misnotkunar. Ákæran snýr 
að meintum lögbrotum 
tengdum kaupum Sheikh 
Al Thani á 5% hlut í Kaup-
þingi seinni hluta septem-
ber 2008.

Hreiðar Már Sigurðsson, fyrrver-
andi forstjóri Kaupþings, Sigurð-
ur Einarsson, fyrrum starfandi 
stjórnarformaður og formaður 
lánanefndar bankans, Ólafur Ólafs-
son, sem átti 9,88% hlut í Kaup-
þingi í gegnum félög í sinni eigu, 
og Magnús Guðmundsson, fyrr-
um framkvæmdastjóri Kaupþings 
í Lúxemborg, hafa verið ákærðir 
fyrir brot gegn almennum hegning-
arlögum og lögum um verðbréfavið-
skipti vegna aðkomu sinnar að svo-
kölluðu Al Thani máli. Sérstakur 
saksóknari telur fjórmenningana 
hafa framið umboðssvik og mark-
aðsmisnotkun eða átt hlutdeild í 

slíkum brotum. Verði þeir fundn-
ir sekir um þau brot sem þeim er 
gefið að sök að hafa framið gæti 
beðið þeirra allt að sex ára fangelsi.

Í ákærunni, sem er fjórtán blað-
síðna löng, eru þær röksemdir sem 
málsóknin er byggð á raktar ítar-
lega. Fréttablaðið hefur ákæruna, 
sem er dagsett 16. febrúar 2012, 
undir höndum. Enn átti eftir að 
birta einhverjum fjórmenninganna 
ákæruna í gærmorgun en búist var 
við því að það myndi takast þegar 
liði á daginn. Stefnt er að því að 
þingfesta málið í byrjun mars. 

Málið sem ákært er fyrir snýst 
um kaup Q Iceland Finance ehf. á 
5,01% hlut í Kaupþingi í lok septem-
ber 2008, rúmum tveimur vikum 
fyrir bankahrun. Opinberlega var 
látið líta út fyrir að Sheikh Moha-
med bin Khalifa Al Thani, skráður 
eigandi félagsins, hefði keypt hlut-
inn fyrir samtals tæpa 26 milljarða 
króna og að um erlenda fjárfest-
ingu væri að ræða. Eftir fall Kaup-
þings kom hins vegar í ljós að Kaup-
þing hafði fjármagnað kaupin með 
því að lána tveimur aflandsfélög-
um, Gerland Trading (í eigu Ólafs 
Ólafssonar) og Serval Trading 
Group Corp. (í eigu Al Thani), 12,9 
milljarða króna hvoru til að fjár-

Kaupþingsstjórar og Ólafur ákærðir

1 Hreiðar Már Sigurðsson er ákærður fyrir 
umboðssvik. Í ákærunni segir að hann 

hafi misnotað aðstöðu sína sem forstjóri 
Kaupþings og farið út fyrir heimildir sínar þegar 
hann lét bankann veita Brooks Trading Ltd., 
eignalausu félagi með takmarkaða ábyrgð sem 
skráð er á Tortola-eyju, peningamarkaðslán 
upp á 50 milljónir dala 19. september 2008. 
Eigandi félagsins var Sheikh Mohamed bin 
Khalifa Al Thani. Magnús Guðmundsson er auk 
þess ákærður fyrir hlutdeild í umboðssvikum 
Hreiðars Más í þessum kafla.
Umrætt peningamarkaðslán var ekki undirritað, 
lánanefnd Kaupþings hafði ekki samþykkt það 
og endurgreiðsla þess var ekki tryggð með 
neinum hætti samkvæmt ákærunni. Lánsfjár-
hæðin var lögð inn á reikning Al Thani í Kaup-
þingi í Lúxemborg. Lánið var á gjalddaga 30. 
september 2008 en var síðar framlengt til 14. 
október og loks til 18. nóvember 2008. Hreiðar 
Már hætti störfum hjá Kaupþingi í lok dags 21. 
október.

Magnúsi er gefið að sök að hafa tekið þátt 
í undirbúningi og framkvæmd umboðssvika 
Hreiðars Más. Í ákærunni segir að hlutdeild 
hans hafi falist „í því að Magnús hafði bæði 
milligöngu um samningsviðræður við raun-
verulegan eiganda Brooks Trading Ltd., Sheikh 
Mohamed bin Khalifa Al Thani, og um að 
útvega félagið sem notað var af hálfu Al Thani 
í viðskiptunum“. Magnús á auk þess að hafa 
tekið þátt í því með Hreiðari Má að fyrirskipa 
starfsmönnum Kaupþings að borga lánið út og 
„hlaut honum að vera ljóst að Hreiðari Má brast 
heimild til lánveitingarinnar og að lánið var veitt 
án nokkurra ábyrgða eða trygginga“. 
Lánið til Brooks Trading Ltd. hefur ekki inn-
heimst.

2 Hreiðari Má og Sigurði Einarssyni 
er gefið að sök að hafa framið 

umboðssvik með því að hafa mis-
notað aðstöðu sína þegar þeir fóru út 
fyrir heimildir sínar með því að veita 
Gerland Assets Ltd., eignalausu félagi 
með takmarkaða ábyrgð sem er skráð 
á Tortola-eyju, tæpa 12,9 milljarða 
króna peningamarkaðslán 29. sept-
ember 2008. 

Gerland var í eigu Ólafs Ólafssonar, 
eins stærsta eiganda Kaupþings. 
Fjárhæðin var síðan millifærð inn á 
reikning Choice Stay Ltd., félags sem 
var m.a. í eigu Ólafs og í kjölfarið 
ráðstafað áfram til Q Iceland Finance 

ehf., félags í eigu Al Thani, sem notaði hana til 
að greiða fyrir helming upphæðarinnar sem 
hann reiddi fram fyrir hlutabréf í Kaupþingi 
í september 2008. Lánið var ekki undirritað, 
samþykki lánanefndar lá ekki fyrir veitingu þess 
og endurgreiðsla var ekki tryggð.  

Ólafur er ákærður fyrir hlutdeild í þessum 
umboðssvikum, og til vara fyrir peningaþvætti 
og hylmingu, fyrir að hafa „ásamt meðákærðu 
Hreiðari Má og Sigurði, lagt á ráðin um að 
umrætt lán yrði greitt úr sjóðum bankans“.  

Lánið til Gerland Assets Ltd. hefur ekki inn-
heimst.

3 Hreiðar Már og Sigurður eru ákærðir fyrir 
markaðsmisnotkun í viðskiptum með 

hlutabréf Kaupþings í september 2008. Ólafur 
og Magnús eru ákærðir fyrir hlutdeild í þeirri 
markaðsmisnotkun. 

Hreiðari Má og Sigurði er gefið að láta 
ranglega líta svo út að þekktur fjárfestir frá 
Katar, Sheikh Al Thani, „hefði lagt til fé til að 
kaupa 5,01% hlutafjár í Kaupþingi […] þegar Q 
Iceland Finance ehf., dótturfélag í eigu eignar-
haldsfélags hans Q Iceland Holding ehf., keypti 
umræddan hlut af bankanum og leyna fullri 
fjármögnun bankans á hlutabréfakaupunum og 
aðkomu meðákærða Ólafs að þeim“. 

Í ákærunni segir að í þessum tilgangi hafi 
verið sett upp viðskiptaflétta sem var fólgin í 
því að Kaupþing lánaði Serval Trading Group 
Corp, eignalausu félagi í eigu Al Thani skráð 
á Tortola-eyju, um 12,9 milljarða króna. Hinn 
helmingur kaupverðsins, 12,9 milljarðar króna, 
var lánaður til Gerland og þaðan ráðstafað eftir 

krókaleiðum til Q Iceland Finance, líkt og lýst er 
í öðrum kafla ákærunnar. 

Í ákærunni segir að „Hreiðar Már og Sigurður 
tóku sameiginlega ákvörðun um hlutabréfa-
viðskiptin og fjármögnun þeirra og gaf ákærði, 
Hreiðar Már, starfsmönnum bankans fyrirmæli 
um framkvæmd þeirra“. Um hafi verið að ræða 
viðskipti sem fólu í sér „blekkingu og sýndar-
mennsku“ og voru líkleg til að gefa misvísandi 
upplýsingar um eftirspurn og verð hlutabréfa í 
Kaupþingi. Þá hafi full fjármögnun bankans á 
viðskiptunum , aðkoma Ólafs að þeim og að 
helmingur markaðsáhættu vegna hlutabréf-
anna hvíldi enn á bankanum verið dulin. 

Hlutdeild Magnúsar og Ólafs er m.a. skýrð 
með því að þeir hafi átt „milligöngu um að 
koma viðskiptunum á og áttu samskipti“ við Al 
Thani. Þá hafi þeir báðir komið að undirbúningi 
viðskiptafléttunnar auk þess sem Magnús hefði 
komið að framkvæmd hennar og Ólafur að fjár-
mögnun hennar. 

4 Í þessum kafla eru allir fjórir mennirnir 
ákærðir fyrir markaðsmisnotkun með 

því að hafa „í september 2009, í fréttatilkynn-
ingu sem birt var á vef Kauphallar Íslands og 
viðtölum við fjölmiðla í kjölfarið, dreift fréttum 
og upplýsingum sem hver fyrir sig og í heild 
gáfu eða voru líklegar til að gefa misvísandi 
upplýsingar og vísbendingar“ um kaup á 5,01% 
hlut í Kaupþingi í september 2008. Gefið hafi 
verið í skyn að fjármagn væri að koma inn í 
bankann með viðskiptunum og að gefið hafi 
verið til kynna að Al Thani stæði einn að við-
skiptunum en aðkomu Ólafs að þeim leynt. 
Í ákærunni segir að upplýsingarnar hafi gefið 
„til kynna að bankinn nyti mikils trausts virts 
erlends fjárfestis sem væri tilbúinn að verja 
miklu fé til að fjárfesta í hlutabréfum hans. 

Upplýsingarnar voru til þess fallnar að hafa 
áhrif á ákvarðanir varðandi viðskipti 
með hlutabréf bankans“. 

Í ákærunni er síðan talin upp frétta-
tilkynning vegna viðskiptanna sem send 

var að morgni 22. september 2008, fimm 
ummæli sem Hreiðar Már lét falla um 

kaupin í fjölmiðlum 22.-23. september, 
tvenn ummæli sem Ólafur lét falla í fjöl-

miðlum 23. september 2008 og ein ummæli 
sem Sigurður lét falla í fjölmiðli 23. september 

2008. Öll eiga ummælin það sameiginlegt að 
þau eru látin falla í þeim tilgangi að láta líta út 
fyrir að Al Thani hefði raunverulega keypt hluti í 
bankanum, væri að gera það með erlendri fjár-
festingu og að kaupin styrktu bankann. 

Kaflar ákærunnar:

19. SEPTEMBER 2008
Kaupþing lánar Brooks Trading, í 
eigu Al Thani, 50 milljónir Banda-
ríkjadala.

22. SEPTEMBER
Tilkynnt um kaup Al Thani á 
5,01% hlut í Kaupþingi fyrir tæpa 
26 milljarða króna. 

29. SEPTEMBER
12,9 milljarða króna lán til Ger-
land Assets Ltd. og 12,9 milljarða 
króna lán til Serval Trading Group 
Corp. greidd út. Í kjölfarið voru 
greiddir tæplega 26 milljarðar 
króna fyrir kaupin á 5,01% hlut 
í Kaupþingi sem látið var líta út 
fyrir að Sheikh Al Thani væri að 
kaupa. 

8. OKTÓBER
Lánið til Brooks Trading flutt heim 
til Íslands og umbreytt í íslenskar 
krónur á tvöföldu gengi Seðla-
bankans. Krónurnar notaðar til að 
greiða niður lán sem Al Thani var 
í persónulegum ábyrgðum fyrir. 
Við það losnaði um ábyrgðirnar. 

9. OKTÓBER
Kaupþing fellur og 
Fjármálaeftirlitið tekur 
yfir bankann.

13. MARS 2009
Rannsókn á kaupum Al Thani á 
hlut í Kaupþingi og þeirri fléttu 
sem sett var á fót vegna þeirra 
kaupa er vísað frá FME, sem hafði 
rannsakað málið um tíma, til 
embættis sérstaks saksóknara.

7. MAÍ 2010
Hreiðar Már og Magnús hand-
teknir vegna rannsóknar á 
starfsemi Kaupþings fyrir 
bankahrun. Þeir eru síðar um 
daginn úrskurðaðir í gæsluvarð-
hald á grundvelli rannsóknarhags-
muna. Í gæsluvarðhaldsúrskurði 
Magnúsar kemur fram að eitt 
þeirra mála sem verið sé að rann-
saka séu kaup Al Thani á bréfum 
í Kaupþingi og sú flétta sem sett 
var á svið í kringum þau kaup. 

16. FEBRÚAR 2012
Gefin út ákæra á hendur Hreiðari 
Má Sigurðssyni, Sigurði Einars-
syni, Magnúsi Guðmundssyni og 
Ólafi Ólafssyni í Al Thani-málinu. 

TÍMALÍNA 
Al Thani-málsins

Hörður Felix Harðarson, verjandi Hreiðars Más Sigurðssonar, 
segir að ákæran á hendur fjórmenningunum séu vonbrigði.

„Það hefur verið látið í það skína í fjölmiðlaumræðu að 
þessi viðskipti hafi verið ein allsherjar sýndarviðskipti, en við 
rannsókn málsins var upplýst að svo var ekki,“ sagði hann 
við fréttastofu Stöðvar 2 og Vísis í gær. „Kaupandi hlutabréf-
anna bar mikla fjárhagslega áhættu af þessum viðskiptum, 
og þau byggðu á eðlilegum forsendum. Þess vegna eru það 
vonbrigði að málið sé komið í þennan farveg.“  
 - sh

Al-Thani tók mikla áhættu
„Ég hafna alfarið ásökunum sérstaks saksóknara og lýsi mig saklausan af þeim 
öllum,“ segir Ólafur Ólafsson í yfirlýsingu til fjölmiðla í gær.

Í yfirlýsingunni segir Ólafur að Sheikh Al Thani hafi staðfest við sérstakan 
saksóknara að hann hafi einn staðið að kaupunum og hann hafi því vonað að 
rúmlega þriggja ára rannsókn „með tilheyrandi skoðun bankagagna á Íslandi 
og erlendis, símhlerunum, yfirheyrslum, húsleit á skrifstofum, í íbúðarhúsum, 
hesthúsi og verkfærageymslu“ myndi leiða í ljós að hann hefði engin lög brotið. 
Ákæran komi honum því mjög á óvart.

Þá segir hann allar vangaveltur í ákærunni um að hann hafi getað hagnast á 
viðskiptunum rangar.  - sh

Leitað í hesthúsi og verkfærageymslu

magna kaupin. Til viðbótar lánaði 
Kaupþing á sama tíma öðru félagi 
í eigu Al Thani, Brooks Trading 
Ltd. 50 milljónir dala. Stjórnendur 
Kaupþings hafa sagt opinberlega 
að lánið hafið verið til að kaupa 
skuldatryggingar á bankann, en 
álag þeirra var á þeim tíma orðið 
mjög hátt. 

Al Thani var í persónulegum 
ábyrgðum fyrir láninu til Serval. 
Í ákærunni kemur fram að eftir 
hádegi þann 8. október 2008, dag-
inn áður en Kaupþing féll, hafi láns-
féð  sem Brooks Trading fékk lánað 
verið „ráðstafað í flýti til Íslands 

þar sem því var umbreytt í íslensk-
ar krónur á genginu 256 krón-
ur fyrir hvern Bandaríkjadal og 
andvirðið notað til að endurgreiða 
bróðurpartinn af láni bankans til 
félagsins Serval“. Við það voru 12,8 
milljarðar króna af tæplega 12,9 
milljarða láni Serval greiddir upp. 
Þennan dag fengust 127 íslenskar 
krónur fyrir hvern Bandaríkja-
dal hjá Seðlabanka Íslands og því 
ljóst að Kaupþing umbreytti láni 
Brooks Trading á rúmlega tvö-
földu því gengi. Í ákærunni segir 
að „Al Thani hafði gengist í pers-
ónulega ábyrgð á láni Kaupþings til 

Serval, en sem fyrr segir var lánið 
til Brooks Trading veitt án ábyrgða 
og trygginga. Á endanum stóð 
Kaupþing því uppi með ótryggða 
kröfu á hendur eignalausu félagi, 
þ.e. Brooks, en krafa á Serval, 
sem tryggð var með persónulegri 
ábyrgð, hafði verið greidd niður 
með lánsfé bankans til Brooks“. 

2008

2009

2010

2012

Þórður Snær 
Júlíusson
thordur@fréttabladid.is

HINIR ÁKÆRÐU Sérstakur saksóknari hefur ákært þá Hreiðar Má Sigurðsson, Magnús Guðmundsson, Sigurð Einarsson og Ólaf 
Ólafsson vegna meintra umboðssvika og markaðsmisnotkunar. Allt að sex ára fangelsi bíður þeirra ef þeir verða sakfelldir.
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Framtíðin er skýr 
hjá Sony

ÞEGAR MYNDGÆÐIN SKIPTA MÁLI! 
40” 3D LED SJÓNVARP KDL-40HX723

GLÆSILEGT 46” 3D LED HÁGÆÐASJÓNVARP 
MEÐ X-REALITY 200HZ MYNDVINNSLU KDL-46EX720

EINSTÖK HÖNNUN! 40” 3D LED SJÓNVARP
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www.sonycenter.is

5 ára ábyrgð á öllum sjónvörpum 
án aukakostnaðar!
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Kringlunni 
588 7669

www.sonycenter.is
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 HD Upscale á DVD diskum 

Blu-Ray spilari 
fylgir

Blu-Ray spilari 
fylgir

Blu-Ray
spilari
Nettengjanlegur Blu-Ray spilari 

fylgir á meðan birgðir endast!
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VILL VIÐURKENNINGU Nepalbúinn 
Chandra Bahadur Dangi, sem er 72 
ára gamall og 56 sentimetra hár, býr 
sig undir ferðalag til höfuðborgarinnar 
Katmandú til að fá staðfestingu þess 
að hann sé minnsti maður heims.

NORDICPHOTOS/AFP

Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 8OO 66 11 

eða hjá næsta umboðsmanni.

DRÖGUM 

24.
FEBRÚAR

Nú er vinningurinn 2O milljónir á einn miða. 

Í hverri Milljónaveltu drögum við að auki út 

5 stakar milljónir, aðeins úr seldum miðum. 

MILLJÓNAVELTAN VELTUR ÁFRAM!

NÚ KEYRUM VIÐ ÚT MILLJÓNIR

ÍRAN Sendinefnd Alþjóðakjarn-
orkustofnunarinnar segist ekki 
hafa haft erindi sem erfiði í 
tveggja daga heimsókn sinni til 
Írans í vikunni. Beiðni þeirra 
um að fá að skoða herstöðina í 
Parchin var hafnað af írönskum 
stjórnvöldum.

Þá tókst ekki samkomulag um 
orðalag skýrslu, þar sem farið 
yrði yfir óleyst deilumál varðandi 
kjarnorkuáform Írana.

„Við tókum þátt í uppbyggileg-
um anda, en ekkert samkomu-
lag tókst,“ segir Yukiya Amano, 
framkvæmdastjóri stofnunar-
innar.

„Það eru vonbrigði að Íranar 
féllust ekki á beiðni okkar um 
að heimsækja Parchin, hvorki á 
fyrri né seinni fundi okkar.“

Ali Khameini, erkiklerkur og 
æðsti leiðtogi Írans, ítrekaði hins 
vegar í gær að kjarnorkuáform 
landsins snerust ekki um að koma 
sér upp kjarnorkuvopnum, heldur 
væri tilgangurinn friðsamlegur.

Hann sagði í sjónvarpsávarpi í 
gær að leiðtogar Vesturveldanna 
vissu fullvel „að við erum ekki á 
höttunum eftir kjarnorkuvopnum 

vegna þess að íslamska lýðveld-
ið Íran lítur á það sem synd að 
eiga kjarnorkuvopn“. Hann sagði 
Írana líta svo á að það sé bæði 
„gagnslaust, skaðlegt og hættu-
legt“ að vera með slík vopn.

Á hinn bóginn sagði hann að sá 
árangur, sem íranska þjóðin hefði 
náð í kjarnorkuvinnslu, hafi fært 
þjóðinni bæði virðingu og stolt. 
Auk þess færi kjarnorkuvopn 
þjóðinni engin völd.

Vaxandi þrýstingur hefur verið 
á Íran frá Vesturlöndum vegna 
þess að írönsk stjórnvöld hafa 
ekki sýnt kjarnorkustofnun Sam-
einuðu þjóðanna fulla samvinnu.

Jafnframt hafa orðið háværari 
raddir um að hugsanlega verði 
gerðar árásir á Íran til að stöðva 
kjarnorkuáform þeirra. Helst 
hefur þá komið til tals að Ísra-
elar hugsi sér til hreyfings og séu 
jafnvel þegar farnir að undirbúa 
árásir á kjarnorkubúnað Írans.

Nú síðast í gær hafa Rússar 
varað Ísraela við því að gera árás 
á Íran.

„Að sjálfsögðu myndi hvers 
kyns hernaður gegn Íran hafa 
skelfilegar afleiðingar fyrir 
þennan heimshluta og fyrir öll 
alþjóðasamskipti,“ sagði Gennadí 
Gatilov, aðstoðarutanríkisráð-
herra Rússlands, á blaðamanna-
fundi í Moskvu í gær.

„Ég vona að Ísraelar átti sig 
á öllum þessum afleiðingum,“ 
sagði hann enn fremur, „og þeir 
ættu einnig að hugleiða afleið-
ingar slíkra aðgerða fyrir sig 
sjálfa.“ 
 gudsteinn@frettabladid.is

Tveggja daga heimsókn SÞ 
til Íran skilaði ekki árangri
Kjarnorkueftirlit SÞ segir það vonbrigði að Íranar hafi ekki viljað leyfa skoðun herstöðvar í Parchin. Leið-
togi Írans segir syndsamlegt að eiga kjarnorkuvopn. Rússar vara Ísrael við árásum á kjarnorkubúnað Írans.

STOLTUR AF KJARNORKUAFREKUM Ali Khameini, erkiklerkur Írans, á fundi með 
írönskum kjarneðlisfræðingum þar sem hann sagði þeim að halda áfram sínu mikil-
væga starfi. NORDICPHOTOS/AFP

SVÍÞJÓÐ Sænskur maður, sem 
fannst í bíl sínum á föstudag eftir 
að hafa verið fastur í tvo mánuði, 
hafði búið í bílnum frá því um mitt 
síðasta ár. Þetta segja sænskir 
fjölmiðlar. 

Maðurinn heitir Peter Skyll-
berg og er 44 ára gamall. Honum 
var bjargað úr bílnum, sem hafði 
snjóað inni á fáförnum vegi. Skyll-
berg segist ekki hafa borðað síðan 
19. desember, þegar bíllinn festist. 
Hann segist hafa lifað á snjó, en 
hann er mjög máttfarinn og hefur 
lítið getað tjáð sig við lögreglu. 

Verslunareigandi í nágrenni 
við staðinn þar sem maðurinn 
fannst hefur sagt við fjölmiðla að 
maðurinn hafi vanið komur sínar 

þangað í byrjun sumars. Hann 
hafi sagst búa í skóginum og sofa 
ýmist í tjaldi eða í bílnum. Hann 
hafi misst vinnuna sem smiður í 
Örebro. Aftonbladet hefur einnig 
eftir ónafngreindum manni sem 
þekkir Skyllberg að hann hafi 
verið skuldum vafinn og lánar-
drottnar verið á eftir honum. Hann 
hafi því látið sig hverfa í maí og 
ekki látið heyra í sér síðan. 

Efasemdir hafa vaknað um að 
maðurinn hafi í raun lifað í 60 daga 
án matar. Prófessor í næringar-
fræði við Uppsalaháskóla segir að 
ólíklegt sé að fólk geti lifað svona 
lengi án matar, en mögulegt sé að 
kuldinn hafi hjálpað til. Frostið 
náði allt að 30 gráðum.  - þeb

Efasemdir um sögu Svíans sem bjó í bíl:

Missti vinnuna og 
bjó í bílnum

BÍLLINN Bíll mannsins fannst á þessum fáfarna vegi fyrir helgi, en vegurinn er aðeins 
ruddur nokkrum sinnum á ári.  NORDICPHOTOS/AFP

FRAKKLAND Yfirheyrslum yfir Dom-
inique Strauss-Kahn, fyrrverandi 
yfirmanni Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins, var haldið áfram í gær í Frakk-
landi, þar sem hann hefur verið í 
gæsluvarðhaldi síðan á þriðjudag.

Strauss-Kahn er grunaður um 
að hafa stundað svallveislur, bæði 
í París og í Washington, þar sem 
vændiskonur voru meðal gesta. 
Rannsókn lögreglunnar snýst eink-
um um það hvort vændishringur 
hafi útvegað vændiskonur í veislur 
á Carlton-hótelinu í borginni Lille. 
Strauss-Kahn gæti átt yfir höfði 
sér ákærur fyrir að hafa misnotað 

fé, komi í ljós að borgað hafi verið 
fyrir svallveislurnar með fé frá 
fyrirtækjum.

Þetta er í annað sinn sem 
Strauss-Kahn situr í fangelsi grun-
aður um kynferðistengd brot. Mál 
gegn honum í New York fyrir 
nauðgun á hótelþernu síðastliðið 
vor var fellt niður. Sjálfur segist 
Strauss-Kahn ekkert hafa brotið 
af sér. Einn lögmanna hans sagði 
nýverið í útvarpsviðtali að Strauss-
Kahn hafi ekki vitað að konurnar 
væru vændiskonur: „Hann hefði 
ekki getað áttað sig auðveldlega á 
því, enda er fólk ekki alltaf í fötum 

í svona veislum, eins og þú getur 
ímyndað þér, og ég skora á þig að 
sjá muninn á naktri vændiskonu og 
öðrum nöktum konum.“ - gb

Situr í gæsluvarðhaldi í Frakklandi vegna gruns um tengsl við vændishring:

Strauss-Kahn aftur í vanda

STRAUSS-KAHN Öðru sinni settur í 
fangelsi vegna gruns um kynferðisbrot.

NORDICPHOTOS/AFP

NOREGUR Haraldur Noregskonung-
ur og Sonja drottning munu prýða 
nýja mynt sem Seðlabanki Noregs 
ætlar að búa til í tilefni af 75 ára 
afmælum hjónanna á árinu. 

Myntin verður úr silfri og verða 
í mesta lagi slegin fjörutíu þúsund 
stykki af henni. Myntin verður 
200 norskar krónur. 

Haraldur konungur verður 75 
ára á mánudag, en mun ekki halda 
upp á afmælið. Hann hyggst vera í 
útlöndum á afmælisdaginn og vilji 
ekki halda upp á daginn.  
 - þeb

Noregskonungur 75 ára: 

Slá nýja mynt 
fyrir konung

MÁLÞING Forvarnarstarf í kyn-
ferðisbrotum gegn börnum er 
samfélaginu nauðsynlegt og 
sparar til lengri tíma mikið 
fjármagn. Þetta er meðal þess 

sem kemur 
fram í fyrir-
lestri Sigríðar 
Björnsdóttir, 
verkefnastjóra 
Blátt áfram, 
á málþinginu 
Framtíð barna 
sem haldið 
verður í Öskju 
í Háskóla 
Íslands í dag. 

„Við munum á þessu ári 
standa fyrir fræðandi brúðu-
leikhússýningum í öllum grunn-
skólum landsins fyrir börn í 2. 
bekk og svo bjóðum við einn-
ig upp á námskeiðið Verndari 
barna fyrir fullorðna. Okkur 
vantar aukið fjármagn til að 
geta rannsakað áhrif forvarna-
starfs okkar en við teljum okkur 
geta sýnt fram á umtalsverðan 
árangur á þeim sjö árum sem 
við höfum starfað,“ segir Sig-
ríður. 

Íslenskar rannsóknir hafa 
sýnt fram á að 27% barna hafa 
fyrir 18 ára aldur orðið fyrir 
kynferðislegu ofbeldi. Sigríður 
bendir á mikilvægi þess að fag-
aðilar þekki þau varúðarmerki 
sem kunna að birtast hjá fórnar-
lömbum kynferðisofbeldis.  - bg

Málþing um velferð barna:

Forvarnir spara 
umtalsvert fé

SIGRÍÐUR 
BJÖRNSDÓTTIR
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Kynþáttafordómanefnd 
Evrópuráðsins gerir ýmsar 
athugasemdir við stöðu 
mála á Íslandi í nýrri 
skýrslu sinni, þó margt 
hafi lagast á undanförnum 
árum. Skýrsla nefndarinnar 
var gerð opinber á þriðju-
dag. 

Íslensk stjórnvöld hafa ekki stað-
fest þá alþjóðasamninga sem þau 
voru hvött til að gera fyrir fimm 
árum, þegar kynþáttafordóma-
nefnd Evrópuráðsins gerði síðast 
skýrslu um stöðu mála á Íslandi. 
Þá var eindregið lagt til við 
stjórnvöld að þau staðfestu ýmsa 
alþjóðasamninga. Tólfti viðauki 
við mannréttindasáttmála Evr-
ópu, sem kveður á um bann við 
mismunun að því er varðar rétt-
indi sem tryggð eru í lögum, hefur 
verið undirritaður en ekki fullgilt-
ur. Aðrir samningar sem um ræðir 
eru endurskoðaður félagsmálasátt-
máli Evrópu, sáttmáli UNESCO 
gegn mismunun á sviði menntunar, 
rammasamningur um vernd þjóð-
ernisminnihlutahópa og Evrópu-
sáttmáli um svæðisbundin tungu-
mál og tungumál minnihlutahópa. 
Þá voru stjórnvöld hvött til að 
undirbúa staðfestingu alþjóða-
samnings um vernd réttinda allra 
farandverkamanna og fjölskyldu-
meðlima þeirra og viðbótarbókun 
við sáttmála gegn tölvuglæpum.

Vilja breytta stjórnarskrá
Stjórnarskráin ætti að innihalda 
öflugri vörn gegn kynþáttafor-
dómum og misrétti að mati nefnd-
arinnar. Stjórnvöld telja að 65. 
grein hennar veiti nægilega vernd. 
Greinin kveður á um að allir skuli 
vera jafnir fyrir lögum og njóta 
mannréttinda án tillits til kyn-
ferðis, trúarbragða, skoðana, þjóð-
ernisuppruna, kynþáttar, litarhátt-
ar, efnahags, ætternis og stöðu að 
öðru leyti. 

Ríkisborgararéttur frá Alþingi 
getur skapað ójafnræði
Kynþáttafordómanefndin hefur 
áhyggjur af tveimur ákvæðum í 
nýjum lögum um íslenskan ríkis-
borgararétt. Í fyrsta lagi hefur 
nefndin áhyggjur af því að hægt 
sé að neita umsækjendum um 

ríkis borgararétt ef þeir hafa hlot-
ið sekt eða fangelsisdóm, eða eru 
grunaðir um refsiverðan verkn-
að. Þannig geta minniháttar brot 
sem sektir liggja við útilokað að 
einstaklingar geti fengið ríkis-
borgararétt. Nefndin telur þetta 
ákvæði óþarflega strangt og sam-
rýmast ekki meginreglu um með-
alhóf. Frumvarp um breytingar á 
þessum lögum er til umfjöllunar í 
allsherjarnefnd Alþingis nú og þar 
er miðað við hærri sektir en áður.

Þá verða umsækjendur að stand-
ast íslenskupróf eða fá undanþágu 
frá því. Þrátt fyrir að prófið sé 
talið tiltölulega auðvelt þá eiga ein-
staklingar, einkum frá Suðaustur-
Asíu, sérstaklega erfitt með að 
fullnægja þessu skilyrði. Stjórn-
völd eru því hvött til að tryggja að 
lestrarkennsla og íslenskunám-
skeið séu aðgengileg sem víðast. 

Þá er í skýrslunni gerð athuga-
semd við að Alþingi geti veitt 
íslenskan ríkisborgararétt. Þessi 
aðferð hafi verið notuð þegar ein-
staklingar geta ekki náð tökum á 
íslensku þrátt fyrir viðleitni og 
einnig þar sem fólk hefur framið 
smávægileg brot. Nefndin segir 
að þótt þessi tilhögun teljist jafn-
gilda þrautaúrræði eða lokaáfrýj-
un, þá mætti einnig líta svo á að 
hún skapi óvissu og ójafnræði. 

Engar ákærur vegna kynþáttamis-
réttis
Stjórnvöld hér á landi voru hvött 
til þess fyrir fimm árum að grípa 
til aðgerða til að tryggja að ákvæð-
um hegningarlaganna um kyn-
þáttafordóma og misrétti yrði beitt 
skilvirkt. Lagt var til að rannsakað 
yrði hvers vegna kvartanir væru 
jafn fáar og raun ber vitni. 

Frá árinu 2003 hafa hvorki 
verið gefnar út ákærur fyrir brot 
á banni við kynþáttamisrétti né 
fyrir brot á grein um bann við 
kynþáttahatri. Frjáls félagasam-
tök hafa ekki heldur fengið kvart-
anir frá fórnarlömbum kynþátta-
fordóma undanfarin ár. Nefndin 

fagnar þessum jákvæðu merkjum 
en bendir engu að síður á að hér 
á landi er enginn sérhæfður aðili 
sem fórnarlömb geta snúið sér til. 
Slíkt embætti ætti að vera óháð 
lögreglu og ákæruvaldinu og fara 
með rannsókn ásakana um ósæmi-
lega hegðun af hálfu lögreglunnar. 

Þá hefur verið þrýst á að íslensk 
stjórnvöld innleiði ákvæði sem 
kveði á um sérstaka refsiþyngingu 
ef kynþáttafordómar liggja að baki 
broti, en það hefur ekki verið gert.  

Fá tilvik ekki afsökun
Stjórnvöld hafa verið hvött til 
þess að tryggja að allir sem koma 
að refsiréttarkerfinu, lögmenn, 
lögregla, ákæruvaldið og dóm-
arar, búi yfir góðri þekkingu á 
lagaákvæðum um kynþáttafor-
dóma og misrétti og hvernig megi 
koma auga á fordóma sem afbrota-
hvata. Sú staðreynd að glæpir af 
þessu tagi eru mjög sjaldgæfir á 
Íslandi réttlætir ekki að þeim sé 
gefinn lítill gaumur við þjálfun 
þeirra sem að þeim koma, að mati 
nefndarinnar. Lagt var til að aukin 
áhersla yrði á að veita lögreglunni 
góða þjálfun á sviði mannréttinda 
og jafnréttis til að auka skilning á 
menningarlegri fjölbreytni. Þessi 
atriði eru nú hluti af grunnþjálfun 
í Lögregluskólanum. 

Þá er hvatt til þess að stjórn-
völd komi á fót miðstöð þar sem 
innflytjendur eigi aðgang að sér-
hæfðri aðstoð og þjónustu. Eftir 
að Alþjóðahúsi var lokað er eina 
slíka miðstöðin fjölmenningar-
setur undir velferðarráðuneytinu, 
sem er staðsett á Ísafirði. Nefndin 
vill að miðstöð verði komið upp í 
höfuðborginni, því þar séu lang-
flestir innflytjendur. 

