
veðrið í dag

DÓMSMÁL Engin stór eða fordæmis-
gefandi mál hafa verið á dagskrá 
Hæstaréttar frá 13. febrúar og 
verða ekki fyrr en dómur hefur 
verið kveðinn upp í Landsdómi í 
máli Geirs H. Haarde. Það gæti 
tekið tvo mánuði.

Ástæðan er sú að lögum sam-
kvæmt skulu fimm reynslumestu 
dómarar Hæstaréttar dæma slík 
mál. Fjórir þeirra eru hins vegar 
uppteknir við störf sín í Lands-
dómi. Þangað til mun Hæstirétt-
ur einungis taka til meðferðar 
mál sem þrír dómarar geta dæmt. 
Þetta staðfestir Þorsteinn A. Jóns-
son, skrifstofustjóri Hæstaréttar.

Alþingi samþykkti í gær með 33 

atkvæðum gegn 
27 að vísa frá 
tillögu Bjarna 
Benediktsson-
ar um að aft-
urkalla ákær-
una á hendur 
Geir. Þar með 
varð ljóst að 
aðalmeðferð 
málsins hefst 
á mánudaginn 
kemur. Áætlað 

er að hún muni taka tvær vikur. 
Reynt verður að ljúka vitna-

leiðslum þriðjudaginn 13. mars, 
taka þá einn dag í frí og ljúka 
aðalmeðferðinni með tveggja 

daga málflutningi saksóknara og 
verjanda á fimmtudegi og föstu-
degi. Dómarar munu svo reyna að 
dæma í málinu á fjórum vikum 
en hafa þó til þess sex vikur hið 
mesta. 

Fram kemur í Fréttablaðinu í 
dag að flest vitnin í landsdóms-
málinu sem búsett eru erlendis 
muni koma til landsins til að verða 
við réttarhöldin. 

Meðal þeirra eru ráðherrarn-
ir fyrrverandi Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir og Árni M. Mathiesen 
og Kaupþingsstjórarnir Sigurður 
Einarsson og Hreiðar Már Sig-
urðsson. 

 - sh / sjá síður 6 og 8
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Gengislánin tímafrek
Birna Einarsdóttir banka-
stjóri segir útlendinga hafa 
sýnt Íslandsbanka áhuga.
föstudagsviðtalið 16
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Eyvindur Karlsson, leikstjóri og grínari, eldar indverskan lambakjötsrétt:Veit fátt betra en að dunda sér í eldhúsinu

Verk úr norrænni goðafræði,  dulúðugt lands-
lag og spegilmynd samtímans eru meðal yrkis-
efna á sýningu listmálarans Einars Hákonarsonar 
sem verður opnuð í Norræna húsinu á morgun. 
Einar hefur haldið yfir 40 einkasýningar og tekið 
þátt í fjölda samsýninga víða um lönd.
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HUMARSALAT & HVÍTVÍN 2.250 kr.
Humarsalat með hægelduðum smátómötum, mangó, 
sultuðum rauðlauk og ristuðum  cashew-hnetum
ásamt hvítvínsglasi.

BLÁSKEL & HVÍTVÍN 2.950 kr.
Hvítvínssoðin bláskel úr Breiðafirði ásamt 
hvítvínsglasi.

FERSKT &
FREISTANDISPENNANDI
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Söluf llt úSölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473
j @365.is 512 5473  Snorri Snorrason snorris@365.is 512

norris@365 is 512 5457 5457 

ÞÞ e i

Eyvindur Karlsson l
Eyvindur Karlsson, leikstjóri og grí i

eikstjóri og grínari, eldar indververskakan ll
, eldar ind ambak

VeitVeit fá fátt bbeettrtrraa edunda sérr í í eeelldh

á morgun. ur haldið yfir 40 einkasýningar og tekið 
þátt í fjölda samsýninga víða um lönd.

BOR

ÍNÍNTVÍNTVÍNVÍTH& HV
HUMARSALAT &UMAR AL && & HV& & HVHVÍTTVÍNN 2502.250250222 kr.átóm ngó, um, mangó, 

mötum, ngó, tum, átómöómöt
ð hægelduelduðu

Humarsalat með hægeldu
m ala ðð hægeldgelduuðum uðumum smátómum smátómmátmátðum smátómum smátórauðlauk og ristuðum  cashe tumhew-hnetum

k og ristuðum  cashew- etumshew-h

sultuðum rauðlauk og
sul rauðlauauk og r m c hðum casheásamt hvítvínsgvínsglasi.
ásamt hvítvínsg
ása t hvítvvítvínsgla

VÍTVÍNÍTV& HV& HVÍTVVÍTVÍTVÍTVÍNVÍVÍTV&SKELÁSKEL &BLÁSBLÁSK ÍTV& HVV&E ÍVÍNEKESKKEL & H VÍN 502 92.95959222 92 kr.kkkrr.
mt amamðafirði amt

úr Breiðafirði ásamt
el úbláskell úr

t amtmtamtðafielðinðinHvítvínssoðinHvítvínssoðinHvHvítvínsnssoðin bví soðin b
glasi.vínsglhvítv glglh sglasisglavítvívíntv

FERSKT &
FREISTANDISPENNANDI

SJÁVARRÉTTATILBOÐ

 2. MARS 2012

SPYRILL 
GETTU BETUR
SETUR SÉR REGLULEGA 
NÝ MARKMIÐ

FLOTTAR Á 
FRUMSÝNINGU

BARN Í VÆNDUM

DRESSIN Á LÚÐRINUM

NÝTT  
HAGKAUPSBLAÐ 

KOMIÐ ÚT  
Á HAGKAUP.IS

Tax free
Föstudag, laugardag 
og sunnudag

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT AF ÖLLUM VÖRUM*

*Afslátturinn er á kostnað Europris

Lestu 
bókina!

Heildarlisti 15.02.12–21.02.12

LÖGREGLUMÁL Stjórn Fjármálaeftirlitsins leysti 
Gunnar Þ. Andersen forstjóra frá störfum í 
gær og kærði hann til lögreglu fyrir meint 
brot í starfi. Kærumálið varðar upplýsingar 
um fjármál Guðlaugs Þ. Þórðarsonar alþingis-
manns, sem Gunnari er gert að sök að hafa 
aflað með ólögmætum hætti. Ástæða uppsagn-
arinnar er samkvæmt stjórn FME vegna fortíð-
ar hans sem framkvæmdastjóra Landsbankans 
en ekki kærumálsins. 

Eins og komið hefur fram í fjölmiðlum veitti 
Gunnar tveimur aflandsfélögum forstöðu á 
vegum Landsbankans þegar hann starfaði þar 
sem framkvæmdastjóri. Það er mat stjórnar 
FME að hann hafi tekið þátt í því að „veita 
FME villandi eða beinlínis rangar upplýsing-
ar um tilvist félaganna“, eins og segir í yfir-
lýsingu stjórnar frá því í gær og er uppgefin 
ástæða brottrekstrarins. 

Lögmaður Gunnars, Skúli Bjarnason, sendi 
tilkynningu til fjölmiðla í gær þar sem Gunn-
ar lýsir sig „fullkomlega saklausan“ af öllum 

sakar giftum frá hendi FME, gömlum sem 
nýjum. Gunnar segir í tilkynningunni að vegið 
sé að sér með ómaklegum hætti og lyktir máls-
ins ráðist fyrir dómstólum. 

Fréttablaðið fékk það staðfest í gær að kæru-
málið varðaði gögn um fjármál Guðlaugs Þórs. 
Starfsmanni Landsbankans, sem mun hafa 
aflað gagnanna fyrir Gunnar, var sagt upp 
störfum á miðvikudag. 

Þegar Fréttablaðið hafði samband við Guðlaug 
í gær vegna málsins hafði hann ekki upplýsing-
ar um hvaða gögn er að ræða. „Ég viðurkenni 
að mér er brugðið. Þrátt fyrir að maður hafi 
ekkert að fela þá er það vond tilfinning að það 
sé njósnað um mann,“ segir Guðlaugur. „Maður 
veltir því fyrir sér hvaða hugur liggur hér að 
baki, og þetta er grafalvarlegt. Síðan hlýtur 
maður að velta fyrir sér hvort þetta mál núna 
sé einstakt eða hvort þetta sé stundað víðar. 
Ég vona að þetta sé einangrað tilfelli en það er 
jafnframt nauðsynlegt að það sé kannað,“ segir 
Guðlaugur. 

Aðalsteinn Leifsson, stjórnarformaður 
FME, sagði á blaðamannafundi í gær að upp-
lýsingum um meint brot Gunnars hafi verið 
komið til hans persónulega á miðvikudag. 
Aðalsteinn færði jafnframt Gunnari uppsagn-
arbréfið persónulega á heimili hans áður en 
fundur með starfsfólki hófst hjá FME í gær-
morgun.

  - shá, þsj / sjá síðu 12

Gunnar rekinn og kærður
Stjórn FME kærði Gunnar Þ. Andersen til lögreglu í gær fyrir meint brot í starfi. Honum var sagt upp 
störfum í gær. Gunnar lýsir sig saklausan af öllum sakargiftum. Kærumálið varðar fjármál alþingismanns. 

VÍÐA HVASST   Í dag verða 
suðaustan 10-20 m/s hvassast  
V-til. Víða rigning einkum S-lands 
en úrkomulítið NA-til. Hiti 2-8 stig.
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Síðan hlýtur maður að velta fyrir 
sér hvort þetta mál núna sé ein-

stakt eða hvort þetta sé stundað víðar. 
Ég vona að þetta sé einangrað tilfelli en 
það er jafnframt nauðsynlegt að það sé 
kannað.

GUÐLAUGUR ÞÓR ÞÓRÐARSON
ALÞINGISMAÐUR

Dóp og ofbeldi
Svartur á leik fær fjórar 
stjörnur hjá gagnrýnanda 
Fréttablaðsins.
bíó 36 

Betra skipulag
Emil Hallfreðsson er 
hrifinn af vinnubrögðum 
landsliðsþjálfarans,   
Lars Lagerbäck.
sport 38 

FÓLK Elín Hirst segist geta 
hugsað sér framboð til forseta 
Íslands. „Það eru hins vegar 
ýmis ljón í veginum,“ segir hún 
og kveður það 
fyrsta vera sitj-
andi forseta. 
„Ætlar hann að 
gefa kost á sér 
í fimmta sinn 
eður ei?”

„Ég vil færa 
forsetaembætt-
ið nær fólkinu 
í landinu, þar 
sem forsetinn 
yrði fremstur á 
meðal jafningja,“ segir Elín í við-
tali við Lífið sem fylgir Frétta-
blaðinu í dag.

Elín segist hins vegar enga 
hugmynd hafa um það hvort hún 
njóti stuðnings til starfans. „En 
það er að sjálfsögðu lykilatriði. 
Ég tel því minni líkur en meiri 
að ég verði næsti húsráðandi á 
Bessastöðum.“ Sjá Lífið í miðju blaðsins

Elín Hirst horfir til Bessastaða:

Ýmis ljón í vegi 
forsetaframboðs

ELÍN HIRST

Hæstiréttur geymir öll fordæmisgefandi mál þar til landsdómsmálinu lýkur:

Stór mál bíða vegna Landsdóms

UPPHAF MOTTUMARS Lögreglumenn og slökkviliðsmenn áttust við í æsispennandi viðureign í 
sundknattleik í Ásvallalaug í Hafnarfirði í gær og mörkuðu þannig upphaf krabbameinsátaksins Mottumars þetta 
árið. Leikurinn þótti frábær skemmtun og endaði með naumum 4-3 sigri lögreglumanna í blálokin. Í fyrra mætt-
ust liðin t einnig af sama tilefni og kepptu þá íshokkí. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GEIR H. HAARDE
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SÝRLAND, AP Mannréttindaráð Sameinuðu þjóð-
anna fordæmir útbreidd og kerfisbundin brot sýr-
lenskra stjórnvalda gegn almennum borgurum.