FRÉTTASKÝRING: Skýrsla Evrópunefndar gegn kynþáttafordómum og umburðarleysi um Ísland 

Þórunn Elísabet 
Bogadóttir
thorunn@frettabladid.is

Innflytjendur sem eru á atvinnuleysisbótum eiga rétt á ókeypis íslensku-
kennslu, en fjárframlög til íslenskukennslu fyrir aðra útlendinga hafa verið 
skorin niður. Ríkið niðurgreiddi tungumálakennsluna mjög mikið fram til 
ársins 2009, en síðan þá hefur verið niðurgreitt um helming. Stéttarfélög 
niðurgreiða svo allt að þrjátíu prósent til viðbótar fyrir fólk á vinnumarkaði 
svo vinnandi fólk þarf aðeins að greiða um tuttugu prósent. Nefndin segist 
hins vegar hafa fengið upplýsingar um að sú fjárhæð reynist mörgum erfið. 

Stjórnvöld hér á landi ættu að grípa til aðgerða sem miða að því að 
gera innflytjendum kleift að læra opinbert tungumál þjóðarinnar, sem er 
lykilþáttur í aðlögun. Ekki á að líta svo á að sú aðlögun sé alfarið á ábyrgð 
innflytjendanna sjálfra, segir í skýrslunni. „Þetta er sérstaklega mikilvægt 
í löndum þar sem innflytjendur eiga það á hættu að umsóknum þeirra 
um ríkisborgararétt verði synjað vegna ónógrar tungumálakunnáttu, eins 
og raunin er á Íslandi.“ Skortur á íslenskukunnáttu geti haft alvarlegar 
afleiðingar í för með sér. Nefndin kveðst hafa skilning á þeim fjárhagslegu 
sjónarmiðum sem liggi að baki niðurskurði í íslenskukennslu, en telur að 
lækkun niðurgreiðslna muni hafa neikvæð áhrif. Þá er einnig hvatt til þess 
að fjárfest verði í þjálfun túlka, því viðurkennt sé að túlkunarþjónusta sé 
ekki í háum gæðaflokki hér á landi. 

Íslenskukennslu og túlkun ábótavant

Þörf er á frekari aðgerðum til að stuðla að jákvæðara viðhorfi gagnvart 
fjölbreytileika íslensks samfélags, að því er fram kemur í skýrslunni. Þar 
er vísað í rannsókn frá árinu 2010 þar sem um þrjátíu prósent Íslendinga 
vildu takmarka fjölda innflytjenda til landsins. Þar af vildu tveir þriðju setja 
skorður við innflutningi 
allra útlendinga en einn 
þriðji komu fólks með 
annan litarhátt, trú og 
menningu. Kynþáttafor-
dómar séu því sannar-
lega til staðar á Íslandi. 
Vekja þurfi almenning til 
vitundar um kynþáttafor-
dóma og auka fræðslu. 

Nefndin hefur áhyggjur 
af því að umfjöllun fjöl-
miðla, þar sem greint 
er frá ríkisfangi eða 
þjóðerni einstaklinga 
sem grunaðir eru um 
glæpi, muni auka hættu 
á fordómum og leiði til 
þess að almenningur líti 
á allt fólk sem tilheyri 
þjóðfélagshópunum sem 
glæpamenn. 

Sjónvarpsstöðin 
Omega hefur viðhaft 
fjandsamleg ummæli um múslima. Þá hafa vefsíður birt fjandsamleg 
ummæli um múslima og nokkrar vefsíður hafa verið stofnaðar í þeim til-
gangi að dreifa bröndurum byggðum á kynþáttafordómum. Engar kvartanir 
hafa borist lögreglu og því hefur ekkert verið gert í þessum málum.

Kynþáttaofbeldi er ekki sérstakt vandamál á Íslandi þó upp komi 
einangruð tilvik. Í skýrslunni er tekið dæmi af feðgum frá Kúbu sem yfirgáfu 
landið í kjölfar ofbeldis þar sem ráðist var að heimili þeirra og þeim hótað. 
Nefndin segir að viðbrögð við þeim atburðum hafi vakið athygli sína, en 
ganga var haldin til stuðnings feðgunum og gegn kynþáttafordómum. 

Fordómar sannarlega til staðar 

RÁÐIST Á HEIMILI Kúbverskir feðgar flúðu landið 
eftir að ráðist var að heimili þeirra árið 2010. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gera má betur í baráttu 
við misrétti og fordóma

MANNLÍF Engar ákærur hafa verið gefnar út vegna kynþáttamisréttis frá árinu 2003 og félagasamtökum hafa ekki borist kvartanir 
heldur. Þessu er fagnað í skýrslu nefndar gegn kynþáttafordómum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Evrópunefnd gegn kynþáttafordómum og umburðarleysi (ECRI) var stofnuð 
af Evrópuráðinu og er sjálfstæður eftirlitsaðili á sviði mannréttinda. Nefndin 
hefur eftirlit með ríkjum Evrópuráðsins og greinir stöðuna í hverju ríki 
fyrir sig. Nefndin skoðar níu til tíu lönd á hverju ári og því er hvert þeirra 
heimsótt á fimm ára fresti. Skýrslan sem nefndin skilaði nú um Ísland er sú 
fjórða sem gerð hefur verið. 

Hvað gerir kynþáttafordómanefnd?

Menntun getur komið að mikilvægu gagni í baráttu gegn kynþáttafor-
dómum og umburðarleysi með fræðslu um fjölbreytileika mannlífs, segir í 
skýrslunni. Börn ættu að eiga kost á að fræðast um mismunandi trúarbrögð 
en bjóða ætti upp á valkosti fyrir nemendur sem vilja ekki sækja trúar-
bragðakennslu þar sem áhersla er lögð á ríkistrúna, eins og gert er hér á 
landi. Hægt er að fá undanþágu frá slíkum tímum en ekkert annað fag er 
boðið í staðinn. Nefndin segist hafa veitt því athygli að viðburðir sem tengist 
kristinni trú fari stundum fram á skólatíma. Athugasemdir hafi borist um að 
börnum þyki þau litin hornauga ef þau taki ekki þátt. 

Nefndin telur það eina helstu framförina að í lögum hafi áætlanir um 
móttöku nemenda sem hafa ekki íslensku sem móðurmál verið settar fram. 
Í lögunum er einnig kveðið á um rétt til að fá kennslu í íslensku sem öðru 
tungumáli. 

Trúarbragðakennsla getur gert mikið gagn



Dagana 23. - 29. febrúar. 

Glæsilegur kaupauki* að verðmæti 11.000kr. 
fylgir þegar verslað er fyrir 5.900kr. eða meira.

Líttu við og kynntu þér það allra nýjasta frá Clarins og 
fáðu þér prufu af kremi sem hentar þinni húðtegund.

Clarins dagar í verslunum Hagkaups
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VÍSINDALEG
FRAMÞRÓUN

Extra-Firming
Day

Rannsóknir Clarins hafa 
leitt í ljós það sem til þarf
til þess að viðhalda stinnri 
húð.
Nýja Extra-Firming
dagkremið er eina kremið 
frá Clarins sem er stút-
fullt af þykkni úr jurtum
sem byggja upp og styrkja
þéttleika húðarinnar.*
Andlitshúðin verður stinnari
og hrukkur minna sjáanlegar.
Haltu yfirbragði húðarinnar
stinnu. Minnkaðu línur. Sjáðu
af hverju eitt er selt á 8 sekúndna
fresti í heiminum.**
Clarins er frumkvöðull til 
árangurs og  í 1.sæti þegar
kemur að lúxushúðsnyrtivörum
á Evrópumarkaði.***

*Ex vivo próf. **Samkvæmt sölutölum,
allra vara í Extra Firming línunni.
***Heimild: European Forecasts.

Stinnari húð
þökk sé
Clarins
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ÍSLANDSNAUT FERSKT 
UNGNAUTASNITSEL

ÍSLANDSNAUT FERSKT 
UNGNAUTAGÚLLAS

1998

1998

1395

KJARNAFÆÐI FERSKT 
KRYDDAÐ HEIÐALAMBFROSNIR 

NAUTABORGARAR

1598
620 GR FROSIÐ
100% NAUTAHAKK
620 GR FROSIÐ

798

NÝBAKAÐ Í VERSLUNUM BÓNUS

BÓNUS 4 STK. KORNKUBBAR

198

359 KR.

139 KR. 
bónus pylsur og 

pylsubrauð 
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ppyyllssuubbrraauuðð

ARR BÓNUS KJARNABRAUÐ
600GR

198

FLORIDASAFI 1 LTR.

179

ÐÐ
98

ÓMISSANDI MEÐ ÖLLUM MAT !

2298

2298

ALI FERSKAR KJÚKLINGAGBRINGUR

ALI FERSKT KJÚKLINGAFILLETFILLET

20% MEIRA MAGN

498
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PERUR Í LAUSU

195

EPLI PINK LADY

398195

APPELSÍNUR FUJI EPLI PÖKKUÐ

195

359

AVOCADO Í LAUSU 
495 KR.KG 

Einómettuðu fitusýrurnar og næringar-
innihald avocado hjálpa til við 

efna-skiptahraða líkamans og dregur 
úr þörfinni á ofáti. Einómettaðar 

fitusýrur hjálpa til við að lækka LDL 
kólesterólið sem oft er nefnt það slæma 
og þær stuðla einnig að hækkun á HDL 
kólesteróli sem er talið vera hið góða.

LÁRPERAN

GUL EPLI 

159

JONAGOLD EPLI

159

498498498

ONAAGOOLDD PPJONNAAGAGGOOLLLDD EE LPPPPLLLLII GUL EPGUL E LIPLLI

FROSIÐ SPERGILKÁL OG FROSIN GRÆMETISBLANDA M. 
SPERGILKÁLI, GULRÓTUM OG HVÍTKÁLI: MAGN 1 KG.
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46ÍSLENSKAR KARTÖFLUR Í LAUSU: 
RAUÐAR OG HVÍTAR

59

59

129

GULUR LAUKUR Í LAUSU

RAUÐRÓFUR Í LAUSU

UR LAUKUR Í LAUSU

ÓMISSANDI EFTIR SALTKJÖTIÐ
VATNSMELÓNUR

195
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hagur heimilanna

Hollustumerkið Skráargatið 
verður tekið upp á Íslandi 
á næstunni. Þar með eiga 
neytendur að geta gengið 
að því vísu að matvæli sem 
merkt eru með þessu merki 
uppfylli þá kröfu að vera 
hollust í sínum flokki. Myll-
an hefur beðið spennt eftir 
þessari leið til þess að koma 
á framfæri hollum vörum 
sínum, að sögn Iðunnar 
Geirsdóttur, matvælafræð-
ings hjá fyrirtækinu.

Skráargatið, sem er eitt elsta holl-
ustumerkið í Evrópu, var tekið 
upp í Svíþjóð 1989. Fyrir þremur 
árum gengu Danir og Norðmenn 
til samstarfs við Svía um merkið. 
Vegna samstarfsins þurfti að taka 
tillit til ýmissa nýrra matvæla og 
ólíkra neysluvenja. Breyta varð 
bæði skilyrðunum og matvæla-
flokkunum til þess að kerfið hent-
aði betur stærri og fjölbreyttari 
hópi neytenda. Mögulega leggja 
Íslendingar fram óskir og/eða 
kröfur varðandi endurskoðun á 
matvælaflokkum og/eða skilyrð-
um fyrir Skráargatinu. 

Alls eru nú skilgreindir á 
þriðja tug matvælaflokka sem 
geta notað Skráargatið og til ein-
földunar hafa þeir verið dregnir 
saman í níu hópa, það er mjólk og 
mjólkurvörur, fita og olíur, kjöt 
og kjötvörur, fiskur og fiskafurð-
ir, tilbúnir réttir, brauð og korn-
vörur, ávextir og grænmeti. 

Sem dæmi um skilyrði má 
nefna að mjólk og sýrðar mjólk-
urvörur án viðbættra bragðefna 
mega ekki innihalda meira magn 
af fitu en 0,7 g í hverjum 100 g 

vörunnar. Heildarsykurmagn í 
sýrðum mjólkurvörum með við-
bættum bragðefnum verður að 
vera undir 9 g í 100 g. MS hefur 
þegar merkt Skyr.is drykki með 
Skráargatinu þó svo að hollustu-
merkið hafi ekki enn verið tekið 
formlega í notkun.

Brauð má ekki innihalda meira 
en 7 g af fitu og ekki meira en    
0,5 g af salti í hverjum 100 g. Hins 
vegar þarf brauð að innihalda að 
minnsta kosti 5 g af trefjum í 
hverjum 100 g.

Iðunn Geirsdóttir, matvæla-
fræðingur hjá Myllunni, segir 
fyrirtækið þegar með á markaði 
sjö brauðtegundir sem uppfylla 
skilyrði Skráargatsins. „Það eru 
Eyrarbrauð, nýja brauðið Lífs-
korn, tvær tegundir af maltbrauði, 
danskt rúgbrauð og speltbrauð. 
Við eigum eftir að draga úr salt-
magni í fleiri tegundum af rúg-
brauði en við stöndum vel hvað 
varðar viðmið um magn trefja, 
fitu og sykurs í þeim,“ segir Iðunn.

Hún getur þess að gerð sé krafa 
um að 25 prósent af mjölinu séu 
heilkorn en heilkorn er heilt fræ 
korntegundar (kím, fræhvíta 
og klíð). „Heilkorn getur verið 
kornið sjálft eða heilmalað korn. 
Fræ eins og hörfræ og sólkjarnar 
flokkast ekki undir heilkorn þótt 
þau séu líka afar holl. Heilkorna-
skilgreiningin segir ekki alla sög-
una.“

Að sögn matvælafræðingsins 
hefur Myllan beðið lengi eftir leið-
um til þess að koma á framfæri 
hollum vörum sínum á sýnileg-
an hátt. „Við erum ánægð með að 
Skráargatið hafi verið samþykkt 
en munum bíða með að merkja 
vörurnar þar til Matvælastofnun 
hefur sett formlega umgjörð utan 
um þetta.“

 ibs@frettabladid.is

Vara merkt Skráar-
gatinu er hollust í 
sínum flokki

Í MYLLUNNI Til þess að mega bera Skráargatið má brauð ekki innihalda meira en     
7 g af fitu og 0,5 g af salti í hverjum 100 g. Innihald trefja verður að vera að minnsta 
kosti 5 g í hverjum 100 g. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GÓÐ HÚSRÁÐ 
 Viðbrenndir pottar
Í stað þess að henda potti má láta 
reyna á húsráð sér til bjargar.

Því hefur til dæmis verið fleygt að 
lyftiduft kunni að koma að notum 
í aðstæðum þar sem kolsvartar 
viðbrenndar matarleifar eru eins og 
límdar í botninn á pottinum. Þá er 
sett í pottinn eins og ein matskeið 
af lyftidufti, eða matarsóda, og góð 
botnfylli af vatni. Þetta er svo látið 
sjóða upp og eiga þá matarafgang-
arnir og sótið að losna upp af botn-
inum. Annar kostur mun svo vera að 
setja skvettu af uppþvottavélardufti 
í botnfylli af vatni í potti sem svona 
er fyrir komið og láta liggja í 15 til 
20 mínútur. Eftir það á að nægja að 
skola óhreinindin burt.  - óká

EFNAHAGSMÁL Laun landsmanna 
stóðu í stað í janúar frá mán-
uðinum á undan. Þetta leiðir 
launavísitala Hagstofu Íslands í 
ljós en gildi hennar fyrir janúar-
mánuð var birt í gær.

Kaupmáttur launþega minnkaði 
því um 0,3% í mánuðinum þar sem 
vísitala neysluverðs hækkaði um 
0,3%. Er janúar þar með annar 
mánuðurinn í röð þar sem kaup-
máttur lækkar en hann lækkaði 
um 0,1% í desember. Á síðustu tólf 
mánuðum hefur kaupmáttur launa 
þrátt fyrir þetta aukist um 2,5%.

Fram kemur í Morgunkorni 

greiningardeildar Íslandsbanka 
að búast megi við nokkurri hækk-
un á kaupmætti í febrúar vegna 
þeirra kjarasamningsbundnu 
hækkana sem tóku gildi um síð-
ustu mánaðamót. Laun flestra á 
almennum markaði hækkuðu um 
3,5%.

Vísitala kaupmáttar launa 
stendur nú í 110,8 stigum og hefur 
hækkað um rúmlega 6,4% frá því 
að hún náði sínu lægsta gildi í maí 
árið 2010. Kaupmáttur er þó enn 
talsvert minni en þegar hann var 
mestur fyrir hrun í janúar 2008. 
Nemur munurinn 7,8%. - mþl

Gert ráð fyrir kaupmáttaraukningu í febrúar:

Kaupmáttur örlítið dregist saman

KAUPMÁTTUR Greiningardeild Íslands-
banka á von á því að kaupmáttur launa 
hafi aukist nokkuð í febrúar vegna 
kjarasamningsbundinna launahækkana.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Danska matvælastofnunin hefur bannað framleiðendum að nota orðið ofur-
ávexti, það er að segja superfrugter, superfruit eða powerfruit, á umbúðir 
ávaxtadrykkja. Framleiðendurnir eru ósammála stofnuninni um að orðin séu 
villandi. Þeir segja að hollusta ávaxtanna réttlæti nafnið sem þeim er gefið. 
Matvælastofnunin í Danmörku segir að ekki hafi verið sannað að um ofurávexti 
sé að ræða. Sumir framleiðendanna segjast nú hafa selt þessar vörur sínar 
til annarra landa þar sem menn hafi ekki áhyggjur af fyrrgreindum nöfnum á 
drykkjunum.

■ Matvæli

Bannað að kalla ávexti ofurávexti 

Norskir vísindamenn hafa þróað aðferð til þess að fjarlægja meirihluta krabba-
meinsvaldandi efnis, akrýlamíðs, úr kartöflum sem á að steikja. Efnið finnst ekki 
í matvælum sem eru framleidd eða elduð við suðuhitastig, heldur myndast 
það í mestu magni í kolvetnaríkum matvælum sem eru hituð mikið. Hefur það 
fundist í kartöfluflögum, steiktum kartöflum, djúpsteiktum kartöflum, hrökk-
brauði, kexi og smákökum. 

■ Matvæli

Fjarlægja krabbameinsmyndandi efni

418 
KRÓNUR  var meðalverðið á einu kílói af agúrkum í nóvember sam-
kvæmt mælingu Hagstofu Íslands. Verðið hefur ríflega tvöfaldast frá 
árinu 2005 þegar kílóverðið var 194 krónur að meðaltali.
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4 nætur 27. apríl - 1. maí 

Madrid
í vor með VITA

Madrid er borg menningar og lista, fótbolta, matar og mannlífs, og það fram á rauða nótt. 
Borg sem kemur skemmtilega á óvart með breiðstræti sín, öngstræti, göngugötur, fögru 
hallir og kirkjur, heimsfrægu myndlistarsöfn, gróðursælu almenningsgarða, hjalandi  
gosbrunna og síðast en ekki síst iðandi mannlíf.

Verð frá 99.900 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar 
M.v. 2 í tvíbýli á Melia Hotel Galgos með morgunverði 27. apríl í fjórar nætur.
Innifalið: flug, flugvallarskattar, gisting með morgunverði og íslensk fararstjórn. 

*Verð án Vildarpunkta 109.900 kr. 

Kristinn R. Ólafsson er þekktastur fyrir 
útvarpspistla sína frá Spáni í 30 ár en 
hann hefur búið í Madrid síðan 1977 
og er án efa einna fróðastur Íslendinga 
um Spán nútímans og sögu landsins og 
menningu. 

27. apríl, 4 nætur Fararstjóri: Kristinn R. ÓlafssonMadrid á Spáni

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is



23. febrúar 2012  FIMMTUDAGUR18

Umsjón: nánar á visir.is 

Endurskoðunarfyrirtækið 
Deloitte vinnur á ári hverju 
skýrslu um tekjur stærstu 
knattspyrnuliða heims. Í 
nýútkominni skýrslu er 
varpað ljósi á þá gríðarlegu 
þýðingu sem Meistaradeild-
in hefur fyrir stóru félags-
liðin í Evrópu.

Spænsku risarnir í Real Madrid 
voru tekjuhæsta knattspyrnulið 
heims á síðasta tímabili. Er þetta 
sjöunda árið í röð sem Real Madrid 
trónir á toppi tekjulistans í alþjóð-
legum fótbolta en endurskoðunar-
fyrirtækið Deloitte vinnur á ári 
hverju skýrslu um tekjur 20 stærstu 
knattspyrnuliða heims.

Nýjasta útgáfa skýrslunnar kom 
út í síðustu viku en eins og áður 
sagði var Real Madrid á toppi 
listans með tekjur sem námu 480 
milljónum evra, jafngildi 87,5 millj-
arða íslenskra króna. Erkióvinir 
þeirra í Barcelona voru í öðru sæti 
með 451 milljón evra í tekjur en 
liðin eru í sérflokki á toppi listans.

Í þriðja sæti voru ensku meistar-
arnir í Manchester United með 367 
milljóna evra tekjur og í því fjórða 
þýska stórliðið Bayern München 
með tekjur upp á 321 milljón. Önnur 
félög á listanum voru með tekjur á 
bilinu 115 til 250 milljón evrur en 
næst á eftir Bayern koma ensku 
liðin Arsenal og Chelsea og ítölsku 
liðin AC og Inter Milan.

Í skýrslu Deloitte er einnig að 

finna umfjöllun um þýðingu Meist-
aradeildarinnar fyrir tekjustreymi 
bestu liða Evrópu. Þá er vakin 
athygli á þeim mun sem er á pen-
ingunum í boði í Meistaradeildinni 
og í Evrópudeildinni, hinni keppni 
evrópska knattspyrnusambandsins.

Á síðasta tímabili var alls 754 
milljónum evra deilt milli þeirra 
32 liða sem tóku þátt í riðlakeppni 
Meistaradeildarinnar. Til saman-
burðar fá þau 56 lið sem taka þátt í 
riðlakeppni Evrópudeildarinnar 150 
milljónir evra. Þessi munur hefur þó 
dregist aðeins saman eftir að gamla 
UEFA-Evrópukeppnin breytti um 
nafn, varð að Evrópudeildinni, og 
hlaut nýja styrktaraðila árið 2009. 
Þannig hefur sú upphæð sem dreift 
er til liðanna í keppninni næstum 
fjórfaldast á þremur árum.

Tekjur frá Evrópudeildarþátttöku 
geta skipt lið sem komast sjaldan í 
Evrópukeppni nokkru máli. Fyrir 
þau lið sem eru vön að keppa í 
Meistaradeildinni eru þetta þó ekki 
sérstaklega háar fjárhæðir. Þannig 
hlaut slóvakíska liðið MSK Zilina 
sömu fjárhæð fyrir þátttöku í riðla-
keppni Meistaradeildarinnar á síð-
ustu leiktíð og sigurlið Evrópudeild-
arinnar. En lið Zilina tapaði öllum 
sex leikjum sínum í Meistaradeild-
inni og skoraði aðeins þrjú mörk og 

hlaut fyrir vikið minnst af öllum 
þátttökuliðum í Meistaradeildinni.

Muninn má einnig sýna fram 
á með því að bera saman tekjur 
Manchester United frá þátttöku 
sinni í Meistaradeildinni á síðustu 
leiktíð við væntar tekjur liðsins 
fyrir þátttöku í Evrópudeildinni. Í 
fyrra komst liðið alla leið í úrslita-
leik Meistaradeildarinnar og hlaut 
fyrir þátttökuna í útsláttarhluta 
keppninnar 16,1 milljón evra. Fari 
liðið alla leið og vinni Evrópudeild-
ina í vor fær það hins vegar einung-
is 4,6 milljónir evra.

Loks er í skýrslunni að finna sam-
anburð á tekjum evrópsku stórlið-
anna og tekjum liða utan Evrópu. 
Kemur í ljós að tekjur stærstu liða 
heims utan Evrópu, Corinthias og 
São Paulo í Brasilíu, myndu skila 
liðunum í kringum 50. sæti á tekju-
listanum. Voru liðin með tekjur á 
bilinu 70 til 80 milljónir evra á síð-
ustu leiktíð.  magnusl@frettabladid.is

milljónum 
evra er deilt 
milli þeirra 

32 liða sem tóku þátt í riðla-
keppni Meistaradeildarinnar.

754

Úrval notaðra bíla
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Mercedes-Benz M320 CDI
árg. 2006, ekinn 95 þús. km.
3000cc, sjálfsk. dísil 
 

  

Verð nú:  5.790.000 kr. 

Toyota Land Cruiser
árg. 2008, ekinn 82 þús. km.
2982cc, sjálfsk. dísil 
 

  
 

Verð nú:  5.790.000 kr. 

Verð áður:  6.490.000 kr.

Verð: 6.490.000 kr. Verð nú: 5.990.000 kr. 

    

Volkswagen Golf
árg. 2007, ekinn 75 þús. km.
1595cc, beinsk. bensín 

  

Verð nú:  5.790.000 kr. 

Kia cee’d LX
árg. 2010, ekinn 42 þús. km.
1396cc, beinsk. bensín 
 

  
 

Verð nú:  5.790.000 kr. Verð: 1.690.000 kr. Verð: 2.290.000 kr. 

  

  

Mazda Tribute 4x4
árg. 2006, ekinn 67 þús. km.
2967cc, sjálfsk. bensín 
 

  

Verð nú:  5.790.000 kr. 

Verð áður:  1.990.000 kr.

Toyota Yaris
árg. 2006, ekinn 71 þús. km.
1364cc, sjálfsk. dísil 
 

  

 

Verð nú:  5.790.000 kr. 

Verð nú: 1.790.000 kr. 

Verð: 1.590.000 kr. 

  

  

Kia Sorento 4x4
árg. 2007, ekinn 80 þús. km.
2497cc, sjálfsk. dísil 
 

  

Verð nú:  5.790.000 kr. 

 

Ford Escape XLT
árg. 2005, ekinn 78 þús. km.
2966cc, sjálfsk. bensín 
 

  

 

Verð nú:  5.790.000 kr. 

Verð áður:  1.490.000 kr.

Verð: 3.290.000 kr. 

Verð nú: 1.090.000 kr. 

  

  

Hyundai i10
árg. 2011, ekinn 27 þús. km.
1086cc, beinsk. bensín 
 

  

Verð nú:  5.790.000 kr. 

Verð áður:  1.690.000 kr.

Volkswagen Golf
árg. 2008, ekinn 60 þús. km.
1595cc, beinsk. bensín 
 

  

 

Verð nú:  5.790.000 kr. 

 

Verð nú: 1.590.000 kr. 

Verð: 1.890.000 kr. 

    
 

Meistaradeildin mikilvæg tekjulind

MEISTARADEILDIN Þátttaka í Meistaradeildinni er gríðarleg tekjulind fyrir bestu 
félagslið Evrópu og getur árangur liða þar skipt sköpum um hve háar tekjur liðanna 
verða á tilteknu ári. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Fjármál Manchester United hafa verið nokkuð í sviðs-
ljósinu frá því að bandaríski auðjöfurinn Malcolm Glazer 
framkvæmdi skuldsetta yfirtöku á félaginu árið 2005. Á 
miðvikudag var hálfsársuppgjör þess fyrir yfirstandandi 
leiktíð birt. Leiðir það í ljós að tekjur liðsins jukust 
um 11,8% á fyrri helmingi reikningsársins en 
þær hafa vaxið hratt síðustu misseri. Rekstrar-
kostnaður jókst hins vegar einnig nokkuð á 
tímabilinu, eða um 14,3% og voru tekjur 
fyrir fjármagnsliði, afskriftir og skatta á 
tímabilinu því einungis 4,6 milljónum 
punda hærri en í fyrra. Ólíklegt er 
talið að félaginu takist á seinni hluta 

reikningsársins að endurtaka þá aukningu sem varð 
á tekjum á fyrri hlutanum, af þeirri ástæðu helst 
að félaginu mistókst að komast upp úr riðli sínum 
í Meistaradeildinni og verður af miklum tekjum 
fyrir vikið. 

Þá kemur í ljós í uppgjörinu að félagið 
hefur nú keypt til sín eigin skuldabréf fyrir 
92,8 milljónir punda frá því að félagið 
endurfjármagnaði skuldir sínar með 512 

milljón punda skuldafjárútboði 2010. Kaupir 
félagið bréfin til þess að lækka vaxtagreiðslur 
en slíkar greiðslur námu 24,5 milljónum 
punda á fyrri helmingi reikningsársins.

Tekjur Man. Utd. jukust á fyrri hluta leiktíðarinnar

224,41 ER GENGISVÍSITALA ÍSLENSKU KRÓNUNNAR. 
 Hún hefur ekki verið hærri síðan í maí 2010 en hækkun á 
gengisvísitölu þýðir að gengi krónunnar er að veikjast.

VIÐSKIPTI Miðengi ehf., dóttur-
félag Íslandsbanka, hefur falið 
endurskoðunarfyrirtækinu PwC 
að annast formlegt söluferli á 100 
prósenta hlut Miðengis í Bláfugli, 
eða Bluebird Cargo. Bláfugl er 
íslenskt flugfélag sem sérhæfir 
sig í fraktflugi og blautleigu flug-
véla til flutningamiðlara.

Í tilkynningu frá Miðengi segir 
að söluferlið sé opið öllum áhuga-
sömum fagfjárfestum. Þá er gerð 
krafa um að fjárfestar geti sýnt 

fram á eiginfjárstöðu umfram 500 
milljónir króna.

Á árinu 2010 tapaði Blá-
fugl jafngildi rúmra 63 millj-
óna íslenskra króna á núverandi 
gengi. Í lok árs 2010 var eigið 
fé fyrirtækisins jafngildi rúm-
lega tveggja milljarða króna en 
athygli vekur að fyrirtækið sat 
í lok síðasta árs á miklu magni 
reiðufjár, eða jafngildi um 1.680 
milljóna. - mþl

PwC annast opið söluferli á Bláfugli fyrir Miðengi:

Bláfugl í opið söluferli

BLÁFUGL Eigið fé Bláfugls var rúmir tveir milljarðar króna í lok árs 2010 en það ár 
tapaði það rúmum 60 milljónum króna. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

NOREGUR Listaverð á 95 oktana 
bensíni fór allt upp í 15 krónur í 
Ósló í Noregi í vikunni, sem jafn-
gildir um 328 íslenskum krónum 
og hefur verðið aldrei verið hærra.

Í frétt á vefmiðlinum E24 segir 
að verðið hafi hækkað um tíu aura 
frá síðustu viku.

Þar segir jafnframt að útsölu-

verð gæti verið allt að krónu 
hærra í afskekktari byggðum 
landsins þar sem flutningskostn-
aður leggst ofan á verðið.

Opinberar álögur hafa einnig 
verið að hækka og tekur nú ríkið 
til sín um sjö krónur af hverjum 
seldum lítra.

  - þj

Eldsneytisverð í Noregi hækkar:

Lítrinn á 328 krónur
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@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 

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Atli Fannar Bjarkason (dægurmál) atlifannar@frettabladid.is 
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is 
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HALLDÓR

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Einkenni núverandi heimskreppu er 
erfið skuldastaða einstakra ríkja. 

Ekki er hægt að tengja kreppuna evr-
unni, heldur frekar að ákveðin ríki í 
Evrópu standa frammi fyrir erfiðleik-
um meðal annars vegna óráðsíu í rekstri 
og skuldasöfnunar, aðgerða til bjargar 
bankakerfi, og verðhækkana á eignum 
knúðum áfram af útlánaglöðum bönkum. 
Þá var þess ekki gætt að halda í sam-
keppnishæfni í alþjóðavæddum viðskipta-
heimi. Þetta þekkja Grikkir, Spánverjar 
og Ítalir.

Kreppan hefur á hinn bóginn sýnt fram 
á marga kosti myntsamstarfsins. Í fyrsta 
lagi hefur sameiginleg mynt komið í veg 
fyrir að einstök ríki bregðist við sam-
drætti með því að setja upp hindranir 
eða höft í viðskiptum sín á milli. Í öðru 
lagi kemur evran í veg fyrir að hægt sé 
að gengisfella myntir einstakra landa til 
að styrkja framleiðslu innanlands. Þess-
lags úrræði hafa í för með sér gríðarlega 
kjaraskerðingu neytenda, verðbólgu og 
skuldasöfnun og gengur því þvert gegn 
hagsmunum almennings til lengri tíma. 
Í þriðja lagi hefur evran gert sameigin-
legar aðgerðir mögulegar, þó að slík 
samstilling hafi tekið tíma og ekki verið 

þrautalaus. Þannig hefur evran í raun 
mildað áhrif alvarlegrar heimskreppu, 
samhæft aðgerðir og komið í veg fyrir 
höft, viðskiptahindranir og gengisfell-
ingar. 

Vissulega hefur kreppan leitt fram 
galla á evrusamstarfinu. Mikil vinna 
hefur verið lögð í að taka á þeim vanda-
málum. Allt eftirlit hefur verið bætt, 
aukin samvinna er um stjórn fjármála 
ríkjanna og alþjóðlegt aðhald aukið. 
Evran er því sterkari eftir kreppu en 
fyrir kreppu og verður áfram áhugaverð-
ur kostur fyrir Íslendinga. Nánara sam-
starf um stjórn ríkisfjármála er ákjós-
anlegt fyrir Íslendinga sem hafa góða 
reynslu af utanaðkomandi aga á ríkisfjár-
mál. 

Samþykki þjóðin aðild að ESB getur 
hún strax gengið inn í ERM2 samstarfið 
og um leið tengt krónu við gengi evru með 
stuðningi evrópska seðlabankans. Þannig 
næst jafnvægi í gengið og möguleiki gefst 
til afnáms hafta. Evran er ákjósanleg 
fyrir heimili og fyrirtæki á Íslandi sem 
vilja stöðugleika, minni verðbólgu, lægri 
vexti og afnám verðtryggingar. Raun-
verulegar kjarabætur fyrir íslensk heim-
ili felast í upptöku nýrrar myntar.

Skulda- eða evrukreppa?
ESB-aðild

Magnús Orri 
Schram
alþingismaður

S
jö fyrirtæki sem eru beint eða óbeint, að hluta eða í heild í 
eigu Landsbankans verða skráð í Kauphöll Íslands á næstu 
misserum, eins og Fréttablaðið sagði frá í gær. Þá hefur 
Steinþór Pálsson, forstjóri bankans, sagt að hugsanlegt sé 
að bankinn sjálfur verði skráður á markað á þessu ári og 

þá væntanlega minnihluti í honum seldur.
Landsbankinn er í meirihlutaeigu ríkisins og því óhætt að tala 

um að framundan sé mesta einkavæðing Íslandssögunnar, en um 
leið hægt að fullyrða að með því að ríkið fékk bankann í fangið og 
hann fyrirtækin hafi átt sér stað einhver mesta ríkisvæðing eða 

þjóðnýting Íslandssögunnar.
Það er af ýmsum ástæðum 

fagnaðarefni að til stendur að 
skrá þessi fyrirtæki á hluta-
bréfamarkað og í því geta falizt 
ótal tækifæri.

Í fyrsta lagi er þannig undið 
ofan af þeirri afar óheilbrigðu 
stöðu að fjöldi stórra fyrirtækja 

á samkeppnismarkaði hafi verið í eigu bankanna (og í þessu til-
viki í óbeinni eigu ríkisins). Það hefur skekkt samkeppnisstöðuna 
á viðkomandi mörkuðum og sett keppinautana í klemmu. Of hægt 
hefur gengið að renna fyrirtækjum úr mjúkum faðmi bankanna.