Þrjú ríki, Rússland, Kína og Kúba, voru einu 
ríkin sem greiddu atkvæði gegn ályktun þess 
efnis í mannréttindaráðinu. Yfirgnæfandi meiri-
hluti ráðsins, alls 37 ríki af 47, samþykkti álykt-
unina, en þrjú ríki sátu hjá og fjögur greiddu ekki 
atkvæði.

Í ályktuninni eru sýrlensk stjórnvöld hvött 
til þess að hætta þegar í stað öllum árásum á 
almenna borgara og veita hjálparsamtökum 
óhindraðan aðgang að landinu.

Í gær stofnuðu helstu samtök uppreisnarmanna, 
Frjálsi sýrlenski herinn, herráð sem fær það verk-
efni að skipuleggja og samhæfa uppreisnina gegn 
Sýrlandsstjórn og Basher al-Assad forseta. Þar 
með taka átökin í landinu á sig enn skýrari mynd 
borgarastyrjaldar.

Burhan Ghalion, forseti Frjálsa sýrlenska hers-
ins, sagðist þó ekki stefna að því að fara út í borg-
arastyrjöld.

„Nei, uppreisnin í Sýrlandi var frá upphafi 
og mun verða áfram fyrst og fremst friðsam-

leg almannahreyfing. Verkefni herráðsins er að 
vernda friðsama mótmælendur og óbreytta borg-
ara.“ - gb

Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðina fordæmir brot Sýrlandsstjórnar:

Uppreisnarmenn stofna herráð

SÝRLENSKIR UPPREISNARMENN Stjórnarhernum tókst í gær 
að hrekja lið uppreisnarmanna frá borginni Homs eftir harðar 
árásir vikum saman. NORDICPHOTOS/AFP

EVRÓPUSAMBANDIÐ, AP Fjármála-
ráðherrar evruríkjanna sam-
þykktu í gær fyrir sitt leyti 
fyrstu greiðslu úr björgunar-
pakka til handa Grikkjum, sem 
tryggir að gríska ríkið ræður við 
næstu afborganir af skuldum 
sínum síðar í þessum mánuði.

Ráðherrarnir hittust í Bruss-
el í gær stuttu áður en tveggja 
daga leiðtogafundur Evrópu-
sambandsins hófst. Þeir þurfa að 
leggja blessun sína yfir greiðslu 
130 milljarða evra til Grikkja 
úr björgunarsjóði evruríkjanna, 
sem er forsenda þess að bankar 
felli niður rúmlega helming af 
ríkisskuldum Grikklands. - gb

Leiðtogar evruríkja á fundi:

Hafa samþykkt 
fyrstu greiðslu

HEILBRIGÐISMÁL Þráðormurinn 
Strongyloides stercoralis hefur 
greinst í þremur hundum á höfuð-
borgarsvæðinu, að því er fram 
kemur á vef MAST. 

„Tveir þeirra komu nýlega frá 
hundabúinu í Dalsmynni á Kjalar-
nesi,“ segir þar, en búinu hefur 
verið bönnuð frekari afhending 
hunda þar til staðfest hefur verið 
að smit sé ekki lengur til staðar. 
Er þetta sagt í fyrsta sinn sem 
þráðormur þessi finnst hér í hund-
um utan einangrunarstöðvar. Ekki 
er vitað hvernig hundarnir sýkt-
ust. Einkenni sýkingar geta komið 
fram sem niðurgangur, megurð og 
hægur vaxtarhraði.  - óká

Þráðormur fannst í hundum:

Hundabú má 
ekki afhenda

HVOLPUR Þráðormurinn lifir aðallega í 
fólki. Smit getur hins vegar borist á milli 
manna og dýra. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Páll, ertu þá hættur að taka 
skot?

„Nei, ég á eftir að taka mörg skot og 
engin fram hjá eða í hinn fótinn.“

Páll Reynisson í Veiðisafninu á Stokkseyri 
kveðst vera kominn á beinu brautina 
aftur eftir að hafa verið handtekinn ölv-
aður fyrir skothríð á almannafæri í fyrra. 

FÓLK „Þetta er eins og að stinga 
nammi upp í börnin og kippa því 
út áður en þau ná að bíta,“ segir 
Bryndís Ólafsdóttir, móðir drengs 
í blönduðum hópi fimleikabarna 
hjá Ungmennafélagi Selfoss sem, 
þrátt fyrir að ná tilskyldum lág-
mörkum Fimleikasambands 
Íslands, fá ekki að fara á Norður-
landamót.

Um er að ræða fjórtán manna 
hóp drengja og stúlkna sem flest 
eru þrettán ára og hafa æft frá því 
þau voru fimm eða sex ára. Fyrir 
um þremur árum var þessi bland-
aði hópur myndaður. „Markmiðið 
var að reyna að komast á Norður-
landamót unglinga sem verður 
núna í apríl í Svíþjóð,“ segir Birgir 
Ásgeir Kristjánsson, formaður 
fimleikadeildar UMFS.

Á úrtökumóti sem haldið var 11. 
febrúar náði hópurinn tilskyldum 
lágmörkum Fimleikasambands 
Íslands og tryggði sér þátttökurétt 
á Norðurlandamóti unglinga sem 
byrjar í Svíþjóð 20. apríl. Fáum 
dögum síðar var skýrt frá þeirri 
ákvörðun þjálfara og stjórnar fim-
leikadeildarinnar að ekkert yrði af 
ferðinni.

Birgir segir blandaða liðið hafa 
verið á mörkunum að ná lágmörk-
unum. „Eftir að búið var að funda 
með þjálfurum og stjórn félags-
ins var sú ákvörðun tekin að það 
væri skynsamlegast að fara ekki 
á mótið með svona ungan og brot-
hættan hóp. Við töldum að þetta 
gæti orðið slæm lífsreynsla fyrir 
hópinn og ákváðum að byggja 
hann betur upp áður en farið væri 
á stórmót,“ segir Birgir. Hópurinn 
átti þátttökurétt í flokki þrettán til 
átján ára.

„Við erum óánægð með hvernig 

börnunum hefur verið haldið í von-
inni í öll þessi ár. Það var keyrt á 
að þau væru að reyna að ná þess-
um lágmörkum. Svo þegar mark-
miðið næst er sagt þeim sagt að 
ekki verði af neinu,“ segir Bryn-
dís. Eins og fleiri foreldrar kepp-
enda í hópnum sem rætt hefur 
verið við bendir Bryndís á að aldur 
barnanna hafi legið fyrir frá upp-
hafi.

Krakkarnir hafa safnað fyrir 
Svíþjóðarferðinni og til að brúa 
bilið ætluðu mörg að nota væntan-
lega fermingarpeninga.

„Auðvitað hefur verið stefnt að 
þessu leynt og ljóst að komast á 
þetta mót en þetta var ákvörðun 
sem var tekin eftir miklar vanga-
veltur og að vel ígrunduðu máli,“ 

segir Birgir sem ítrekar að hópur-
inn eigi framtíðina fyrir sér, sér-
staklega eftir að hann aflaði sér 
frekari keppnisreynslu sem sé lítil 
fram að þessu. „Það eru mjög efni-
legir krakkar í þessum hópi. Þeir 
eiga klárlega erindi á næsta Norð-
urlandamót eftir tvö ár.“

Bryndís er ekki sammála því 
að ferðin til Svíþjóðar myndi hafa 
orðið erfið reynsla fyrir börnin. 
Hún bendir á að nái íþróttamenn 
ná lágmörkum fyrir ólympíuleika 
þá fari þeir þangað – jafnvel þótt 
þeir viti að þeir eigi ekki von á 
miklum frama. „Aðalmálið fyrir 
þessa krakka var að fá að fara á 
mótið þótt þau vissu að þau yrðu 
ekki í efstu sætum.“ 

  gar@frettabladid.is

Fimleikabörn verða 
af ferð til Svíþjóðar
Móðir þrettán ára fimleikadrengs á Selfossi segir félagið snuða keppnishóp 
stráksins um ferð á Norðurlandamót í Svíþjóð. Lágmarki Fimleikasambandsins 
var náð en formaður deildarinnar á Selfossi segir hópinn ekki tilbúinn í mótið.

MIX-HÓPUR FIMLEIKADEILDAR UMFS Krakkarnir í blandaða hópnum í fimleikum hjá 
UMFS hafa árum saman stefnt að því að ávinna sér keppnisrétt á Norðurlandamóti 
unglinga sem fram fer í apríl en fá ekki fara þótt þau hafi náð settu marki.

STJÓRNMÁL Kristján Þór Júlíus son 
alþingismaður býður sig fram til 
embættis 2. varaformanns Sjálf-
stæðisflokks-
ins sem kosinn 
verður á flokks-
ráðsfundi 17. 
mars. 

„Verði mér 
treyst til að 
gegna embætti 
annars varafor-
manns flokksins 
mun ég leggja 
áherslu á að 
auka samráð, efla innra starfið og 
styrkja grasrótina innan flokks-
ins,“ segir Kristján í tilkynningu. 

„Ég hef alla tíð reynt, eftir bestu 
getu, að vera málsvari venjulegra 
fjölskyldna og heimila um allt 
land,“ segir Kristján sem frá árinu 
2007 hefur verið 1. þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins í Norðaust-
urkjördæmi. Hann kveðst munu 
sækjast eftir því að halda því 
áfram fyrir næstu alþingiskosn-
ingar.  - gar

Kristján Þór býður sig fram:

Vill verða 2. 
varaformaður

KRISTJÁN ÞÓR 
JÚLÍUSSON

FÓLK Lýsi mun safna peningum til 
verkefna Barnaheilla - Save the 
Children í þessum mánuði með 
aðstoð viðskiptavina sinna. 

Barnaheill fékk fyrirtæki til 
þess að aðstoða sig við verk-
efnið Heillakeðja barnanna, sem 
verður í gangi út árið og er ætlað 
að safna fé til verkefna samtak-
anna. Nú þegar hafa Blómaval og 
Ölgerðin tekið þátt. 

Einstaklingar og hópar geta 
einnig tekið þátt í heillakeðjum 
eða stofnað eigin keðju á heima-
síðunni heillakedjan.is.  - þeb

Styrkir Barnaheill í mars: 

Lýsi tekur þátt í 
heillakeðjunni

JAFNRÉTTISMÁL „Klámvæðing er 
kynferðisleg áreitni“ er heiti 
bæklings sem Mannréttinda-
skrifstofa Reykjavíkurborgar 
og MARK – miðstöð margbreyti-
leika og kynjarannsókna við 
Háskóla Íslands hafa gefið út. 

Bæklingnum er ætlað að varpa 
ljósi á hvernig konur upplifa 
klám á vinnustöðum og umræðu 
um útlit sitt í stað frammistöðu. 
Í honum er sýnt hvernig umræða 
um útlit og niðurlægjandi mynd-
birtingar eru notaðar til að grafa 
undan trúverðugleika kvenna og 
styrk. - þeb

Kynferðisleg áreitni:

Bæklingur um 
klámvæðingu

ATVINNA 1,4 milljörðum króna verð-
ur veitt í atvinnuverkefni fyrir 
langtímaatvinnulausa hjá Reykja-
víkurborg næsta árið. Borgarráð 
samþykkti tillögu borgarstjóra 
þess efnis í gær. 

Verkefnið felur í sér tillögur um 
aðgerðir fyrir langtímaatvinnu-
lausa og er ætlað að tryggja allt 
að 1.500 atvinnuleitendum störf 
og starfstengd úrræði. Störfin 
sem verða í boði verða kynnt á sér-
stakri Vinnumessu þann 8. mars 
næstkomandi. 

Fjármálaskrifstofa borgarinnar 
áætlar að heildarkostnaður vegna 

þessa tólf mánaða átaks nemi 1.414 
milljónum króna. Vinnumálastofn-
un veitir mótframlag og þegar það 
hefur verið tekið með í reikning-
inn ásamt auknum útsvarstekjum 
verður kostnaðurinn 673 milljón-
ir. Einnig er gert ráð fyrir því að 
fjárhagsaðstoð og annar kostnaður 
sparist á móti útgjöldunum. 

Þá var samþykkt að stofna stýri-
hóp um vinnumarkaðsúrræði, en 
hópurinn á að útfæra hugmyndir 
um sameiginlega atvinnumála-
deild. Þeirri deild er ætlað að sjá 
um vinnumiðlun í átaksverkefnum, 
vinnumiðlun sumarstarfa og fatl-

aðra. Til frambúðar á hópurinn að 
vera borgaryfirvöldum til ráðgjaf-
ar í atvinnuátaksmálum.  - þeb

Reykjavíkurborg veitir 1,4 milljörðun króna í atvinnuátak á næsta árinu: 

Langtímaatvinnulausir í forgang

RÁÐHÚSIÐ Meirihluti borgarráðs sam-
þykkti tillögur borgarstjóra á fundi í gær. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SPURNING DAGSINS
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STJÓRNMÁL Fyrrverandi efnahags- 
og viðskiptaráðherra, Árni Páll 
Árnason, segir að tvíátta skilaboð í 
gengismálum hafi verið vandamál. 
Ekki sé hægt að tala upp tiltrú á 
efnahagslegan stöðugleika á Íslandi 
á meðan talað sé um að það sé mark-
mið með íslenskri krónu að hægt sé 
að fella gengi.

Árni Páll sagði í hádegisfréttum 
Ríkisútvarpsins í gær að hann hefði 
fengið slíkar yfirlýsingar í bakið í 
samtali við bankastjóra Seðlabanka 
Evrópu. Hann segir við Fréttablaðið 
að þar hafi hann óskað eftir stuðn-
ingi við skjótt afnám gjaldeyris-
hafta og upptöku evru. Þar á bæ 
hafi menn vísað í orð Ólafs Ragn-
ars Grímssonar, forseta Íslands, og 
Steingríms J. Sigfússonar, þáver-
andi fjármálaráðherra, um kosti 
þess að geta fellt sjálfstæða mynt.

Árni Páll segir allt slíkt tal mjög 
hamlandi fyrir erlendri fjárfest-
ingu. Spurður hvort orð Steingríms 
hafi þá staðið í vegi fyrir erlendri 
fjárfestingu segir hann:

„Það segir sig sjálft. Forsenda 
erlendrar fjárfestingar og tiltrúar 
á íslenska krónu er að menn telji að 
stjórnvöld muni forðast gengisfell-
ingar í lengstu lög. Ef menn skil-
greina kosti íslenskrar krónu ein-
vörðungu þá að hægt sé að fella 
hana, felast í því skilaboð til útlend-
inga um að hún sé mjög óviss eign 
og best sé að eiga ekkert undir 
henni.“

Steingrímur segist ekki muna 
eftir því að hafa nokkru sinni rætt 
um mikilvægi þess að geta fellt 
gengið. Hann segir Íslendinga búa 
við þann veruleika að hafa íslensku 

Segir ráðherra hafa 
hamlað fjárfestingu
Árni Páll Árnason segir yfirlýsingar um gengisfellingu hafa staðið erlendri fjár-
festingu fyrir þrifum. Hann ræddi við Seðlabanka Evrópu um skjóta upptöku 
evru. Fyrrverandi fjármálaráðherra hafnar því að hafa rætt um gengisfellingu.

SAMRÁÐHERRAR Árni Páll Árnason gagnrýnir eftirmann sinn á stóli efnahags- og 
viðskiptaráðherra fyrir tvíátta skilaboð í gjaldmiðilsmálum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Guðmundur Steingrímsson, þingmaður utan flokka, var málshefjandi í sér-
stakri umræðu um stefnu í gjaldmiðilsmálum á þingi í gær. Hann kallaði 
eftir skýrri framtíðarsýn, en ljóst væri að við gætum ekki búið lengur við 
sjálfstæða krónu. „Krónan hefur í för með sér þannig óstöðugleika að næst-
um ótækt er fyrir heimili og fyrirtæki að gera plön til langs tíma.“

Steingrímur J. Sigfússon sagði ljóst að þröngt skilgreind verðbólgumark-
mið Seðlabanka Íslands dygðu ekki lengur ein og sér. Undir það tók Illugi 
Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. „Ég hef lengi verið þeirrar 
skoðunar að verðbólgumarkmið sé ónothæft sem grundvöllur peninga-
stefnu Seðlabanka Íslands.“

Verðbólgumarkmið duga ekki

krónuna. Óábyrgt sé að móta ekki 
framtíðarstefnu á henni, skyldi svo 
fara að þjóðin hafnaði aðild að ESB.

„Ég hef sagt að úr því sem komið 
var hafi krónan að mörgu leyti 
hjálpað varðandi fljótari aðlög-
un hagkerfisins. Það eru ekki síst 
útflutnings- og samkeppnisgreinar 

sem hafa nýtt sér hagstæða gengis-
skráningu sem eru að draga hag-
kerfið áfram í dag.“

Steingrímur segir efnahags-
stjórnunina snúast um að endur-
heimta stöðugleika og það sé að tak-
ast hægt og bítandi.

 kolbeinn@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Heilablæðing af 
völdum höfuðhöggs olli dauða 
manns sem lést í fangaklefa lög-
reglustjórans á Suðurnesjum í 
byrjun september í fyrra. Höggið 
hafði maðurinn hlotið skömmu 
fyrir handtöku, að því er fram 
kemur í niðurstöðum rannsóknar 
ríkissaksóknara.

Áverkinn er rakinn til falls 
mannsins á steypta gangstétt, en 
ekkert er sagt benda til annars 
en að um óhapp hafi verið ræða. 
Sjúkraflutningamönnum og lög-
reglu, sem afskipti höfðu af mann-
inum sökum ölvunarástands hans, 
var ekki kunnugt um höfuðhöggið. 

Ríkissaksóknari hefur ákveðið 
að afhafast ekki frekar í málinu.  

 - óká

Rannsókn á láti í fangaklefa:

Lést af völdum 
heilablæðingar

FJÁRMÁL Stjórn Lífeyrissjóðs 
verzlunarmanna hefur ákveðið að 
lækka fasta vexti á nýjum verð-
tryggðum sjóð-
félagalánum 
úr 4,5% í 3,9%. 
Breytilegir 
vextir verða 
áfram 2,98%.

Í tilkynningu 
frá sjóðnum 
segir að þessi 
vaxtalækkun sé 
„ákveðin með það í huga að veita 
sjóðfélögum aukna og góða þjón-
ustu á þessu sviði“.

Þar segir einnig að afstaða líf-
eyrissjóðsins sé sú að farsælla sé 
að ávaxta fjármuni sjóðsins með 
því að bjóða sjóðfélögum lán held-
ur en að geyma það inni á banka-
reikningum þar sem ávöxtun sé 
ósamkeppnisfær.

  - þj

Betri ávöxtun með útlánum:

Lífeyrissjóður 
lækkar vextina

DÓMSTÓLAR Íslenska ríkið þarf, 
samkvæmt nýföllnum dómi 
Hæstaréttar, að greiða Skarp-
héðni Berg 
Steinarssyni 
300 þúsund 
krónur í miska-
bætur vegna 
ólögmætrar 
kyrrsetningar 
á eigum hans. 
Hæstiréttur 
sneri með þessu 
við fyrri dómi 
Héraðsdóms 
Reykjavíkur.

Kyrrsetningin var gerð í 
tengslum við rannsókn á meint-
um skattsvikum Stoða (áður FL 
Group).

Hæstiréttur féllst ekki á 1,5 
milljóna króna skaðabótakröfu 
Skarphéðins, en ríkið þarf einnig 
að greiða honum eina milljón 
króna í málskostnað.  - óká

Dómi héraðsdóms snúið við:

Dæmdar 300 
þúsund í bætur

SKARPHÉÐINN 
BERG 
STEINARSSON

JARÐSKJÁLFTI Tryggingafélögum 
bárust nokkrar tilkynningar í 
gær um skemmdir á innanstokks-
munum eftir þrjá jarðskjálfta 
aðfaranótt fimmtudags. Mestu 
skemmdirnar urðu í Vallahverfi í 
Hafnarfirði. 

Viðlagatrygging Íslands er lög-
boðin vátrygging við náttúru-
hamförum. Engar tilkynningar 
höfðu borist þangað um skemmdir 
á húsum í gær. Stærsti skjálftinn 
mældist 4,2 á Richter og átti hann 
upptök sín við fjallið Helgafell sem 
er vinsælt útivistarsvæði. Benedikt 
Gunnar Ófeigsson, jarðeðlisfræð-

ingur hjá Veðurstofu Íslands, segir 
að stærsti skjálftinn hafi ekki verið 
nógu stór til þess að ógna gangandi 
vegfarendum. „Auðvitað getur 
þetta komið af stað skriðuföllum 
sem eru hættuleg. Hins vegar var 
skjálftinn ekki nógu stór til þess að 

þetta skjóti undan þér fótunum,“ 
segir Benedikt. 

Skjálftinn átti upptök sín í nyrsta 
hluta sprungukerfis sem er á svæði 
nálægt Helgafelli.

 Um miðjan dag í gær voru ein-
ungis stöku skjálftar og ekkert sem 
gaf til kynna að fleiri stórra jarð-
skjálfta væri að vænta. „Að vísu er 
mjög erfitt að spá fyrir um svona 
tegund skjálfta,“ segir Benedikt. 
Ekki er algengt að skjálftavirkni 
finnist í þessari tilteknu sprungu í 
jarðskorpunni. Síðast mældist þar 
jarðskjálfti í tengslum við Suður-
landsskjálftann árið 2000.  -  vgu

Nokkrar skemmdir urðu í Vallahverfi í Hafnarfirði í jarðskjálftahrinu í fyrrinótt:

Innanstokksmunir skemmdust 

VIÐSKIPTI Eignabjarg, dótturfélag 
Arion banka, seldi í gær 13,33 
prósenta hlut í Högum til fjár-
festa. Fyrir bréfin fékk Eigna-
bjarg 2,8 milljarða króna en alls 
bárust tilboð í bréfin fyrir 7,9 
milljarða. Hæsta verð sem greitt 
var fyrir hlut var 17,2 krónur en 
lægsta verð 17 krónur.

Verð á hlutabréfum í Högum 
hækkaði í kjölfar sölunnar, var 
17,55 við lokun í gær og hefur 
aldrei verið hærra við lokun. 
Á félagið nú 5,98 prósent hlut í 
Högum eftir en Fjármálaeftir-
litið hefur lýst því yfir að það 
geri ekki athugasemd við að 
bankinn eigi allt að 10 prósenta 
hlut í Högum. - mþl

Enn eftirspurn eftir Hagabréfum:

Eignabjarg seldi 
hlut í Högum
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ROK OG RIGNING  
víða um sunnan og 
vestanvert landið í 
dag en búist er við 
stormi vestra fram 
á kvöld. Fremur stíf 
suðvestanátt um 
helgina og kólnar 
og víða rigning 
eða slydda en él á 
sunnudag.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

MENNTAMÁL Einelti fer minnkandi 
í grunnskólum Reykjavíkur sam-
kvæmt niðurstöðum úr viðhorfs-
könnun foreldra sem lögð var 
fyrir í síðasta mánuði. Yfir 90 
prósent foreldra telja að börnum 
þeirra líði alltaf eða oftast vel í 
skólanum og einungis um 0,2 pró-
sent eru því ósammála.

Janúarmæling Skólapúlsins 
2012 gefur til kynna að einelti í 
6. til 10. bekk er heldur minna en 
fyrir ári, eða um þrjú prósent. 
Áfram mælist einelti minna í 
fjölmennari skólum.  - sv

Foreldrakönnun í Reykjavík:

Einelti minna í 
skólum en áður

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

GENGIÐ 01.03.2012

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

229,0037
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

124,99 125,59

199,32 200,28

166,52 167,46

22,395 22,527

22,411 22,543

18,873 18,983

1,5411 1,5501

193,63 194,79

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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Auðvitað getur þetta 
komið af stað skriðu-

föllum sem eru hættuleg. 