Í öðru lagi skiptir miklu máli að fyrirtækin séu skráð á hluta-
bréfamarkað til þess að sala þeirra sé gegnsæ og menn geti forðazt 
tortryggni og ásakanir um einkavinavæðingu eða spillingu.

Í þriðja lagi mun skráning þessara félaga í Kauphöllina efla 
hlutabréfamarkaðinn, sem þarf nauðsynlega að ná sér á strik á 
nýjan leik eftir hrun. Virkur hlutabréfamarkaður er nauðsynlegur 
til að bæta aðgang fyrirtækja að fé og fjölga möguleikum almenn-
ings og fagfjárfesta til að ávaxta fé sitt. Alltof mikið af peningum 
liggur nú í bankainnistæðum á lágum vöxtum eða í ríkisskulda-
bréfum og gerir lítið gagn í atvinnulífinu.

Í fjórða lagi fá lífeyrissjóðirnir með eflingu hlutabréfamark-
aðarins ný tækifæri til að ávaxta fé sjóðsfélaga og dreifa áhættu 
sinni. En þeir fá líka tækifæri til að beita sér í þágu þroska og 
siðvæðingar markaðarins; tækifæri sem þeir létu sér úr greipum 
ganga fyrir hrun. Páll Harðarson forstjóri Kauphallarinnar hvatti 
forsvarsmenn lífeyrissjóðanna á síðasta ársþingi landssamtaka 
þeirra til að vera virkari á hlutabréfamarkaðnum og aðhalds-
samari gagnvart félögum sem þeir fjárfesta í; ganga til dæmis 
fastar eftir því að stjórnarhættir fyrirtækja séu í lagi og ekki tekin 
óhófleg áhætta.

Með því að grípa þetta tækifæri myndu lífeyrissjóðirnir stuðla 
að heilbrigðum hlutabréfamarkaði, þar sem mistök fortíðarinnar 
yrðu ekki endurtekin, og fengju um leið færi á að bregðast við 
hluta af þeirri gagnrýni, sem að þeim var beint í úttektarskýrsl-
unni á dögunum.

Endurreisn hlutabréfamarkaðarins hefur farið vel af stað. 
Hagar, sem voru fyrsta fyrirtækið sem skráð var í Kauphöllina 
eftir hrun, hafa hækkað í verði um fimmtung og fjárfestar þannig 
fengið ágæta ávöxtun nú þegar. Það skiptir þó máli að stilla vænt-
ingum í hóf og gæta þess að hjarðhegðun útrásartímans, þar sem 
jafnvel afleitar fréttir af fyrirtækjum virtust ekki geta komið í veg 
fyrir að þau héldu áfram að hækka í verði, verði ekki endurtekin.

Mörg fyrirtæki á leið á hlutabréfamarkað:

Ótal tækifæri

Krónulaust
Ísland eftir 5 ár

Leiðin að upptöku evrunnar
VILHJÁLMUR ÞORSTEINSSON, frumkvöðull og fjárfestir.
 
Hvað kostar krónan íslensk heimili?
ÓLAFUR DARRI ANDRASON, hagfræðingur ASÍ.
 
Fundarstjóri er MARGRÉT ARNARDÓTTIR, verkfræðingur.
 
Fundurinn verður haldinn í dag, 
fimmtudaginn 23. febrúar kl. 20,  
að Skipholti 50A, 2. hæð.
 
A l l i r  v e l k o m n i r.

Ljóst
Gunnar Þ. Andersen fékk upp-
sagnarbréf á föstudaginn frá stjórn 
Fjármálaeftirlitsins. Bréfið, sem var 
birt opinberlega í gær, er býsna 
afdráttarlaust. Þar segir berum 
orðum að stjórnin hafi 
komist að þeirri niður-
stöðu að borin von væri 
að semja um málalyktir 
við Gunnar. Þar sem það 
væri orðið ljóst að hann 
væri ekki samstarfsfús 
og bullandi vanhæfur í 
þokkabót yrði honum 
sagt upp og ekki óskað 
eftir vinnuframlagi hans 

á uppsagnartíma. Orðið „ljóst“ kemur 
raunar fjórum sinnum fyrir í þessu 
eða svipuðu samhengi í bréfinu, sem 
þó er innan við síða að lengd. 

Rekinn
Málið lá með öðrum orðum 
mjög ljóst fyrir og skilaboð 
bréfsins eru eins skýr öllu 
læsu fólki og orðið getur: 
Þú, Gunnar Andersen, 
ert rekinn og því fær 

ekkert breytt – en við 
verðum samt að 

leyfa þér að 
skila and-
mælum.

Villandi
Aðalsteinn Leifsson, stjórnarformaður 
FME, lagði annan og einkennilegri 
skilning í bréfið ef marka má yfirlýs-
ingar hans í fjölmiðlum eftir að málið 
kvisaðist út. „Það hefur ekki verið 
tekin ákvörðun um að segja Gunnari 

upp störfum og ég veit ekki hvort 
sú ákvörðun verði tekin,“ sagði 
hann við Fréttablaðið. Þetta er í 
besta falli villandi hártogun hjá 

stjórnarformanninum, sem rak 
forstjórann einmitt 

fyrir að villa um 
fyrir sér. 

 stigur@frettabladid.is
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Áberandi er andstaða stjórnar-
andstöðunnar við frumvarp 

stjórnlagaráðs til nýrrar stjórnar-
skrár. Einnig margra fræðimanna 
sem vara við að það fari óbreytt í 
þjóðaratkvæði. Afdráttarlaust er 
nýja stjórnarskráin sögð of flókin 
eða hrein tilraunastarfsemi. Lítum 
á dæmi.

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks 
saka þingnefndina sem ákvarðar 
framhald stjórnarskrárinnar um 
tilraunastarfsemi í sambandi við 
stjórnarskrárbreytingar.  Fulltrúi 
Framsóknarflokks í þingnefnd-

inni er hreinskilinn í þeirri afstöðu 
sinni að frumvarp stjórnlagaráðs 
sé ólesið bull. En starf stjórnlaga-
ráðs byggir á hundruðum blað-
síðna fræðimanna frá mismunandi 
tímum, allt frá stofnun Banda-
ríkjanna fram á okkar dag. Starf 
stjórnlagaráðs byggir á yfirlestri 
stjórnarskráa fjölmargra landa frá 
ýmsum tímum, starf stjórnlaga-
ráðs byggir á tveimur hnausþykk-
um bindum stjórnlaganefndar sem 
voru einkar gagnleg, starf stjórn-
lagaráðs byggir á endurreisnarþrá 
eigin þjóðar í kjölfar hruns, sam-
nefnurum þjóðfundar og umfram 
allt á óháðum fulltrúum sem kosn-
ir voru af þjóðinni. Þetta er því 
engin tilraunastarfsemi heldur vel 
ígrundað ferli. 

Lagatæknir sem sat í stjórn-
laganefnd segir að í nýju stjórnar-
skránni séu einfaldlega of mörg 

flókin og stefnumótandi atriði 
tekin saman á einn stað til að hægt 
sé að ætlast til þess að þeim verði 
svarað af eða á. Að taka til stefnu-
mótandi atriði á einn stað finnst 
mér einmitt vera uppskrift að 
stjórnarskrá. Við getum deilt um 
hvort þau séu of mörg og flókin en 
læs þjóð getur myndað sér skoðun 
á því.

Að mínum dómi er ekkert flókið 
í hinni nýju stjórnarskrá. Þvert á 
móti er hún mjög skýr og einföld. 
Því mun þjóðin kynnast verði af 
þjóðaratkvæðagreiðslu. En slík 
atkvæðagreiðsla verður að vera 
um frumvarpið í heild því hálf-
samþykkt stjórnarskrá gerir lítið 
annað en að færa þjóðina aftur á 
byrjunarreit. Þingið gæti hæg-
lega sofið á slíku í 70 ár til við-
bótar. Reyndar hugnast það mörg-
um og ástæðan þessi: Verði engin 

þjóðaratkvæðagreiðsla gefur það 
valdhöfum valfrelsi. Verði þjóð-
aratkvæðagreiðsla um annað en 
heildina verður útkoman mats-
kennd og aftur fá valdhafar val-
frelsi. Þjóðaratkvæðagreiðsla um 
hina nýju stjórnarskrá, óbreytta, 
mun hinsvegar leggja Alþingi 
línur. Því er reynt að leggja stein 
í götu nýrrar stjórnarskrár vegna 
þess að verði hún samþykkt færir 
hún í öllum sínum einfaldleika 
vendipunktinn nær þjóðinni.  

Kynningarátak í aðdraganda 
atkvæðagreiðslu mun skila nýrri 
stjórnarskrá inn á hvert heimili 
í landinu. Þá mun hver sem vill 
dæma sjálfur um ágæti frum-
varpsins. Sjálfskipaðir vizku-
brunnar ættu að hætta þeim leiða 
sið að ákveða heimsku þessarar 
þjóðar, leyfum henni að gera það 
sjálf.  

Við lifum lengsta frið frá 
stríðum stórvelda frá því 

stærri ríki tóku að myndast 
fyrir þúsundum ára. Það eru 
nær sjötíu ár frá því að stórveld-
um heimsins laust síðast saman 
í styrjöld. Milljónir hafa fallið 
vegna stríðsátaka á þessum tíma 
en heimurinn hefur ekki þurft 
að þola styrjaldir stórvelda um 
forustu í heiminum eða yfirráð á 
einstökum svæðum hans. Þessar 
fimmtíu aldir frá því Súmerar 
fóru að skrifa hluti hjá sér voru 
allar með öðrum hætti.

Ótti við vatnaskil 
Við höfum í áratugi litið svo á að 
tiltölulega lítil hætta sé leng-
ur á því að stærstu ríki heims-
ins fari að bítast um forustu í 
heiminum með þeim hætti sem 
stórveldi hafa gert alla sögu 
mannsins. Í nógu langan tíma til 
að gleyma því hvað þetta er ein-
stakt ástand. Ástæðurnar fyrir 
þessum langa friði eru marg-
ar. Ein þeirra er fælingarmátt-
ur kjarnorkuvopna. Aðrar eru 
jákvæðari, sumar efnislegar, 
aðrar huglægar. Nú stöndum við 
hins vegar við vatnaskil í alþjóð-
legum efnahagsmálum og stjórn-
málum. Hlutföll í heiminum eru 

gerbreytt frá því sem var fyrir 
skemmstu. Margir fræðimenn 
spyrja því spurninga um framtíð 
alþjóðakerfisins. Stóra spurn-
ingin þar er sú hvort hnígandi 
stórveldi heimsins og þau rísandi 
sjá sér öll hag í því að viðhalda 
grunngerð og einkennum núver-
andi alþjóðakerfis.     

Gullöld
Formleg og óformleg alþjóða-
kerfi uxu smám saman af grunni 
sem lagður var við lok síðari 
heimsstyrjaldarinnar, fyrst 
einkum af Bandaríkjunum og 
að minna leyti af Bretum og 
síðar einnig af Evrópusamband-
inu og mörgum öðrum. Þetta er 
ein mesta smíð mannsins. Þessi 
kerfi komu ekki einungis í veg 
fyrir stórstyrjaldir um forustu 
í heiminum heldur opnuðu þau 
smám saman leiðir til alþjóð-
legra viðskipta og samskipta. 
Af þessu hlaust heimsvæðingin 
sem með öllum sínum göllum 
hefur valdið langmestu lífs-
kjarabyltingu í sögu mannsins 
og tengt mannkynið saman með 
áður algerlega óþekktum hætti. 
Lífskjörum milljarða manna um 
allar álfur hefur verið breytt á 
nokkrum áratugum. Framfarir á 
öllum mögulegum sviðum þekk-
ingar, samskipta og framleiðslu 
hafa valdið því að samtíminn er 
orðinn kapítuli alveg út af fyrir 
sig í heimssögunni. Við lifum 
gullöld mannsins.

Vaxandi spenna
Þetta hvílir á alþjóðakerfinu. 
Sífellt meiri, nánari, víðtæk-

ari og þéttari samvinna yfir 
landamæri ríkja er drifkraftur 
kerfisins. Kerfið sjálft; stofn-
anir, bandalög, samningar, lög 
og samþykktir eru ekki annað en 
beinagrind fyrir ótrúlega flókin 
net og fjölþætt kerfi sem tengja 
saman heiminn með algerlega 
nýjum hætti. Samspil á milli 
slíkra formlegra og óformlegra 
kerfa getur verið býsna flókið 
og það er líka viðkvæmt. Innan 
margra þessara kerfa, ekki síst 
þeirra formlegu sem oft eru stíf-

ari en hin, hefur myndast mikil 
og vaxandi spenna vegna þess að 
öll hlutföll í heiminum hafa ger-
breyst án þess að kerfin hafi í 
öllum greinum þróast með. Það 
sem mestri spennu veldur er ör 
vöxtur Kína, miklar breytingar 
í Asíu og minnkandi efnahags-
máttur Vesturlanda. En miklu 
fleira kemur til. Það mun reyna 
mjög á þanþol alþjóðakerfisins á 
næstu árum.

Stóra sagan    
Margir sjá nú hvað þeir gætu 
misst. Nokkur ríki Vesturlanda 
áttu það til, að ekki sé meira 
sagt, að umgangast forustu-
hlutverk sitt í alþjóðakerfinu af 
lítilli ábyrgð og raunar stund-
um af glæpsamlegum kjána-
skap sem varð til úr blöndu af 
græðgi, hroka og vanþekkingu. 
Galdurinn við kerfið er vest-
rænn að uppruna en fer hins 
vegar ekki í manngreinarálit á 
endanum. Þetta er hvatinn til 

frjálsra alþjóðaviðskipta sem 
hefur byggst inn í kerfið og gefið 
því þrótt. Þetta byrjaði allt með 
nýlendueinokun en hagsmunir 
frjálsra viðskipta urðu ofan á. 
Það þýddi hins vegar líka að fólk 
í Asíu, sem er alveg örugglega 
eins klárt og duglegt og Vestur-
landabúar, gat farið að keppa á 
heimsmarkaði. Hundraðfaldur 
launamunur á milli nýlendu-
herra og undirsáta hefur verið 

að hverfa með undrahraða síð-
ustu árin. Það er stóra sagan 
í heiminum, stóri aflvakinn í 
alþjóðakerfinu. 

Hvað tekur við?
Ein meginspurning heimsmál-
anna, og hún varðar alla menn, 
er þessi: Munu hin nýju stórveldi 
Austursins sjá sér hag í að við-
halda því alþjóðakerfi sem hefur 
fengið að þróast frá lokum síðari 
heimsstyrjaldar? Það er auðvitað 
að þau ætla sér stóraukna hlut-
deild í stjórn heimsins. Spurn-
ingin er hins vegar sú hvort þau 
hafi vilja og getu til að viðhalda 
grunnþáttum kerfisins. 

Stefna
Það má lesa úr hegðun rísandi 
velda eins og Kína, Indlands, 
Brasilíu, Tyrklands og Suður-
Afríku að þau vilja öll auka veg 
svæðisbundinnar samvinnu. 
Bandaríkjamenn hafa áhyggj-
ur af því að verða lokaðir úti 
af svæðisbundnum klúbbum 
en þetta fyrirkomulag hent-
ar nýjum stórveldum. Þessi 
ríki munu hins vegar dragast 
meira inn í stórpólitík heimsins. 
Heimsvæðing síðustu áratuga 
kann að hafa gert hagsmuni 
allra ríkja heims líkari en þeir 
voru. 

Ekkert kemur hins vegar í 
staðinn fyrir sterkan vilja helstu 
ríkja og ríkjablokka heims-
ins. Hann er ekki augljós sem 
stendur. Samskipti rísandi og 
hnígandi velda eru erfið og hafa 
nær aldrei þar til nú verið frið-
samleg.

Gullöld mannsins
Í DAG

Jón Ormur 
Halldórsson
dósent

Ástæðurnar fyrir þessum langa friði eru 
margar. Ein þeirra er fælingarmáttur 
kjarnorkuvopna. Aðrar eru jákvæðari, 

sumar efnislegar, aðrar huglægar. Nú stöndum við 
hins vegar við vatnaskil í alþjóðlegum efnahags-
málum og stjórnmálum. Hlutföll í heiminum eru 
gerbreytt frá því sem var fyrir skemmstu. Margir 
fræðimenn spyrja því spurninga um framtíð alþjóða-
kerfisins.

Að mínum dómi er ekkert flókið í hinni 
nýju stjórnarskrá. Þvert á móti er hún 
mjög skýr og einföld. Því mun þjóðin 

kynnast verði af þjóðaratkvæðagreiðslu.

Þjóð of heimsk fyrir 
lýðræðið

Ný stjórnarskrá

Lýður 
Árnason
læknir og fulltrúi í 
stjórnlagaráði
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Kröfur um almenna niður-
fellingu skulda eru háværar 

og reglulega koma ýmsir fram 
sem telja sig hafa fundið leið til 
að gera það án þess að nokkur 
beri af því kostnað. Svo er ekki: 
á endanum þarf einhver að bera 
kostnað af slíkum afskriftum og 
það eru líklega að stærstum hluta 
íslenskir skattgreiðendur. 

Leið 0
Augljósasta leiðin til að færa 
niður skuldir almennings er að 
eigendur lánanna, þ.e. innlendar 
lánastofnanir, færi þessar skuld-
ir niður með því að afskrifa þær. 
Ef þessi niðurfærsla er t.d. 200 
ma.kr. (algeng tala í almennri 
umræðu um málið), rýrnar eigið 
fé þessara lánastofnana sem því 
nemur. Þar sem skattgreiðendur 
eru að stærstum hluta eigendur 
þessara lána (í gegnum eign sína 
á Íbúða lánasjóði og Landsbank-
anum) bera þeir stærstan hluta 
kostnaðarins. Afgangurinn lend-

ir á innlendum lífeyrissjóðum 
og erlendum eigendum annarra 
lánastofnana. Ekki er útilokað að 
hluti afgangsins (eða jafnvel allt) 
lendi á endanum á skattgreiðend-
um þar sem þessir aðilar reyni að 
sækja sér fébætur frá hinu opin-
bera fyrir dómstólum.

Leið 1
Einhver taldi sig hafa fundið leið 
fram hjá því að láta skattgreið-
endur borga reikninginn með því 
að láta Seðlabankann prenta pen-
inga fyrir upphæðinni og þannig 
væri hægt að færa niður skuld-
ir almennings án þess að nokkur 
kostnaður hlytist af. Við nánari 
skoðun kemur í ljós að það stenst 
engan veginn. Til að skilja það er 
afar mikilvægt að átta sig á því 
að peningar sem Seðlabankinn 
býr til (annaðhvort með „raun-
verulegri“ prentun þeirra eða 
með rafrænni aukningu innlána 
lánastofnana í Seðlabankanum) 
er skuldbinding Seðlabankans og 
er því á skuldahlið bankans. Við 
það að Seðlabankinn prentar 200 
ma.kr. til að færa niður skuld-
ir almennings myndast skuld á 
efnahagsreikningi Seðlabank-
ans upp á 200 ma.kr. en engin 
eign til mótvægis (hann eign-
ast 200 ma.kr. skuld almenn-
ings við lánastofnanir en færir 

hana niður í ekkert með því að 
afskrifa hana). Það þýðir að eitt-
hvað annað á skuldahlið Seðla-
bankans þarf að lækka á móti 
svo þetta gangi upp bókhaldslega. 
Þetta annað er eigið fé Seðlabank-
ans sem rýrnar þá um 200 ma.kr. 
Og hvað með það kann einhver að 
segja. Jú, Seðlabankinn er í eigu 
skattgreiðenda og rýrnun eigin-
fjár hans er því ekkert annað en 
reikningur á skattgreiðendur með 
sama hætti og í Leið 0, nema hvað 
að í þessu tilviki bera skattgreið-
endur örugglega allan kostnaðinn 
óskiptan.

Leið 2
Til að reyna að komast hjá því að 
rýra eigið fé Seðlabankans með 
þessum hætti datt einhverjum 
öðrum í hug það snjallræði að 
búa til sérstakt eignarhaldsfélag 
í eigu Seðlabankans og að þar 
væri hægt að færa tapið þann-
ig að það sæist ekki á efnahags-
reikningi bankans. Nánari skoð-
un leiðir í ljós að það skiptir að 
sjálfsögðu engu máli. Við fyrstu 
sýn liti efnahagsreikningur 
Seðlabankans vissulega betur út: 
hann ætti 200 ma.kr. eign (kröfu 
á þetta eignarhaldsfélag) á móti 
aukningu skuldbindinga vegna 
peningaprentunarinnar. En á 
efnahagsreikningi eignarhalds-

félagsins er nú 200 ma.kr. skuld 
við Seðlabankann en engin eign 
(félagið eignast 200 ma.kr. skuld 
almennings við lánastofnanir en 
færir hana niður í ekkert með því 
að afskrifa hana). Eigið fé eignar-
haldsfélagsins er því neikvætt um 
200 ma.kr. og Seðlabankinn á því 
eignarhaldsfélag sem er einskis 
virði og þarf því á endanum að 
afskrifa það sem gefur nákvæm-
lega sömu niðurstöðu og í Leið 1. 

Leið 3
Enn á ný taldi einhver sig hafa 
fundið leið fram hjá þessu. Hvað 
ef Seðlabankinn prentar peninga, 
lætur skuldara hafa en gegn því 
skilyrði að þeir borgi niður lánin 
sín og gegn því skilyrði að lána-
stofnanir leggi þá peninga strax 
aftur í Seðlabankann sem legði 
þá aftur í eignarhaldsfélagið? 
Í því tilviki ætti Seðlabankinn 
vissulega 200 ma.kr. eign (kröfu 
á eignarhaldsfélagið) á móti 200 
ma.kr. aukningu skuldbindinga 
vegna peningaprentunarinnar 
og eignarhaldsfélagið ætti líka 
200 ma.kr. eign (peninginn sem 
Seðlabankinn lagði inn í hann frá 
lánastofnunum) á móti 200 ma.kr. 
skuld sinni við lánastofnanirn-
ar. Kröfu lánastofnana á heim-
ili hefur því í raun verið breytt í 
kröfu þeirra á eignarhaldsfélag-

ið. Krafan er því ekki horfin og 
kostnaðurinn af því að afskrifa 
hana lendir annaðhvort á lána-
stofnunum eða Seðlabankanum. 
Ef þessi 200 ma.kr. greiðsla lána-
stofnana inn í eignarhaldsfélag 
Seðlabankans er bundin um aldur 
og ævi (og því í raun tekin eign-
arnámi), er þetta í raun töpuð 
eign fyrir lánastofnanirnar þar 
sem þær geta aldrei leyst hana 
til sín og nýtt hana (sama niður-
staða og Leið 0). Geti lánastofnan-
irnar hins vegar gengið að þess-
ari eign verður tapið á endanum 
Seðlabankans (sama niðurstaða 
og Leiðir 1 og 2). 

Lokaorð
Þótt skuldir innlendra heimila og 
fyrirtækja hafi lækkað töluvert 
undanfarin tvö ár eru þau enn 
mjög skuldsett og margir búa 
við erfiða skuldastöðu. Úrlausn 
skuldamála þeirra er því brýn. 
Almenn skuldaniðurfelling til 
allra er hins vegar afar ómark-
viss aðgerð þar sem stór hluti 
hennar myndi helst nýtast þeim 
sem þurfa lítið á henni að halda. 
Hún yrði einnig mjög kostnað-
arsöm og þann kostnað þyrftu 
íslenskir skattgreiðendur að bera 
með einum eða öðrum hætti. Að 
láta sem svo sé ekki er bæði vill-
andi og óábyrgt.

Er hægt að færa niður skuldir almennings 
án þess að nokkur beri kostnaðinn?

Fjármál

Þórarinn G. 
Pétursson
aðalhagfræðingur 
Seðlabanka Íslands

Kyn og loftslagsbreytingar, 
verkefni í Úganda

Áhrif loftslagsbreytinga 
verða líklega meiri á konur 

en karla, ekki síst í fátækari 
ríkjum heims. Í þeim löndum 
bera konur yfirleitt ábyrgð á 
vinnu við ræktun matvæla, 
söfnun eldiviðar og vatns-
öflun til heimilisins, til við-
bótar öðrum verkum. Það eru 
því konur sem finna mest fyrir 
áhrifum loftslagsbreytinga sem 
valda þurrkum og lélegri upp-
skeru, lengja leiðina að vatns-
bólum eða gera aðgengi erfið-
ara að eldiviði. 

Konur búa líka yfir mikil-
vægu afli til breytinga. Aukin 
völd og menntun kvenna er ein 
áhrifaríkasta leiðin til bættrar 
framtíðar mannkyns alls. Það 
má til sanns vegar færa í lofts-
lagsmálum.

Kynjasjónarmið mikilvæg
Ísland hefur sett kynjasjónar-
mið á oddinn í alþjóðlegu lofts-
lagsviðræðunum undanfarin ár. 
Bæði er mikilvægt að taka tillit 
til sjónarmiða beggja kynja við 
mótun aðgerða til að draga úr 
loftslagsbreytingum, og eins að 
samþætta þau þeim aðgerðum 
sem snúa að aðlögun að breyt-
ingum sem orsakast af lofts-
lagsvandanum. Aukin þátttaka 
kvenna í verkefnum tengd-
um loftslagsmálum, ekki síst 
ákvarðanatöku, er mikilvægur 
þáttur þess að ná árangri í að 
vinna gegn loftslagsvandanum.       

Því miður stefnir ekki í að 
þjóðir heims nái samkomu-
lagi í tæka tíð til að koma í veg 
fyrir breytingar á loftslagi. Það 
er því óhjákvæmilegt að lögð 
verði áhersla á aðgerðir til að 
aðstoða ríki til að aðlagast lofts-
lagsbreytingum eins og kostur 
er, og þá sérstaklega fátækustu 
ríkin þar sem talið er að áhrifin 
verði mest.  

Þeirra á meðal eru fátæk ríki 
í Afríku sunnan Sahara, sem 

eru þau lönd sem talið er að 
muni eiga hvað erfiðast með að 
aðlaga sig breytingum í lofts-
lagi. Þorri íbúa þar eru smá-
bændur sem lifa af sjálfsþurft-
arbúskap sem byggir á aðgangi 
að landi og náttúru. Þessi stóri 
hópur er því hvað viðkvæmast-
ur fyrir loftslagsbreytingum 
sem hafa öfgar í veðurfari í för 
með sér.

Samstarf við Úganda
Úganda í austurhluta Afríku 
er eitt þessara landa. Nú hafa 
þarlend stjórnvöld ákveð-
ið að ganga til samstarfs við 
stjórnvöld Íslands, Noregs og 
Danmerkur, um að samþætta 
jafnréttissjónarmið í aðgerð-
um landsins til að takast á við 
loftslagsbreytingar. Verkefnið 
er margþætt. Það felur í sér 
rannsóknir á vegum Makerere 

háskóla, stefnumótun, undir-
búning fyrir þátttöku í alþjóð-
legum samningaviðræðum, ráð-
stefnu og gerð heimildamyndar. 
Jafnframt verða skipulögð 
námskeið fyrir sérfræðinga 
úr ýmsum geirum í landinu, 
s.s. ráðuneytum, stofnunum, 
félagasamtökum og héraðs-
stjórnum. Alþjóðlegum jafn-
réttisskóla Háskóla Íslands 
(GEST) hefur verið falin 
ábyrgð á gerð námsefnisins og 
framkvæmd námskeiðanna en 
umhverfisráðuneytið leggur 
sérfræðiþekkingu til verkefnis-
ins.

Hér á landi hafa dvalið 
úgandískir sérfræðingar til 
að vinna að gerð námsefnisins 

með íslenskum sérfræðingum 
á sviði umhverfis-, loftslags- og 
jafnréttismála. Stefnt er að því 
að halda þrjú námskeið í mis-
munandi hlutum Úganda síðar 
á árinu, með það að markmiði 
að auka þekkingu og færni 
fólks til að vinna að verkefnum 
á sviði jafnréttis og loftslags-
breytinga. Fyrsta námskeiðið 
verður í bænum Mbale í austur 
Úganda um miðjan mars og er 
gert ráð fyrir um 35 þátttak-
endum á því.  

Takist vel til með fram-
kvæmd þessa er stefnt að því 
að sambærileg verkefni byggð 
á reynslunni frá Úganda geti 
farið af stað í öðrum löndum.

Hugmyndum hrint í framkvæmd
Ísland lagði til að vísað yrði til 
jafnréttis kynjanna í viðræðum 
um loftslagsmál fyrir þremur 

árum, en þá var engin slík til-
vísun til staðar í samningstext-
um. Með harðfylgi hefur tekist 
að fá samþykkt ákvæði þar að 
lútandi inn í samningstexta 
og nú er slík áhersla almennt 
viðurkennd. Nú er tekið nýtt 
og mikilvægt skref á þessari 
vegferð, þegar hugmyndum um 
jafnréttissjónarmið í loftslags-
málum verður hrint í fram-
kvæmd þar sem áhrifa lofts-
lagsbreytinga gætir einna 
mest. Með áframhaldandi starfi 
leggur Ísland lóð sín á vogar-
skálarnar í einu mesta jafnrétt-
ismáli samtímans, en loftslags-
málin varða framtíð mannkyns 
og allra þjóða. Þar er aðkoma 
beggja kynja nauðsynleg.

Loftslagsmál

Svandís 
Svavarsdóttir
umhverfisráðherra

Ofurskattur 
á samgöngum

Á dögunum birti Capacent 
niðurstöður úr könnun um 

ferðavenjur íbúa höfuðborgar-
svæðisins er gerð var á tíma-
bilinu október til desember 
2011. Könnunin er um margt 
athyglisverð og gefur glögga 
mynd af ferðamáta almennings 
bæði á haustmánuðum sem og í 
samskonar könnun er gerð var í 
febrúar 2002. 

Það sem kemur ekki á óvart er 
að liðlega 76% aðspurðra sinna 
sínum daglegu erindum á einka-
bílnum. Það sem er athyglisvert 
er að mjög svipað hlutfall gerði 
það árið 2002 sem segir manni 
að þrátt fyrir hækkandi elds-
neytisverð og stóraukna skatt-
heimtu ríkisins á bílinn og elds-
neyti þá eru kostirnir í stöðunni 
þeir sömu í dag og þeir voru 
2002, þ.e. einkabíllinn. Við búum 
í stóru en fámennu landi sem 
gerir það að verkum að almenn-
ingssamgöngur verða alltaf 
takmörkunum háðar. Allar hug-
myndir um stórbættar almenn-
ingssamgöngur í gegnum tíð-
ina hafa ekki gengið eftir og er 
ósköp skiljanleg ástæða fyrir 
því. Það er fámennið, það verð-
ur aldrei hægt að koma á fót öfl-
ugu lestarkerfi eða öðru álíka 
sem fullnægir þörfum okkar til 
samgangna í því fámenni sem 
við búum við, það er einfaldlega 
of dýrt og mun aldrei standa 
undir sér.

Við getum ekki borið okkur 
saman að því leyti við nágranna-
þjóðir okkar þar sem íbúafjöldi 
er margfalt meiri og byggðir 
mun þéttari. Við erum og verð-
um háð einkabílnum í sam-
göngum og því þurfa stjórnvöld 
að hætta skattpíningu á bílnum 
og rekstri hans. Skattheimta 
ríkisins af eldsneyti er komin 
í tæpan helming þess verðs 
sem bensínið kostar úti á bens-
ínstöð, það er skattpíning, þó 
svo stjórnvöld haldi öðru fram 

og bendi á, máli sínu til stuðn-
ings, að hún sé svipuð og jafn-
vel minni en gengur og gerist í 
samanburðarlöndunum sem oft 
er vitnað til!

Sá samanburður er ekki sann-
gjarn því almenningur í þessum 
svokölluðu samanburðarlöndum 
hefur val, þ.e. nothæft almenn-
ingssamgangnakerfi í formi 
lesta, sporvagna og strætó-
kerfis sem virkar. Hjólreiðar 
hafa sótt í sig veðrið hérlendis 
sem er mjög jákvæð þróun, þar 
geta sveitarfélög og stjórnvöld 
stórbætt aðstöðu með átaki í 
gerð hjólreiðastíga o.fl. Bíla-
umferð og hjólreiðar fara ekki 
vel saman og því þarf að bæta 

aðstöðu hjólreiðafólks stórlega. 
Það er hins vegar staðreynd að 
hjólreiðar koma ekki í stað bíls-
ins við þær vegalengdir og veð-
urfar sem við búum við enda 
gera þær það hvergi þó svo allar 
aðstæður til hjólreiða séu betri 
annars staðar en hér á landi. 
Tölurnar tala sínu máli eins og 
fram kemur í skýrslu Capacent, 
4% nota Strætó, 15% ganga, 
3,8% hjóla og 76,4% ferðast í 
einkabílnum. 

Ef stjórnvöld vilja stuðla að 
bættum samgöngum almenn-
ings þurfa þau að endurskoða 
skattheimtu sína af bílum og 
eldsneyti. Það er ekki hægt 
að búa við þessa ofurskatta í 
sjálfsögðum samgöngum ef við 
ætlum að halda áfram að kom-
ast á milli staða með fólk og 
vörur.

Samgöngumál

Özur 
Lárusson
framkvæmdastjóri 
Bílgreinasambandsins

Skattheimta 
ríkisins af elds-

neyti er komin í tæpan 
helming þess verðs 
sem bensínið kostar 
úti á bensínstöð, það 
er skattpíning, þó svo 
stjórnvöld haldi öðru 
fram …

Því miður stefnir ekki í að þjóðir heims 
nái samkomulagi í tæka tíð til að koma 
í veg fyrir breytingar á loftslagi. Það er 

því óhjákvæmilegt að lögð verði áhersla á aðgerðir 
til að aðstoða ríki til að aðlagast loftslagsbreytingum 
eins og kostur er, og þá sérstaklega fátækustu ríkin 
þar sem talið er að áhrifin verði mest.
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Blaðamaður hringdi og sagðist 
hafa fyrir því heimildir að á 

morgun (23. feb. ’12), birtist viðtal 
í Nýju lífi, þar sem ég væri bor-
inn alvarlegum sökum um meinta 
„kynferðislega áreitni“ við stúlku 
í fjölskyldu okkar Bryndísar. 

Ég baðst undan að svara óséðum 
ásökunum, en sendi ritstjóra Nýs 
lífs tölvupóst og krafðist þess að 
fá að sjá sakarefni, fyrir birtingu; 
og að fá ráðrúm til að svara í sama 
tölublaði. Það ber að mínu viti ekki 
vott um að sannleiksást hafi verið 
höfð að leiðarljósi við undirbúning 
málsins af blaðsins sjálfu, fyrst 
ekkert var sannreynt með því að 
gefa hinum ákærða kost á að bera 
hönd fyrir höfuð sér. 

Við nánari umhugsun er það 
mín niðurstaða að mér sé ekkert 
að vanbúnaði að upplýsa málið að 
óséðum kæruatriðum. Hér er um 
að ræða fjölskylduböl, sem illu 
heilli hefur eitrað andrúmsloftið 
innan stórfjölskyldu okkar Bryn-
dísar í meira en áratug. Það er 
álitamál, hvert erindi fjölskyldu-
böl á við almenning í gegnum fjöl-
miðla. En úr því að Guðrún Harð-
ardóttir (systurdóttir Bryndísar) 
hefur kosið að fara þá leið meira 
en áratug eftir að málsatvik urðu, 
verður að taka því. 