BENEDIKT GUNNAR ÓFEIGSSON 
JARÐEÐLISFRÆÐINGUR



Gildir til 4. mars á meðan birgðir endast.

TILBOÐ

afsláttur við kassa
35 %        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
35%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20 %        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
25%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
35%        

Blandið ólífuolíu saman 
við kryddin og hvít-
laukinn. Veltið kjötinu 
upp úr olíunni og látið 
standa í stofuhita í 30 
mínútur. Steikið kjötið 
í 4 mínútur á hvorri 
hlið og berið fram með 
gráðaostasmjörinu og 
kartöflunum.

Setjið allt saman 
í matvinnsluvél og 
vinnið vel saman. 
Búið til smjörkúlur 
með skeið og setjið 
á kjötið rétt áður en 
það er borið fram.

Hitið ofninn í 220°C. Skerið 
djúpar skorur í kartöflurnar 
með 2-3 mm millibili. Gætið 
þess að skera ekki alveg í 
gegnum kartöflurnar. Raðið 
kartöflunum á pappírsklædda 
ofnplötu og hellið ólífuolíu yfir. 
Bakið í  55-60 mínútur og saltið 
áður en þær eru bornar fram.

4 Ribeye steikur
100 ml ólífuolía
1 tsk þurrkað timían
2 msk ferskt rósmarín
1 tsk sítrónupipar
1 hvítlauksrif, pressað

GRÁÐAOSTASMJÖR
2 msk smjörvi
2 msk rjómaostur
2 msk rifinn gráðaostur
1 msk fersk steinselja
1/2 tsk sítrónupipar
1/2 tsk papríkukrydd

HASSELBACK KARTÖFLUR
1-2 kartöflur á mann
ólífuolía
salt eftir smekk

RIBEYE MEÐ GRÁÐAOSTASMJÖRI OG HASSELBACK KARTÖFLUM
fyrir 4 að hætti Rikku

2.532kr/kg.

Verð áður 3.895.-

TILBOÐ

2.532kr/kg.

Verð áður 3.895.-

TILBOÐ

2.283kr/kg.

Verð áður 2.854.-

TILBOÐ

749kr/kg.

Verð áður 998.-

TILBOÐ

2.532kr/kg.

RIBEYE
NAUTAAT

Verð áður 3.895.- 

UPPSKRIFT

KNUDSEN  
LÍFRÆNIR SAFAR
stútfullir af næringarefnum!

Kjúklingalæri og leggir
ferskir

MínútusteikEntrecote Kjúklingabringur
ferskar

219kr/stk.

SPELTFITNESS

Takmarkað 
magn!

TILBOÐ

399kr/stk.

SPELT
PIZZADEIG

Verð áður 449.-

TILBOÐ

299kr/stk.

JÓI FEL 
PIZZADEIG

Verð áður 344.-

TILBOÐ

998kr/stk.

JÓI FEL 
OSTAKAKA

Verð áður 1.199.-

TILBOÐ

299kr/stk.

SVEITABRAUÐ

Verð áður 449.-

NÝTT
MARS TRIPLE 

CHOCOLATE 5 PK

NÝTT
SÆLKERABLÖNDUR 

FRÁ TE & KAFFI
TASTE OF NATURE

LÍFRÆNIR, NÁTTÚRULEGIR 

ÁVAXTA- OG HNETUBARIR 

- GLÚTENFRÍIR

NÝTT
SINALCO

Spennandi 
    ribeye

NÝTT
SPELTFITNESS
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LÖGREGLUMÁL Lögreglan hefur 
vísað tveimur nauðgunarmálum 
gegn Agli Einarssyni til ákæru-
meðferðar hjá 
embætti Ríkis-
saksóknara. 
Þar verður 
reynt að taka 
ákvörðun um 
hvort ákært 
skuli í málun-
um innan mán-
aðar.

Átján ára 
stúlka kærði Egil og unnustu 
hans fyrir nauðgun í lok nóvem-
ber. Það mál hefur þegar komið 
til kasta Ríkissaksóknara, sem 
vísaði málinu aftur til lögreglu til 
frekari rannsóknar.

Í millitíðinni kærði önnur kona 
Egil fyrir nauðgun sem sögð 
er hafa verið framin fyrir átta 
árum.  - sh

Niðurstaða eftir mánuð:

Mál Egils aftur 
til saksóknara

EGILL EINARSSON

ALÞINGI Ísland getur lagt mikið af 
mörkum í baráttunni gegn vannær-
ingu barna um heim allan. Lykilat-
riði er að byggja upp matvælafram-
leiðslu þróunarlanda til að tryggja 
fæðuöryggi þegna þeirra. Þetta 
voru þingmenn sammála um þegar 
nýleg skýrsla Barnaheilla – Save the 
Children var rædd á Alþingi í gær.

Árni Þór Sigurðsson, formaður 
utanríkismálanefndar, var máls-
hefjandi og undirstrikaði hinn 
dimma veruleika sem kemur fram 
í skýrslunni, meðal annars að um 
300 börn látist af vannæringu dag 
hvern um heim allan.

Árni Þór sagði einnig að bar-
átta gegn vannæringu hefði ekki 
gengið sem skyldi og spurði Össur 
Skarphéðinsson utanríkisráðherra  
hvernig Ísland gæti lagt málinu 
lið.

Össur sagði ríkisstjórnina fylgja 
markmiðum skýrslunnar, sem og 
nýlegrar skýrslu UNICEF um neyð 
barna í stórborgum heimsins.

„Ég tek undir öll þau áfrýjun-
arorð sem er að finna í þessum 
skýrslum,“ sagði Össur. „Ríkis-
stjórnin hefur bent á að það þarf 
miklu heldur að leggja fjármagn 
til að byggja upp sjávarútveg og 

landbúnað til að tryggja fæðuör-
yggi fremur en að  leggja gríðar-
legar upphæðir gegnum Alþjóða-

bankann og aðrar stofnanir til að 
byggja upp innviði.“

Össur sagði framlög Íslands 
vera að aukast. Í ár sé þremur 
milljörðum króna varið til þró-
unar- og neyðaraðstoðar. Þá hafi 
verið lögð fram áætlun um aukin 
framlög til næstu tíu ára. Með 
aukningunni verði meira fé beint í 
gegnum frjáls félagasamtök enda 
hafi það sannað sig að með því nýt-
ist fjármunir betur.

Allnokkrir þingmenn tóku til 
máls í umræðunum og voru á einu 
máli um að þetta væri aðkallandi 
vandamál.  - þj

Skýrsla Barnaheilla um vannæringu barna um heim allan var til umræðu á Alþingi í gær:

Lykilatriði að byggja upp matvælaframleiðslu

ÁRNI ÞÓR 
SIGURÐSSON

ÖSSUR 
SKARPHÉÐINSSON

Glæný Bláskel
frá Stykkishólmi 

OPIÐ LAUGARDAGA 10-15.00

HUMAR 
2.000 kr.kg

FERSKUR TÚNFISKUR
690 kr. pr. 100 gr.

3.990 kr.kg

HUMAR Stærð 18-24

Hyggjast ekki selja HS veitur
Bæjarráð Hafnarfjarðar telur ekki 
tímabært að huga að sölu hlutar 
bæjarins í HS veitum. Þetta kom fram 
á fundi ráðsins í gær, en Hafnarfjarð-
arbær á rúm 15% í fyrirtækinu. Aðrir 
stórir eigendur eru Reykjanesbær og 
Orkuveita Reykjavíkur.

HAFNARFJÖRÐUR

DÓMSMÁL Engin stór eða fordæmis-
gefandi mál hafa verið á dagskrá 
Hæstaréttar síðan 13. febrúar 
og verða ekki fyrr en Landsdóm-
ur kveður upp dóm sinn í máli 
Alþingis gegn Geir H. Haarde, 
fyrrverandi forsætisráðherra.

Þetta staðfestir Þorsteinn A. 
Jónsson, skrifstofustjóri Hæsta-
réttar. Allt að tveir mánuðir geta 
liðið þar til dómur fellur í máli 
Geirs.

Forseti Hæstaréttar hefur 
lögum samkvæmt ákvörðunarvald 
um það hvort dómur skuli skipað-
ur þremur dómurum eða fimm. Í 
öllum stærri málum, einkum þeim 
sem að mati forseta réttarins geta 
verið fordæmisgefandi, dæma 
fimm dómarar, að sögn Þorsteins, 
og jafnvel sjö í undantekningartil-
fellum.

Lög kveða á um að þeir fimm 
dómarar Hæstaréttar sem hafa 
lengstan starfsaldur skuli sitja í 
Landsdómi en einn þeirra, Árni 
Kolbeinsson, lýsti sig vanhæfan 
til þess vegna tengsla við Geir.

„Lögin um Hæstarétt gera ráð 
fyrir því að fimm elstu dómararn-
ir sitji í fimm manna dómi og þar 
sem þeir eru líka í Landsdómi – þó 
með undantekningum – þá verða 
engin fimm manna mál sem hafa 
fordæmisgildi í Hæstarétti á sama 
tíma,“ segir Þorsteinn.

Þetta á við um öll mál sem þykja 
hafa mikið fordæmisgildi og auk 
þess mál þar sem sérstaklega 
mikil vægir einstaklingshagsmun-
ir eru í húfi, segir Þorsteinn og 
nefnir sem dæmi manndrápsmál 
og mál sem varða læknamistök.

Þorsteinn segir að verið sé að 
skoða að setja tvö eða þrjú mál 
sem krefjast fimm manna dóms á 
dagskrá í apríl, en það verði þá mál 
með mjög takmarkað fordæmis-
gildi. stigur@frettabladid.is

Öll stærri mál látin 
bíða eftir Landsdómi
Hæstiréttur tekur ekki fyrir stór og fordæmisgefandi mál næstu vikurnar á 
meðan fimm dómarar eru uppteknir í landsdómsmálinu. Engin slík hafa verið 
á dagskrá síðan 13. febrúar. Aðalmeðferð í máli Geirs Haarde hefst á mánudag.

Aðalmeðferðin í máli Geirs H. Haarde fyrir Landsdómi hefst á mánudaginn 
kemur. Áætlað er að hún muni standa í tvær vikur, flesta daga frá morgni og 
langt fram eftir degi. 

Reynt verður að ljúka vitnaleiðslum þriðjudaginn 13. mars, taka þá einn 
dag í frí og ljúka aðalmeðferðinni á tveggja daga málflutningi saksóknara og 
verjanda á fimmtudegi og föstudegi. Þetta er þó ekki meitlað í stein og gæti 
tekið breytingum. Dómarar munu svo reyna að dæma í málinu á fjórum 
vikum en hafa þó til þess sex vikur hið mesta.

Stefnt er að því að taka ákæruliðina fyrir í réttri röð og kalla vitnin til 
í samræmi við það. Þannig er til dæmis fyrirséð að fulltrúar í samráðs-
hópi Seðlabankans um fjármálastöðugleika komi fyrir dóminn þegar þriðji 
ákæruliður er til umfjöllunar, og flestir stjórnmálamennirnir í umfjöllun um 
síðasta ákæruliðinn.

Nokkur vitni búa erlendis og munu þau flest koma til Íslands til að verða 
við réttarhöldin, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins. Meðal þeirra eru 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, sem starfar nú í Kabúl í Afganistan, Árni M. 
Mathiesen, sem starfar fyrir Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna í Róm, 
og Kaupþingsstjórarnir Sigurður Einarsson og Hreiðar Már Sigurðsson, 
sem búa í London og Lúxemborg. Líklega verður símaskýrsla af Halldóri J. 
Kristjánssyni, fyrrverandi Landsbankastjóra, látin duga. Hann býr í Kanada.

Lykilvitni koma heim í réttarhöldin

HÆSTIRÉTTUR Fjórir af fimm reynslumestu dómurum Hæstaréttar verða upp-
teknir næstu vikurnar við réttarhöld fyrir landsdómi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Margir gripnir í símanum
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
hefur síðustu daga stöðvað allmarga 
ökumenn og sektað fyrir að tala í 
síma án þess að nota handfrjálsan 
búnað. Á vef lögreglu segir að nokkrir 
tugir ökumanna hafi verið stöðvaðir 
vegna þessa um miðja vikuna.

Vitni að mannránstilraun
Leitað er að vitnum að því þegar 
reynt var að þvinga unga stúlku upp 
í sendibíl á föstudagskvöld. Talið er 
að konur á dökkleitum smábíl hafi 
átt leið hjá og biður lögreglan þær að 
gefa sig fram við lögreglu. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist 
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

SVEITARSTJÓRNIR „Það er alveg krist-
altært að þessi starfslokasamning-
ur er að kosta bæinn 13 til 14 millj-
ónum meira en ef farið væri eftir 
ráðningarsamningnum,“ segir Haf-
steinn Karlsson, bæjarfulltrúi Sam-
fylkingar í Kópavogi, um starfslok 
Guðrúnar Pálsdóttur bæjarstjóra.

Eftirmaður Guðrúnar í bæjar-
stjórastólnum, Ármann Kr. Ólafs-
son úr Sjálfstæðisflokki, segir að 
samningurinn við Guðrúnu feli í 
sér níu milljóna króna ávinning 
fyrir bæjarsjóð því Guðrún eigi rétt 
á tólf mánaða biðlaunum á bæjar-
stjóralaunum en ætli engu að síður 
að taka við starfi sviðsstjóra strax 
1. september næsta haust.

„Útreikningar Ármanns eru væg-
ast sagt skrýtnir,“ segir Hafsteinn 

Karlsson. Hann vísar meðal annars 
til þess að tæplega fjögurra mánaða 
ótekið sumarleyfi sem Guðrún mun 
hafa átt alveg frá árinu 2007, þrem-
ur árum áður en hún tók við bæjar-
stjórastarfinu, hafi verið greitt út 
í gær, samtals 5,4 milljónir króna.

„Þar sem hún á að ganga í sitt 
fyrra starf hefði verið 
eðlilegt að hún hefði 
farið í þetta fjög-
urra mánaða leyfi, 
tekið við starfinu 
og engin biðlaun,“ 
segir Hafsteinn.

Guðr ú n mu n 
taka við starfi yfir-
manns menntasviðs 
sem verður endur-
vakið í bæjar-

kerfinu. Hafsteinn segir að þar 
sem Guðrún þiggi biðlaun fram að 
þeim tíma hafi hún fyrirgert rétti 
sínum til slíks starfs. „Starfið ber 
því að auglýsa eins og önnur störf 
hjá bænum,“ segir bæjarfulltrúinn.

Ármann segir fyrri meiri-
hluta hafa stofnað til máls-

ins. „Þau bera ábyrgð á 
ráðningarsamningi og 
uppsögn bæjarstjóra. 
Það var núverandi meiri-
hluta að greiða úr þeim 
flækjum,“ segir bæjar-

stjórinn.  - gar

Bæjarfulltrúi gagnrýnir samninga um starfslok fyrrverandi bæjarstjóra í Kópavogi:

Ber að auglýsa starf ætlað Guðrúnu

ÁRMANN KR. 
ÓLAFSSON OG 
HAFSTEINN 
KARLSSON

KJÖRKASSINN

Munt þú kjósa í næstu forseta-
kosningum ef til þeirra kemur? 
JÁ 86,9%
    NEI 13,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Fylgdist þú með leikjum ís-
lensku landsliðanna í knatt-
spyrnu í vikunni? 

Segðu þína skoðun á Vísir.is



FLUG EÐA BÍLL   
FLUGFELAG.ISEINFALT REIKNINGSDÆMI

JÁ, ÞAÐ BORGAR SIG!  Við hjá Flugfélagi Íslands viljum ekki horfa niður á þá sem aka á milli en í 
18.000 feta hæð er stundum erfitt að komast hjá því. Á Íslandi var ekki til neitt sem hét bein leið áður en 
flugið kom til sögunnar og þegar allt kemur til alls þá borgar sig frekar að fljúga beint en keyra krókaleiðir.  
Komdu um borð. Við erum með heitt á könnunni.
*Skv. töflu FÍB; bifreið í  3.350.000 kr. verðflokki: 31,33 kr. á km.

FRÁ  6.750 kr. FRÁ  15.209 kr.

REYKJAVÍK

AKU R E Y RI

MIÐI = 6.750 kr.

BLÖÐ KAFFI

ELDSNEYTI = 11.968 kr. *

KAFFI = 245 kr.

PYLSA = 310 kr. PYLSA = 310 kr.

GOS = 240 kr. ÍS = 395 kr.

GÖNGIN = 1.000 kr.

NEYTI  11. RÚÐUPISS = 741 kr.
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1. Hvað hlaut Mugison mörg 
verðlaun við afhendingu Íslensku 
tónlistarverðlaunanna?

2. Hvað þurftu olíufélögin þrjú 
að borga háa sekt vegna samráðs 
áranna 1993 til og með 2001?

3. Hvað hafa margir gefið kost á 
sér í biskupskjöri Þjóðkirkjunnar?

SVÖRIN

1. Fimm. 2. Ríflega 1,5 milljarða króna. 
3. Átta.

ALÞINGI Tillögu Bjarna Benedikts-
sonar, formanns Sjálfstæðis-
flokksins, um að Alþingi afturkalli 
ákæru á hendur Geir H. Haarde, 
var vísað frá í gær. Nokkuð örugg-
ur meirihluti var fyrir því; 33 
þingmenn greiddu atkvæði með 
frávísun, en 27 gegn. Þá voru tveir 
þingmenn fjarverandi og einn sat 
hjá.

Bjarni lagði tillögu sína fram 
16. desember og vildi þá fá hana 
strax á dagskrá. Samkomulag varð 
um að hún yrði tekin á dagskrá 20. 
janúar. Við umræður kom fram til-
laga til frávísunar, sem Magnús 
Orri Schram, þingmaður Samfylk-
ingarinnar, mælti fyrir. Hún var 
felld með 29 atkvæðum gegn 31 og 
tillögunni var vísað til stjórnskip-
unar- og eftirlitsnefndar.

Eftir fjölmarga fundi með fjölda 
sérfræðinga afgreiddi nefndin 
málið til seinni umræðu á þriðju-
dag. Meirihluti nefndarinnar taldi 

þingið mega hlutast til um málið, 
en um það höfðu staðið nokkrar 
deilur. Ekkert hefði þó komið fram 
sem réttlætti slíka íhlutun og því 
lagði nefndin til frávísun, sem var 
samþykkt.

Vitnaleiðslur í máli Geirs H. 
Haarde fara fram á mánudag.

Bjarni Benediktsson segist von-
svikinn yfir að málið hafi ekki 
fengið efnislega meðferð.

„Ég tel að rökstuðningurinn 
fyrir því að vísa málinu frá og 
taka það af dagskrá hafi verið í 
algjöru skötulíki og ekkert annað 
en pólitískir hagsmunir hafi búið 
að baki þeirri niðurstöðu.

Það blasir við öllum sem fylgst 
hafa með umræðunni um þetta 
mál að ekki er til staðar á Alþingi, 
sem fer með ákæruvaldið, sú 
meirihlutaskoðun að hinn ákærði 
sé sekur. Ef menn koma ekki auga 
á það grundvallaratriði þá erum 
við illa stödd.“ kolbeinn@frettabladid.is

Geir fer fyrir 
Landsdóm
Öruggur meirihluti var fyrir frávísun á tillögu um að 
afturkalla ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrum 
forsætisráðherra. Vitnaleiðslur hefjast eftir helgi.

VONSVIKNIR Stuðningsmenn tillögunnar um að afturkalla ákæru á hendur Geir H. 
Haarde voru vonsviknir yfir afgreiðslu Alþingis. Bjarni Benediktsson segir að með 
klækjabrögðum hafi menn komið sér hjá því að leiða efnislega afstöðu þingsins 
fram. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Já 33 atkvæði

Álfheiður Ingadóttir, Árni Þór Sigurðs-
son, Birgitta Jónsdóttir, Björn Valur 
Gíslason, Eygló Harðardóttir, Guð-
bjartur Hannesson, Guðmundur Stein-
grímsson, Helgi Hjörvar, Höskuldur 
Þórhallsson, Jóhanna Sigurðardóttir, 
Jónína Rós Guðmundsdóttir, Katrín 
Jakobsdóttir, Lilja Rafney Magnúsdóttir, 
Lilja Mósesdóttir, Lúðvík Geirsson, 
Magnús M. Norðdahl, Magnús Orri 
Schram, Margrét Tryggvadóttir, Mörður 
Árnason, Oddný G. Harðardóttir, 
Ólína Þorvarðardóttir, Róbert Marshall, 
Sigmundur Ernir Rúnarsson, Sigríður 
Ingibjörg Ingadóttir, Siv Friðleifsdóttir, 
Skúli Helgason, Steingrímur J. Sigfús-
son, Svandís Svavarsdóttir, Valgerður 
Bjarnadóttir, Vigdís Hauksdóttir, Þór 
Saari, Þráinn Bertelsson, Þuríður 
Backman

Nei 27 atkvæði

Atli Gíslason, Árni Johnsen, Ásbjörn 
Óttarsson, Ásmundur Einar Daða-
son, Ásta R. Jóhannesdóttir, Birgir 
Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Bjarni 
Benediktsson, Einar K. Guðfinnsson, 
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Guð-
laugur Þór Þórðarson, Gunnar Bragi 
Sveinsson, Illugi Gunnarsson, Jón 
Bjarnason, Jón Gunnarsson, Kristján 
Þór Júlíusson, Ólöf Nordal, Pétur H. 
Blöndal, Ragnheiður E. Árnadóttir, 
Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson, Sigurður Ingi 
Jóhannsson, Tryggvi Þór Herbertsson, 
Unnur Brá Konráðsdóttir, Þorgerður K. 
Gunnarsdóttir, Ögmundur Jónasson, 
Össur Skarphéðinsson

Greiddi ekki atkvæði: Árni Páll Árnason | Fjarverandi: Björgvin G. Sigurðsson 
og Kristján L. Möller

Svona féllu atkvæðin

Sölustaðir:
Ellingsen  Reykjavík/Akureyri
Útilíf Holtagörðum  Reykjavík
Baldvin og Þorvaldur Selfossi

Framleitt í Þýskalandi
Smiðsbúð 6  Garðabæ  sími 564 5040

www.hirzlan.com

VATNSHELDAR TÖSKUR OG SJÓPOKAR 
margar gerðir, stærðir og litir

SVÍÞJÓÐ Prestur og þrír aðrir hafa 
verið ákærðir fyrir að reka illa 
anda út úr 12 ára stúlku í Svíþjóð. 
Faðir stúlkunnar og stjúpmóðir 
héldu að hún væri andsetin norn 
og leituðu til særingamanna í 
bæði Borås og Malmö. 

Stúlkan var brennd með glóð-
heitum hnífi og látin svelta. 
Þegar það dugði ekki að mati for-
eldranna var hún í apríl 2010 læst 
inni í safnaðarheimili í viku. Hún 
kveðst hafa verið þvinguð til að 
biðjast fyrir í nokkrar klukku-
stundir að næturlagi og smurð 
með olíu og látin drekka hana. 
Hún viðurkenndi galdra eftir að 
höfði hennar hafði verið slegið 
ítrekað í gólfið. Stúlkan er nú á 
fósturheimili.