Ég ætla að byrja á því að játa 
á mig sök. Ekki um kynferðis-
lega áreitni – kærur um slíkt 
hafa verið bornar fram í tvígang 
og verið vísað á bug jafnharðan. 
En ég gerði mig sekan um dóm-

greindarbrest, sem lýsir sér í því 
að hafa orðið við tilmælum Guð-
rúnar Harðardóttur um að efna til 
bréfaskrifta við hana, sem aldrei 
skyldi verið hafa. Hún var skipti-
nemi í Venesúela, á 17da aldurs-
ári. Ég sendi henni bók eftir 
Vargas Llosa (sem fékk reynd-
ar bókmenntaverðlaun Nóbels 
í fyrra ) og bréf með. Sagan er 
dæmisaga um samskipti Norður- 
Suður Ameríku. Bók og bréf eru á 
köflum erótísk. Sjálfur hefur höf-
undurinn kallað bók sína „Eró-
pólitíska“. Þetta bréf lýsir dóm-
greindarbresti mínum því að 
bréfið átti ekkert erindi við við-
takandann. Þetta hefur dregið dilk 
á eftir sér innan fjölskyldunnar og 
valdið þar óvild og jafnvel sorgar-
viðbrögðum árum saman. Ég hef 
ítrekað beðist fyrirgefningar á því 
–  og endurtek þá afsökunarbeiðni 
hér með einu sinni enn. 

Kynferðisafbrot eru einatt þess 
eðlis að reynt er að hylma yfir 
þau og þagga þau niður innan fjöl-
skyldna. Þetta mál snýst ekki um 
kynferðisafbrot af neinu tagi, svo 
sem staðfest er af réttarkerfinu. 
Það snýst um bréfasendingar milli 
lífsreynds manns og óþroskaðr-
ar stúlku, þar sem bréfritarinn 
hefur ítrekað beðist afsökunar á 
dómgreindarbresti og boðist til að 
gera allt sem í hans valdi stendur 
til að bæta fyrir glöp sín. Ég hef 
boðist til að bera fram afsökun-
arbeiðni við fjölskyldu Guðrúnar 
Harðardóttur og að ræða málið 
við hvern þann, sem fjölskyldan 
kýs sér til fulltingis, sálfræðinga, 
félagsráðgjafa eða milligöngu-
menn innan fjölskyldunnar. 

Hér ríkir engin afneitun, engin 
þöggun og ekkert leyndarpuk-
ur. Hin umdeildu bréf hafa verið 
fjölfölduð og send til umfjöllunar 

fleiri sáttaaðilum en tölu verður 
á komið, innan og utan fjölskyld-
unnar. Fyrir nú utan þau afrit 
sem gengið hafa manna í millum 
í leynd og pukri. Allt án árang-
urs. Spurningin er: Hvaða erindi 
á þetta fjölskylduböl við almenn-
ing? Er einhver að nokkru bætt-
ari? Enginn er dómari í sjálfs sín 
sök. Ég læt því öðrum eftir að 
dæma um það. 

Fyrir jólin 2005 vildi Guðrún 
Harðardóttir láta á það reyna 
fyrir dómi, hvort þessi sendibréf 
gætu flokkast undir kynferðislega 
áreitni. Lögreglukæru var vísað 
frá sem tilefnislausri. Í ársbyrjun 
2006 mælti saksóknari ríkisins 
fyrir um frekari rannsókn, sem 
stóð í hálft annað ár. Rannsókn-
arefnið var, hvort fyrir því fynd-
ist lagabókstafur í Venesúelu (þar 
sem viðtakandi var skiptinemi) 
eða í BNA (þar sem bréfritari þá 
bjó), að einkabréf milli fullveðja 
einstaklinga teldust refsivert 
athæfi að lögum. Því var vísað frá. 
Um lögfræðilega hlið málsins þarf 
því ekki að deila. 

Heimilisbölið er þyngra en 
tárum taki eins og Brynjólfur 
biskup komst að orði á sinni tíð.  
Öllum verður okkur á í lífinu. Öll 
þurfum við einhvern tíma á fyr-
irgefningu að halda. Ég harma 
það alla daga að hafa valdið fólki 
sem mér þykir vænt um í minni 
nánustu fjölskyldu sárindum og 
hugarangri að ósekju. Ég hef við-
urkennt mína sök og beðist fyrir-
gefningar. Nú, þegar fjölskyldu-
raunir hafa verið bornar á torg, 
endurtek ég afsökunarbeiðni mína 
hér með opinberlega. Réttarkerf-
ið hefur kveðið upp sinn dóm, 
nú hefur málið verið lagt í dóm 
almenningsálitsins. Þeim dómi 
verða allir að hlíta.  

Dagur hinna 
slæmu „túrverkja“

Ég vakna upp við skerandi 
sársauka. Ég teygi mig 

eftir verkjatöflunum og skelli 
í mig tveimur parkódín forte 
og tveimur íbúfen. Ég veit 
að lyfin slá ekki á verkina en 
þau sljóvga mig aðeins sem er 
skárra en ekkert. Ég hnippi í 
manninn minn sem fer svefn-
drukkinn á fætur og kemur 
til baka með tvo hitapoka sem 
veita mér svolitla líkn. Fram 
eftir morgni græt ég og styn af 
kvölum. Ég dreg það eins lengi 
og ég get að fara á salernið 
en loks get ég ekki dregið það 
lengur og maðurinn minn styð-
ur mig fram. Það er stingandi 
sárt að pissa og það kemur 
yfir mig gríðarleg þörf til að 
hafa hægðir en það er jafn-
framt svo sárt. Ég finn að ég 
er að detta út og læt mig síga 
niður á gólfið. Þegar ég ranka 
úr yfirliðinu er líðanin óbæri-
leg. Ég ligg á hliðinni á köldu 
flísalögðu gólfinu og kasta upp. 
Þegar það alversta er liðið hjá, 
ber maðurinn minn mig inn í 
rúm. Í vanmætti sínum reynir 
hann að hugga mig með því að 
strjúka mér en mér finnst öll 
snerting óþægileg.

Sama hvað læknirinn sagði, 
þá getur þetta ekki verið eðli-
legt. Við ákveðum að hringja 
í lækni sem kemur og tví-
stígur yfir mér og afræður 
loks að senda mig með sjúkra-
bíl á spítala. Þegar þangað er 
komið ganga hlutirnir hægt. 
Blóðþrýstingurinn er mældur, 
blóðprufa tekin og mér gefin 
aumingjaleg panodyl. Reyndar 
eru verkirnir aðeins farnir að 
hjaðna þegar þarna er komið 
sögu enda langt liðið á daginn. 
Ég er dauðuppgefin og dorma 
þar sem ég ligg á bekknum. 
Loks er okkur tjáð að ekkert 
finnist að mér og okkur bent 
á að fara niður á kvennadeild 
Landspítalans. Þar er ég skoð-
uð í sónar sem sýnir að ekkert 
sé að frekar en fyrri daginn og 
við erum send heim án nokk-
urra frekari ráðlegginga.

Í næsta verkjakasti ætla ég 
að vera heima og ekki eyða 
orkunni í tilgangslausa spítala-
ferð. Stundum vildi ég bara fá 
að deyja. Ekki af því að ég sé í 
grunninn þunglynd eða áhuga-
laus um lífið. Þessir stöðugu 
verkir og allt sem þeim fylgir 
er einfaldlega það slæmt að 

það er óbærilegt að lifa með 
því.

Vika endómetríósu á Íslandi
Á morgun hefst vika endómet-
ríósu á Íslandi. Henni lýkur 1. 
mars með alþjóðlega gulu-bola-
deginum en á þeim degi er fólk 
hvatt til að sýna samhug og 
klæðast einhverju gulu sem er 
litur endómetríósu.

Endómetríósa/legslímu-
flakk er krónískur móðurlífs-
sjúkdómur. Talið er að um 5% 
kvenna séu með sjúkdóminn. 
Meðalgreiningartími sjúkdóms-
ins er sjö ár víðast um heim og 
er engin ástæða til að ætla að 
greiningartíminn sé styttri hér 
á landi. Algengt er að endó-kon-
ur fari lækna á milli í mörg ár 
í leit að sjúkdómsgreiningu og 
hjálp áður en greining fæst. Á 
meðan grasserar sjúkdómurinn 
og versnar og líðanin eftir því 
sömuleiðis.

Sjúkdómurinn á sér margar 
birtingarmyndir. Í vægum til-
fellum finna konur engin ein-
kenni hans meðan aðrar búa 
við krónískar kvalir með mik-
illi skerðingu lífsgæða. Sjúk-
dómurinn getur leitt til örorku 
og í einstaka tilvikum hafa 
fylgikvillar sjúkdómsins leitt 
til dauða. Um 30% af ófrjósemi 
og vanfrjósemi kvenna er talið 
mega rekja til endómetríósu.

Merki um endómetríósu geta 
meðal annars verið eitt eða 
fleiri af eftirfarandi einkenn-
um: Miklir verkir við blæð-
ingar, sársauki við þvaglát og/
eða hægðir, sársauki við kyn-
líf og síþreyta. Sjúkdómurinn 
er aðallega meðhöndlaður með 
skurðaðgerðum og hormóna-
gjöf sem geta gefið góða raun.

Kvensjúkdómalæknar, skóla-
hjúkrunarfólk og heilbrigðis-
starfsfólk, foreldrar, ættingjar, 
vinir og vinkonur, munið eftir 
sjúkdómnum endómetríósu og 
vísið konu með ofangreind ein-
kenni til Samtaka um endómet-
ríósu. Það gæti bjargað henni 
frá margra ára þrautagöngu. 
Fyrsta skrefið í átt að bata er 
að fá sjúkdómsgreiningu og 
þar með vita hvað er að.

Heimasíða: www.endo.is. 
Netfang: endo@endo.is. 
Facebook: Samtök um endó-
metríósu.

Heilbrigðismál

Silja 
Ástþórsdóttir
formaður Samtaka 
um endómetríósu

Fyrsta skrefið í 
átt að bata er að 

fá sjúkdómsgreiningu og 
þar með vita hvað er að.
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„Maladomestica 10 punktar“

Þann 9. febrúar sl. féll dómur 
í Hæstarétti Íslands þar sem 

staðfest er að Icelandair hafi mis-
notað markaðsráðandi stöðu sína 
á flugleiðinni milli Keflavíkur og 
Kaupmannahafnar. Var félagið 
dæmt til að greiða 80 m.kr. í sektir. 
Um var að ræða kynningu og sölu 
á svokölluðum Netsmellum, sem 
stóðu viðskiptavinum Icelandair 
til boða á árinu 2004. Héraðsdóm-
ur hafði áður staðfest niðurstöðu 
samkeppnisyfirvalda um brot Ice-
landair en fellt niður sektir.

Dómur Hæstaréttar felur í sér 
mikilvægt fordæmi. Hann er stað-
festing þess að markaðsráðandi 
aðili í farþegaflugi verður að gæta 
sín vel á því að hindra ekki aðgang 
að markaðnum með kynningu og 
verðlagningu á flugfargjöldum.

Jafnframt er staðfest sú megin-
regla að sektir skuli liggja við brot-
um á bannreglum samkeppnislaga. 
Horfði Hæstiréttur einnig til þess 
að Icelandair hafði áður brotið 
sama bannákvæði.

Samkeppnisyfirvöld hafa ítrekað 
gripið inn í samkeppnishömlur á 
flugmörkuðum
Engum vafa er undirorpið að sam-
keppnisaðstæður á flugmarkaði 
skipta atvinnulíf og almenning 
í þessu landi miklu máli. Fyrr-
greindur dómur fjallar um eitt af 
allmörgum málum þar sem sam-
keppnisyfirvöld hafa gripið inn í 
samkeppnishamlandi aðstæður á 
flugmörkuðum.

Í tvígang hafa samkeppnisyfir-
völd gripið inn í undirverðlagn-
ingu Icelandair, í fyrra skiptið árið 
2003 og hið síðara með ákvörðun 
árið 2007. Seinna málið endaði með 
fyrrgreindum Hæstaréttardómi.

Í nokkur skipti hafa sam-
keppnisyfirvöld gripið til aðgerða 
vegna flugafgreiðslu á Kefla-
víkurflugvelli. Nægir að nefna 
háar sektir á Flugþjónustuna á 
Keflavíkurflugvelli (IGS), fyrir 
misnotkun á markaðsráðandi 
stöðu við afgreiðslu farþegaflug-
véla og nýleg fyrirmæli til IGS 
ehf. um að ganga til samninga við 
Cargo Express ehf. um fraktaf-
greiðslu, en því hafði verið neitað 
um slíka samninga. Árið 2000 var 
fyrirmælum beint til Flugstöðvar 
Leifs Eiríkssonar hf. um að semja 
við flugafgreiðslufyrirtækið Vall-
arvini um nauðsynlega aðstöðu til 
innritunar og farþegaþjónustu, en 
flugstöðin hafði hafnað slíku.

Þá hefur Samkeppniseftirlit-
ið beitt sér gagnvart flugmála-
yfirvöldum til að liðka fyrir sam-
keppni. Nægir að nefna að í fyrra 
beindi Samkeppniseftirlitið bind-
andi fyrirmælum til Flugmála-
stjórnar um að breyta verklagi 
sínu við veitingu flugréttinda með 
það að markmiði að auka sam-
keppni í flugi til og frá Íslandi.

Nánar er fjallað um þessar og 
fleiri aðgerðir í pistli nr. 1/2012, 
sem birtur er á heimasíðu Sam-
keppniseftirlitsins.

Aðgerðirnar hafa skilað árangri
Um þessar mundir bjóða tvö flug-
félög upp á flugsamgöngur til og 
frá Íslandi allan ársins hring. 
Þriðja félagið hefur boðað starf-
semi. Fleiri flugfélög bjóða auk 
þess upp á árstíðabundna þjónustu. 
Ein forsenda þessa er að flugfélög 
hafa val um flugþjónustufyrirtæki 
auk þess sem þjónusta flugmálayf-
irvalda er smátt og smátt að færast 
til betri vegar. Í þessu felst mikil 
breyting á fáum árum, frá því að 
eitt flugfélag réði lögum og lofum 
og naut til þess ýmiss konar stuðn-
ings yfirvalda.

Þessa breytingu má að miklu 
leyti þakka þeim sem sáu tækifæri 
til þess að bjóða upp á nýja valkosti 
og höfðu kjark til að hrinda þeim 

í framkvæmd. Jafnljóst er að þær 
tilraunir hefðu í mörgum tilvikum 
mistekist, ef samkeppnislaganna 
hefði ekki notið ekki við og þeim 
fylgt eftir. 

Margt er hins vegar óunnið. 
Nefna má að í skýrslu Samkeppn-
iseftirlitsins nr. 2/2008, Öflug 
uppbygging – Opnun markaða og 
efling atvinnustarfsemi, er m.a. 
fjallað sérstaklega um flugmark-
aði, bent á ýmsar aðgangshindran-
ir inn á þessa markaði og leiðir til 
að ryðja þeim úr vegi. 

Samkeppnislögin vernda sam-
keppni en ekki alltaf einstaka 
keppinauta
Hæstaréttardómur sá sem gerð-
ur var að umtalsefni hér í upphafi 
markar endalok á mjög langri með-
ferð málsins hjá Samkeppniseftir-
litinu og dómstólum. Málið er raun-
ar gott dæmi um það hversu hart 
er oft tekist á um úrlausnir sam-
keppnismála og hversu flókin þau 
geta verið.

Þessi langa málsmeðferð leið-
ir jafnframt hugann að því að 
úrlausnir samkeppnisyfirvalda 
koma ekki alltaf kvartandanum 
sjálfum að fullum notum, þótt sem 
betur fer séu til fjölmörg dæmi 
um að þær hafi komið í veg fyrir 
að keppinautar hafi hrökklast út af 
markaðnum. 

Skiljanlegt er að keppinautur 
sem kvartar til samkeppnisyfir-
valda vilji skjóta úrlausn máls. 
Staðreyndin er hins vegar sú að 
samkeppnislöggjöfin og fram-
kvæmd hennar beinist ekki að því 
að bjarga fyrirtækjum frá hvers 
konar tjóni af samkeppnishindr-
unum, heldur því að stöðva brot 
og skapa til framtíðar bætt sam-
keppnisumhverfi, efnahagslífinu 
og almenningi til hagsbóta. 

Á hinn bóginn getur endanleg 
niðurstaða í samkeppnismálum 
verið keppinautum tilefni til þess 
að sækja bætur á hendur því fyr-
irtæki sem braut samkeppnislögin 
og bakaði þeim tjón. 

Samkeppnislög skipta miklu 
máli á flugmarkaði

Samfélagsmál

Jón Baldvin 
Hannibalsson
fv. ráðherra

Samkeppnislög

Páll Gunnar 
Pálsson
forstjóri 
Samkeppniseftirlitsins
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Haust og vetrarlína Ingvars Helgasonar og Suzanne Ostwald fékk frábærar viðtökur í New York.

Þ
etta er ótrúlega spenn-
andi. Við bjuggumst 
ekki við slíkri umfjöll-
un enda mikið að gerast 

á tískuvikunni og fjöldi ungra 
hönnuða að gera það sama og 
við. Þetta er fyrsta línan sem 
við sýnum á tískuviku,“ segir 
Ingvar Helgason fatahönnuð-
ur en nýjasta lína hans og Sus-
anne Ostwald, fékk feykigóðar 
viðtökur á tískuvikunni í New 
York í síðustu viku. 

Meðal annars mátti lesa á 
Style.com að Ostwald Helgason 
hafi komið hvað mest á óvart 
þetta sýningarkvöld og fylgj-
ast ætti með þeim í fram-
tíðinni. Á Style Bubble.
co.uk voru þau sögð 
hafa farið af stað með 
hvelli og WWD sagði 
sýninguna „stjörnu 
frumraun“. Þá 
var farið fögrum 
orðum um línuna á 
Vogue.com og sagt að 
þau sigldu af stað með vind í 
seglunum.

Ingvar og Suzanne hófu samstarf 
árið 2008 og reka vinnustofu í London. 
Milk Studios í London valdi þau í hóp 
ungra hönnuða sem fyrirtækið styrkir 
til þátttöku í tískuvikunni í New York. 

Tóku tísku-
vikuna með 
trompi
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Þú mætir - við mælum og aðstoðum

www.misty.is
Opið frá 10-18 virka daga.

10-14 laugardaga

 STÓR FLOTTUR 

teg MAGGIE - með sérstaklega gott hald fyrir þung 
brjóst, fæst frá 36-42 í skálum E,F,FF,G,GG,H,HH,J,JJ á  
kr. 10.985,- glæsilegar buxur frá M-4xl á kr. 4.750,- 

Vertu vinur okkar á facebook

Skrefamæ
Sýnir vegalengd orkunotkkun og tíma • Skynjar hröðun

Opið kl. 9 -18 • laugardaga kkl. 11 - 16 • Stórhöfða 25 • • 569 3100 • • eirberg.iseirberg.is•

Verð: 6.950 kr.

G
er

ið
 gæ

ða- og

ve
rð

sa
m

anburð

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 · Baldursnesi 6, Akureyri, 461 1150 · Opið virka daga kl. 10.00 - 18.00 · laugardaga 12.00 - 16.00

12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

Svæðisskipt 
þrýstijöfnunardýna 
sem veitir fullkominn 
stuðning. 
Tveir stífleikar.
Verðdæmi á Queen 
153x203 cm 
á íslenskum botni 

179.900 kr. 

MosiDesign.nl  er ný hollensk sölusíða með 
íslenskri hönnun. Þar er meðal annars að finna 
skart frá Hring eftir hring og Stássi, tréslaufur 
eftir Guðmund Jón Stefánsson og ýmiss konar 
íslenska vöruhönnun.



„Það kom okkur í raun á óvart 
að Milk Studios skyldu velja 
okkur en við urðum auðvitað 
ánægð. Það er mjög dýrt að sýna 
á aðalsýningarsvæðinu í New 
York og við höfum ekki tekið þátt 
áður,“ segir Ingvar.  

En hvaða þýðingu hefur það 
fyrir ungt hönnunarfyrirtæki að 
fá lofsamlega umfjöllun helstu 
tímarita í tískubransanum? 
„Þetta vonandi hjálpar okkur 
með sölu á línunni,“ segir Ingvar. 
„Við erum með „show room“ í 
New York og þau sem halda utan 
um það segja okkur að alls konar 
búðir hafi þegar haft samband 
til að skoða vöruna. Hvort þær 
enda á að kaupa eða vilja bíða 

eftir næstu línu 
kemur í ljós. 
Þetta er líka 
gott fyrir 
þær versl-
anir sem við 

erum þegar 
í samvinnu 

við. Þær 

sjá að þær hafa veðjað á réttan 
hest,“ segir hann og hlær.  „Svo 
verður þetta vonandi til þess að 
einhverjir fylgjast með okkur á 
næstu tískuviku,“ bætir hann við 
og ítrekar að þau tvö eigi ekki 
allan heiðurinn. 

„Þetta er auðvitað ekki „one 
man show“. Það hafa margar hend-
ur komið að og hjálpað okkur í 

langan tíma. Vinir og vanda-
menn okkar eiga sérstaklega 
þakkir skildar. Nú höldum við 
bara okkar striki enda næg 
vinna fram undan fyrir næstu 
línu.“  heida@frettabladid.is

Fatahönnuðirnir Ingvar Helgason og 
Suzanne Ostwald hófu samstarf árið 
2008 og reka vinnustofu í London.

MYND/OSTWALD HELGASON 

Framhald af forsíðu

„Hönnunin 
hefur fengið 
lofsamlega 
umfjöllun.” 

  

Lagersalan

Opið fim. og föst. 12-18 og laugardga 10-16.

Þýsk og dönsk gæðavara á ótrúlegu verði.

70-90% afsláttur

af ÖLLUM fatnaði og skóm!

FULLT af nýjum fatnaði á lagersölunni!
Nú einnig bolir, peysur, vattjakkar 
og léttar yfirhafnir. Stærðir 36-52

VERÐDÆMI
Vattjakki  verð áður 15.900 – verð  nú 4.790 
K&S skór  verð áður 29.990 – verð nú 4.990 

Erich Fend kápa verð áður 45.900 – verð nú 13.770 
EHC peysa verð áður 12.900 – verð nú 3.870

Pastellitir  verða áberandi næstu mánuði. Á meðan veðrið 
býður ekki upp á að klæðast hlýrakjólum er um að gera að fá sér 
fölbleika, fölbláa, lillabláa, ljósgula eða lime-græna peysu.

Kjólar og skart sem söngdívan Whitney Houston hefur borið 
verður boðið upp á stjörnuuppboði í Los Angeles lok næsta 
mánaðar. 
„Þetta eru valdir munir frá söng- og kvikmyndaferli hennar,“ segir 
í tilkynningu frá Julien‘s Auctions. Má þar nefna svartan flauelskjól 
með silfurlinda og perlueyrnalokka sem söngkonan bar í kvik-
myndinni The Bodyguard.  

Whitney var sem kunnugt er borin til grafar um helgina. 

Heimild: www.news.yahoo.com



Kynning - Auglýsing

FJÖLDI ANNARRA FERÐA 
Í BOÐI
Trans-Atlantic býður einnig fjölda 
annarra ferða, allt frá borgar-
ferðum og sólarferðum til ýmissa 
valinna sérferða. Hér er hægt að 
sjá nokkrar þeirra en nánari upp-
lýsingar um allar ferðir er að finna 
á vefsíðunni www.transatlantic.is.

ÆVINTÝRAFERÐ Á 
SLÓÐIR MAYA
2.-15. NÓV. 2012
Tveggja landa sérferð til Mexíkó 
og Guatemala. Þessi ferð veitir 
einstaka innsýn inn í hinn forna 
menningarheim Maya indíána. 
Stórkostleg náttúra og fjölbreytt 
dýralíf ásamt töfrandi regn-
skógarsvæðum. Heimsókn í 
afskekkt þorp Maya til að kynnast 
menningu þeirra, handverki og 
daglegu lífi. Einstök ferð sem 
mun lifa í minningunni um 
ókomin ár.

ALBANÍA  VEGAMÓT 
SÖGUNNAR
28. SEPT. -08. OKT. 2012
Ferðamenn kynnast ævafornri 
menningu og upplifa söguna 
á hverju horni. Sjá ótrúlega 
fagurt landslag og kynnast 
alveg einstaklega viðkunnan-
legu heimafólki sem á alltaf 
bros handa ferðalöngum. Land 
Móður Theresu er fyrst núna að 
opnast og einstakt tækifæri hér 
á ferðinni til að kynnast einum 
mest spennandi áfangastöðum 
og perlum Evrópu með því að 
heimsækja Albaníu.

Trans-Atlantic hefur hefur skipulagt ferðir 
til Mexíkó frá árinu 2005 og flutt þúsund-
ir manna. Starfsfólk ferðaskrifstof unnar 

hefur því viðamikla þekkingu á svæðinu. Í ár 
skipuleggur ferðaskrifstofan ferðir á Yucatan-
skagann (sjá að neðan). Skaginn er í suð-
austurhluta Mexíkó og eitt vinsælasta ferða-
mannasvæði í Mexíkó. Með fallegasta svæð-
inu er strandlengjan Riviera Maya en stærsti 
bærinn þar heitir Playa Del Carmen.  

Viva Vyndham Maya er fjögurra stjörnu 
hótelsvæði í bænum þar sem allt er innifalið 
og ferðalangar þurfa ekki að taka upp veskið. 
Hótelið er spennandi fyrir  alla aldurshópa, 
unga sem aldna. Þar er boðið upp á mikla af-
þreyingu, til dæmis stórar sýningar á hverju 
kvöldi. Þá er boðið upp á sérstaka dagskrá fyrir 
börnin. 

Svæðið býður upp á heilmikil ævintýri, 
pálmatré, hvítar strendur og kristaltæran 

sjó. Fjölmargt er að sjá, Maya pýramída, forn 
Maya þorp, frumskóg, tær lón, skemmtigarða, 
eyjar, þjóðgarða með fjölbreyttri dýraflóru 
og neðanjarðarhellum. Er þetta aðeins hluti 
af fjölmörgu í þessu stórbrotna umhverfi sem 
heillar ferðamanninn. Rétt utan við ströndina  
er svo næststærsta kóralrif heims með öllum 
sínum litaafbrigðum og ótrúlegum fjölda 
fiska í öllum regnbogans litum. Betri staður til 
köfunar eða til að snorkla er vandfundinn. 

Mexíkó allt árið um kring
Ferðaskrifstofan Trans-Atlantic býður ferðir allt árið til Mexíkó. Til dæmis lúxusferðir á Viva Vyndham Maya hótelið 
við bæinn Playa Del Carmen á Yucatan-skaga, þar sem allt er innifalið og ævintýraferð á slóðir Maya-indíána til 
Mexíkó og Gvatemala í nóvember. Þá getur fólk einnig bókað ferðir hvenær sem er og verið eins lengi og það vill.

Strandlengjan Riviera Maya er með fallegasta svæðinu á Yucatan-skaga. Þar eru hvítar strendur og kristaltær sjór. Rétt utan við ströndin er næststærsta kóralrif heims.

ALLT INNIFALIÐ Í ÖLLUM FERÐUM
Fjórar ferðir á Viva Vyndham Maya hótelið hafa þegar verið skipulagðar.

7.-19. júní
22. júlí-3. ágúst
12.-24. ágúst
12.-25. október
1. Matur.
2. Sértækir veitingastaðir reknir á 

hótelsvæðinu í allar máltíðir.
3. Ótakmarkaðir drykkir.
4. Snakk allan sólarhringinn.
5. Ávextir og drykkir.
6. Kokteill við komu.
7. Heilsufæði sé þess óskað.
8. Öryggishólf í herbergi.
9. Straujárn og borð í herbergi.

10. Tónlistarstöðvar í herbergi.

11. Herbergjaþrif daglega.
12. Skipulagt viðburðaprógram.
13. Sundlauga- og strandleikir.
14. Þemakvöld, partí og kvöld-

matur.
15. Lifandi tónlist.
16. Danstímar.
17. Danskeppni með verðlaunum.
18. Alþjóðlegt lið skemmtikrafta.
19. Líkamsrækt með þjálfara.
20. Matreiðslutímar.
21. Kennslutímar í gerð kokteila.
22. Förðunartímar.
23. Stólar og handklæði við 

ströndina og sundlaugina.

24. Vikulegur handverksmarkaður.
25. Seglbretti með hópkennslu.
26. Siglingar með hópkennslu.
27. Kanó eða kajak.
28. Kennslutími í köfun.
29. Vatnapóló.
30. Vatnaleikfimi.
31. Tennis með ókeypis hóp-

kennslu.
32. Fótbolti.
33. Eróbik.
34. Teygjuæfingar.
35. Bogfimi með ókeypis hóp-

kennslu.
36. Reiðhjól til afnota.

37. Boogie bretti.
38. Strand- og sundlaugablak.
39. Bocce-bolti á ströndinni.

Verðdæmi 7.- 19. júní
Verð á mann 2 í herbergi 289.510 kr.

Verð á mann miðað við 2 fullorðna og 
2 börn 7-12 ára 249.800 krónur.

Verð á mann miðað við 2 fullorðna og 
2 börn 2-6 ára 241.605 krónur.

Innifalið: Flug, skattar, gisting í 
Mexíkó/Allt innifalið  og 1 nótt í NY, 
rúta til og frá flugvelli, íslenskur farar-
stjóri.

SRÍ LANKA  EYJAN FALLEGA
5.-17. OKT. 2012
Einstök ferð á slóðir dulúðar, ótrúlegrar 
náttúru, landið sem í arabísku sögunum 
Þúsund og ein nótt segir frá að Sinbað 
sæfari hafi farið til. Komdu í spennandi 
ferð á sömu slóðir og Marco Polo sem 
taldi að eyjan væri hin jarðneska Paradís.

 
RIGA Í LETTLANDI
25.-28. OKT. 2012
Hvort sem það er menningin, söfn, 
fallegar byggingar, lystigarðar, tón-
listarviðburðir eða úrval verslana með 
allt það nýjasta á góðu verði  þá 
finnur þú það í Riga. Röltu um gamla 
bæinn frá miðöldum, skoðaðu Art 
Noveau byggingarstílinn, prófaðu 
eitthvað gott og framandi að borða og 
njóttu þess að vera í umhverfi þar sem 
gamlir og nýir tímar mætast.

ÍTALÍA  RÓM OG FLÓRENS
Í ágúst og september
Yndisleg og áhugaverð ferð þar 
sem tvinnast saman skoðunarferð 
um Flórens og svo nokkrir dagar í 
Rómarborg, borginni eilífu. Ítölsk 
matar- og vínmenning í einstaklega 
fallegu umhverfi, ríkuleg menn-
ing og iðandi mannlíf. Ítarlegar 
skoðunarferðir innifaldar.

Nánari upplýsingar á www.transatlantic.is og í síma 588-8900

Beint flug frá Keflavík

www.transatlantic.is

28. júní- 6. júlí.   
Tvær af glæsilegustu 

borgum Evrópu



OUTLET SPRENGJA 
Í CINTAMANI OUTLETINU 
AUSTURHRAUNI 3
DAGANA 23. - 26. FEB.

Föt á alla fjölskylduna
Úlpur
Peysur
Buxur
Barnaföt
Húfur
Vettlingar

Fimmtudag 10 - 18
Föstudag 10 - 18
Laugardag  11 - 16
Sunnudag 11 - 16

OPNUNARTÍMI

20% AUKA 
AFSLÁTTUR AF 
ÖLLUM VÖRUM  
ALLT AÐ 90% 
AFSLÁTTUR

CASALL Á  50%
ASICS SKÓR Á 50%
TEVA Á 50%



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

Subaru Legacy STW Árgerð 5/2001, 
ekinn 134þ.km, ssk. Mjög gott eintak 
sem er á staðnum. Verð 790.000kr. 
Raðnúmer 152791. Sjá nánar á www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

BMW 320 d ///M-tech e46. Árgerð 
2004, ekinn 190 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.200.000. Rnr.154724.

DODGE RAM 1500 4WD. Árgerð 2003, 
ekinn 104 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Ný 
skoðaður. Verð 1.480þ Flottur og vel 
með farinn bíll !! Rnr.154508.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

BMW 320D. 12/2006, ekinn 72 
Þ.km, dísel, 6 gíra, leður ofl. flottur 
bíll! LÆKKAÐ VERÐ 3.190.000. Raðnr. 
321607 - Sá Þýski er á staðnum!

BMW 325i E46. 05/2004, ekinn 80 
Þ.km, sjálfskiptur, leður, umboðsbíll. 
LÆKKAÐ VERÐ 2.190.000. Raðnr. 
283617 - Sá Þýski er á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Honda TRX 400. Árg 04, 5 gíra. Ásett 
390 þús, staðgreiðslutilboð 350 þús!! 
#192557

hjól.is
Sími: 577 4565

www.hjol.is

VW Touareg V10 DÍSIL Árgerð 2004, 
ekinn 133 km. FLOTTUR BÍLL Verð 
4.490.000.SKIPTI Á NÝRRI DÍSILJEPPA 
Rnr.104036.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

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

NISSAN Patrol elegance 38”. Árgerð 
2005, ekinn 77 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Full breyttur bill Verð 5.690.000. 
Rnr.192336.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

TOYOTA Camry le. Árgerð 2008, ekinn 
33 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
4.900.000. Rnr.260514.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

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

LAND ROVER Range Rover 
Supercharged, Árg 2/2007, ekinn 93 
Þ.KM, Með öllum aukabúnaði, lítur 
mjög vel út, Listaverð 8,9m, Verð aðeins 
6.950þ.kr Rnr.116686. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

Til sölu



23. febrúar 2012  FIMMTUDAGUR6

 Bílar til sölu

Til sölu WV polo, árg’99, 1,4, sjálfsk, 
ek87þús, saml,ný tímareim, góð dekk 
Verð. 420þús. s 8927852

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

Bmw 316i, árg.’00,ekinn 184þ., alveg 
eins og nýr, tilboð óskast. Simi: 867 
2273.

Iveco rúta 19 farþega árg. 2008 verð 
6,9 topp bíll ekinn 120,000 km. uppl. 
Gunnar 896 6278.

Stórglæsilegur vel með farinn Honda 
Accord 2l, 04,ek 130þús, smurbók, 
beinskiptur lituð gler, listaverð 1390þús, 
Tilboð 1190þús. S:848-3043.

Til sölu Range Rover 2002 ekinn 
124,000 km topp bíll verð 2,9. uppl. 
Gunnar 896 6278.

Toyota Previa, árgerð 2006, vel með 
farinn 7manna bíll. DVD fyrir börnin. 
Uppl. 617-5352.

Skodi Octavia, diesel, station, árg. 
12/2007. Verð 2.650.000.- Vel með 
farinn, 4x4, ekinn 89þús. Uppl. 617-
5352.

 0-250 þús.

SJÁLFSKIPTUR TILBOÐ 
199 ÞÚS!