 - ibs 

Fjórir ákærðir fyrir særingar:

Stúlka pyntuð 
þar til hún ját-
aði á sig galdra

FJÖMIÐLAR Fjölvarp Stöðvar 2 er nú aðgengilegt á 
myndlyklum Símans, en forstjórar 365 miðla og 
Símans undirrituðu samkomulag þess efnis í gær. 
Hingað til hefur fjölvarpið verið undanskilið í dreif-
ingu á efni 365 miðla hjá Símanum. 

Ari Edwald forstjóri 365 miðla sagði við undir-
ritunina að samningurinn markaði tímamót. Nú sé 
loksins hægt að þjóna þeim sem nota dreifikerfi 
Símans um alla sjónvarpsþjónustu sem 365 miðlar 
bjóði upp á. Hann sagði fyrirtækið hafa fundið fyrir 
miklum áhuga og eftirspurn eftir fjölvarpinu. 

Sævar Freyr Þráinsson forstjóri Símans fagnaði 
því einnig að vöruframboð á dreifikerfi Símans hafi 
aukist við samninginn. Hingað til hefur Stöð 2, Stöð 
2 extra og bíó auk Sportstöðva Stöðvar 2 verið dreift 
um kerfi Símans. Fjölvarpið inniheldur 50 erlendar 

sjónvarpsstöðvar og segja Ari og Sævar því úrvalið 
hafa aukist mjög. - þeb

Forstjórar Símans og 365 miðla skrifuðu undir samning um dreifingu í gær: 

Fjölvarpið á myndlykla Símans

SKRIFAÐ UNDIR Forstjórar fyrirtækjanna skrifuðu undir 
samninginn í verslun Símans í Kringlunni í gær. 

SPÁNN Bæjaryfirvöld í Rasquera 
á Spáni hafa ákveðið að rækta og 
selja maríjúana til þess að reyna 
að komast út úr efnahagskrepp-
unni. Bæjarbúar, sem eru 900 
talsins, eiga samkvæmt áætlun 
bæjaryfirvalda að leigja bænum 
jarðir til ræktunar. Koma á fíkni-
efninu á markað í Barcelona.

Spænska stjórnin hyggst ekki 
leyfa þessa nýjung í atvinnusköp-
un. Leyfilegt er að reykja marí-
júana. Það er hins vegar ólöglegt 
að rækta það í því skyni að selja 
það. - ibs

Atvinnusköpun á Spáni:

Vilja rækta og 
selja maríjúana

DÓMSMÁL Pétur Gunnlaugsson, 
fulltrúi í stjórnlagaráði og þátta-
gerðarmaður á Útvarpi Sögu, 
hefur stefnt ritstjóra og útgáfufé-
lagi Viðskiptablaðsins fyrir dóm 
vegna meiðyrða. Pétur krefst 
tveggja milljóna króna í miska-
bætur og að ritstjóranum Björvini 
Guðmundssyni verði refsað.

Tilefnið er skrif sem birtust 
í dálkinum Huginn og Muninn 
í Viðskiptablaðinu í maí í fyrra. 
Þar sagði að Pétri hefði mislíkað 
svo mjög orð þingmannsins Björns 
Vals Gíslasonar, sem var gestur í 
þætti hans, að hann hefði veist að 
honum.

„Þetta var röng frétt – lygi,“ 
segir Pétur um málið. „Það kom 
sér ekki vel að vera talinn ofbeld-

ismaður,“ segir hann, og vísar 
til þess að hann hafi þá setið í 
stjórnlagaráði og stýrt vinsælum 
útvarpsþætti. Ummælin hafi getað 
skaðað orðspor hans og fælt fólk 
frá því að koma sem gestir í þátt-
inn. Leiðréttingu blaðsins telur 
hann ekki fullnægjandi. - sh

Pétri á Útvarpi Sögu er umhugað um orðsporið:

Í meiðyrðamál vegna 
orða um áflog í beinni

PÉTUR 
GUNNLAUGSSON

BJÖRGVIN 
GUÐMUNDSSON

VEISTU SVARIÐ?
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Við hjá Nettó kappkostum við að velja 

gæðavörur á góðu verði og því höfum við  

mikið úrval af skráargatsmerktum  
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Norrænar vörulínur eins og Coop og X-tra hafa 

margar skráargatsmerktar  

vörur í sinni fjölskyldu.
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Skráargatsmerktar vörur

standast kröfur um innihaldsmagn 

af fitu, sykri, salti og trefjum, eða 

allt sem þú þarf að hugsa um þegar 

velja á holla og góða matvöru.

Framleiðendum Änglamark hefur tekist að framleiða hreinlætisvörur í 

hæsta gæðaflokki sem hafa óveruleg áhrif á umhverfið og á það bæði við 

um hráefni og vinnslu efnanna. Þetta hefur þeim tekist án þess að draga 

úr bestu eiginleikum varanna.

Änglamark þvottaefni eru án ilm-, litar- og rotvarnarefna sem gera þau 

að eftirsóknarverðum kosti fyrir
 alla fjölskylduna. Einnig eru þær sérlega 

umhverfisvænar eins og Svansmerkið ber vott um.

Með Änglamark þvottefnum næst nú enn betri árangur. Sem dæmi þá 

verður þvotturinn hreinn með Änglamark þvottadufti við aðeins 30°C.
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ÍRAN Stjórnarandstaðan í Íran á 
fyrirfram litla möguleika í þing-
kosningunum, sem haldnar verða í 
dag. Tveir helstu leiðtogar hennar 
hafa því hvatt landsmenn til þess 
að taka ekki þátt í kosningunum.

Þetta eru þeir Hussein Mússaví 
og Mahdi Karrubi, sem buðu sig 
fram gegn Mahmoud Ahmadinejad 
forseta í forsetakosningum fyrir 
þremur árum. Fjölmenn mótmæli 
brutust út í kjölfar þeirra kosn-
inga gegn Ahmadinejads, sem var 
sakaður um að hafa látið hagræða 
úrslitum kosninganna. 

Þau mótmæli voru barin niður 
og þeir Mússaví og Karrubi eru 
báðir enn í stofufangelsi. Þeir 
þurftu því að koma skilaboðum 
sínum til kjósenda um að sitja 
heima á framfæri í gegnum milli-
göngumenn.

Stjórnvöld óttast að svipuð mót-
mæli geti brotist út í kjölfar þing-
kosninganna í dag. Meðal ann-
ars þess vegna hefur aðgangur 
almennings að internetinu verið 
takmarkaður verulega og strangt 
aðhald haft með fjölmiðlum.

Þeim stjórnarandstæðingum, 
sem ætluðu að bjóða sig fram, 
hefur auk þess verið meinað að 
gera það. Af tæplega 5.900 manns 
sem upphaflega hugðust bjóða 
sig fram eru nú 3.444 í kjöri, eða 
rúmlega tveir þriðju upphaflegra 
frambjóðenda.

Kosningabaráttan hefur því 
einkum snúist um innbyrðis átök 
tveggja meginfylkinga núver-
andi ráðamanna landsins. Ann-

ars vegar eru þar á ferðinni Mah-
moud Ahmadinejad forseti og 
fylgismenn hans, einkum starfs-
mannastjóri forsetaskrifstofunnar, 
Rahim Mashaie, en hins vegar Ali 
Khameini erkiklerkur og mestöll 
klerkastéttin.

Þótt Ahmadinejad sé forseti 
landsins þá er það klerkastéttin 
sem í reynd hefur síðasta orðið 
um flest stærri þjóðmálin. Henni 
er uppsigað við Ahmadinejad og 
Mashaie að því er virðist fyrir 
þá sök að þeir hafa stundum látið 
þjóðernissjónarmið ráða ferðinni 
frekar en trúarleg sjónarmið, 
sem birtist meðal annars í nokk-
uð reglulegum belgingi Ahmadin-
ejads gagnvart Vesturlöndum. 

Klerkastéttinni virðist mikið 
í mun að áhrif Ahmadinejads 
minnki í þingkosningunum, og 
beitir áhrifum sínum á fjölmiðla 
og netmiðla ekki síður til að tak-
marka möguleika Ahmadinejads í 
kosningunum. Almennt virðist því 
mega búast við því að klerkastétt-
in treysti völd sín í kosningunum á 
kostnað forsetans, en stjórnarand-
staðan fái lítið að gert.

 gudsteinn@frettabladid.is

Klerkastéttin 
gegn forseta
Íranar ganga að kjörborðinu í dag. Tvær fylkingar 
keppa um völdin en stjórnarandstaðan fær ekki að 
vera með. Allt varð brjálað eftir kosningarnar fyrir 
þremur árum vegna ásakana um kosningasvik. 

KOSNINGAR Í AÐSIGI Kosningaspjöld hafa verið áberandi víða í borgum Írans, þótt 
aðgangur að upplýsingum í fjölmiðlum og á netinu hafi verið takmarkaður.

NORDICPHOTOS/AFP

SÖNGVARA BREYTT Í KARFA 
Tenórsöngvarinn Florian Simson var 
gjörbreyttur eftir að förðunarmeist-
arar höfðu farið höndum um hann á 
förðunarsýningu í Düsseldorf.

NORDICPHOTOS/AFP

VIÐSKIPTI Kínverskir ferðamenn 
geta nú notað greiðslukort á 
Íslandi. Samningar þess efnis tók-
ust nýlega á milli Borgunar hf. og 
kínverska kreditkortarisans Union 
Pay sem er eitt stærsta kredit-
kortafyrirtæki heims. Kínversk-
ir ferðamenn þurftu áður að nota 
peninga. 

Markaðsrannsóknir sýna að kín-
verskir ferðamenn eyða að meðal-
tali meiri peningum en aðrir ferða-
menn. Kínverskum ferðamönnum 
hefur fjölgað hratt hér á landi. 
Búist er við það haldi áfram á 
næstu árum.   

Haukur Oddsson, forstjóri Borg-
unar hf., telur að miklir hagsmunir 
séu í húfi fyrir íslenska ferðaþjón-
ustu. ,,Þeir Kínverjar sem hingað 

koma virðast vera vel efnaðir,“ 
segir Haukur. Einungis fáein ár 
eru síðan nokkrir tugir kínverskra 
ferðamanna komu til Íslands en 
árið 2010 voru þeir í kringum 5000.

 Samkvæmt upplýsingum frá 
Alþjóðlegu ferðamálastofnun-
inn (UNWTO) er búist við því að 
fjöldi kínverskra ferðamanna til 
Evrópu muni fjórfaldast til árs-
ins 2020. Að sögn Hauks er mikill 
áhugi á Íslandi á meðal Kínverja 
og fastlega er búist við því að aukn-
ing ferðamanna frá Kína haldist í 
hendur við þróunina í Evrópu.   

Greiðslukortið sem um ræðir 
heiti Union Pay og er mest not-
aða greiðslukortið í Kína. Um 2,2 
milljarðar manna notast við það í 
16 löndum í Asíu.  - vgu

Borgun semur við kínverskan greiðslukortarisa:

Kínverskir ferðamenn 
geta greitt með korti

DANMÖRK Lögreglan á Austur-Jót-
landi handsamaði í fyrrakvöld 
flóttafangann Michael Christian-
sen í nágrenni Randers.

Christiansen hafði verið leitað 
í fimm mánuði, en hann slapp 
úr varðhaldi eftir að hafa verið 
handtekinn fyrir að hafa eitur-
lyf undir höndum. Christansen 
staldraði ekki lengi við í varð-
haldinu því hann fór út um 
glugga á þriðju hæð fangelsisins. 
Hann fikraði sig síðan niður hús-
vegginn og lagði á flótta. Hann 
hlaut í kjölfarið viðurnefnið 
köngulóarmaðurinn í dönskum 
fjölmiðlum. Christiansen, sem 
er heljarmenni að burðum, veitti 
mikla mótspyrnu og barði meðal 
annars lögreglumann með skóflu, 
en mátti ekki við margnum.  - þj 

Lögreglan í Randers:

Handsömuðu 
loks „könguló-
armanninn“

STJÓRNMÁL Þingmenn gera athuga-
semdir við að fjármálafyrirtæki 
sendi út greiðsluseðla líkt og ófall-
inn sé nýlegur dómur Hæstaréttar 
um gengislán. Efnahags- og við-
skiptanefnd Alþingis fundaði á 
miðvikudagskvöld um viðbrögð 
fjármálafyrirtækja.