NISSAN ALMERA 1,6 árg’97 
sjálfskiptur,4 dyra,ný skoðaður 
13,cd,heilsarsdekk,ásett verð 350 þús 
TILBOÐ 199 ÞÚS! s.841 8955

TILBOÐ 199 ÞÚS!
OPEL VECTRA-B 1,6 árg’99 ek. 173 
þús., beinskiptur, búið að skipta um 
tímareim, álfelgur, heilsársdekk, eyðir 
litlu 7,8 l/100km, ásett verð 390 þús. 
TILBOÐ 199 ÞÚS! s. 841 8955.

 2 milljónir +

Skoda Octavia 2007 Dísel, beinsk, 
4WD, Ek:122þ. Ásett. 2,4mkr Gott 
eintak! Einar M. S:8520771

 Bílar óskast

Óska eftir bíl fyrir allt 
að 150 þús í peningum 

strax!!!!
Fólksbíl smábíll eða jeppi allt kemur 
til greina! Má vera bilaður tjónaður 
óskoðaður eða bara orðin sjúskaður! 
eða bara í lagi! og þer vantar að losna 
við hann strax! fyrir allt að 150 þús. 
staðgreitt! s. 691 9374.

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bílaþjónusta

Varahlutir í kerrur, mikið af íhlutum til 
kerrusmíða, nöf, öxlar, dekk á felgum, 
flexitorar, kúlutengi, ljós, rafkerfi og fl. 
Mikið úrval af kerrum frá Humbaur. 
www.topplausnir.is Smiðjuvegur 40, 
gul gata, s: 517 7718.

PETRONAS 15/40W HÁGÆÐA 
SMUROLÍA AÐEINS KR 495.-Ltr. EINNIG 
FROSTLÖGUR, GLUSSI, RÚÐUVÖKVI 
OG GÍROLÍA Á HEILDSÖLUVERÐI. 
DS-LAUSNIR EHF 561-8373 www.
dslausnir.is

 Vinnuvélar

 Bátar

Vantar báta og skip á söluskrá okkar. 
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður, 
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

 Hjólbarðar

4stk., 195/65 15” á subaru á álf., 40þ. 
4 stk. ný 185/65 14” á álf 4x100 á 40þ. 
4 stk. 175/70 13” álf 20þ. s. 896 8568.

 Reiðhjól

Veturinn er kominn!
Ljós, nagladekk og allt hitt. KRÍA 
HJÓL, reiðhjóla verslun og verkstæði 
Hólmaslóð 2, s.5349164

 Varahlutir

Varahlutir í MMC Carisma ‘98, Kia Rio 
‘01, primera ‘98. Baleno Wagon ‘97. 
MMC Space Wagon ‘97, Kia Sephia ‘99, 
Yaris ‘00, Corolla ‘94 ,’98, Escord ‘98. 
Accent ‘95 & ‘97 & ‘98. Impreza ‘97 & 
‘99. Legacy ‘98. Almera ‘98. Carina ‘97, 
Vento ‘97, Lanos ‘99, Elantra Wagon ‘97 
og ‘99 Civic ‘99. Golf ‘95, Sunny ‘94. S. 
896 8568.

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

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

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

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.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

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

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

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. 
Upplýsingar í síma 663 5315.

 Hreingerningar

Alhliða hreingerningarþ. Teppahreinsun 
/ Bónþjónusta / flutningsþrif. Þrif og 
þvottur 101, S. 893 0611.

Flutningsþrif, gólfbónun, ræsting, 
teppahreinsun og gluggaþvottur www.
hreingerningar.is S. 772 1450

 Málarar

Málarameistari
Öll almenn málningarvinna. Egill s. 
868 5171.

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

 Búslóðaflutningar

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

 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.

Felli tré, grysja og snyrti. s. 698-1215 
Halldór garðyrkjum.

 Bókhald

BÓKHALD-LAUN-RÁÐGJÖF. Löng og 
víðtæk reynsla. Uppl. gsm 618 3909/
svavaras@me.com

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

Bókha ld-á rs re ikn ingar- f ramtö l -
VSKuppgjör-launauppgjör-stofnun 
félaga-erfðarfjárskýrslur o.fl. S 517-3977 
www.fob.is fob@fob.is

 Húsaviðhald

Handriðaplast
Útvegum og setjum á handriðaplast, 
margir litir. Uppl. Dúkarinn Óli Már s. 
699 4418.

Tökum að okkur 
parketslípun

um allt land. 15 ára reynsla í 
parketlögnum, parketslípun, 
sólpallasmíði og sólpallaslípun. Einnig 
gegnheil eik til sölu. Sjáið myndir á 
www.parketsliparinn.is 
Uppl. í s. 823 2234.

Dren og klóaklagnir!
Tökum að okkur endurnýjun á Dren og 
klóaklögnum á.a almennri jarðvinnu. 
Uppl. 869 1700, jardlausnir@gmail.
com

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

Óli smiður
Tek að mér verkefni stór sem smá, úti 
sem inni, mikil reynsla. Óli smiður, sími 
698 9608.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, 
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl. 
FEB&ÖBÍ Stefán 821 6839.

 Spádómar

Spásíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

Spásíminn 903 3090 Ertu á 
tímamótum? Hvað viltu vita? Tarotlestur 
Draumaráðningar. Trúnaður.

Þjónusta

Sölufulltrúar: 
Jóna María 
jmh@365.is 512 5473 
Brynja Dan 
brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 
snorris@365.is 512 5457



Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigrunh@365.is
Alla fimmtudaga

Elcon ehf • sími 5529510 • elcon@simnet.is

[ AIS Fyrir Báta og Skip ]

AIS Class – A  AIS Class – B  AIS Class – B með skjá
Betri búnaður - Betra verð

VÉLANAUST ehf

Glæsilegur undirfatnaður frá
Vanity Fair og Lauma. 

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Saumastofa Lilly Alettu

Fatabreytingar - Sérsaumur
Kjólasaumur - Jakkafatasaumur

       S: 772 3385
Fiskislóð 45 101RVK (út á Granda)

TOYOTA ÞJÓNUSTA



23. febrúar 2012  FIMMTUDAGUR8

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-0150.

Slökunarnudd með tveimur eða fjórum 
höndum 6596269

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Kílóverð 1700.- kr. Allar upplýsingar í 
s. 868 7204 eða á www.myranaut.is

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Ískápar, þvottavélar. 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
Upplýsingar í síma 661 7000.

 Sjónvarp

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

 Verslun

NÝJAR VÖRUR!! Einnig helling á 50% 
afslætti.Verslunin Emilía Bláu húsin 
Faxafeni s: 588-9925 emilia.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is Rannveig s. 862 
5920.

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

THAINUDD
Tælenskt heilsunudd

Rósin Bolholti 4,4 hæð. 

Pantanir sími 8923899

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

Gott nudd - 105 Rvk/
Hlíðar

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

NUDD OG HEILSA
DETOX - ÚTHREINSUN á öllum 
líkamanum. NUDD upp f. hné á eftir. 
Opið frá 12-18 alla virka daga nema 
sun. S. 823 8280. www.nuddogheilsa.is

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. Uppl í 8916447 Óli

 Þjónusta

Dóra Dröfn Skúladóttir, 
geðhjúkrunarfræðingur, hefur opnað 
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti 
50b. Með Diploma í Hugrænni 
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla 
daga í síma 841-7010. Netfang: hamir@
simnet.is.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

GÓÐ GISTING 
Í MIÐBÆ RVK

Gott verð, dags, viku- og 
mánaðarleiga. 

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR 

sími 896 4661

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

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

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

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

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

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

Herbergi til leigu 101 f. reglusaman í 
fastri vinnu. Sameiginleg sturta. Uppl í 
s. 551-2450/899-8208.

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Rúmgóð herbergi með aðgengi að öllu 
40þús. per mán. Uppl. í s. 776-5441.

Til leigu ný 2ja herb. íbúð í 
miðbæ Reykjavíkur. Reglusemi 
og snyrtimennska skilyrði. 
Fyrirframgreiðsla. Uppl. í s. 897 9390 
og 896 1306.

Í miðborginni (vesturgötu) er laust nú 
þegar. 35 fm skrifst.húsnæði. m/wc og 
eldunaraðst. Hægt að nota sem íbúð. 
S. 552-0553/895-0553.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 2-3herb íbúð í rvk, er ein 
með 2mánaða barn, reglusöl og skilvís. 
s.7772823

 Sumarbústaðir

Sumarhúsasalan komin á fullt. Vantar 
eignir á S-landi. Skoða helgina 25-26 
feb n.k. Jón Rafn hjá Valhöll S: 695-
5520

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Gisting

Íbúðir í Barcelona, gisting eða 
langtímaleiga. starplus.is.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Kjötvinnslan Snæfell 
á Egilsstöðum

Óskar eftir að ráða 
metnaðarfullan og drífandi 

starfsmann/kjötskurðarmann. 
Reynsla úr kjötvinnslu eða 

kjötbúð er kostur, menntun í 
kjötiðn er kostur.

Uppl. veitir Aðalbjörn 
í s. 862-2043, 

netfang: 
snaefellkjot@snaefellkjot.is

Bifreiðastjóri
Ferðaþjónusta fatlaðra í Kópavogi óskar 
að ráða bifreiðastjóra með rútupróf í 
afleysingar, um hlutastarf er að ræða. 
Góð laun í boði. Uppl. í síma 550 4700 
á milli kl. 09-16 virka daga.

 Atvinna óskast

Viltu einstakling sem tækniþekkingu 
sem er góður í mannlegum 
samskiptum? - Verkfræðingur og 
markþjálfi með entrepreneur þekkingu 
óskar eftir starfi eða verkefnum sem 
tengjast markaðssetningu, verkfræði, 
hönnun ferla. Ensku- og þýskumælandi. 
bijoinspired@gmail.com

TILKYNNINGAR

 Fundir

Almennur fundur Hollvinasamtaka 
líknardeilda í Neskirkju 23. febrúar 
k.l 17:15. Dagskrá: 1. Skýrsla stjórnar. 
2. Ráðstefna um stefnumótun í 
heilbrigðismálum. 3. Önnur mál. 
Stjórnin

 Einkamál

Leiga

Gunnar Jón Yngvason,Löggiltur leigumiðlari, Barónstíg 5, 101 Reykjavík,  

Sími 517 3500

LEIGUSALAR ATH, LEIGUSALAR ATH

REYNSLA – ÞEKKING – ÁRANGUR SÍÐAN 1994

Höfum leigutaka að innkeyrslubili 100 – 200 fm

Vantar húsnæði fyrir veitingastað

Þjónustufyrirtæki vantar 60-80 fm skrifstofu

Vantar ca 150 fm iðnaðarhúsnæði sem má búa líka í

Vantar fyrir erlenda aðila 250 fm lager og skifst

Vantar 4herb íbúð fyrir trausta fjölskyldu.

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Blaðberinn 
bíður þín

Sölufulltrúar: 
Jóna María 

jmh@365.is 512 5473 
Brynja Dan 

brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 

snorris@365.is 512 5457
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Vilt þú spennandi og líflegt starf?

ALP bílaleiga leitar að einstaklingum með drifkraft, þjónustulund og metnað til starfa í Reykjavík.

Umsóknir sendist á atvinna@alp.is. Umsóknarfrestur er til 29. febrúar 2012.
Leitað er að bæði konum og körlum. Reynsla og áhugi á ferðaþjónustu og bílum er kostur. Launakjör eru samkvæmt samningum Verslunarmannafélags 
Reykjavíkur. Alp er umboðsaðili AVIS og BUDGET á Íslandi. AVIS og BUDGET starfa á heimsvísu, með starfsstöðvar í yfir 160 löndum.

AFGREIÐSLA
Starfið felur í sér afgreiðslu á bílaleigubílum. 
Unnið er á dagvöktum. 

HELSTU VERKEFNI:
• Afhending og móttaka bílaleigubíla
• Gerð leigusamninga
• Samskipti við erlenda og innlenda viðskiptavini 
• Sala til erlendra og innlendra viðskiptavina

ALMENNAR HÆFNISKRÖFUR:
• Bílpróf er skilyrði
• Tungumálaþekking er skilyrði (helst tvö erlend mál)
• Hreint sakavottorð
• Tölvuþekking
• Lipurð í mannlegum samskiptum og þjónustulund 
• Jákvæðni, frumkvæði og dugnaður
• Snyrtimennska
• 20 ára lágmarksaldur

ÞJÓNUSTUVER
Starfið felur í sér kynningu og sölu á þjónustu fyrir-
tækisins ásamt öflun og viðhaldi viðskiptasambanda. 
Við leitum að jákvæðum, skipulögðum og þjónustu-
lunduðum einstaklingi sem hefur áhuga á að vinna í ört 
vaxandi fyrirtæki.

ALMENNAR HÆFNISKRÖFUR:
• Bílpróf er skilyrði
• Tungumálaþekking er skilyrði (helst tvö erlend mál)
• Hreint sakavottorð
• Tölvuþekking
• Lipurð í mannlegum samskiptum og þjónustulund 
• Jákvæðni, frumkvæði og dugnaður
• Snyrtimennska
• 20 ára lágmarksaldur

SÖLUMAÐUR 
Leitum að framúrskarandi sölumanni. 
Um fullt starf er að ræða.

HELSTU VERKEFNI:
• Öflun nýrra viðskiptavina
• Viðhald núverandi viðskiptatengsla
• Samskipti við viðskiptavini
• Tilboðs- og samningagerð

ALMENNAR HÆFNISKRÖFUR:
• Bílpróf er skilyrði
• Reynsla og færni í sölumennsku
• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
• Frumkvæði, samviskusemi og sjálfstæði í   
 vinnubrögðum
• Góð almenn tölvukunnátta, kunnátta á Excel 
  og Navision
• Dugnaður, lipurð í samskiptum og jákvætt hugarfar
• Skipulagshæfileikar og drifkraftur
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Knarrarvogur 2  104 Reykjavík  Sími 591 4000 avis.is

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL 
Í UPPSVEITUM ÁRNESSÝSLU OG FLÓAHREPPI

Bláskógabyggð,Grímsnes-og Grafningshreppi,Hrunamannahreppi, Skeiða-og Gnúpverjahreppi og Flóahreppi

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
kynnt tillaga að lýsingu skipulags fyrir eftirfarandi aðalskipu-
lagsbreytingar:  

 1. Breyting á Aðalskipulagi Hrunamannahrepp 2003-2015 
  á spildu úr landi Miðfells 3

Svæðið sem breytingin nær til er um 8 ha spilda úr landi 
Miðfells 3 sem staðsett er suðaustur af Miðfellshverfinu. 
Aðkoma að spildunni er fyrirhuguð um veg sem liggur í 
gegnum land Dalbæjar 1. Fyrirhugað er reisa gistihús á 
svæðinu fem felur í sér að breyta þarf svæðinu úr land-
búnaðarsvæði í svæði fyrir verslun- og þjónustu. 

 2. Breyting á Aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-
  2012 í landi Heiðar við fossinn Faxa í Bláskógabyggð.

Breytingin nær til svæðis við fossinn Faxa, milli þjóðvegar 
og ár, og felst í að landnotkun hluta svæðisins verði verslun 
– og þjónusta í stað frístundabyggðarsvæðis. Ástæður 
breytingarinnar er að landeigendur hafa í huga að koma 
upp húsnæði fyrir veitingasölu. 

 3. Breyting á Aðalskipulagi Laugardalshrepps 2000-2012 
  í landi Efsta-Dals 1 í Bláskógabyggð.

Fyrirhugað er að skilgreina tvö ný svæði fyrir frístunda-
byggð, annarsvegar um 3 ha svæði vestan við Skútagil og 
hinsvegar um 7,5 ha svæði vestan við Hlauptungufoss í 
Brúará. Svæðið vestan Skútagils er að hluta innan hverfis-
verndarsvæðis Kóngsvegar og svæðið vestan Hlauptungu-
foss er að hluta innan svæðis á Náttúruminjaskrá.

Ofangreindar tillögur liggja frammi á skrifstofu skipulags-
fulltrúa uppsveita Árnessýslu, Dalbraut 12, Laugarvatni og 
á skrifstofum viðkomandi sveitarfélaga á skrifstofutíma. 
Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum 
og tillögurnar sjálfar á vefslóðinni http://www.sveitir.is/
skipulagsfulltrui/auglysingar/ og á heimasíðum viðkomandi 
sveitarfélaga þ.e. www.hrunamannahreppur.is og www.
blaskogabyggd.is. Kynningartími er frá 23. til 29. febrúar 
2012. Athugasemdir og ábendingar skulu berast skipulagsfull-
trúa uppsveita Árnessýslu fyrir lok dags. 29. febrúar.

Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi uppsveita Árnessýslu og Flóahrepps.

Atvinna

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Svarthamrar 5
Frábær staðsetning

Stærð 92,4 m2   3-4 herbergja

Mikið endurnýjuð 

Góð áhvílandi lán

fimmtudaginn 23.febrúar

112 Reykjavík

Heimir H. Eðvarðsson
sölumaður verður á staðnum

sími: 893 1485
heimir@miklaborg.is

Verð: 23,9  millj.

OPIÐ HÚS Í DAG

frá kl. 17:00-18:00

Fasteignir

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

110 Reykjavík

Verð: 69,8 millj.

Nánari upplýsingar veitir 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 893 1485 
heimir@miklaborg.is

322,8 m2 þar af 

40,2 m2 bílskúr

Skipti koma til greina 

á eign á Suðurlandi

9 herbergja tveggja 

hæða einbýlishús

Malarás

Háholt 14, Mosfellsbær

Fax: 588 5540

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Falleg og vel við haldið 4ra herbergja 106,6 fm. íbúð á annari 
hæð ásamt sérstæðum 32 fm bílskúr, alls 138,6 fm. 

Sölumaður Berg fasteignasölu tekur á móti gestum.  

OPIÐ HÚS

Opið hús 

Krókahraun 10. Hafnarfirði
í dag 23. febrúar. Kl. 17.00 til 17.30.

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
asteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi, með yfir 12.000 eignir á skrá.Fa

Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur, seljendur og leigjendur
Opin hús, myndasýningar og þjónustusíður fyrir húseigendur

ú færð góð ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.Þ
ú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.Þ
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timamot@frettabladid.is

KRISTIN DAVIS leikkona er 47 ára í dag.

„Mæður okkar háðu harða baráttu til að breyta þjóðfélaginu og við erum fyrsta kyn-
slóðin sem nýtur árangurs þeirra. Svo neita stelpur um tvítugt að vera femínistar.“

Þetta er fyrsta myndin af þremur í heimildarmyndaseríu 
sem tekur á þeirri ólgu sem ríkti í Kína á síðustu öld,“ segir 
Stefán Ólafsson, nemi í kínverskum fræðum, sem skipu-
leggur viðburði á vegum Konfúsíusarstofnunar. „Fyrsta 
myndin, „Kína í byltingu“, verður sýnd klukkan 17 í dag í 
stofu 101 í Odda og hún fjallar um tímabilið frá 1911 til 1949 
sem var tímabilið þegar kommúnistar og þjóðernissinnar 
tókust á og Maó Zedong var að ná völdum. Myndin er frá 
1989 og þar eru viðtöl við fólk sem tók þátt í baráttunni á 
þessum tíma. Auk þess er í henni mikið af myndböndum 
frá þessum tíma sem er skemmtilegt að sjá,“ segir Stefán.   

Serían, sem er eftir Sue Williams, nefnist „Kína: Bylt-
ingaöldin“ og er sex klukkustunda ferðalag um eitt ólgu-
samasta tímabil í sögu Kína. Stefán segir ekki alveg komið 
á hreint hvenær seinni myndirnar tvær í seríunni verði 
sýndar, en það verði væntanlega í lok mars. Konfúsíus-
arstofnun gengst fyrir kvikmyndasýningum í Odda alla 
fimmtudaga klukkan fimm.    - fsb 

ODDI Í DAG:  „KÍNA Í BYLTINGU“ 

Baráttan um 
völdin í Kína

KÍNVERSK FRÆÐI Stefán Ólafsson skipuleggur viðburði Konfúsíusar-
stofnunar svo sem fyrirlestra og kvikmyndasýningar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

Sigríður Guðmundsdóttir
(Sigga á Hvítanesi)
Höfða, Akranesi,

lést laugardaginn 11. febrúar. Útförin fer fram 
frá Akraneskirkju laugardaginn 25. febrúar kl. 14.00.

 
Ástríður Þ. Þórðardóttir
Ester Teitsdóttir
Ævar Hreinn Þórðarson Þórey J. Þórólfsdóttir
Sigurður Þórðarson María Lárusdóttir
barnabörn, langömmubörn, langalangömmubörn og 
fjölskyldur.

Þökkum auðsýnda samúð við andlát 
og útför ástkærrar eiginkonu minnar, 
móður okkar, tengdamóður og ömmu,

Svandísar Stefánsdóttur
Heiðarlundi 7f, Akureyri.

Sérstakar þakkir fær heimahlynning á Akureyri.

Númi Friðriksson
Elva Dögg Númadóttir  Þorleifur Lúðvíksson
Telma Hrönn Númadóttir   Atli Haukur Arnarsson
Jóna Dís, Börkur Þorri, Númi Már, Arna Dögg og Áki Rafn

Elskulegur eiginmaður minn, 
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Trausti Kristjánsson 
bóndi Einiholti, Biskupstungum, 

andaðist á Landspítalanum við Hringbraut þann  
8. febrúar síðastliðinn. Útför hefur farið fram í kyrr-
þey að ósk hins látna. Sérstakar þakkir til Ásgerðar 
Sverrisdóttur læknis og starfsfólks Landspítalans og 
einnig Karitas heimahjúkrun fyrir framúrskarandi 
störf. Þökkum sýnda hlýju og samúð.

Fyrir hönd aðstandenda:
Kristín Erna Hólmgeirsdóttir
Ágústa Björk Traustadóttir  Aziz Naili
Arnbjörg Traustadóttir Guðjón Guðbjörnsson
Helena Traustadóttir
Kristján Einir Traustason Guðrún Erna Þórisdóttir

og barnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum 
þeim sem auðsýndu okkur samúð og 
hlýhug við andlát og útför elskulegrar 
móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Ingibjargar 
Sæmundsdóttur 
frá Ólafsfirði,  
Hraunvangi 3, Hafnarfirði.

 
Áslaug Jónsdóttir
Aðalheiður Jónsdóttir    Sigþór Jóhannesson
Ari E. Jónsson         Anna Þórey Sigurðardóttir
Jóhanna Jónsdóttir    Steinþór Ómar Guðmundsson
ömmubörn og langömmubörn.

Systir okkar, mágkona og frænka,

Margrét Sigurðardóttir
frá Eyvindarhólum,

lést föstudaginn 10. febrúar á Hrafnistu í Reykjavík. 
Útförin fer fram frá Eyvindarhólakirkju laugardaginn 
25. febrúar kl. 14.00.

Jón Sigurðsson
Vilborg Sigurðardóttir Guðjón Jósepsson
Þóra Sigurðardóttir Reynir H. Sæmundsson
 Magnea Gunnarsdóttir

systkinabörn og fjölskyldur.

 Yndislegi eiginmaður minn og besti 
vinur, faðir, tengdafaðir, afi og mágur,

Halldór Guðbjörnsson 
 Stóragerði 5, Vestmannaeyjum,

lést á heimili sínu í faðmi fjölskyldunnar 
miðvikudaginn 15. febrúar. Útförin fer fram   
frá Landakirkju föstudaginn 24. febrúar kl 16.00.

Helga Símonardóttir
Símon Halldórsson  Jóna Guðlaug Þorvaldsdóttir
Jóhann Halldórsson  Guðný Ólafsdóttir
Anna Halldórsdóttir  Halldór Sölvi Haraldsson

Helga Lind Halldórsdóttir
Bríet Eva Jóhannsdóttir

Líney Símonardóttir  Friðþjófur Árnason

90 ára afmæli
Sigurlaug A.

 Stefánsdóttir
Í tilefni af 90 ára afmæli mínu sunnu-

daginn 26. febrúar verður opið hús 
milli 15.00 og 18.00 í félagsmiðstöð-

inni Boðanum, Boðaþingi 9 í Kópavogi.  
Gaman væri að sjá sem flesta vini 

og vandamenn. Blóm og g jafir 
afþakkaðar, en frjáls framlög munu 
renna í styrktarsjóð góðs málefnis.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, dóttir, systir og mágkona,

Kristjana Guðrún 
Benediktsdóttir
(Kidda)
Arnarsíðu 2B, Akureyri,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans fimmtudaginn 
16. febrúar s.l. Útförin fer fram frá Glerárkirkju föstu-
daginn 24. febrúar kl. 13:30

Jóhann Benedikt Eðvarðsson
Eðvarð Eðvarðsson Elín Helga Hannesdóttir
Sævar Eðvarðsson
Sigrún Aðalsteinsdóttir
Ragnhildur Benediktsdóttir Einar Pálsson
Bára Benediktsdóttir Kristján Torfason
Víðir Benediktsson Jenný Ragnarsdóttir
Sigrún Benediktsdóttir Ari Jóhann Sigurðsson
Harpa María Benediktsdóttir
Andrea Ylfa Benediktsdóttir

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

Svavar Magnússon 
fv. bóndi Skörðum,

sem lést miðvikudaginn 15. febrúar, verður 
jarðsunginn frá Kvennabrekkukirkju  
laugardaginn 25. febrúar nk. kl. 14.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Pálína Guðrún Gunnarsdóttir

Sigríður Jóna Svavarsdóttir  Jóhann Eysteinn Pálmason
Gunnar Örn Svavarsson
Guðgeir Svavarsson  Kristín Ármannsdóttir
Sigmar Svavarsson  Valborg Reisenhus
Margrét Svavarsdóttir  Sigurður Helgason

barnabörn og barnabarnabörn.

Til heimilis að Suðurbraut 2, Hafnarfirði. 
Útför þeirra verður frá Hafnarfjarðarkirkju  
föstudaginn 24. febrúar kl. 13.00.
 
Ármann Björnsson         Stefanía Ingimundardóttir
Pétur Björnsson
Þröstur Ármannsson
Sigríður Elva Ármannsdóttir  Illugi Hartmannsson
Guðný Birna Ármannsdóttir  Árni Einarsson
Birgir Ármannsson
Guðrún Birta Pétursdóttir 
og barnabarnabörn.

Ástkærir foreldrar okkar, tengda foreldrar, amma, afi, 
langamma og langafi,

Björn Jónsson Guðný Helga 
Brynjólfsdóttir

frá Ormsstöðum, 
Breiðdal, andaðist  

18. febrúar.

frá Fossi, Hrútafirði,
andaðist 13. febrúar.
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BAKÞANKAR 
Friðriku 

Benónýs
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. íþrótt, 6. hvort, 8. þvottur, 9. 
farvegur, 11. kringum, 12. laust bit, 
14. enn lengur, 16. strit, 17. þjálfa, 18. 
almætti, 20. persónufornafn, 21. ögn.

LÓÐRÉTT
1. klöpp, 3. pot, 4. reiðufé, 5. fát, 
7. fáskiptinn, 10. gras, 13. frjó, 15. 
kviður, 16. siða, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. golf, 6. ef, 8. tau, 9. rás, 
11. um, 12. glefs, 14. áfram, 16. at, 17. 
æfa, 18. guð, 20. ég, 21. arða. 

LÓÐRÉTT: 1. berg, 3. ot, 4. lausafé, 
5. fum, 7. fálátur, 10. sef, 13. fræ, 15. 
magi, 16. aga, 19. ðð. 

Nei... komdu 
sæl Erna! Það 

eru ár og dagar 
síðan síðast!

Sæl 
Beate!

Og þú ert 
með litla 
með þér, 

sé ég!

Jájá einmitt, 
gaman 

að hjálpa 
mömmu 
að versla!

Hvað 
heitir þú 
litli vinur?

Emma!

Og ég fylgdi 
þessu eftir með 
því að segja 
„Jáhá, þú ert 
mjög lík 
mömmu“!

Beate! Svona 
mikið klúður 

krefst einstakra 
hæfileika! 

Ég er 
stoltur 
af þér!

Hvernig 
ertu búin 
að hafa 

það, Sara?

Gott

Ég sakna 
þín og 
vildi að 

þú myndir 
bjóða mér 
út aftur.

Hvernig 
hefur 

þú haft 
það.

Gott

Ég sakna 
þín og 
vildi að 

þú myndir 
bjóða mér 
út aftur.

Ég ætti að 
drífa mig. Ég líka.

Þetta er 
vonlaust.

Opnar 

bráðlega

Hvernig 
gengur 
með 

skiltið?

Kannski ættum 
við að fara í 
almennilegt 
ferðalag með 
börnin 
í sumar.

Já...

Æji, 
gleymum 
þessu.

Úff! Og þetta 
var bara það 

sem við sáum 
fyrir okkur.

Ég hef aldrei kosið í alþingiskosningum. 
Hefur aldrei verið boðið upp á valkost 

sem ég felli mig við. Geri mér grein fyrir 
því að kosningarétturinn er mikils virði 
en finnst sú hugmynd að kjósa flokk, sem 
hefur alls kyns mál sem ég sætti mig ekki 
við á stefnuskránni, ógeðfelld. Það væri 
svona álíka og að deita mann sem ég væri 
ekkert skotin í, bara til að deita. Sú til-
hugsun höfðar ekki til mín og ég sit heima. 
Tek ekki þátt í leitinni að þeim rétta.

ÞESSI samlíking er ekki eins mikið 
út í hött og ætla mætti. Utan frá séð 
virðist hegðun margra íslenskra 

kjósenda eiga margt sameiginlegt 
með hegðun örvæntingarfullr-
ar konu í makaleit. Hún sækir 
sama skemmtistaðinn ár eftir 

ár og hefur stofnað til lengri eða 
skemmri sambanda við flesta ein-
hleypa karla sem þar er að finna. 

Allir hafa þeir brugðist henni á einn 
eða annan hátt, svikið loforð, haldið 

framhjá, hunsað óskir hennar og 
sýnt skoðunum hennar fyrir-
litningu. Hún rígheldur þó enn í 
vonina um að finna þann rétta og 
fyllist bjartsýni í hvert sinn sem 
inn slæðist óþekktur maður sem 
hugsanlega, mögulega, kannski 
gæti uppfyllt óskir hennar.

SUMIR þessara nýju gæja eru sætir, aðrir 
fyndnir og enn aðrir gáfaðir, að minnsta 
kosti við fyrstu kynni. Spennandi valkost-
ir sem örugglega munu reynast traustari 
en gömlu sleðarnir sem hún hefur reynt að 
viðhalda samböndum við. Hún hellir sér út 
í viðreynsluna, ástin blómstrar og glýjan í 
augum hennar birgir alla sýn á galla sæta/
fyndna/gáfaða gæjans sem er svo allt 
öðruvísi en allir hinir. Maður óskar henni 
góðs gengis og vonar það besta, en nokkr-
um vikum seinna er allt komið í hund og 
kött, vonirnar brostnar og tárin flæð-
andi. Nýi gæinn reyndist nefnilega vera 
nákvæmlega eins og allir hinir.

AÐRIR kjósendur líkjast meðvirku kon-
unni sem var ung gefin einhverjum Njáli 
og heldur tryggð við hann þrátt fyrir 
síendurtekin svik hans. Hann er ekki svip-
ur hjá sjón, slæðist heim í morgunsárið 
illa til reika eftir að hafa sóað mánaðar-
launum þeirra beggja í sukk og svínarí, 
en hún gefst ekki upp. Hann var nú sætur 
einu sinni, þetta var ást, jafnvel sálufélag 
og einhvers staðar þarna inni í flakinu 
sem hann er orðinn hlýtur að leynast eitt-
hvað af því sem fékk hana til að elska 
hann í upphafi. Hann hefur bara lent í 
slæmum félagsskap þessi elska. Bráðum, 
bráðum verður allt eins og var ef hún bara 
lokar augunum nógu lengi.

Einhvern til að elska

Prófakralestur 
Andra

BLÆS Á SLÚÐURSÖGUR
„Í sumum tilfellum eru sögurnar svo galnar 
að maður getur ekki gert neitt annað en 
hlegið að þeim,“ segir sjónvarpskokkurinn 
Rikka í einlægu viðtali við Lífið þar sem 
hún blæs á slúðursögurnar og ræðir um 
fjölskylduna og framann. 
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menning@frettabladid.is

Þátturinn Orð skulu standa 
er á fjölum Þjóðleikhús-
kjallarans á fimmtudags-
kvöldum. Þar velta kepp-
endur fyrir sér meiningu 
orða, ljóða og orðatiltækja 
og bresta í söng eða grín 
þess á milli. 

„Formið hefur lítið breyst frá því 
þátturinn var í útvarpinu. Hann 
býður sem fyrr upp á heilabrot og 
bollaleggingar um íslenskt mál. Nú 
er hann bara með áhorfendum sem 
ósjálfrátt fara að glíma við gáturn-
ar enda eru þeir allir með blöð og 
penna.“ Þannig lýsir Sólveig Arn-
arsdóttir leikkona fyrirkomulagi 
sýningarinnar Orð skulu standa í 
Þjóðleikhúskjallaranum. 
    Hún er þar liðsstjóri ásamt Guð-
mundi Steingrímssyni alþingis-
manni og í hverri viku fá þau með 
sér nýja og nýja keppendur. Stjórn-
andinn er Karl Th. Birgisson og við 
píanó situr Pálmi Sigurhjartarson 
því að sögn Sólveigar er tónlist 
orðin fastur liður í dagskránni. En 
taka gestir í sal bara þátt í skemmt-
uninni í eigin hugskoti eða eru þeir 
til einhvers gagns fyrir keppendur? 

 „Í Þjóðleikhúskjallaranum situr 
fólk við borð með kertaljós og veit-
ingar og stundum verður til spjall 
á milli salar og sviðs en það er eng-
inn þvingaður til að vera með. Fólk 
er oft hrætt við að vera drifið upp 
á svið til að gera eitthvað sniðugt, 
þetta er ekkert þannig. En fólk 
hefur alveg möguleika á því að 
taka þátt og í salnum er alltaf ein-
hver klárari en við á sviðinu. Svo fá 
gestir í salnum líka spurningar og 

sá sem er fyrstur að leysa þrautina 
fær veglega gjöf.“

 Margir af fremstu listamönnum 
þjóðarinnar hafa verið meðal kepp-
enda, að sögn Sólveigar, og gera sitt 
til að létta lund gesta. Í síðustu viku 
voru Eva María Jónsdóttir dag-
skrárgerðarkona og Ari Eldjárn 
uppistandari og í kvöld verða Þór-
unn Lárusdóttir leikkona og Karl 
Sigurðsson Baggalútur. 