„Til okkar kom fulltrúi Samtaka 
fjármálafyrirtækja og nefndar-
menn lögðu áherslu á við hann að 
fyrirtækin gættu fyllstu varúðar 
í þessu máli. Ég geri svo ráð fyrir 
að samtökin komi áhyggjum okkar 
á framfæri við sín aðildarfyrir-
tæki,“ segir Helgi Hjörvar, for-

maður nefndarinnar, og bætir við 
að nefndin hafi einnig fundað með 
fulltrúum Fjármálaeftirlitsins sem 
hyggist skoða viðbrögðin.

Helgi og Guðlaugur Þór Þórð-
arson þingmaður gerðu viðbrögð 
fjármálafyrirtækja við dómnum 
að umtalsefni á þingi á miðviku-
dag. Sagði Guðlaugur að komið 
hefði fram að það væri almenn 
regla hjá fyrirtækjunum að senda 
út greiðsluseðla eins og enginn 
dómur hefði fallið meðan vinnu við 
endurreikning lánanna væri ólok-
ið. Bentu þingmennirnir báðir á að 
þessi háttur fyrirtækjanna gæti 

valdið því að skuldarar ofgreiði af 
lánum sínum. Þá ættu skuldarar 
fjárhæð inni hjá fjármálastofnun-
unum en í sumum tilvikum er um 
þrotabú að ræða. Í þeim tilvikum 
yrði slík inneign að almennri kröfu 
í búið sem ekki er víst að fengist 
endurgreidd. Þar með gætu skuld-
arar hlotið skaða af.

Þá sagði Helgi að sýslumanns-
embættin í Reykjavík og í Kópa-
vogi hefðu stöðvað aðgerðir sem 
beindust að ólögmætum gengis-
lánum. Mikilvægt væri að sýslu-
mannsembætti um allt land tækju 
upp sama verklag. - mþl

Endurútreikningi lána í kjölfar gengislánadóms Hæstaréttar er ólokið og greiðsluseðlar eru óbreyttir:

Þingmenn ósáttir við viðbrögð fjármálafyrirtækja

HELGI HJÖRVAR GUÐLAUGUR ÞÓR 
ÞÓRÐARSON

er fjöldi 
fram-
bjóð-

enda í kosningunum í dag. 
Upphaflega hugðust 5.900 
manns bjóða sig fram. 

3.444
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Stjórn Fjármálaeftirlitsins 
(FME) kærði í gær Gunn-
ar Þ. Andersen til lögreglu 
fyrir meint brot í starfi. 
Gunnari er gefið að sök að 
hafa aflað sér upplýsinga úr 
bankakerfinu með ólögmæt-
um hætti. Gunnari var sagt 
upp störfum í gær en hann 
þvertekur fyrir að nokkuð 
sé hæft í ávirðingum FME í 
sinn garð. 

Stjórn FME boðaði til blaðamanna-
fundar í gærmorgun með skömm-
um fyrirvara til að tilkynna um þá 
ákvörðun sína að Gunnari Þ. Ander-
sen hafi verið sagt upp störfum sem 
forstjóra FME. Ástæða uppsagnar-
innar var samkvæmt yfirlýsingu 
stjórnar að vegna fortíðar hans 
sem framkvæmdastjóra Lands-
bankans teldist hann ekki hæfur til 
að gegna starfinu. Stjórn FME til-
kynnti Gunnari um ákvörðun sína 
um morguninn og gerði honum að 
hætta þegar í stað. 

Unnur Gunnarsdóttir, yfirlög-
fræðingur Fjármálaeftirlitsins, 
hefur tekið við forstjórastarfinu 
tímabundið sem verður auglýst til 
umsóknar síðar.

Kærður til lögreglu
Á fundinum var jafnframt greint frá 
því að á miðvikudag hafi stjórn FME 
borist ábendingar um að Gunnar 
kynni að hafa brotið af sér í starfi 
með því að afla sér trúnaðarupplýs-
inga úr bankakerfinu með ólögmæt-
um hætti. Stjórnin hafi kært málið 
til lögreglu. 

Kom fram að Aðalsteini Leifssyni, 
stjórnarformanni FME, bárust upp-
lýsingarnar um meint brot Gunn-
ars. „Síðdegis í gær fengum við upp-
lýsingarnar með þeim hætti að við 
áttum engan annan kost en að kæra 
málið til lögreglu,“ sagði Aðalsteinn 
sem vísaði frá sér öllum spurning-

um blaða- og fréttamanna um kæru-
málið. „Það væri fullkomlega óeðli-
legt að ég færi nánar út í efnisatriði 
þess máls.“

Kæra stjórnar FME vegna meints 
brots hans í starfi og ákvörðun um 
að vísa Gunnari úr starfi eru tvö 
óskyld mál, að sögn Aðalsteins. 
„Hins vegar styður málið þá ákvörð-
un sem við höfðum komist að áður,“ 
sagði Aðalsteinn sem afhenti upp-
sagnarbréfið persónulega á heimili 
Gunnars áður en vinnudagur hófst 
hjá FME í gær.

Guðlaugur Þór
Fréttablaðið hefur fengið staðfest 
að upplýsingarnar sem meint brot 
Gunnars varða snúa að fjármálum 
Guðlaugs Þ. Þórðarsonar alþingis-
manns. Þegar Fréttablaðið hafði 
samband við Guðlaug í gær vegna 
málsins hafði hann ekki upplýsing-
ar um hvaða gögn sé um að ræða. 

Fréttablaðið hefur hins vegar 
fengið það staðfest að starfsmaður 
Landsbankans hafi tekið saman 
gögn um einkahagi Guðlaugs stuttu 
fyrir orð Gunnars. Starfsmanninum 
hefur verið sagt upp störfum. Gögn-
in urðu tilefni umfjöllunar DV á 
miðvikudag um sölu Guðlaugs Þórs 
á umboði fyrir trygginga miðlun 
svissneska tryggingafélagsins 
Swiss Life, sem hann seldi til Lands-
bankans á sínum tíma. Í umfjöllun 
kemur meðal annars fram að blaðið 
hafi reikningsyfirlit Guðlaugs undir 
höndum.

Lögmaður sendir tilkynningu
Lögmaður Gunnars, Skúli Bjarnason 
hæstaréttarlögmaður, fullyrðir hins 
vegar í fréttatilkynningu sem barst 
fjölmiðlum síðla dags í gær að „gögn 
frá Landsbankanum um umræddan 
stjórnmálamann hefur umbjóðandi 
minn aldrei séð þrátt fyrir fullyrð-
ingar fjölmiðla nú í dag um hið gagn-
stæða“. 

Í fréttatilkynningunni kemur 
fram að Gunnar lýsi sig „fullkom-
lega saklausan af öllum sakar-
giftum, jafnvel þótt hann hafi af 

því bitra reynslu í samskiptum við 
stjórn FME, en stjórnin hefur beitt 
ótrúlegum útúrsnúningum og ítrek-
að lýst því opinberlega yfir að þessi 
staðfasta afstaða Gunnars til rangs 
sakburðar sé sérstök sönnun um 
sekt hans en ekki sakleysi!“

Í fréttatilkynningunni kemur 
fram að í uppsagnarbréfi Gunnars 
komi fram að stjórn FME vitnar í 
bréf frá Landsbankanum varðandi 
málið sem kært hefur verið til lög-
reglu. „Upplýsingar sem fram koma 
i téðu bréfi bankans eru sagðar á 
meðal nokkurra nýrra brottrekstrar-
ástæðna umbjóðanda míns,“ segir í 
bréfi Skúla. 

Ástæða uppsagnar forstjórans
Eins og komið hefur fram í fjöl-
miðlum veitti Gunnar tveimur 

aflandsfélögum forstöðu á vegum 
Landsbankans þegar hann starfaði 
þar sem framkvæmdastjóri. Það 
er mat stjórnar FME að hann hafi 
tekið þátt í því að „veita FME vill-
andi eða beinlínis rangar upplýs-
ingar um tilvist félaganna“, eins og 
segir í yfirlýsingu stjórnar frá því í 
gær. Aflandsfélögin tvö báru nöfn-
in NBI Holdings Ltd. og LB Holding 
Ltd. og voru sett á fót, að sögn Aðal-
steins, til að fara með eignarhald í 
félögum svo það kæmi ekki fram í 
efnahagsreikningi Landsbankans og 
hafa þannig áhrif á eiginfjárstöðu 
bankans. „Þessi viðskiptaflétta hefði 
aldrei gengið upp ef Fjármálaeftir-
litið hefði haft vitneskju um þessi 
félög,“ sagði Aðalsteinn.

Í máli stjórnarmanna FME kom 
fram að röng upplýsingagjöf til 

eftir litsins varði við lög og við þeim 
liggi refsing. Mál Gunnars sé hins 
vegar fyrnt.

Gunnar hefur, frá því að það kom 
upp, staðfastlega sagt að hann hafi 
staðið rétt að verki við upplýsinga-
miðlun gagnvart FME á sínum tíma. 
Í tilkynningu lögmanns hans frá því 
í gær segir: „Málið snerist aldrei um 
nein rök eða upplýsingar, þaðan af 
síður um réttlæti. Engin boðleg rök 
hafa verið færð fyrir uppsögn Gunn-
ars, engin ný gögn lögð á borðið. Þá 
hefur réttur umbjóðanda míns verið 
virtur að vettugi, bæði lögbundinn 
andmælaréttur og lögvarin réttindi 
hans sem opinbers embættismanns.“

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir 
Fréttablaðsins í gær náðist ekki í 
Gunnar til að hann gæti skýrt ein-
stakar hliðar málsins persónulega. 

Fréttatilkynning
Vegna málefna FME sendi efna-
hags- og viðskiptaráðuneytið frá sér 
fréttatilkynningu þar sem kemur 
fram að staðinn verði vörður um 
stjórnskipulegt og faglegt sjálfstæði 
FME. Tilkynningin er jafnframt 
stuðningsyfirlýsing við stjórn FME. 

Trúverðugleiki FME
Aðalsteinn metur stöðu FME með 
þeim hætti að trúverðugleiki eftir-
litsins hafi ekki borið skaða af deil-
um þess við Gunnar, þó annað virð-
ist hins vegar blasa við. Hann telur 
þvert á móti að framganga stjórnar 
FME í málinu muni styrkja trú-
verðugleika stofnunarinnar þegar 
til lengri tíma er litið. 

Þá sagði Aðalsteinn að uppsögn 
Gunnars hafi ekki og muni ekki hafa 
nein áhrif á þau mál sem FME hefur 
fjallað um á starfstíma Gunnars, en 
tugir mála hafa verð sendir embætti 
sérstaks saksóknara til meðferðar.

Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

FORSTJÓRA FJÁRMÁLAEFTIRLITSINS VIKIÐ ÚR STARFI

GUNNAR Þ. ANDERSEN Lögmaður Gunnars Þ. Andersen, fyrrverandi forstjóra FME, segir 
Gunnar aldei hafa séð gögn Landsbankans um Guðlaug Þ. Þórðarson alþingismann.
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3. APRÍL 2009
Gunnar Þ. Andersen ráðinn forstjóri 
Fjármálaeftirlitsins. Hann var valinn úr 
hópi nítján umsækjenda. 

12. APRÍL 2010
Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis 
kemur út. Þar komu meðal annars fram 
upplýsingar um aðkomu Gunnars að 
aflandsfélögum í eigu Landsbankans 
á árinu 2001 þegar hann starfaði hjá 
bankanum. Stjórn FME leitaði í kjölfarið 
til Andra Árnasonar hæstaréttarlög-
manns og bað hann um að vinna álit 
á hæfi Gunnars til að gegna forstjóra-
starfinu í ljósi þessara upplýsinga.