Sólveig kveðst alin upp við til-
tölulega gott og kjarnyrt mál og 
hafa alla tíð lesið mikið, segist þó 
ekki vera neitt íslenskunörd – eins 
og Davíð Þór sem hafi ótrúlega 
þekkingu á tungunni. „En íslenskt 
mál er svo ríkt og getur verið enda-
laus uppspretta vangaveltna,“ bend-

ir hún á. Hún segir ógerning að lesa 
sér til fyrir þáttinn. „Ég gluggaði 
reyndar aðeins í skólaljóðin til að 
rifja upp helstu höfundana okkar,“ 
viðurkennir hún. „En orðin sem 
hann Kalli dregur upp úr hatti 
sínum hefur yfirleitt ekki nokkur 
maður heyrt svo listin gengur út á 
að finna einhvern punkt í þeim og 
spinna sig áfram. Ótrúlega oft er 
hægt að ramba á rétt svar en ger-
ist það ekki þá skiptir það heldur 
engu máli. Þessi kvöldstund geng-
ur ekki út á það hver veit mest, það 
eru engin stig talin og annað liðið 
stendur aldrei uppi sem sigurveg-
ari kvöldsins heldur er um hreina 
gleðistund að ræða.“ 

 gun@frettabladid.is

Íslenskt mál er endalaus 
uppspretta vangaveltna

LEIKKONA OG LIÐSSTJÓRI Ótrúlega oft er hægt að ramba á rétt svar en gerist það 
ekki þá skiptir það heldur engu máli,“ segir Sólveig Arnarsdóttir um þátttökuna í 
þættinum Orð skulu standa í Þjóðleikhúskjallaranum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Leikhús  ★★★  ★★

Sjöundá
Leikhópurinn Aldrei óstelandi 
sýnir í Kúlunni í Þjóðleikhúsinu

Leikgerð: Marta Nordal, Edda 
Björg Eyjólfsdóttir auk leik-
hópsins Leikmynd og lýsing: 
Egill Ingibergsson Búningar: 
Helga I. Stefánsdóttir Myndefni: 
Bergsteinn Björgúlfsson Dans 
og hreyfingar: Marta Nordal 
Tónlist: Stefán Már Magnússon 
Leikarar: Sveinn Ólafur Gunn-
arsson, Edda Björg Eyjólfsdóttir, 
Stefán Hallur Stefánsson, Harpa 
Arnardóttir, Leikstjóri: Marta 
Nordal.

Leikritið Sjöundá var frumsýnt í 
Kúlunni, minnsta leikrými Þjóð-
leikhússins, síðastliðið föstudags-
kvöld. Að því stendur leikhópur-
inn Aldrei óstelandi sem fékkst 
við Fjalla-Eyvind síðasta vetur og 
heldur þannig áfram að gera sér 
mat úr íslenskum örlagasögum. 
Fjórar vesælar mannverur á hjara 
veraldar steyptu hver annarri í 
glötun á Sjöundá. Flestir kann-
ast við frásögnina af afspurn og 
eins úr sagnaminninu í Svartfugli 
Gunnars Gunnarssonar. Marta 
Nordal leggur upp með svipaða 
vinnuaðferð og hún notaði í hinni 
góðu sýningu um Fjalla-Eyvind, 
það er að láta útvarpsraddir leiða 
okkur inn í leikmyndina, mála upp 
fyrir okkur umhverfið. Þetta gerði 
Gunnar Gunnarsson hér, þar sem 
hann af bandi lýsti því umhverfi 
sem við honum blasti af sjó, þá er 
hann barði grónar rústir þessa 

örreytiskots augum. Síðan var 
mynd af ströndinni varpað upp á 
tjald að baki leikaranna og marg-
ar slíkar birtust meðan á verkinu 
stóð. 

Textinn var byggður á spuna 
unnum úr Svartfugli og eins 
klipptar inn glefsur úr Galdra-
Lofti en yfirheyrslur voru einmitt 
aðaluppistaðan í verkinu. Tvenn 
hjón á sömu þúfu. Jón á Steinunni 
og Bjarni á Guðrúnu. Eitthvað á 
þetta fólk af börnum en nærvera 
þeirra er engin í verkinu hér, raun-
ar aðeins minnst á þau í eitt sinn 
þegar Jón er að tala um vanlíðan 
sína og löngun til þess að komast 
á brott frá þessum stað. Steinunn 
og Bjarni fella ekki aðeins hugi 
saman heldur verða hreinlega svo 
heltekin af hvort öðru að samvisk-
an og skynsemin yfirgefur þau og 
allt gengur út á að koma hinum 
tveimur fyrir kattarnef. 

Edda Björg Eyjólfsdóttir lék 
Steinunni og Sveinn Ólafur Gunn-
arsson fór með hlutverk Bjarna. 
Sú brennandi erótík og óslökkv-
andi löngun sem stjórnaði gjörð-
um þeirra kemst hér heldur illa 

til skila því nálgun þeirra er allan 
tímann svo vélræn. Það var frem-
ur eins og verið væri að lýsa kyn-
lífsfíklum heldur en undirliggjandi 
mögnuðum ástríðum. Leikstjórinn 
velur þá leið að leysa leikinn upp 
í einhvers konar óskilgreindum 
dansi og voru þau atriði heldur 
kauðsleg þar sem hin kattliðuga 
Harpa Arnardóttir var í raun og 
veru sú eina sem réði við þessa 
titrandi skjálfandi tjáningu. Harpa 
var líka á allan hátt hreint frábær 
í hlutverki Guðrúnar sem smám 
saman breyttist í vofu og engu 
líkara en að hún yrði græn í fram-
an. Hinir leikararnir skiluðu hlut-
verkum sínum ágætlega, einkum 
Stefán Hallur í argandi hlutverki 
yfirvaldsins. Loks má þess geta að 
tónlistin og hljóðmyndin öll sem 
Stefán Már Magnússon er skrif-
aður fyrir var hrífandi.

Elísabet Brekkan

Niðurstaða: Heldur endurtekn-
ingarsöm leikgerð á Svartfugli en þó 
nokkuð af góðum lausnum. Harpa 
Arnardóttir er stjarnan í annars 
ágætlega leikinni sýningu.

SJÖUNDAÁ Yfirheyrslur eru uppistaðan í verkinu. 

Ástarglóð í taktföstum tómleika

Hefur þú gert  
   góðverk í dag?

Hefst í mars á Stöð 2

Kate Winslet í glænýrri þáttaröð

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

H f í á S öð 2

UPPBOÐ  verður á verkum af sýningunni Veggir í Norræna húsinu 
á laugardag klukkan fjögur. Aðstandendur lofa samtímalist á góðu 
verði en meðal listamanna eru fremstu graffítí-listamenn landsins.



Helgar „Roast” 

Nýr Helgar „Roast“ mánaðarlega

Helgar „Roast” 

Matreiðslumenn Gallery Restaurant hafa sett saman matseðla sem höfða til mismunandi 

bragðlauka kynjanna. Það er gaman að finna hvað kitlar bragðlaukana hjá hvoru kyni – 

svo kemur mismunandi smekkur til sögunnar.  Hvor hentar þínum bragðlaukum?

Matreiðslumenn Gallery Restaurant hafa sett saman matseðla sem höfða til mismunandi 

bragðlauka kynjanna. Það er gaman að finna hvað kitlar bragðlaukana hjá hvoru kyni – 

svo kemur mismunandi smekkur til sögunnar.  Hvor hentar þínum bragðlaukum?

Hún
Lystauki - Saffrankrydduð kræklingasúpa og appelsínur

Túnfiskur á tvo vegu ásamt mangó og agúrkusalati, þeyttri kókosmjólk og lime

K júklingabringa undir kóríanderhjúp ásamt steiktum humarhala, snjóbaunum og 
asíukryddaðri appelsínusósu

Valrhona „Gianduja” með ástaraldinkaramellu, sítruskremi í sætu röri og gleymdi ísinn

5.900.-
 

Hann
Lystauki - Humarsúpa Gallery Restaurants með marineruðum humri

Saltfiskur og parmaskinka ásamt sultuðum tómötum og nýrakaðri fenniku

Rib-eye steik - 12 daga „Premier Cru” með stökkum Belgískum kartöflum og
Béarnaise- eða rauðvínssósu

Kirsuberjatoppar í súkkulaðihrauni, hindberja ískrap og frosið vanillukrem

5.900.-

Vetrarseðill 
           Hann & Hún
Vetrarseðill 
           Hann & Hún

Alla laugardaga og sunnudaga frá kl. 11.30
Helgarsteik mánaðarins:
Úrval forrétta þar sem hver velur fyrir sig
 Heilsteikt nauta rib-eye með innbökuðum gratineruðum kartöflum í smjördeigi
ásamt Pipar- og Béarnaisesósu
 Kirsuberjatoppar í súkkulaðihrauni, hindberja ískrap og frosið vanillikrem

3.500.-

Alla laugardaga og sunnudaga frá kl. 11.30
Helgarsteik mánaðarins:
ÚrÚrÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚrval forrÚrval forréééé þþþþþþþþþþþþ hhhhhhhhh ll fffffrrétta þar sem hver velur fyrir sigétta þar sem hver velur fyrir sigrrrrrrr
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Gjafakort Krónunnar fæst 
á www.kronan.is

GJAFA
KORT

– fyrst og   fremst

ódýr!

20%
afsláttur

698kr.
kg

ÍM ferskur kjúklingur

1998kr.
kg

Verð áður 2498 kr. kg
ÍM ferskar kjúklingabringur

gg

M ferskur kjúkklingurM feersskur kjjúkkliingur
VVVVVVVVVVVV ggerð áður 2498 kr. kgerð áður 2498 kr. kðððð kkkkrrrrrree áá 99uu 22 88 kkkk4erð áður 2498 kr. kgeerrerrðrð ááðððá uururu 24244249999898 kkrkrkrkrr.r. kgkgggkgkgkgkgVVVV
ÍM ferskar kjúklingabringur

gg
ÍÍM fefeersrsskakar kjkjjúkúkkliingngagabrriningnguurferskur kjúkklingurfefeersrsskkuur kjkjúúkkliingnguur

KJÚKLINGAVEISLA!

1198kr.
kg

Kjúklingur með lime og rósmarín
2298kr.

kg

ÍM kjúklingalundirKjúklingur með lime og rósmarínKjKjjúkúkklliingnguguur mmeeð lliimme oog rróóssmmarríín

598kr.
kg

ÍM kjúklingabitar

ÍM kjúklingalundirM kjúklingalundirÍÍM kjkjjúúkklliingngagalluunnddiir

798kr.
kg

ÍM kjúklingalæri

398 kr.
pk.

Holta kjúklingaborgarar, 2 stk. í pk

æriæærri

798kr.
kg

Tandoori kjúklingur

698kr.
kg

Verð áður 899 kr. kg
ÍM kjúklingaleggir

20%
afsláttur

25%
afsláttur

j g ggj g ggg

1198 kr.
stk.

Grillaður kjúklingur

498 kr.
fatan

Verð áður 698 kr. kg

BBQ og Buffalo kjúklingavængir í fötu



kronan.is KÍKTU Á

– meira fyrir minna

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar 
á www.kronan.is

8 kg
í pk.

12

999 kr.
pk.

Lambi WC pappír, 12 stk. í pk.

2499 kr.
pk.

Neutral þvottaefni, 8 kg

319 kr.
stk.

Colgate Total tannkrem, margar teg., 75 ml

1498kr.
kg

Lambalæri, þú velur: ókryddað,
með kryddjurtum, hvítlauks og rósmarín, 
New york eða trönuberja og epla marineringu

FRÁBÆRT

VERÐ!

LAMBALÆRI
– fyrir þig og þína!

240kr.
kg

Bananar

296 kr.
kg

Tómatar í lausu

389kr.
kg

Verð áður 490 kr. kg
Lime

20%
afsláttur

ngungngugu

318kr.
kg

Spergilkál

y jy j

299kr.
pk.

H&G klettasalatH&G kle laataetettasaatasatasaettasalattH&&G kklekleeteleettetttatttatasaassasalaatlattat

412 kr.
kg

Verð áður 589 kr. kg
Hass avocado, full þroskað, í neti

30%
afsláttur
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tonlist@frettabladid.is

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Nú er tími tónlistarverðlaunanna. Íslensku tónlistarverðlaunin verða 
afhent í Hörpu í næstu viku, Brit-verðlaunahátíðin var á þriðjudags-
kvöldið og Grammy-verðlaunin fyrir nokkrum dögum. Hér á Íslandi eru 
verðlaunaflokkarnir um tuttugu og finnst sumum nóg um. Það er þó ekk-
ert miðað við Grammy-flokkana sem eru 78 talsins. Það skal samt viður-
kennt að markaðurinn er aðeins stærri vestanhafs …

Það eru að sjálfsögðu veitt Grammy-verð-
laun fyrir bestu lög og plötur í mörgum 
flokkum, en líka fyrir ýmislegt annað, t.d. 
upptökustjórn og hljóðblöndun. Sem dæmi 
má nefna að plata Bookers T. Jones, The Road 
From Memphis, var valin besta instrúmen-
tal poppplatan, Tassili með Tinariwen besta 
heimstónlistarplatan, samnefnd plata Bon 
Iver besta jaðartónlistarplatan og Paper 
Airplane með Alison Krauss og Union Station 
besta blúgrass-platan. Endurútgáfurnar voru 
líka verðlaunaðar: Viðhafnarútgáfan af Dark-
ness on the Edge of Town með Bruce Spring-

steen fékk verðlaun fyrir besta endurútgáfupakkann, Band on the Run 
með Wings var valin besta sögulega platan og texti Adams Machado um 
blús í San Francisco-flóa á sjöunda áratugnum var valinn besti plötutext-
inn …

Einn af sigurvegurum kvöldsins á Grammy-hátíðinni var hinn 24 ára 
gamli Sonny John Moore, sem kallar sig Skrillex. Hann fékk þrenn verð-
laun. Besta danstónlistarlagið (Scary Monsters & Nice Sprites), besta 
raftónlistarplatan (S.M. & N.S.) og besta endurgerðin (remix) fyrir lagið 
Cinema með Benny Benassi.

Skrillex byrjaði í bransanum árið 2004 sem meðlimur í hljómsveitinni  
From First to Last. Hann gerði fyrstu EP-plötuna sem Skrillex árið 
2010 (My Name Is Skrillex) og verðlaunaplatan Scary Monsters & Nice 
Sprites kom út í árslok það ár. Það er líka EP-plata, en fyrsta platan hans 
í fullri lengd, Voltage, er væntanleg fljótlega.

Tónlist Skrillex er hreinræktuð partítónlist, enda hafa vinsældir hans 
aukist mikið undanfarið. Á Facebook eru þegar tvær íslenskar síður með 
nafninu „Við viljum Skrillex til Íslands“.   

Tími tónlistarverðlaunanna

HEITUR Skrillex fékk þrenn 
Grammy-verðlaun.

Fyrsta sólóplata Jacks White, fyrrum 
forsprakka The White Stripes, nefnist 
Blunder bluss og kemur út 24. apríl. Fyrsta 
smáskífulagið, Love Interruption, er komið 
út en þar syngur White dúett með söng-
konunni Ruby Amanfu sem fæddist í Gana 
en býr í Nashville. Lagið er lágstemmt og 
undir áhrifum sveitatónlistar. Það þykir 
meira í anda hliðarverkefnis White, The 
Raconteurs, heldur en The White Stripes.

Meðal annarra laga á plötunni eru Miss-
ing Pieces, Freedom at 21 og Hypocritical 
Kiss. 

White segist ekki hafa getað gefið út 
plötuna fyrr en núna. „Ég hef frestað því 
að gefa út plötur undir eigin nafni í langan 
tíma vegna þess að þessi lög eru þann-
ig gerð að einungis ég hefði getað gefið 

þau út,“ sagði White. Til að kynna plötuna 
kemur White fram í sjónvarpsþættinum 
Saturday Night Live 3. mars.

Blunderbluss frá White

FYRSTA SÓLÓPLATAN Jack White gefur út sína fyrstu 
sólóplötu í apríl.

Popparinn Ed Sheeran hlaut 
tvenn Brit-verðlaun á dög-
unum. Fyrsta sólóplatan 
hans náði efsta sæti breska 
vinsældalistans.

Ed Sheeran er ungur enskur tón-
listarmaður sem hefur slegið í 
gegn í Bretlandi að undanförnu 
með hugljúfu poppi og hlýlegri 
rödd sinni. Honum hefur verið líkt 
við John Mayer, Damien Rice og 
James Morrisson og er talinn eiga 
framtíðina fyrir sér.

Brit-tónlistarverðlaunin voru 
haldin í Bretlandi á þriðjudags-
kvöld og þar var Sheeran tilnefnd-
ur til flestra verðlauna, eða fernra. 
Á endanum hlaut hann tvenn verð-
laun, sem besti breski nýliðinn og 
besti breski tónlistarmaðurinn. 

Aðrir tilnefndir í síðarnefnda 
flokknum voru engir aukvisar, eða 
Noel Gallagher, James Morrison, 
James Blake og Professor Green.

Sheeran fæddist í Halifax á Eng-
landi árið 1991. Ungur að aldri 
lærði hann að spila á gítar og 
semja lög. Fyrsta EP-platan hans, 
The Orange Room, kom út 2005 
þegar hann var einungis fjórtán 
ára. Fleiri stuttskífur fylgdu í kjöl-
farið og árið 2008 flutti Sheeran til 
London til að einbeita sér að spila-
mennsku. Hann var sérlega dug-
legur og spilaði nánast upp á hvern 
einasta dag. 

Þessi kraftur skilaði sér því 
smám saman fór hann að vekja 
athygli og stuttskífan Loose 
Change sem kom út 2009 þótti vel 
heppnuð. Hann hætti hjá útgáfu-
fyrirtæki sínu og flaug til Los 
Angeles þar sem hann vakti áhuga 

leikarans og tónlistarmannsins 
Jamie Foxx þegar hann spilaði á 
staðnum hans The Foxxhole. Aðdá-
endahópur Sheerans hélt áfram að 
vaxa með hjálp Youtube og árið 
2010 gaf hann sjálfur út tvær stutt-
skífur sem fengu góðar viðtökur 
og aðra til viðbótar árið eftir.

Útsendarar frá útgáfunni Asyl-
um/Atlantic Records gerðu við 
hann samning og síðasta sumar 
kom fyrsta smáskífulagið hans út, 
The A Team, sem fór beint í þriðja 
sæti breska vinsældalistans. 

Fyrsta hljóðversplatan, You 
Need Me, kom svo út í september 
og náði hún efsta sætinu í Bret-
landi. Sheeran er á leiðinni í stóra 
tónleikaferð um Evrópu og Banda-
ríkin sem hefst 3. mars í Ósló. Í 
Bandaríkjunum hitar hann upp 
fyrir bresku hljómsveitina Snow 
Patrol.  freyr@frettabladid.is

Hugljúfur og harðduglegur
Á UPPLEIÐ Tónlistarmaðurinn Ed Sheeran er á mikilli uppleið í tónlistarbransanum. Hann hlaut tvenn Brit-verðlaun á dögunum.

NORDICPHOTOS/GETTY

Þátttakendur í Lagalistanum:  Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2, Kaninn, tonlist.is. Verslanir í Tónlistanum:  Skífan, Hagkaup, Penninn/Eymunds-
son, 12 tónar, Harpa, Smekkleysa plötubúð, Elkó, tonlist.is

Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Listarnir eru birtir í heild sinni á Vísir.is.

 Stendur í stað síðan í síðustu viku  Fellur um sæti síðan í síðustu viku  Hækkar á lista síðan í síðustu viku  Nýtt á lista

Skýringar:

TÓNLISTINN

Vikuna 16. febrúar- 22. febrúar 2012

LAGALISTINN

Vikuna 16. febrúar - 22. febrúar 2012

Sæti Flytjandi Lag

 1  Of Monsters And Men .................................Lakehouse
 2  The Black Keys .............................................. Lonely Boy
 3  Retro Stefson.........................................................Qween
 4  Valdimar Guðm. / Helgi Júlíus ......Stöndum saman
 5  Magni .................................................................... Hugarró
 6  Blár ópal ..........................................................Stattu upp
 7  Foster The People ................... Call It What You Want
 8  Lana Del Rey ................................................Born To Die
 9  Kelly Clarkson ......................................................Stronger
 10  Greta Salóme / Jónsi ........................Mundu eftir mér

Sæti Flytjandi Plata

 1  Ýmsir ....................... Söngvakeppni Sjónvarpsins 2012
 2  Mugison .................................................................... Haglél
 3  Of Monsters And Men ..........My Head Is An Animal
 4  Adele................................................................................. 21
 5  Leonard Cohen ................................................Old Ideas
 6  Ýmsir ............. Einu sinni var / Út um græna grundu
 7  Valgeir Guðjónsson ...................Spilaðu lag fyrir mig
 8  Sigurður Guðm. og Sigríður Thorl. ........ Ásamt Sinfó
 9  Friðrik Karlsson & María Ellingsen ...................... Jóga
 10  Paul McCartney .......................Kisses On The Bottom

> PLATA VIKUNNAR
Low Roar - Low Roar  

★★★★
„Kaliforníumaðurinn og Reykvíkingur-
inn Ryan Karazija með firnasterka 
frumsmíð.“  - TJ

> Í SPILARANUM
Bruce Springsteen - Wrecking Ball
Muck - Slaves
Emeli Sandé - Our Version of Events
Burial - Kindred EP

Opið hús í  
Tónlistarskóla FÍH

 

Í tilefni  Dags Tónlistarskólanna laugardaginn 25. febrúar n.k. 
verður opið hús í Tónlistarskóla FÍH að Rauðagerði 27 frá  
kl. 14:00 – 16:00. 

Gestum og gangandi er boðið að koma og skoða skólann, hlýða 
á tónlist og njóta léttra veitinga. 

Boðið verður upp á fjölbreytta efnisskrá samspilsbanda, söng- 
og einleiksatriða sem í gangi verða í tveimur sölum skólans 
samtímis.

Allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir
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Bíldshöfða 8
Opið 9 til 17 í dag

Citroën
Komdu hingað

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7000   |  citroen.is 

Komdu með gamla bílinn. Tökum allar tegundir uppí nýjan Citroën. 

Sjáðu nýjan sjálfskiptan Citroën C4 Comfort með 
ótrúlega sparneytinni og visthæfri dísilvél. Hann 
notar aðeins 3,5l/100km og losar aðeins 98g 
CO2/km. Þetta þýðir að hann er sparneytnasti bíll-
inn í sínum flokki á Íslandi í dag. Í nýjum Citroën 
C4 Comfort sameinast glæsileg hönnun, áreiðan-
leiki, ríkulegur búnaður og hagkvæmni í rekstri. 
Þetta er bíll fyrir hugsandi fólk með góðan smekk. 

Brimborg auðveldar þér kaupin, uppítaka og græn 
fjármögnun. Landsbankinn býður lægri vexti og 
ekkert lántökugjald fyrir græna bíla sem losa minna 
en 120g CO2/km. Komdu líka með gamla bílinn 
og settu hann uppí nýjan Citroën. Tökum við öllum 
tegundum bíla. Komdu í Brimborg, Bíldshöfða 8. 
Mátaðu þig í frönsku umhverfi. Sjáðu sparneytinn 
Citroën C4 Comfort.

Kynntu þér franskan munað í Citroën C4 Comfort. 
Meðal staðalbúnaðar er tvívirk tölvustýrð miðstöð 
með loftkælingu, ESP stöðugleikastýring, hraða-
stillir, start/stop spartækni, hiti í sætum, vind-
skeið, skyggðar rúður og fullkomin aksturstölva.
5 stjörnu öryggi í árekstrarprófum EuroNCAP. 

Sjáðu hönnun og gæði hjá Citroën í dag, Bíldshöfða 8:

í dagcitroën

kl.  9 og 17
milli

Bíldshöfða 8

sjáðu

Sparneytnasti bíllinn! Citroën C4 Comfort sjálfskiptur dísilbíll

Citroën C5 Dynamique
2,0 HDi dísil 163 hö. 
4 dyra 6 gíra sjálfskiptur. 
Eldsneytisnotkun 6,2 l/100 km. 
Koltvísýringur: CO2 163g /km.
Sjáðu verðið:  5.890 þús. kr.

Citroën Berlingo Multispace 
1,6 HDi dísil 92 hö. 
5 dyra 5 gíra beinskiptur. 
Eldsneytisnotkun 5,3l/100 km. 
Koltvísýringur: CO2 139g /km
Sjáðu verðið:  3.450 þús. kr.

Citroën C3 Seduction
1,6 eHDi dísil 92 hö Airdream. 
5 dyra 5 gíra beinskiptur. 
Eldsneytisnotkun 3,6 l/100 km. 
Koltvísýringur: CO2  93g /km.
Sjáðu verðið:  2.890 þús. kr. 
Frítt í stæði

Citroën C1 SX
1,0 VTI bensín 68 hö. 
5 dyra 5 gíra beinskiptur. 
Eldsneytisnotkun 4,5 l/100 km. 
Koltvísýringur CO2 103g/km.
Sjáðu verðið:  2.090 þús. kr.
Frítt í stæði

Citroën C4 Comfort
1,6 eHDi dísil 112 hö Airdream. 
5 dyra 6 gíra sjálfskiptur. 
Eldsneytisnotkun 3,8 l/100 km.
Koltvísýringur: CO2  98g /km.
Sjáðu verðið:  3.690 þús. kr.
Frítt í stæði.

*Mánaðargreiðsla miðast við óverðtryggðan bílasamning Landsbankans til 84 mánaða. Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara, að auki er kaupverð háð gengi. Útbúnaður og gerð bílanna getur verið frábrugðin myndunum í auglýsingunni. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Citroën. 

Verð aðeins 3.690.000 kr. eða 29.947 kr. 
í 84 mánuði miðað við grænan bílasamning 

og uppítöku á bíl að verðmæti 1.810.000 kr.*
Árleg hlutfallstala kostnaðar aðeins 9,35%. 

Nánari upplýsingar á landsbankinn.is.

Bonjour! Ráðgjafar Citroën taka vel á móti þér. Komdu í kaffi og upplifðu framúrskarandi þjónustu.

Frítt í stæði

Farðu á brimborg.is
og þú ert kominn af stað
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Nýjasta mynd leikstjórans Stevens 
Soderbergh, Haywire, verður frum-
sýnd á morgun. Myndin fjallar um 
málaliðann Mallroy Kane sem 
vinnur ýmis verkefni sem yfirvöld 
loka augunum fyrir þar sem þau 
geta ekki heimilað þau, en vilja 
að þau séu unnin. Þegar Kane er 
svikin þarf hún að elta uppi þá 
sem sviku hana og fá þá til að 
segja sannleikann til að bjarga 
lífi sínu og fjölskyldu sinnar.

Nicholas Cage snýr aftur í 
hlutverki Johnny Blaze í kvik-

myndinni Ghost Rider: Spirit of 
Vengeance sem verður frumsýnd 

á morgun. Blaze er enn þjakaður af 

bölvun kölska, en fær tækifæri til 
að losna undan bölvuninni og bjarga 
ungum dreng frá því að verða hýsill 
Satans. 

Önnur Journey-myndin, The Mys-
terious Island, fjallar um Sean And-
erson sem fer í leiðangur á smáeyju 
sem býr yfir miklum töfrum til að 
leita að afa sínum sem týndist þar. 
Dwayne Johnson, Michael Caine og 
Josh Hutcherson fara með aðalhlut-
verkin.

Austfirska spennumyndin Glæpur 
og samviska eftir Ásgeir Hvítaskáld 
verður einnig frumsýnd um helgina 
og á laugardaginn verður svo sýnd 
óperan Ernani eftir Verdi.

Hasarfull helgi með spennuívafi

STJÖRNUMYND Myndin Haywire er stjörnum prýdd 
en auk Ginu Carano, sem leikur aðalhlutverkið, er þar 
að finna leikarana Ewan McGregor, Michael Douglas, 
Antonio Banderas, Bill Paxton, Channing Tatum og 
Michael Fassbender.

Kvikmyndaverið Paramount 
Pictures hefur kært Anthony 
Puzo, son rithöfundarins Mario 
Puzo, til að koma í veg fyrir 
útgáfu nýrrar bókar um Guð-
föðurinn, „The Family Cor-
leone“. Kvikmyndaverið heldur 
því fram að það hafi keypt höf-
undarréttinn á skáldsögu Puzo 
um Guðföðurinn árið 1969 og 
að aðeins hafi verið samþykkt 
að gefa út eina framhalds-
sögu, „The Godfather Returns“ 
sem kom út árið 2004. Að sögn 
kvikmyndaversins er tilgangur 
kærunnar að „vernda heilindi 
og orðspor þríleiksins um Guð-
föðurinn“.

Útgáfa „The 
Family Cor-
leone“ kærð

DON CORLEONE Marlon Brando sést hér 
í hlutverki sínu sem Don Corleone.

Kvikmyndin The Artist 
er talin sigurstranglegust 
á Óskarsverðlaunahátíð-
inni, sem haldin verður 
í 84. skipti næstkomandi 
sunnudag í Kodak Theatre í 
Hollywood. 

The Artist hefur verið að raka inn 
verðlaunum að undanförnu. Hún 
kom, sá og sigraði á Golden Globe-
hátíðinni fyrr í mánuðinum og þykir 
líkleg til sigurs í flestum þeirra tíu 
flokka sem hún er tilnefnd í. Mynd-
in er þó ekki með flestar tilnefn-
ingar, því nýjasta mynd Martins 
Scorsese, Hugo, er tilnefnd í ell-
efu flokkum. Myndirnar The Help, 
Moneyball og War Horse fengu sex 
tilnefningar og The Descendants er 
með fimm. Mikill fjöldi tilnefninga 
þarf þó ekki endilega að skila sér 
í styttu, því skemmst er að minn-
ast Óskarsverðlaunahátíðarinn-
ar í fyrra, þar sem True Grit var 
tilnefnd til tíu verðlauna en hlaut 
engin.

Það er mjög áhugavert að mynd-
irnar tvær sem fara inn í hátíðina 
með flestar tilnefningar eru báðar 
eins konar ástarbréf til „gömlu 
Hollywood“. The Artist er öll í 
svarthvítu, hún er næstum alveg 
þögul og í henni eru engir þekktir 
leikarar. Þetta er í fyrsta skipti 
í næstum áttatíu ár sem svart-
hvít mynd þykir líklegust til að 
taka heim Óskarinn fyrir bestu 
myndina, og fari svo verður 
það aðeins í annað skipti í sögu 
verðlaunanna sem þögul 
mynd stendur uppi 
sem sigurvegari 
en þögla myndin 
Wings vann þau 
verðlaun á fyrstu 
Óskarsverð-
launahátíðinni 
árið 1929.

Jean Du-
jardin 
hlaut Gol-
den Globe-
verðlaunin 
2012 sem 

besti leikari í aðalhlutverki fyrir 
hlutverk sitt í The Artist, og þykir 
líklegur til að leika þann leik eftir 
á sunnudagskvöldið. Sömu sögu er 

að segja um Meryl Streep 
sem þykir sigurstrang-
leg fyrir túlkun sína 
á Margaret Thatcher 
í myndinni The Iron 
Lady. Streep hefur 

áður unnið til verð-
launanna tvisvar sinn-

um, árin 1979 og 
1982 en hún 

á metið yfir 
flestar til-
nefningar 
til Óskars-
verðlauna 

fyrir leik, með alls 17 tilnefningar. 
Næst á eftir henni koma þau Kath-
arine Hepburn og Jack Nicholson 
með tólf.

Gamli sjarmörinn Christopher 
Plummer er tilnefndur sem besti 
aukaleikarinn fyrir leik sinn í mynd-
inni Beginners, og fari svo að hann 
hljóti Óskarinn verður hann elsti 
verðlaunahafinn í sögu hátíðarinnar. 
Jafnaldri hans, Max von Sydow, er 
einnig tilnefndur sem besti aukaleik-
arinn og á því líka möguleika á að 
vera elsti verðlaunahafinn. Jessica 
Tandy á nú metið, en hún var áttræð 
þegar hún hlaut Óskarinn fyrir leik 
sinn í myndinni Driving Miss Daisy.

Leikarinn Billy Crystal mun 
kynna hátíðina í níunda skipti, en 
aðeins Bob Hope hefur gert það 
oftar eða 19 sinnum. Crystal hefur 
hingað til þótt standa sig mjög vel í 
hlutverkinu og jafnvel verið nefnd-
ur einn besti kynnir í sögu hátíðar-
innar sem verður send út beint til 
225 landa út um allan heim.

  tinnaros@frettabladid.is

THE ARTIST TALIN
SIGURSTRANGLEGUST

Besta myndin:
■ The Artist
■ The Descendants
■ Extremely Loud & 

Incredibly Close
■ The Help
■ Hugo
■ Midnight in Paris
■ Moneyball
■ The Tree of Life
■ War Horse

Besti leikari 
í aðalhlutverki:
■ Demián Bichir - A 

Better Life
■ George Clooney - 

The 
Descendants

■ Jean Dujardin - The 
Artist

■ Gary Oldman - 
Tinker Tailor Soldier 
Spy

■ Brad Pitt - Money-
ball

Besta leikkona 
í aðalhlutverki:
■ Glenn Close - 

Albert Nobbs
■ Viola Davis - The 

Help
■ Rooney Mara - 

The Girl with the 
Dragon Tattoo

■ Meryl Streep - The 
Iron Lady

■ Michelle Williams 
- My Week With 
Marilyn

Besti leikstjóri:
■ Michel Hazanavicius 

- The Artist
■ Alexander Payne - 

The Descendants
■ Martin Scorsese - 

Hugo
■ Terrence Malick - 

The Tree of Life

Besti leikari 
í aukahlutverki:
■ Kenneth Branagh 

- My Week With 
Marilyn

■ Jonah Hill - Money-
ball

■ Nick Nolte - Warrior
■ Christopher Plum-

mer - Beginners
■ Max von Sydow - 

Extremely Loud & 
Incredibly Close

Besta leikkona 
í aukahlutverki:
■ Bérénice Bejo - The 

Artist
■ Jessica Chastain - 

The Help
■ Melissa McCarthy - 

Bridesmaids
■ Janet McTeer - 

Albert Nobbs
■ Octavia Spencer - 

The Help

HELSTU TILNEFNINGAR TIL ÓSKARSVERÐLAUNANA

KYNNIR HÁTÍÐINA Billy 
Crystal þykir einn besti 
kynnir á Óskarsverðlaunahá-
tíðinni frá upphafi.

Hefst þriðjudaginn 28. febrúarH f t þ iðj d iH f t þ iðjj d i 2828 f b úf b ú
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Ashton Kutcher mætir til leiks

Alla daga kl. 19.00 og 01.00

CNN  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR   

PIERS
MORGAN
tonight

Spænski leikarinn Antonio Bande-
ras leikur Pablo Picasso í nýrri 
kvikmynd um listmálarann. Mynd-
in ber nafnið 33 Days og er leikstýrt 
af spænska leikstjóranum Carlos 
Saura. Hún fjallar um tímabilið 
þegar Picasso málaði málverkið 
Guernica árið 1937. Hún mun einn-
ig fjalla um samband listmálarans 
við frönsku listakonuna Doru Maar. 

Samkvæmt tímaritinu Variety er 
áætlað að hefja tökur sumarið 2013.

Banderas sagði í viðtali við 
spænska blaðið El País að hann 
hefði fæðst aðeins nokkrum húsa-
röðum frá staðnum þar sem Picasso 
fæddist, en þeir eru báðir fæddir í 
Malaga á Spáni. Hann hafi lengi 
ætlað að taka að sér að leika list-

málarann en ávallt neitað þangað 
til nú.

Pablo Picasso er einn af þekkt-
ustu listamönnum 20. aldar, en 
hann lést árið 1973 þá 91 árs að 
aldri. Hann er best þekktur fyrir að 
hafa þróað kúbisma ásamt George 
Braque. Einnig þótti hann afar 
afkastamikill, en eftir hann liggja 
um 50.000 listaverk. Guernica er 
eitt af hans þekktustu verkum, en 
hann málaði það eftir að þýskar 
og ítalskar herflugvélar sprengdu 
bæinn Guernica á Spáni. Málverk-
ið er nú til sýnis í Museo Reina Sofí 
safninu í Madríd. 

Banderas hefur áður leikið sögu-
frægar persónur en hann lék Che 
Guevara í kvikmyndinni Evita.

Sögusagnir hafa verið um að 
Banderas muni taka að sér að leika 
Fidel Castro í nýrri kvikmynd um 
dóttur Castros, sem ber nafnið 
Castro‘s Daughter.

Antonio Banderas leikur Picasso

ANTONIO BANDERAS vílar ekki fyrir sér 
að taka að sér krefjandi hlutverk.

THIS MEANS WAR

★★★★★
Óvönduð útfærsla á ágætri 
hugmynd. Þolanleg í fluginu til 
Tenerife í sumar.

SAFE HOUSE

★★★★★
Mundu eftir eyrnatöppunum. Og 
sjóveikipillunum.

EXTREMELY LOUD AND 
INCREDIBLY CLOSE

★★★★★
Ekki alslæm mynd, en rembist 
ítrekað við að græta áhorfendur. 
Leikararnir halda þessu uppi.

SHAME

★★★★★
Hugrökk mynd sem gleymist ekki 
í bráð.

HUGO

★★★★★
Heillandi mynd fyrir börn og 
barnalegt fólk á öllum aldri. Ég 
skal glaður setja sjálfan mig í 
síðari flokkinn. 

KVIKMYNDARÝNI

> ÁNÆGÐUR MEÐ CRAIG

Sam Mendes sem leikstýrir nýj-
ustu Bond-myndinni, Skyfall, er mjög 
ánægður með Daniel Craig sem leik-
ur njósnarann 007. „Mér fannst Cas-
ino Royale frábær. Daniel Craig 
var venjulegur maður í raun-
verulegum kringumstæðum,“ 
sagði Mendes, sem á að baki 
myndirnar American Beauty og 
Road to Perdition. „Þessi mynd 
minnti mig á þegar ég horfði á 
Sean Connery-myndirnar.“
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STOFNAÐ 1971

SJÓNVARPSTILBOÐ

Finlux 42FLHX905HU
42" Full HD LCD sjónvarp með 1920x1080p upplausn, 
stafrænum DVB-T móttakara og 100.000:1 skerpu. Fjöldi 
tengimöguleika m.a 2xHDMI, Digital Coax, 2xScart, 2xUSB 
Margmiðlunartengi, VGA tengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

TILBOÐ     269.990
FULLT VERÐ kr. 329.990

TILBOÐ     229.990
FULLT VERÐ kr. 299.990

g g , g g y g

TILBOÐ     109.990
FULLT VERÐ kr. 129.990

TILBOÐ     179.990
FULLT VERÐ kr. 219.990

TILBOÐ     159.990
FULLT VERÐ kr. 179.990

TILBOÐ     129.990
FULLT VERÐ kr. 149.990

TILBOÐ     239.990
FULLT VERÐ kr. 269.990

TILBOÐ    189.990
FULLT VERÐ kr. 239.990

Panasonic TXP42ST32Y
42" Full HD 1080p 3-D NeoPlasma SJÓNVARP með 3-D con verter (breytir 2-D í 3-D), 
1920x 1080p upplausn, Vreal 3-D Engine, 600Hz Sub-field Drive, Pro 24p Smooth Film/
Play Back, Infinite Black 5.000.000:1 skerpu, High Contrast Filter, 0.001msec svartíma, 
háskerpu HDTV DVB-T/2 stafr. mót takara, innb. gervihnattamóttakara, SD kortalesara,2 x 
USB ofl.

Panasonic TXP46ST32Y
46" NeoPlasma 50" NeoPlasma

EINNIG TIL Í 50"
TILBOÐ 299.990

EINNIG TIL Í 46"
TILBOÐ 139.990

Panasonic TXP50ST32Y

SKERPA
5.000.000:1

3D

600Hz
FULL
HD
1920x1080p

AVATAR 
3D Blu-Ray 

FYLGIR MEÐ!

Philips 46PFL6606T
46" FHD LED Pixel Precise sjónvarp með 1920x1080p upplausn. 
Full-HD, Pixel Plus HD. HD Natural Motion. 400Hz Perfect Motion 
Rate. 500.000:1 í skerpu. 2ms svartími. Háskerpu stafrænn HDTV 
móttakari. NET-TV (Wi-Fi möguleiki). USB, VGA, Scart, 3x HDMI, 
VGA, Digital out og heyrnatólstengi. CI/CI+ lesari o.fl.

Panasonic TXP42G30Y
42" Full HD 1080p THX Plasma SJÓNVARP með 1920x 1080p 
upplausn, Vreal Live Engine, 600 Hz Sub Field Drive, High Contrast 
Filter, Pro 24p Smooth Film/ Play Back, Infinite Black 5.000.000:1 
skerpu, 0.001 msec svartíma, háskerpu HDTV stafrænum DVB-T/T2 
móttakara, 2x USB, 4 HDMI 1.4, SD kortalesara ofl.

SKERPA
5.000.000:1

LIVE
ENGINE

600Hz
FULL
HD
1920x1080p

2xHDMI

FULL 
HD
2xUSB

Toshiba 42SL863N 
42" FHD LED sjónvarp með 1920x1080p upplausn og 4.000.000:1 skerpu. 
200 Active Motion Rate Processing. 24P Mode. DVB-T2 C2/S2 stafrænn 
móttakari. Gervihnattamótakari. Smart TV. Wi-Fi Ready. Auto Backlight 
Control og Ambient Light Sensor. 4x HDMI, LAN, Scart, Ci, VGA, 2x USB 
og heyrnatólstengi o.fl.

TILBOÐ     119.990
FULLT VERÐ kr. 149.990

USB/VGA

2 HDMI

FULL
HD

50.000:1

Toshiba 40LV833N 
40” Full HD LCD sjónvarp með 1920x1080p upp lausn, 50.000:1 
skerpu, 7,5ms svartíma, háskerpu stafrænum DVB-T/C mót takara, 
2x HDMI, USB, Scart, Digital Coax, VGA tengi ofl.

ALLAR GERÐIR

KORT

Panasonic TXP42S30Y
42” Full HD Plasma sjónvarp með 1920x1080p upp lausn, 600Hz 
Sub Field Drive, Intelligent Frame Creation Pro, Vreal Live Engine, 
2.000.000:1 skerpu, háskerpu HDTV DVB-T/T2 stafrænum móttakara, 
24p Playback, x.v Colour, 3x HDMI, SD kortalesara, Wi-fi ready ofl.

VIERA CONNECT
NETTENGING

LIVE
ENGINE

600Hz
FULL
HD
1920x1080p

NetTV
NETVAFRI

ÖRÞUNNT
LED
PIXEL 
PLUS HD

HD
NATURAL
MOTION

ÖRÞUNNT
LED
RESOLUTION+

GERVIHNATTA
MÓTTAKARI

SMART TV
NETTENGING
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■ Ekki reykja og forðastu reyk frá öðrum. Ekki nota 
munn- og neftóbak.

■ Reyna að ná hálftíma hreyfingu á dag.
■ Borða hollan og fjölbreyttan mat. Dagleg ávaxta- og 

grænmetisneysla. 

■ Forðast að vera of þungur.
■ Takmarka neyslu áfengis.
■ Varast ber ljósabekki og óhófleg sólböð. 
■ Vera vakandi fyrir krabbameinsvaldandi efnum í 

umhverfinu. 

HVERNIG KARLMENN GETA DREGIÐ ÚR LÍKUM Á KRABBAMEINI

Fjórar stúlkur í Fjölbrauta-
skóla Garðabæjar hafa 
útbúið slaufur sem líkj-
ast yfirvaraskeggi og selja 
til styrktar átaki Krabba-
meinsfélagsins, Mottu-
mars. Slaufurnar hafa sleg-
ið í gegn og þær íhuga nú að 
ráða saumakonu til að anna 
eftirspurn. 

TÍSKA „Viðtökurnar hafa verið 
framar okkar björtustu vonum og 
pöntunum rignir inn,“ segir Ása 
Þórdís Ásgeirsdóttir nemandi í 
frumkvöðlafræði við Fjölbrauta-
skóla Garðabæjar. 

Ása hefur hannað skemmtilegar 
slaufur sem líta út eins og yfirvara-
skegg í félagi við skólasystur sínar, 
Irenu Sveinsdóttur, Hrafnhildi 
Heiðu Sandholt og Camillu Rut 
Arnarsdóttur. Slaufurnar tengja 
þær krabbameinsátakinu Mottu-
mars, Karlmenn og krabbamein, 
og eru fyrir þá sem af einhverjum 
ástæðum ekki geta eða vilja safna 
yfirvaraskeggi en langar samt að 
leggja sitt af mörkum. 
„Ég fékk þessa hugmynd fyrir 
tveimur árum síðan þegar kær-
astinn minn ætlaði að taka þátt 

í mottu mars en var einfaldlega 
ekki með nógu gott yfirvaraskegg. 
Þá fattaði ég að það vantaði eitt-
hvað fyrir þá sem geta ekki safn-
að skeggi,“ segir Ása en slaufurn-
ar eru ætlaðar báðum kynjum og 
hitta vel á þar sem slaufur af öllum 
stærðum og gerðum eru einmitt í 
tísku þessa stundina. 

Verkefnið er hluti af námi stúlkn-
anna í frumkvöðlafræði en 9. mars 
næstkomandi fara þær með verk-
efnið í eins konar vörukeppni þar 
sem þær etja kappi við aðra fram-
haldsskóla. Slaufurnar hafa verið 
mjög vinsælar og gerðu stelpurn-
ar ráð fyrir að selja margar fyrir 
árshátíð skólans sem fer fram í 
kvöld. 

„Við erum að gera þetta í höndun-
um og sitjum sveittar við að sauma 
en það tekur um 20-30 mínútur að 
gera eina slaufu. Við erum byrjaðar 
að spá í að ráða saumakonu svo við 
náum að sinna öllum pöntunum og 
öðrum skólaverkefnum líka.“

Hver slaufa kostar 2.500 krónur 
og af því renna 500 krónur beint 
til Krabbameinsfélagsins. Hægt 
er að nálgast frekari upplýsingar 
um verkefnið á Facebook-síðunni 
Arcos Slaufur en hægt er að leggja 
beint inn pöntun á póstfangið arcos.
ehf@gmail.com. 

 alfrun@frettabladid.is

SLAUFUR FYRIR STELPUR OG MOTTULAUSA

SLAUFUR Í STAÐINN FYRIR YFIRVARASKEGG Þær Ása Þórdís Ásgeirsdóttir, Irena Sveinsdóttir, Hrafnhildur Heiða Sandholt og 
Camilla Arnarsdóttir hafa hannað slaufur sem líkjast yfirvaraskeggi til styrktar átaki Krabbameinsfélagsins, Mottumars. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

TÆKNI Framúrstefnuleg Google-
gleraugu sem tengjast Android-
snjallsímum eru væntanleg á 
markað í lok ársins, samkvæmt 
frétt The New York Times. 

Hinar ýmsu upplýsingar úr sím-
anum munu sjást þegar maður 
setur gleraugun upp, þannig að 
ekkert fari framhjá manni. Þann-
ig er hægt að skoða tölvupóst-
inn, uppfæra stöðuna á 
Facebook og ýmislegt 
fleira með hjálp 
gleraugnanna á 
meðan maður er 
á gangi án þess 
að þurfa að gjóa 
augunum sífellt á 
farsímann. Talið 
er að í gleraugunum 
verði innbyggð mynda-
vél og að verðmiðinn verði í 
kringum 30 til 75 þúsund krónur. 
Orðrómur er uppi um að þau muni 

líta svipað út og Oakley Thumps-
gleraugu. 

Svo virðist sem gleraugun séu 
hluti af langtímaáætlun Google 
um að auka notkun Android-stýri-
kerfisins. „Android-kerfinu var 
alltaf ætlað stærra hlutverk en 
eingöngu fyrir farsíma,“ sagði 
Hugo Barra, háttsettur markaðs-
maður hjá Google. 

Google-sólgleraugu 
á markað í lok ársins

TÆKNI Koma þarf tæknibúnaði fyrir í hátt í milljón breskra heimila til 
að koma í veg fyrir að bylgjur úr 4G-farsímum trufli ekki sjónvarpsút-
sendingar. Þessi aðgerð mun kosta rúma tuttugu milljarða króna, sam-
kvæmt frétt BBC.

Búnaðinum verður komið fyrir í stafrænum sjónvarpsafruglara 
sem hindrar að hávaði sem bylgjur úr 4G-símum skapa komist þar að. 
Þrátt fyrir aðgerðirnar muni skapa töluvert rask eru þær sagðar mik-
ilvægar. Að sögn menningarmálaráðherra Bretlands mun 4G-farsíma-
kerfið hleypa nýju blóði í stafræna iðnaðinn í landinu.

4G-farsímar valda truflun
SJÓNVARP Koma þarf tækjabúnaði fyrir í hátt í milljón breskra sjónvarpsafruglara.

STEIK Í MORGUNMAT  Samkvæmt rannsókn sem framkvæmd var í 
háskólanum í Tel Aviv léttust tveir hópar offitusjúklinga jafn mikið þrátt fyrir 
að annar hópurinn hafi verið látinn borða kolvetnislítinn morgunverð á meðan 
hinn hópurinn fékk að gæða sér á veislumáltíð, og eftirrétti, á hverjum morgni. 

NÝ GLERAUGU Talið er að Google-gler-
augun muni líkjast þessum Oakley 
Thumps-sólgleraugum.

lifsstill@frettabladid.is
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Gildran frá Mosfellsbæ ætlar að gefa út sína fyrstu 
plötu með nýjum lögum í fimmtán ár í haust. Tvö ár eru 
liðin síðan hljómsveitin gaf út lagið Blátt, blátt sem var 
samið við texta rithöfundarins Vigdísar Grímsdóttur.

„Við höldum að við séum orðnir svo gamlir að við 
séum að fara að deyja. Þetta er síðasti sjens fyrir and-
látið,“ segir gítarleikarinn Sigurgeir Sigmundsson um 
nýju plötuna og hlær. „Nei, nei, við eigum efni. Við 
þurfum svo sem ekkert að gera þetta en okkur langar til 
þess.“

Gildran, sem var stofnuð fyrir 32 árum, gaf á sínum 
tíma út sex plötur en lagðist í dvala þegar sú síðasta 
kom út árið 1997. 

Tónleikar sem voru teknir upp í Hlégarði í Mos-
fellsbæ í nóvember 2010 munu líklega fylgja með nýju 
plötunni. Sveitin spilar næst á Spot í Kópavogi á laugar-
dagskvöld. „Það verður bæði til að fjármagna plötuna 
og æfa undir hana,“ segir Sigurgeir um tónleikana.  - fb

Fyrsta plata Gildrunnar í fimmtán ár

NÝ PLATA Hljómsveitin Gildran er að undirbúa sína fyrstu plötu í langan tíma. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Justin Bieber ætlar að gefa út 
ljósmyndabók með alls konar 
myndum úr einkasafni sínu. 
Popparinn gaf út ævisögu sína 
fyrir ekki svo löngu en vill núna 
feta nýjar slóðir. 

Í bókinni verða myndir úr 
hljóðverinu og myndir sem voru 
teknar baksviðs á tónleikum. 
„Það eru algjör forréttindi að 
geta deilt þessu með aðdáendum 
mínum. Ég get ekki beðið eftir 
því að sýna frá því sem hefur 
gerst á tónleikaferðum og í hljóð-
verinu í þessari bók,“ sagði 
Bieber. Bókin er væntanleg í 
verslanir í september. 

Bieber sýnir 
ljósmyndir

NÝ BÓK Justin Bieber gefur út nýja ljós-
myndabók í september.

Gary Oldman óttast að tölvu-
leikir séu að verða vinsælli en 
kvikmyndir. „Við búum í öðruvísi 
heimi núna. Krakkarnir mínir 
geta horft á kvikmynd í iPhone, 
sem mér finnst alveg hræðilegt 
að hugsa sér. En þetta er ný kyn-
slóð sem er að vaxa úr grasi,“ 
sagði leikarinn sem er tilnefndur 
til Óskarsverðlauna fyrir hlut-
verk sitt í Tinker Tailor Soldier 
Spy. „Tölvuleikirnir eru að ná 
yfirhöndinni og það eina sem 
maður getur gert sem foreldri er 
að takmarka tímann sem krakk-
arnir eyða í þá.“ 

Tölvuleikir 
frekar en bíó

GARY OLDMAN Leikaranum líst ekkert á 
auknar vinsældir tölvuleikjanna.

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi  

á sunnudags-
morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill 

þjóðmálaþáttur
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Fyrir þig 
í LyfjuD-3 vítamín er 

nauðsynlegt fyrir alla
– börn, konur og karla. 

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

FIMMTUDAGUR: SKÓLASÝNINGAR 10:30, 13:00  ÚT-
SKRIFTARSÝNINGAR KVIKMYNDASKÓLA ÍSLANDS 16-23 
(frítt inn)  A DANGEROUS METHOD 20:00, 22:00  THE 
DESCENDANTS 17:45, 22:00  FRÖNSK HÁTÍÐ: STRÍÐS-
YFIRLÝSING 18:00, 22:00  MIDNIGHT IN PARIS 18:00  MY 
WEEK WITH MARILYN 20:00  ELDFJALL 20:00  ÍSL. TEXTI 
ENG. SUBS                      

SKÓLANEMAR: 25% afsláttur gegn framvísun skírteinis!

 FRÁ MEISTARA 
DAVID CRONENBERG 
A DANGEROUS 

METHOD

MY
WEEK
WITH
MARILYN

 GEORGE CLOONEY

THE DESCENDANTS
KVIKMYND EFTIR ALEXANDER PAYNE

ÍSLENSKUR TEXTI

t.v. kvikmyndir.is

����

FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

ÁLFABAKKA
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10

10

10

12

12

12

V I P

EGILSHÖLL

12

12

12

16

14

L

L

16

LFRÍÐA OG DÝRIÐ m/ísl tali kl. 6 3D
EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE kl. 5:20 - 10:10 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:40 2D
HUGO kl. 5:20 - 8 2D
ONE FOR THE MONEY kl. 5:50 - 8 - 10:20 2D
UNDERWORLD: AWAKENING kl. 10:10 2D
MAN ON A LEDGE kl. 8 2D

A FEW BEST MEN kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
A FEW BEST MEN Luxus VIP kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
EXTREMELY LOUD INCREDIBLY CLOSE kl. 5:40 - 8 - 10:40 2D
BEAUTY & THE BEAST - 3D  (FRÍÐA OG DÝRIÐ) M/ ísl. Tali kl. 6 3D
HUGO Með texta  kl. 5:20 - 8 2D
HUGO Ótextuð kl. 10:40 3D
ONE FOR THE MONEY kl. 8:20 2D
CONTRABAND kl. 8 - 10:20 2D
PRÚÐULEIKARARNIR kl. 5:40 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 10:40 2D

16

L

L

10

10

12

12

12

KRINGLUNNI

EXTREMELY LOUD AND INCREDIBLY CLOSE kl. 8 - 10:40 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:10 2D
SHAME kl. 8 - 10:10 2D
BEAUTY & THE BEAST - 3D (FRÍÐA OG DÝRIÐ) M/ ísl. Tali kl. 6 3D
WAR HORSE kl. 5 2D
THE HELP kl. 5 2D10

12

L

L

AKUREYRI

A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:30 2D
FRÍÐA OG DÝRIÐ ÍSL TAL Í 3D kl. 6 3D
EXTREMELY LOUD AND INCREDIBLY CLOSE kl. 8 - 10:30 2D
PRÚÐULEIKARARNIR enskt tal ísl texti kl. 6 2D KEFLAVÍK

EXTREMELY LOUD AND INCREDIBLY CLOSE kl. 8 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:10 2D
THIS MEANS WAR kl. 10:30 2D

MÖGNUÐ SPENNUMYND!

boxoffice magazine
����

hollywood reporter

����

TILNEFND TIL 2 ÓSKARSVERÐLAUNA
TOM HANKS OG SANDRA BULLOCK 
ERU STÓRFENGLEG Í ÞESSARI ÁHRIFARÍKU MYND
BYGGÐ Á METSÖLUBÓK.

BESTA MYND
BESTI LEIKARI Í AUKAHLUTVERKI – MAX VON SYDOW

blurb.com

����

Frá  höfundi Death at a Funeral.Frábær 
gamanmynd 
með 
sótsvörtum 
húmor

THIS MEANS WAR 8, 10
SAFE HOUSE 5.40, 8, 10.20
SKRÍMSLI Í PARÍS 2D 6 - ISL TAL
THE GREY 8, 10.20
THE IRON LADY 5.50

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarV.J.V. - Svarthöfði.is

H.S.K. - MBL

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

5%

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%NÁNAR Á MIÐI.ISGLERAUGU SELD SÉR 5%
THIS MEANS WAR  KL. 5.45 - 8 - 10.15  14
THIS MEANS WAR LÚXUS  KL. 5.45 - 8 - 10.15  14
STAR WARS EPISODE 1 3D ÓTEXTUÐ  KL. 5  10
SAFE HOUSE  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
SKRÍMSLI Í PARÍS 3D  KL. 3.30  L
CHRONICLE  KL. 6 - 8 - 10  12
CONTRABAND  KL. 8 - 10.30  16
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3  KL. 3.40  L

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

FRÉTTABLAÐIÐ

MORGUNBLAÐIÐ

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS
THIS MEANS WAR  KL. 8 - 10 14 
SAFE HOUSE  KL. 10 16
STAR WARS EPISODE 1 3D ÓTEXTUÐ  KL. 5.40 10
SÁ SEM KALLAR  KL. 6 L

FRÁBÆR GRÍNHASARMYND SEM ENGIN MÁ MISSA AF!

FT/SVARTHÖFÐI.IS

N.R.P., BÍÓFILMAN.IS A.E.T, MORGUNBLAÐIÐ

H.V.A. FRÉTTABLAÐIÐ

THIS MEANS WAR  KL. 5.45 - 8 - 10.15  14
STAR WARS EP1 3D ÓTEXTUÐ  KL. 6 - 9  10
SAFE HOUSE  KL. 8 - 10.30  16
THE DESCENDANTS  KL. 5 .30  L
LISTAMAÐURINN  KL. 6 - 8 - 10  L

TOTAL FILMBOXOFFICE MAGAZINE

SVARTHÖFÐI.IS

SVARTHÖFÐI.IS

Bresku tónlistarverðlaunin voru 
afhent í London á þriðjudags-
kvöldið og var rauða dreglinum 
rúllað út í tilefni kvöldsins. Eins 
og búist var við fór söngkonan 
Adele heim með tvenn verðlaun á 
hátíðinni við mikla lukku. Söng-
konan vinsæla komst hins vegar 
í fréttirnar fyrir aðrar sakir er 
hún sýndi myndavélinni löngu-
töng í miðri þakkarræðu. Ástæð-
an var sú að hún hafið talað of 
lengi og var kynnirinn, James 
Gorden, knúinn til að stoppa 
hana af. Breski söngvarinn Ed 
Sheeran vann einnig tvenn verð-
laun og Rihanna var valin alþjóð-
leg söngkona ársins og sigraði 
þar með okkar eigin Björk Guð-
mundsdóttur sem var tilnefnd í 
sama flokki. 

ÁNÆGÐUR BRUNO Bruno Mars var alþjóðlegur söngvari 
ársins og brosti út að eyrum.  NORDICPHOTOS/AFP

FLEGINN Rihanna var valin 
alþjóðleg söngkona ársins og 

skartaði fallegum gulllituðum kjól. 

ÁNÆGÐ MEÐ VERÐLAUNIN Breska söngkonan Adele var ánægð með 
verðlaunin sín en hún var valin söngkona ársins og átti plötu ársins. 

Söngvari ársins: Ed Sheeran
Söngkona ársins: Adele
Hljómsveit ársins: Coldplay
Nýliði ársins: Ed Sheeran
Smáskífa ársins: One Direction - What Makes 
 You Beautiful
Plata ársins: 21 - Adele
Alþjóðlegur söngvari ársins: Bruno Mars
Alþjóðleg söngkona ársins: Rihanna
Alþjóðleg sveit ársins: Foo Fighters
Alþjóðlegur nýliði ársins: Lana Del Rey

HELSTU VINNINGSHAFAR BRESKU 
TÓNLISTARVERÐLAUNANA

SIGURGANGA ADELE 
HELDUR ÁFRAM

RAUÐ Söngkonan Jessie J 
var djörf í rauðum kjól. 
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Opið laugard. kl. 10-14

„Þetta er rosalega spennandi, enda taka sex 
fyrrverandi heimsmeistarar þátt á þessu 
keppnistímabili,“ segir Halldóra Matthías-
dóttir en hún og Rúnar Jónsson taka við sem 
stjórnendur Formúlu 1 á Stöð 2 Sport sem 
hefst í mars. Þau munu taka við af Gunnlaugi 
Rögnvaldssyni sem hefur séð um Formúlu 1 á 
stöðinni síðan árið 2008. 

Halldóra verður Rúnari til halds og trausts 
í lýsingum á kappakstrinum og í tímatökum. 
Hún er þó ekki alveg blaut á bak við eyrun 
þegar kemur að dagskrárgerð í Formúlunni. 
„Ég hef áður verið í tveimur þáttum sem kall-
ast Við rásmarkið og Við endamarkið og hef 
verið að aðstoða við klippingar og tölfræði síð-
ustu tvö ár,“ segir hún. 

Halldóra hefur sjálf aldrei keppt í akst-

ursíþróttum en hún er áhugamanneskja um 
mótorhjól. Hún segir áhuga sinn á Formúl-
unni hafi kviknað sumarið 1998. „Þá bjó ég í 

Hamburg og fylgdist með keppninni þar, en þá 
voru Michael Schumacher og Mika Häkkinen 
að berjast um heimsmeistaratitilinn.“ Hall-
dóra hefur í nægu að snúast og þykir leitt að 
missa af keppni. „Ég er að fara að taka þátt í 
Parísarmaraþoni þann 15. apríl og þá missi ég 
af F1 keppninni í Sjanghæ í Kína.“ Halldóra er 
mikil íþróttamanneskja og er nú að undirbúa 
sig undir þátttöku í hálfum Járnkarli sem fer 
fram þann 22. júlí. „Ég hef aldrei tekið þátt 
áður þannig að ég er á fullu að synda, hjóla 
og hlaupa til að undirbúa mig. Ég æfi með 
Þríþrautarfélagi Ægis í sundi og hleyp með 
hlaupahópnum Bíddu aðeins,“ segir Halldóra. 

Formúlan hefst að nýju í mars og allar 
keppnir ársins verða sýndar í beinni útsend-
ingu á Stöð 2 Sport og í opinni dagskrá.

Járnkona lýsir formúlu eitt

Í ELDLÍNUNNI Halldóra lýsir formúlunni ásamt Rúnari 
Jónssyni.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Fimmtudagur 23. febrúar 2012 

➜ Tónleikar

20.30 Tríó Sunnu Gunnlaugsdóttur 
heldur tónleika í Þjóðmenningarhúsinu, 
Hverfisgötu 15. Um er að ræða fyrstu 
tónleikana hérlendis síðan diskur þeirra, 
Long Pair Bond, kom út.

➜ Námskeið
16.30 Ljósið, endurhæfingar- og 
stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem hefur 
fengið krabbamein eða blóðsjúkdóma 
og aðstandendur þeirra, stendur fyrir 
námskeiði fyrir 7-9 ára gömul börn. Um 
er að ræða 10 vikna styrkjandi nám-
skeið fyrir börn sem hafa átt eða eiga 
nána aðstandendur með krabbamein. 
Skráning á námskeiðið, sem er ókeypis, 
er á netfanginu ljosid@ljosid.org.

➜ Kvikmyndir
17.00 Konfúsíusarstofnunin sýnir 
fyrsta hluta heimildaþríleiksins Kína: 
Byltingaöldin (e.China: A Century of 
Revolution) eftir Sue Williams. Myndin 
er sýnd í stofu 101 í Odda. Allir eru 
velkomnir og aðgangur er ókeypis.

➜ Dagskrá
20.00 Fjallað verður um bæjarlista-
mann Mosfellsbæjar, Bergstein Björg-
úlfsson kvikmyndaleikstjóra og fram-
leiðanda í dagskrá í Hlégarði. Notaleg 
stemning, kaffi og kókostoppar í boði. 
Allir velkomnir.

➜ Tónlist
20.30 Tríó danska Hammond-orgel-
leikarans Kjeld Lauritsen spilar á jazz-
tónleikaröðinni á KEX Hostel, Skúlagötu 
28. Tríóið mun flytja fjölbreytt úrval 
þekktra jazzlaga auk nokkurra eigin tón-
smíða. Aðgangur er ókeypis.
22.00 Bítladrengirnir blíðu halda 
tónleika á Ob-La-Dí, Frakkastíg 8. 
Aðgangseyrir er kr. 1.000.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Davíð Logi Sigurðsson heldur 
erindi á vegum Alþjóðamálastofnunar í 
stofu 101 í Odda. Yfirskrift erindisins er 
Allar leiðir liggja til Damaskus og mun 
Davíð meðal annars fjalla um sam-
bandið milli Sýrlands og Líbanon. Allir 
velkomnir.
17.15 Ragna Árnadóttir, fyrrverandi 
dómsmálaráðherra, flytur annað erindið 
af fjórum um ÁBYRGÐ í Bókasafni 
Kópavogs. Allir velkomnir og aðgangur 
ókeypis.
20.00 Aðalsteinn Ingólfsson flytur 
fyrirlesturinn Tíu Kyrralíf (og nokkur til 
vara) í Hafnarborg. Þar fjallar hann um 
kyrralífsmyndina í sögulegu og hug-
myndalegu ljósi.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is og einnig er 
hægt að skrá þá inni á visir.is.
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sport@frettabladid.is

MARGRÉT LÁRA VIÐARSDÓTTIR  spilaði síðustu 30 mínúturnar er lið hennar, Turbine Potsdam, gerði 
óvænt 1-1 jafntefli við Hamburg í þýsku úrvalsdeildinni í gær. Var þetta fyrsti leikur Margrétar Láru með liðinu en 
hún fékk tvö góð færi í leiknum sem henni tókst ekki að nýta. Potsdam mætir næst Leverkusen á sunnudaginn. 

Iceland Express-d. kvenna
Fjölnir - Valur 67-79
Snæfell - Haukar 77-75
Njarðvík - KR 78-71
Keflavík - Hamar 73-61

STAÐAN
Keflavík 23 19 4 1816-1588 38
Njarðvík 23 17 6 1914-1708 34
Haukar 23 12 11 1698-1653 24
Snæfell 23 12 11 1630-1698 24
KR 23 12 11 1696-1592 24
Valur 23 9 14 1675-1738 18
Hamar 23 6 17 1584-1746 12
Fjölnir 23 5 18 1618-1898 10

Meistaradeild Evrópu
FC Basel - Bayern München  1-0
Marseille - Inter 1-0

Evrópudeild UEFA
Manchester City - Porto 4-0 (6-1)
1-0 Sergio Agüero (1.), 2-0 Edin Dzeko (76.),
3-0 David Silva (84.), 4-0 David Pizarro (86.)

Þýska úrvalsdeildin
Kiel - Rhein-Neckar Löwen 33-25
Aron Pálmarsson skoraði eitt mark fyrir Kiel en 
Róbert Gunnarsson ekkert fyrir Rhein-Neckar 
Löwen. Alfreð Gíslason þjálfar Kiel en Guð-
mundur Guðmundsson stýrir liði Löwen.
Grosswallstadt - Bergischer HC 24-23
Sverre Jakobsson lék í vörn Grosswallstadt en 
Rúnar Kárason skoraði eitt mark fyrir Bergische.
Wetzlar - Füchse Berlin 26-28
Kári Kristjánsson skoraði sex mörk fyrir Wetzlar. 
Alexander Petersson lék ekki með Berlín vegna 
meiðsla en Dagur Sigurðsson er þjálfari liðsins.

STAÐA EFSTU LIÐA
Kiel 21 21 0 0 +181 42
Füchse Berlin 21 17 1 3 +74 35
Hamburg 20 16 0 4 +89 32
Flensburg 20 15 0 5 +62 30
RN Löwen 21 14 1 6 +60 29
Magdeburg 20 12 0 8 +31 24
Lemgo 20 12 0 8 +4 24
Lübbecke 20 9 1 10 -5 19

Danska úrvalsdeildin
Skive - AG Kaupmannahöfn 17-28
Arnór Atlason skoraði eitt mark fyrir AG en þeir 
Guðjón Valur Sigurðsson, Snorri Steinn Guðjóns-
son og Ólafur Stefánsson skoruðu ekki í leiknum.
Bjerringbro/Silkeborg - Viborg 27-29
Guðmundur Árni Ólafsson skoraði tvö mörk fyrir 
Bjerringbro/Silkeborg í leiknum.

STAÐA EFSTU LIÐA
AG 21 18 1 2 +113 37
Bjerr/Silkeb. 21 13 2 6 +59 28
Kolding 20 13 2 5 +21 28
Team Tvis 20 10 5 5 +58 25
Skjern 20 10 3 7 -5 23
Álaborg 20 10 2 8 +42 22
Árósir 20 8 2 10 0 18
Viborg 21 7 3 11 -40 17

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Marta frá Brasilíu, besta 
knattspyrnukona heims, skrifaði 
í gær undir tveggja ára samning 
við sænska úrvalsdeildarfélagið 
Tyresö. Hún var án félags eftir 
að tímabilið í Bandaríkjunum var 
blásið af fyrir tæpum mánuði.

Samkvæmt sænskum fjölmiðl-
um fær Marta eina milljón doll-
ara fyrir tímabilið eða 124 millj-
ónir króna. Eru það einstakar 
tölur í heimi kvennaknattspyrn-
unnar en ljóst er að forráða-
menn Tyresö ætla sér stóra hluti 
á komandi tímabili. Hefur liðið 
fengið til sig marga sterka leik-
menn þar að auki.

Marta táraðist á blaðamanna-
fundi Tyresö í gær. „Ég er svo 
ánægð með að vera komin aftur 
til Svíþjóðar. Þegar ég fór til 
Bandaríkjanna gerði ég mér 
grein fyrir því að Svíþjóð væri 
mitt annað heimili. Þetta er besta 
deild í heimi og hér líður mér 
vel,” sagði hún.

Marta er 25 ára gömul og hefur 
fimm sinnum verið kosin besta 
knattspyrnukona heims. Hún lék 
með Umeå frá 2004 til 2008 og 
skoraði þá 111 mörk í 103 deildar-
leikjum. Varð hún fjórum sinnum 
sænskur meistari. - esá

Sænski kvennaboltinn:

124 milljónir 
fyrir Mörtu

MARTA Táraðist á blaðamannafundi 
Tyresö í gær. NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Manchester City fór létt 
með andstæðing sinn í 32-liða 
úrslitum Evrópudeildar UEFA en 
liðið vann 6-1 samanlagðan sigur 
á Porto frá Portúgal, ríkjandi 
meistara í Evrópudeildinni. Liðin 
mættust í Manchester í gær og 
vann City þá 4-0 stórsigur.

Sergio Agüero kom City yfir 
eftir nítján sekúndur en þeir 
Edin Dzeko, David Silva og David 
Pizarro skoruðu hin mörk liðsins á 
síðasta stundarfjórðungi leiksins.

„Þetta var frábær sigur,” sagði 
fyrirliðinn Vincent Kompany 
eftir leikinn í gær. „Við sýndum í 
dag að okkur er full alvara í þess-
ari keppni. Það er frábært að slá 
ríkjandi meistara úr leik með 4-0 
sigri. Það eru mjög góð úrslit. Ég 
held að við höfum ekki verið upp 
á okkar besta í kvöld en við gerð-
um það sem þurfti til. Frammi-
staða okkar bar merki um mikinn 
þroska,” sagði Kompany.

32-liða úrslitunum lýkur með 
fimmtán leikjum í kvöld en City 
mætir sigurvegaranum úr leik 
Legia Varsjá og Sporting Lissa-
bon í 16-liða úrslitunum.  - esá

Evrópudeild UEFA:

City komst auð-
veldlega áfram

PIZARRO Skoraði fjórða og síðasta mark 
City í gær. Hér fagnar hann því.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Alfreð náði yfirhöndinni í 
einvíginu gegn Guðmundi
Kiel vann nokkuð þægilegan sigur á Rhein-Neckar Löwen í stórslag liðanna 
í þýsku úrvalsdeildinni í gær, 33-25. Þetta var 21. sigur liðsins í jafnmörgum 
leikjum í deildinni sem er vitanlega met. Yfirburðir Kiel eru með ólíkindum.
HANDBOLTI Kiel er enn með fullt 
hús stiga í þýsku úrvalsdeildinni 
eftir átta marka sigur á Rhein-
Neckar Löwen á heimavelli í gær, 
33-25. Alfreð Gíslason er þjálf-
ari Kiel og hefur náð ótrúlegum 
árangri með liðið á tímabilinu en 
liðið hefur unnið 21 leik á tíma-
bilinu. Ekkert lið hefur byrjað 
betur í sögu deildarinnar.

Kiel vann síðustu þrjá leiki sína 
á síðasta tímabili og sigrarnir eru 
því orðnir 24 í röð. 

Alfreð og Guðmundur Guð-
mundsson, þjálfari Löwen, voru 
búnir að mætast fimm sinnum með 
lið sín fyrir leikinn í gærkvöldi 
og voru með jafnan árangur. Lið 
Alfreðs var búið að vinna tvo leiki, 
lið Guðmundar var búið að vinna 
tvo leiki og einum leik hafði lyktað 
með jafntefli.

Rhein-Neckar-Löwen vann báða 
deildarleiki liðanna í fyrra en 
Alfreð er nú kominn með undir-
tökin í einvígi þessara kappa sem 
léku lengi saman í íslenska lands-
liðinu á sínum tíma.

Rhein-Neckar Löwen komst 
yfir, 2-1, í gær en þá tók tékk-
neska skyttan Filip Jicha leikinn í 
sínar hendur. Hann skoraði fjögur 
fyrstu mörk Kiel í leiknum og kom 

sínum mönnum yfir. Heimamenn 
létu forystuna aldrei af hendi eftir 
það og skoraði Jicha alls tíu mörk 
í leiknum.

Skoruðu ekki í tíu mínútur
Miklu munaði um tíu mínútna 
kafla um miðbik hálfleiksins þar 
sem Löwen náði ekki að skora eitt 
einasta mark. Ekkert gekk upp 
í sóknarleik liðsins, sama hvað 
Guðmundur reyndi. Að sama skapi 
gekk allt upp hjá Kiel og skipti 
engu hvaða leikmönnum Alfreð 
tefldi fram hverju sinni.

Kiel brunaði fram úr og náði 
átta marka forystu, 14-6. Staðan 
var svo 17-9 í hálfleik en leikur-
inn var aldrei spennandi í síðari 
hálfleiknum. Aron Pálmarsson 
fékk sínar mínútur og skoraði eitt 
mark en Róbert Gunnarsson náði 
ekki að komast á blað hjá Löwen, 

þó svo að hann hafi mikið spilað í 
seinni hálfleik. Uwe Gensheimer 
var markahæstur hjá Löwen með 
átta mörk í gær.

Mánuður í næsta toppleik hjá Kiel
Það er erfitt að sjá fyrir hvort og 
þá hvenær Kiel tapar leik á tíma-
bilinu. Það er rúmur mánuður í að 
liðið mæti næst einu af efstu liðum 
deildarinnar en þá koma Dagur 
Sigurðsson og lærisveinar hans í 
Füchse Berlin í heimsókn. Berlín-
arrefirnir eru nú í öðru sæti deild-
arinnar.

Löwen er nú þremur stigum 
frá þriðja sæti deildarinnar sem 
er það síðasta sem veitir þátt-
tökurétt í Meistaradeild Evrópu á 
næstu leiktíð. Það er því hörð bar-
átta fram undan fyrir Guðmund og 
félaga ef liðið ætlar sér að komast 
í keppni þeirra bestu. - esá, óój

Einvígi liða Alfreðs og Guðmundar
THW Kiel gegn Rhein-Neckar Löwen:
Meistaradeildin, 21. nóvember 2010  Kiel vann 30-27
Meistaradeildin, 26. nóvember 2010  Jafntefli, 30-30
Þýska úrvalsdeildin, 1. desember 2010  Löwen vann 29-26
Þýska úrvalsdeildin, 6. apríl 2011  Löwen vann 33-31
Þýska úrvalsdeildin, 24. september 2011  Kiel vann 30-27
Þýska úrvalsdeildin, 22. febrúar 2012 Kiel vann 33-25

ÞJÁLFARAR Í FREMSTU RÖÐ Alfreð Gíslason og Guðmundur Guðmundsson stýra tveimur af stærstu handboltaliðum heims. Alfreð 
hefur náð frábærum árangri með Kiel í vetur en liðið hafði betur gegn Guðmundi og lærisveinum hans í gær. NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Íslenska landsliðið í 
knattspyrnu er komið til Japans 
og æfði í Osaka í gær. Liðin 
mætast í fyrramálið kl. 10.20 að 
íslenskum tíma og verður leikur-
inn í beinni útsendingu á Stöð 2 
Sport.

Leikurinn er sá fyrsti sem 
Ísland leikur undir stjórn Lars 
Lagerbäck en liðið mætir svo 
Svartfjallalandi í æfingaleik á 
föstudaginn. Enginn leikmanna 
Íslands sem er í Japan mun spila 
þann leik og fær því Lagerbäck 
tækifæri til að sjá marga leik-
menn spila.

„Allir leikmennirnir í þessum 
hópum eiga jafnan möguleika í 
framtíðinni,“ sagði Lagerbäck í 
viðtali á heimasíðu KSÍ. „Bæði 
liðin sem við erum að fara að 
spila við eru mjög sterk og er það 
gott. Þá sér maður best úr hverju 
leikmenn eru gerðir.“

Lagerbäck hefur ekki ákveð-
ið hvaða leikmaður verði fyrir-
liði Íslands í leiknum. „Fyrirliði 
verður að njóta virðingar í leik-
mannahópnum og vera leiðtogi 
bæði innan vallar sem utan,“ 
sagði hann.  - esá

Landsliðið komið til Japans:

Óvíst hver verði 
fyrirliði Íslands

FÓTBOLTI „Litla“ liðið frá Sviss, FC Basel, gerði sér 
lítið fyrir og skellti þýsku risunum í Bayern Mün-
chen í fyrri leik liðanna í 16-liða úrslitum Meistara-
deildar Evrópu í gær. Valentin Stocker skoraði eina 
mark leiksins um fimm mínútum fyrir lok venjulegs 
leiktíma. Enn ein góðu úrslitin fyrir Basel í keppn-
inni en liðið sá til þess að Manchester United sat eftir 
í riðlakeppninni.

Það var einnig dramatík í leik Marseille og Inter í 
Frakklandi þar sem heimamenn tryggðu sér sigur-
inn með marki í uppbótartíma. Andre Ayew var þar 
að verki með skalla af stuttu færi eftir hornspyrnu. 
Marseille hefur nú leikið sextán leiki í röð án taps í 
öllum keppnum.

Þetta er enn eitt áfallið fyrir Claudio Ranieri, 
stjóra Inter, en liðinu hefur gengið skelfilega í deild-
inni heima fyrir að undanförnu. Jafntefli hefðu verið 
fín úrslit fyrir Ranieri en hvort hann fái að stýra lið-
inu í síðari leiknum í Mílanó í næsta mánuði verður 
að koma í ljós.

Þrátt fyrir afan fjörugan fyrri hálfleik í Sviss í 

gær tókst hvorugu liðinu að skora þrátt fyrir nokkur 
mjög fín færi. Heimamenn áttu tvívegis skot í stöng 
en markverðir beggja liða sýndu einnig lagleg tilþrif.

Það voru svo tveir varamenn sem sáu um að búa 
til mark Basel. Jacues Zoua fór illa með vörn Bæj-
ara með laglegri sendingu inn fyrir varnarlínuna á 
Stocker sem skoraði með föstu skoti.  - esá

Inter og Bayern München töpuðu bæði í Meistaradeildinni í gær:

FC Basel sá við þýsku risunum

MIKILVÆGT MARK Valentin Stocker tryggði Basel sigur í gær og 
gæti markið reynst mikilvægt. NORDIC PHOTOS/GETTY



Spandy heimilisryksugan
• 1600W
• afar hljóðlát
• mikill sogkraftur > 18KPA
• Hepa filter
• margnota poki

Drive ryksuga í bílskúrinn
• 1200W
• 20 lítra
• sogkraftur > 16KPA
• fjöldi fylgihluta

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

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

– Afslátt eða gott verð?

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

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

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

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

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

Gott til heimilisins

G 7755 42 lítra 53x37x31cm     1.690,-
G 7756 64 lítra 61x42,5x35cm   1.990,-

G 801 18 lítra 43x28x23,5cm     699,-
G 802 11 lítra 35,5x24x20,5cm  499,-
G 803 6 lítra 28,5x20x18,5cm    399,-
G 804 2,5 lítra 23x16x14cm       199,-
G 805 23 lítra 50x33,5x27cm     999,-
G 8703 6 lítra 28,5x20x18,5cm  399,-

G 201 með hjólum 108 lítra 71x52x44cm  2.990,-

Gegnsætt, grænt lok 5827 með hjólum 52 lítra 58x42,5x34cm 1.999,-
Gegnsætt, rautt lok 5828 með hjólum 72 lítra 63x46x40cm       2.699,-

MARC-LEO1 Leo hillueining. 
75x30x135cm. 4 hillur 

4.990,-

G 002 með hjólum 52 lítra 58x42x34cm  1.990,-
G 003 með hjólum 28 lítra 49x36x28cm        999,-

Gegnsætt. Bleikt, blátt eða gult lok 2803 6 lítra 28,5x20x18cm         399,-
Gegnsætt. Bleikt, blátt eða gult lok 2802 11 lítra 35,5x24x20,5cm    599,-
Gegnsætt. Bleikt, blátt eða gult lok 2805 23 lítra 50x33,5x27cm 1.299,-

Drive fjölnotatæki 180W

4.590,-

Deka Pro 10
Innimálning. 10 lítrar

5.995

Deka Meistaralakk 70 
Akrýllakk. hvítt. 1 líter

1.595,-

LF Veggspartl 
0,5 litrar 

675,-

Mako ofnarúlla

315,-

Mako pensill 50mm 

195,-

Deka Olíulakk 30 

1.495,-
Bakki, grind og 2 stk 
12cm málningarrúllur

358,-  

Hágæða sænsk málning 10% 
gljástig, verð 10L

 4.590,- allir ljósir litir

Deka Spartl LH. 3lítrar

1.595,-

Drive háþrýstidæla 
70 bar 

9.990,-

Drive flísasög 

7.990,-

5.990,-6.990,-
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.18.00 Að norðan

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 Litla flugan 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 
Íslensk menning 14.00 Fréttir 14.03 Á tón-
sviðinu 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: 
Laufdalaheimilið 15.25 Skurðgrafan 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Sinfóníukvöld - Á leið í tónleikasal 
19.30 Sinfóníutónleikar 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Lestur Passíusálma 22.30 
Útvarpsperla: Af Litlanesfólkinu 23.20 Til allra 
átta 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

15.30 Meistaradeild í hestaíþrótt-
um (e)

15.45 Kiljan (e)

16.35 Leiðarljós (Guiding Light)

17.20 Konungsríki Benna og Sóleyj-
ar (5:52)

17.31 Sögustund með Mömmu Marsi-
bil (30:52)

17.42 Fæturnir á Fanneyju (30:39)

17.54 Grettir (3:54)

17.55 Stundin okkar (e)

18.25 Táknmálsfréttir

18.35 Melissa og Joey (25:30) 

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Framandi og freistandi með 
Yesmine Olsson (7:9) 

20.40 Tónspor (5:6) Daníel Bjarnason 
tónskáld og Margrét Bjarnadóttir danshöfund-
ur koma fram að þessu sinni.

21.10 Aðþrengdar eiginkonur (9:23) 
(Desperate Housewives VIII) Atriði í þáttun-
um eru ekki við hæfi barna.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Glæpahneigð (117:138) (Crim-
inal Minds VI) Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi barna.

23.05 Höllin (4:20) (Borgen) (e)

00.05 Kastljós (e)

00.40 Fréttir

00.50 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.30 Innlit/útlit (2:8) (e)
08.00 Dr. Phil (e) 
08.45 Pepsi MAX tónlist
12.00 Innlit/útlit (2:8) (e)
12.30 Pepsi MAX tónlist
14.55 Minute To Win It (e).
15.40 Eureka (7:20) (e)
16.30 Dynasty (3:22) 
17.15 Dr. Phil
18.00 Pan Am (14:14) (e)
18.50 Game Tíví (5:12) Sverrir Bergmann 
og Ólafur Þór Jóelsson fjalla um allt það nýj-
asta í tölvuleikjaheiminum. 
19.20 Everybody Loves Raymond (1:24) 
19.45 Will & Grace (11:27) (e)
20.10 The Office (19:27) Michael er á 
biðilsbuxunum og deildin heldur risastóra 
lagersölu.
20.35 Solsidan (3:10) Alex og Anna fá 
að vita kyn barnsins en geta ekki komið sér 
saman um nafn og æskuvinur Alex kíkir í 
heimsókn.
21.00 Blue Bloods (2:22) Skaphundurinn 
Danny lendir í rannsókn innra eftirlitsins eftir 
að hafa skotið á lögreglumann.
21.50 Flashpoint (8:13) Ung stúlka hring-
ir í neyðarlínuna og tilkynnir um óboðinn 
gest á heimilinu en þegar sérsveitina ber að 
garði er stúlkan horfin og móðir hennar liggur 
meðvitundarlaus í blóði sínu.
22.40 Jimmy Kimmel
23.25 CSI: Miami (21:22) (e)
00.15 Jonathan Ross (13:19) (e)
01.05 The Good Wife (4:22) (e)
01.55 Blue Bloods (2:22) (e)
02.45 Everybody Loves Raymond (e)
03.10 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.00 World Golf Cham-
pionship 2012 (1:5) 13.00 Golfing World 13.50 
World Golf Championship 2012 (1:5) 18.35 In-
side the PGA Tour (8:45) 19.00 World Golf 
Championship 2012 (2:5) 23.00 US Open 
2002 - Official Film 00.00 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (107:175) 
10.15 Celebrity Apprentice (4:11)
11.50 White Collar
12.35 Nágrannar 
13.00 Frasier (7:24)
13.25 The Painted Veil Dramatísk og 
hugljúf mynd um breskan lækni, leikinn af 
Edward Norton, sem er sendur í lítið kín-
verskt þorp ásamt konunni sinni, leikin af 
Naomi Watts, til að lækna kóleru.
15.35 Friends (22:24) 
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (10:22) 
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Malcolm In The Middle (8:22) 
19.45 Til Death (13:18) 
20.10 The Amazing Race (1:12) 
20.55 Alcatraz (3:13) Glæný spennu-
þáttaröð um lögreglukonu í San Francisco 
sem aðstoðar alríkislögregluna við að hand-
sama hættulegustu glæpamenn Bandaríkj-
anna. Þeir hurfu sporlaust úr Alcatraz fyrir 50 
árum og nú snúa þeir aftur einn af öðrum, 
og hafa ekkert breyst.
21.40 NCIS: Los Angeles (10:24)
22.25 Rescue Me (2:22) Fimmta þátta-
röðin um slökkviliðsmanninn Tommy Gavin 
og dramatíska en þó oft og tíðum spaugi-
lega glímu hans við lífið eftir skilnað sem 
og hryðjuverkaárásirnar þann 11. septem-
ber 2001.  
23.10 The Mentalist (9:24)
23.55 Spaugstofan
00.25 The Kennedys (7:8)
01.10 Boardwalk Empire (2:12)
02.10 The Painted Veil
04.15 Alcatraz (3:13)
05.00 Rescue Me (2:22)
05.45 Fréttir og Ísland í dag

20.00 Hrafnaþing 21.00 Einar Kristinn og 
sjávarútvegur 21.30 Náttúra og nýting

> Stöð 2 kl. 20.10
The Amazing Race

Kapphlaupið er hafið á ný og núna 
eru það tólf lið sem mæta til leiks 
en eitt þeirra dettur úr leik strax í 
byrjun. Meðal keppenda eru 
m.a. tveir liðsmenn Harlem 
Globetrotters, giftir jóga-
kennarar, atvinnumenn í 
póker, bræður, feðgar og 
bestu vinir. Kynnir er sem 
fyrr Phil Keoghan.
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06.35 ‚Allo ‚Allo!  08.20 New Tricks  10.10 Come 
Dine With Me  11.00 EastEnders  11.30 Top Gear  
12.20 ‚Allo ‚Allo!  13.15 ‚Allo ‚Allo!  14.10 ‚Allo 
‚Allo!  14.35 My Family  15.05 QI  16.05 Top Gear  
17.25 Top Gear  18.20 Come Dine With Me  19.10 
QI  19.40 QI  20.10 Top Gear  21.00 Lee Evans 
Live Different Planet Tour  21.55 Live at the Apollo  
22.40 Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow  
23.25 ‚Allo ‚Allo! 00.20 ‚Allo ‚Allo!  01.10 New 
Tricks  02.55 My Family  03.25 ‚Allo ‚Allo!  04.45 
QI  05.15 My Family  05.45 The Weakest Link  

13.05 Helt patent!  13.35 Norge rundt  14.00 
NRK nyheter  14.10 Jessica Fletcher  15.00 
NRK nyheter  15.10 Ei iskald verd  16.00 NRK 
nyheter  16.10 Ardna - Samisk kulturmagasin  
16.30 VM skiflyging Vikersund  16.40 Oddasat - 
nyheter på samisk  16.55 Tegnspråknytt  17.00 
VM skiflyging Vikersund  17.40 Distriktsnyheter  
18.00 Dagsrevyen  18.45 Schrödingers katt  19.15 
Team Bachstad  19.45 Glimt av Norge  19.55 
Distriktsnyheter  20.30 Debatten  21.30 Fremmed 
i Norge  22.00 Kveldsnytt  22.15 Lydverket

08.00 Just Married

10.00 Wedding Daze

12.00 Red Riding Hood

14.00 Just Married

16.00 Wedding Daze

18.00 Red Riding Hood

20.00 A Fish Called Wanda

22.00 Stig Larsson þríleikurinn

00.25 Pucked

02.00 Dreaming Lhasa

04.00 Stig Larsson þríleikurinn

19.50 The Doctors (55:175) 

20.30 In Treatment (66:78) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 New Girl (2:24) 

22.15 Kalli Berndsen-Í nýju ljósi (8:10)

22.45 Grey‘s Anatomy (15:24) 

23.30 Gossip Girl (4:24) 

00.15 Pushing Daisies (3:13) 

01.00 Malcolm In The Middle (8:22) 

01.25 Til Death (13:18) 

01.50 In Treatment (66:78) 

02.15 The Doctors (55:175) 

02.55 Fréttir Stöðvar 2 

03.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Þorsteinn J. og gestir - meist-
aramörk

08.40 Þorsteinn J. og gestir - meist-
aramörk

14.00 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aradeildin  Endursýndur leikur.

15.45 Þorsteinn J. og gestir - meist-
aramörk

16.10 Man. City - Porto Útsending frá 
síðari leik liðanna í 32 liða úrslitum Evrópu-
deildarinnar.

17.55 Valencia - Stoke BEINT. 

19.55 Man. Utd. - Ajax BEINT. 

22.00 Í greipum Gunnars Þáttur um 
bardagaíþróttakappann Gunnar Nelson, þátt-
töku hans á ADCC-mótinu 2011. 

22.30 Valencia - Stoke Útsending frá 
síðari leik liðanna í 32 liða úrslitum.

00.15 Man. Utd. - Ajax Útsending frá 
síðari leik liðannaí 32 liða úrslitum Evrópu-
deildarinnar.

18.10 Tottenham - Man. City

20.00 Premier League World

20.30 Premier League Review 2011/12

21.25 2001/2002 Mörk Úrvalsdeildarinnar

22.20 Football League Show.

22.50 Man. City - Liverpool

12.35 Aftenshowet  13.30 Klimaduks og Blærerov  
14.00 DR Update - nyheder og vejr  14.10 Livet i 
Fagervik  15.00 Benjamin Bjørn  15.15 Timmy-tid  
15.25 Den fortryllede karrusel  15.35 Peter Pedal  
16.00 Lægerne  16.50 DR Update - nyheder og 
vejr  17.00 Jamies mad på 30 minutter  17.25 OBS  
17.30 TV Avisen med Sport  18.05 Aftenshowet  
19.00 Sporløs  19.30 Nye hvide verden  20.00 TV 
Avisen  20.25 Jersild Live  20.50 SportNyt  21.00 
Mord i familien  21.55 Den sidste fjende  22.55 
OBS  23.00 Lykke 

11.40 Dag  12.05 Min smala lycka  12.25 
Den sjungande trappuppgången  13.25 Minnenas 
television  14.20 Strömsö  15.00 Rapport  15.05 
Gomorron Sverige  15.30 Designreportage  15.40 
Det ljuva livet i Alaska  16.30 Sverige idag  
16.55 Sportnytt  17.00 Rapport  17.10 Regionala 
nyheter  17.15 Go‘kväll  18.00 Kulturnyheterna  
18.15 Regionala nyheter  18.30 Rapport  19.00 
Antikrundan  20.00 Plus  21.00 Debatt  21.45 
Bästa frisören  22.30 Det ljuva livet i Alaska  23.20 
Rapport  23.25 Uppdrag Granskning

Tveir gjörólíkir hópar íþróttaáhugamanna 
söfnuðust saman fyrir framan imbakassann 
í gærkvöldi. Báðir fylgdust þeir spenntir með 
Meistaradeildinni en í sitthvorri íþróttinni því 
Meistaradeildin í hestaíþróttum var á dagskrá 
Sjónvarpsins á sama tíma og Meistaradeild 
Evrópu í fótbolta var sýnd á Stöð 2 Sport. 
Ekki þekki ég marga fótboltaáhugamenn 
sem eru líka áhugamenn um hesta íþróttir, 
nema kannski einn hrossabónda frá 
Akranesi, og leyfi ég mér því að efast um að 
þessir tveir viðburðir hafi skarast hjá sjón-
varpsáhorfendum. 
Ekki verður þó deilt um fagurfræði beggja 
íþrótta. Þegar snillingarnir í Meistaradeildinni 

eru upp á sitt besta, Messi, Ronaldo 
og félagar, er hrein unun á að horfa 
og sömuleiðis geta frændur hins 
glansandi og glæsilega 
Fagra Blakks verið 
undurfögur sýn á 
sjónvarpsskjánum. 
Enn sem komið er á 
Meistaradeildin í fótbolta 
þó hug minn allan en hver 
veit nema Meistaradeildin í 
hestaíþróttum fái einn góðan veður-
dag tækifæri í miðju markalausu 
jafnteflinu og Fagri Blakkur fái 
loksins að leika listir sínar.

VIÐ TÆKIÐ: FREYR BJARNASON BER SAMAN

Ronaldo og Fagri Blakkur
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ALLAR PIZZUR Á MATSEÐLI Á 
1.380 KR EF ÞÚ SÆKIR

TILBOÐIÐ GILDIR
22. - 28. FEBRÚAR
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„Sé ég eftir þessu? Já, ætli það ekki. 
Veskið mitt sér líka eftir þessu,“ segir 
rapparinn Emmsjé Gauti, sem hefur verið 
ákærður fyrir að henda glerflösku í lög-
reglubíl.

Atvikið átti sér stað á stúdentagörðum 
í Reykjavík. Lögreglan hafði stöðvað teiti 
sem Gauti var gestur í, en flaskan átti að 
hans sögn að hafna við hliðina á lögreglu-
bílnum. „Ég ætti auðvitað að vera með 
gleraugu,“ segir hann. „Ég sá ekki alveg 
hvert ég var að kasta og hitti beint ofan á 
húddið á löggubílnum.“

Gauti var handtekinn ásamt öðrum 
manni sem hafði leikið svipaðan leik 
og voru þeir færðir niður á lögreglu-
stöðina við Hverfisgötu þar sem þeir 
viðurkenndu brotin. „Þá urðum við og 

lögreglumennirnir mestu mátar og spjöll-
uðum um lífið,“ segir Gauti. „Hann laug 
svo að mér að þetta myndi kosta mig 15 
þúsund kall, en sektin var vel yfir 100 
þúsund kallinn.“

Gauti er ekki góðkunningi lögreglunnar 
og síðast þegar lögreglan þurfti að hafa 
afskipti af honum var þegar hann fór á 
vindsæng út á Reykjavíkurtjörn. Þetta 
er í fyrsta skipti sem Gauti fer fyrir hér-
aðsdóm, en málið verður þingfest í mars. 
„Þetta hefði getað farið illa, flaskan hefði 
getað hafnað í einhverjum,“ segir Gauti 
þegar hann rifjar atvikið upp. „Þá hefði 
grínið ekki verið eins fyndið. Ég ætlaði 
hvorki að meiða neinn né skemma lög-
reglubílinn. Ég ætlaði aðeins að stríða 
þeim, þeir eru alltaf að stríða okkur.“  - afb

Ákærður fyrir henda flösku í lögreglubíl

SÉR EFTIR ÖLLU Gauti sér eftir að hafa hent flöskunni í lög-
reglubílinn og vill færa lögreglunni fría tónlist á vefsíðunni 
Emmsjegauti.com. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Við fengum einfaldlega tilboð sem 
við gátum ekki hafnað,“ segir Birg-
ir Þórarinsson, einn meðlima hljóm-
sveitarinnar GusGus, en tískurisinn 
Bulgari fær sveitina til Mílanó til að 
halda uppi fjörinu á tískuvikunni. 

Hljómsveitin flaug út í dag og 
kemur heim á laugardaginn en 
ásamt Birgi, sem betur er þekktur 
sem Biggi veira, skipa þau Urður 
Hákonardóttir, Daníel Ágúst Har-
aldsson, Stephan Stephensen og 
Högni Egilsson danssveitina. Biggi 
vissi ekki mikið um viðburðinn en 
taldi að um væri að ræða stórt eftir-
partí eftir sýningu Bulgari á tísku-
vikunni. „Þetta verður eitthvað 
tískupartý og bara mikið stuð. Það 
verða eflaust allir rosa flottir og 
fínir eins og tískupartíum sæmir,“ 
segir Biggi en Bulgari bókaði sveit-
ina í gegnum umboðsskrifstofu Gus-
Gus í Þýskalandi. 

„Við spiluðum í Mílanó síðasta 
sumar og þeir tónleikar gengu 
svakalega vel. Mig grunar helst að 
útsendarar frá þeim hafi séð okkur 
á þeim tónleikum og því ákveðið að 
fá okkur yfir.“

Mikið flakk er á sveitinni þessa 
dagana en hún er nýkomin frá 
norsku tónlistarhátíðinni by:Larm 
sem fór fram í Ósló um síðustu 
helgi. 

„Það var frábært í Ósló og gekk 

vel. Við höfum ekki verið að spila 
mikið í Skandinavíu heldur einbeitt 
okkur að Austur-Evrópu og Þýska-
landi. Nú höfum við kannski opnað 
einhverjar dyr þar í kjölfarið á 
hátíðinni.“  - áp

Tilboð sem þau gátu ekki hafnað

EFTIRSÓTT Íslenska dansveitin GusGus fékk tilboð frá tískuhúsinu Bulgari sem þau 
gátu ekki hafnað. Þau koma frá í partýi á tískuvikunni í Mílanó um helgina. 

MYND/ARIMAGG

„Ég kveiki á útvarpinu á morgn-
ana og ég flakka á milli Rásar 
2 og Bylgjunnar en annars er 
ég ekki að hlusta á neitt sérstakt 
þessa dagana.“

Sara Sigurðardóttir, nýkjörinn formaður 
stúdentaráðs og nemi í stjórnmálafræði 
og hagfræði.

Pantaðu í síma 

565 6000
eða á www.somi.is

Frí heimsending*

TORTILLA
VEISLUBAKKI

EÐALBAKKI

LÚXUSBAKKI

DESERTBAKKI

GAMLI GÓÐI

TORTILLA OSTABAKKI

30 bitar

30 bitar

20 bitar

20 bitar

20 bitar

50 bitar

Fyrir 10 manns

ÁVAXTABAKKI

Fyrir 10 manns
ÁVAXTABAKKI

Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.
*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

FERSKT & ÞÆGILEGT

„Þetta er svo fyndið og absúrd að ég get ekki verið 
stressuð yfir þessu,“ segir Hildur Kristín Stefáns-
dóttir, tónlistarkona og skiptinemi frá Háskóla 
Íslands í Tokyo. 

Hildur syngur þjóðsöng Íslands fyrir vináttu-
leik íslenska landsliðsins í knattspyrnu við Japani á 
morgun. Landsleikurinn fer fram í Osaka í Japan og 
er búist við um 50.000 áhorfendum á leikvanginn. 
„Þetta er lang stærsti hópur sem ég hef sungið fyrir 
og mjög spennandi allt saman,“ segir Hildur en hún 
er meðlimur í hljómsveitinni Rökkurró þar sem hún 
bæði syngur og spilar á selló. 

Íslenski þjóðsöngurinn er þekktur fyrir að vera 
heldur óþjáll með sína háu tóna og hefur Hildur feng-
ið að kynnast því undanfarna daga. „Þetta er erf-
iðasta lag sem hægt er biðja mann um að syngja en 
ég fékk sem betur fer heilan mánuð til að undirbúa 
mig. Ég þakka bara fyrir að hafa tekið eitt ár í óperu-
söng fyrir nokkrum árum.“

Það var íslenski sendiherrann í Tokyo sem benti 
á Hildi í verkefnið en hún kom í fyrsta sinn fram í 
Japan í litlu boði hjá sendiráðinu. „Þegar ég kom út 
bjóst ég við að vera í pásu frá tónlist því hljómsveit-
in mín er auðvitað staðsett á Íslandi. En ég sá fljótt 
að það myndi aldrei ganga, enda elska ég tónlist of 
mikið og tækifærin hér eru svo spennandi. Ég tróð 
svo upp á samnorrænni kvikmyndahátíð hérna úti 
og þá fór boltinn að rúlla. Það er frábært að vera hér 
í námi og geta fengið að upplifa japanska menningu 
en um leið fá tækifæri til að sinna tónlistinni,“ segir 
Hildur sem kallar sóló verkefni sitt Lily and Fox.

Mikill áhugi er á leiknum hérlendis þó einungis sé 
um vináttulandsleik að ræða en leikurinn verður sá 
fyrsti undir stjórn Svíans Lars Lagerbäck. Hildur 
hefur verið í miklu sambandi við þá sem sjá um 
undirbúning leiksins í aðdragandanum og segir þau 
samskipti hafa verið skondin. „Japanir eru rosalega 
nákvæmir í öllu sem þeir gera og ég hef fengið fullt 
af reglum sem ég verð að fylgja. Til dæmis er mér 
bannað að mæta í háhæluðum skóm því það skemmir 
grasið á vellinum. Svo má ég ekki syngja lengur en 
nákvæmlega 95 sekúndur,“ segir Hildur sem stend-
ur með hljóðnema á miðjum leikvanginum í Osaka 
klukkan 10.15 í fyrramálið á íslenskum tíma. 

 alfrun@frettabladid.is 

HILDUR KRISTÍN:    ERFIÐASTA LAG SEM HÆGT ER AÐ SYNGJA

Syngur þjóðsönginn fyrir 
50 þúsund Japani í Osaka

JAPANIR NÁKVÆMIR Hildur Kristín Stefánsdóttir hefur fengið 
reglur frá Japönunum sem sjá um vináttulandsleikinn við 
Ísland. Hún má til dæmis ekki vera í hælaskóm og flutningur 
íslenska þjóðsöngsins má alls ekki vera lengri en 95 sekúndur. 

Alla daga kl. 19.00 og 01.00

CNN  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR   

PIERS
MORGAN
tonight



  

OPIÐ 
VIRKA DAGA 11 – 18.  
LAU. 11 – 16.   
SUN. 13 –16

VERÐDÆMI  BARNAFÖT
FLÍS PEYSUR KR.  1.990,-
SOFTSHELL PEYSUR  2.990,-
ÚLPUR  3.990,-
SKÓR  3.990,-

VERÐDÆMI DÖMU & HERRA
FLÍS PEYSUR  2.990,-
SKYRTUR  2.990,-
S0FTSHELL PEYSUR  3.990,-
BUXUR FÓÐRAÐAR  3.990,-
ÚLPUR  4.990,-
SKÓR  6.990,-
SMÁVARA O. FL.
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

Ísdrottningin skilin
Fyrirsætan Ásdís Rán og fótbolta-
maðurinn Garðar Gunnlaugsson 
hafa ákveðið að skilja eftir níu ára 
hjónaband. Ásdís og Garðar eiga 
saman tvö börn, Hektor, sex ára, og 
Victoriu, fjögurra ára. „Örlagaríkur 
dagur í ævintýralandi Ísdrottningar-
innar,“ skrifaði Ásdís á Facebook-
síðu sína í gær eftir að skilnaðurinn 
varð opinber. Garðar er búsettur á 
Íslandi um þessar mundir, en hann 
spilar nú með knattspyrnufélaginu 
ÍA á Akranesi. Ásdís býr enn í 
Búlgaríu þar sem hún fæst við fyrir-
sætustörf.   - afb / - sv

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ 

ORATORS
- félag laganema við 

Háskóla Ísland

fjölpósti, blöðum, 
tímaritum, bréfum 
og vörum.

Okkar 
hlutverk 
er að 
dreifa

Sími 585 8300 - www.postdreifing.is

Andri á Norðurlöndunum
Þáttaröðin Andri á flandri, þar sem 
fylgst var með útvarpsmanninum 
Andra Frey Viðarssyni flakka um 
landið á húsbíl, hefur verið seld 
til sænskra, danskra og norskra 
sjónvarpsstöðva. Spennandi verður 
að sjá hvernig frændur okkar og 
frænkur taka Andra, en þættirnir 
nutu mikilla vinsælda á Íslandi og 
voru tilnefndir til Edduverðlauna 
sem besti menningar- og lífstíls-

þátturinn. Andri Freyr 
vinnur nú að 

nýrri þáttaseríu, 
Andralandi, þar 

sem hann 
flakkar um 

Reykjavík.

1 Ráðist á starfsmann Dróma á 
heimili hans

2 Lögreglan lýsir eftir 15 ára 
gömlum dreng

3 Sýslumenn svara HH fullum 
hálsi

4 Helmingur af tunglgrjóti 
NASA er horfið eða týnt

5 Forrit finnur barnaníð í 
tölvum
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