10. NÓVEMBER
Andri Árnason skilar athugun sinni um 
hæfi Gunnars til stjórnar FME. Á grund-
velli þeirrar niðurstöðu ákvað stjórnin 
að ekki væri tilefni til að aðhafast frekar 
í málinu.

17. NÓVEMBER 2011
Kastljós á RÚV fjallar um 
hæfi Gunnars til að starfa 
sem forstjóri FME í ljósi 
nýrra gagna sem þáttar-
gerðarmenn töldu sig hafa 
undir höndum um aðkomu 
Gunnars að aflandsfélögum 
þegar hann starfaði hjá 
Landsbankanum.

18. NÓVEMBER
Stjórn FME ákveður á fundi 
sínum að fara fram á að 
Andri Árnason vinni við-
bótarathugun á hæfi Gunn-
ars í ljósi þess sem fram 
kom í Kastljósinu daginn 
áður. Auk þess er ákveðið 
að faglegur og óháður aðili 
verði fenginn til að rýna í 
málið.

13. JANÚAR 2012
Andri skilar öðru áliti 
um hæfi Gunnars. Í því 
stendur hann að öllu 
leyti við fyrri niðurstöður 
sínar um hæfi Gunnars 
og telur ekkert nýtt hafa 
komið fram um málið í 
umfjöllun Kastljóss eða í 
þeim gögnum sem aflað 
var í kjölfar umfjöllunar-
innar. Stjórn FME ákvað 
í kjölfarið að fela Ástráði 
Haraldssyni hæstaréttar-
lögmanni og Ásbirni 
Björnssyni endurskoð-
anda að fara yfir álit 
Andra og gögn málsins 
og gefa sjálfstætt álit á 
hæfi Gunnars. 

16. FEBRÚAR
Ástráður og Ásbjörn skila greinargerð til 
FME. Þeir komast að því að Gunnar hafi 
gefið villandi og ófullnægjandi upplýsingar 
um erlenda starfsemi Landsbankans í svari 
við fyrirspurn FME til bankans árið 2001.

17. FEBRÚAR
Stjórn FME boðsendir Gunnari bréf þar 
segir að honum sé „með þessu bréfi kynnt 
sú fyrirætlan að segja þér upp störfum 
sem forstjóra stofnunarinnar“. Gunnar 
fær frest út mánudaginn 20. febrúar til að 
andmæla uppsögninni. 

20. FEBRÚAR
Lögmaður Gunnars, Skúli Bjarnason, sendir 
bréf til stjórnar FME og óskar eftir lengri 
andmælafresti. Stjórnin samþykkir að veita 
Gunnari frest fram á fimmtudagskvöldið 
23. febrúar.

23. FEBRÚAR
Lögmaður 
Gunnars fer fram 
á rýmri frest til 
andmæla. Hann 
er samþykktur og 
Gunnar fær frest 
til þriðjudagsins 
28. febrúar.

29. FEBRÚAR
Fjármálaráðherra 
sendir lögmanni 
Gunnars bréf 
þar sem segir 
að hann hafi 
réttarstöðu sem 
embættismaður 
ríkisins í málinu.

1. MARS
Stjórn FME 
boðar til blaða-
mannafundar 
og tilkynnir að 
Gunnari hafi 
verið sagt upp 
störfum. Enn 
fremur hefur 
hún kært hann 
til lögreglu 
vegna þess að 
hann kann að 
hafa brotið af sér 
í starfi með því 
að afla sér trún-
aðarupplýsinga 
úr bankakerfinu 
með ólögmæt-
um hætti. 
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15 kr.
afsláttur

af lítranum í 10. hvert skipti
sem þú dælir 25 lítrum 

eða meira með ÓB-lyklinum. 
Sjálfvirk talning hefst frá og með deginum í dag og gildir fyrir 

virka ÓB-lykla á öllum ÓB- og Olís-stöðvum.

Sæktu um ÓB-lykil núna á ob.is.

1.  Sérafslættir (-10 kr. í fyrsta skipti, -10 kr. á afmælisdaginn og -15 kr. í 10. hvert skipti) 
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sem gerir um 3,75 kr. í formi Vildarpunkta Icelandair.
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Föstudagsviðtaliðföstudagur Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka

S
amruni Íslandsbanka og Byrs, sem 
staðið hefur yfir undanfarna mán-
uði, verður að fullu frágenginn um 
helgina. Við það mun efnahags-
reikningur Íslandsbanka stækka 
um fimmtung. Birna Einarsdóttir, 

bankastjóri Íslandsbanka, segir samruna-
ferlið hafa gengið sérlega vel. „Það er mjög 
flókið ferli að flytja viðskipti eins banka 
yfir á annan, upplýsingatæknilega séð. Við 
erum búin að sameina fimm útibú og breytt-
um Byr-útibúinu í Hraunbæ í Íslandsbanka-
útibú. Þó að tæknilegi þátturinn skipti gríð-
arlega miklu máli þá skiptir ekki síður máli 
hversu jákvætt starfsfólkið hefur verið í garð 
sameiningarinnar. 

Þegar við höfum verið að opna útibúin á ný 
eftir sameiningu þá hafa viðskiptavinirnir 
verið að mæta til að kanna hvort sitt fólk sé 
ekki alveg örugglega á staðnum. Þeir eru svo 
tengdir sínu starfsfólki. Þegar þeir sjá að svo 
er þá er viðskiptavinurinn ánægður. Og þá 
erum við ánægð. “

Sársaukafullt ferli
Samruninn hefur þó verið fjarri því sárs-
aukalaus. Alls hefur stöðugildum verið fækk-

að um 125 í tengslum við hann. Um 50 var 
sagt upp störfum, starfsamningar annarra 
voru ekki endurnýjaðir, sumum var boðið 
upp á starfslok áður en þeir voru komnir á 
aldur og ekki var ráðið í störf þegar starfs-
menn hættu. 

Að sögn Birnu er vilji til þess innan bank-
ans að ná fram enn frekari hagræðingu og 
áætlanir um hvernig sé hægt að ná henni 
fram liggja fyrir. „Við vonumst þó til þess 
að það verði hægt að hagræða án frekari 
sársaukafullra aðgerða. Það er hægt að fara 
aðrar leiðir. Við erum til dæmis komin langt 
með að klára endurskipulagningu á lánasafni 
bankans. Við það starfa margir starfsmenn á 
stuttum samningum sem munu renna út. Við 
erum að sjá fyrir okkur að það verði fækkun 
í þessum hluta starfseminnar þegar við horf-
um fram á veginn. En auðvitað vonum við að 
sem flestir geti fengið önnur störf sem stafa 
af vexti bankans í framtíðinni. Þar verða 
tækifæri og vonandi getum við boðið upp á 
störf sem þykja spennandi á þeirri hliðinni.“

Stærsti samruninn
Samruni Íslandsbanka og Byrs er lang-
stærsti einstaki samruni fjármálafyrirtækja 
sem átt hefur sér stað eftir bankahrun. Birna 
telur ekki ómögulegt að ráðast í enn frekari 
sameiningar, þótt það yrði líkast til þungt í 
samkeppnislegu tilliti. „Mín skoðun er sú að 
það sé mikil samkeppni á fjármálamarkaðin-
um. Samkeppniseftirlitið er búið að gefa það 
út að það yrði þungt að ráðast í stórar sam-
einingar á honum. En það er þó ekki alveg 
útilokað. Það væri hægt að framkvæma þær 
með ýmiss konar skilyrðum. Það er ekkert 
ómögulegt. En svo verður bara að sjá hvað 
verður gert með þá sparisjóði sem eftir eru. 
Það hefur komið fram áður opinberlega að 

við gerðum tilboð í Sparisjóð Norðfjarðar 
og að við höfum áhuga á að koma að þeim 
rekstri. Það var hins vegar ákveðið að taka 
engu tilboði í hann.“

Flækjustig í gengisdómamálum
Fyrr í febrúarmánuði féll enn einn geng-
islánadómur í Hæstarétti sem hefur í för 
með sér að endurreikna þarf fjölmörg lán 
sem bankarnir voru þegar búnir að endur-
reikna. Spurð um heildarkostnað bankans 
vegna þeirra leiðréttinga sem hann þarf 
að ráðast í í kjölfar dómsins segir Birna þá 
vinnu standa yfir. Fjármálaeftirlitið sé búið 
að stilla upp ákveðnum sviðsmyndum varð-
andi málið. „Flækjustigið liggur í því hvern-
ig eigi að standa að útreikningnum. Dómur-
inn svarar því í sjálfu sér ekki skýrt. Eins 
og komið hefur fram í fjölmiðlum hafa bank-
arnir óskað eftir því við Samkeppniseftirlit-
ið að fá leyfi til að ræða saman um hvern-
ig við endurreiknum þetta þannig að þetta 
verði samræmt milli bankanna. Ef það verð-
ur jákvætt þá er það mín skoðun að sú leið sé 
betri en aðrar.

Síðan eiga eftir að falla fleiri dómar sem 
segja skýrar með hvaða hætti við eigum að 

gera þetta. Einhverjir þeirra eru í pípunum. 
Það þarf að taka ákvörðun um hvort beðið 
verði eftir þeim eða hvort það verði tekinn 
einn snúningurinn enn áður en lokaniður-
staða liggur fyrir.“

Óvissa um endurreikninga
Töluverð óvissa hefur einkennt umræðuna 
um hversu víðtæk áhrif hins nýfallna dóms 
séu. Að mati Birnu nær hann yfir þau lán 
sem hafa verið dæmd ólögleg. „Lögin sem 
sett voru í desember 2010 sópuðu saman 
ákveðnum lánaflokkum og hætt var við 
málarekstur í mörgum þeirra í kjölfarið. Sú 
lagasetning leysti ákveðinn vanda. Við tókum 
henni að hluta til fagnandi. Það var búið að 
dæma að bílalánin væru ólögleg á þessum 
tíma og við vorum í vandræðum með hvernig 
við ættum að endurreikna lánin og lagasetn-
ingin svaraði því. En við stöndum kannski 
á sama stað núna og fyrir þá lagasetningu. 
Hvernig eigum við að reikna þetta? Því hefur 
ekki verið svarað. Við vorum svo sannarlega 
ekki að búast við því að byrja neðst í bunk-
anum aftur.“

Gæti tekið mánuði
Birna segist ekki geta sagt til um hvenær 
niðurstaða um hvernig eigi að reikna lánin 
liggi fyrir. Þó telur hún að það verði talið í 
vikum eða mánuðum. „Ein þeirra spurninga 
sem er ósvarað er hvort það þurfi að bíða 
eftir öðrum dómum. Ef svo er þá mun þetta 
taka lengri tíma. En ef samkomulag næst 
um hvernig eigi að reikna lánin ætti það að 
stytta þann tíma. Þetta er gríðarlega mikið 
verkefni. Íslandsbanki er til dæmis með um 
tólf þúsund bílalánasamninga. Það fylgir 
því töluverð vinna að fara í gegnum þá alla 
aftur.“

Gæti tekið mánuði að klára 
endurútreikninga gengislána
Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, segir það erfitt að stjórna fjármálafyrirtæki á Íslandi vegna innri aðstæðna. Í við-
tali við Þórð Snæ Júlíusson segir hún að það geti tekið mánuði að klára endurútreikninga vegna nýs gengislánadóms Hæstaréttar.

Dómar Hæstaréttar eru ekki eini 
óvissuþátturinn sem er til staðar í 
starfsumhverfi íslenskra fjármála-
fyrirtækja í dag. Hérlendis eru í gildi 
gjaldeyrishöft, stærstu bankarnir eru 
að stórum hluta í eigu þrotabúa og 
skattlagning á kerfið er víðtækari en 
þekkist í nágrannaríkjunum. 

Birna segir þessa óvissu helst 
trufla erlenda aðila sem hafa áhuga 
á að koma að fjárfestingum á Íslandi. 
„Það eru þættir eins og skattaálögur, 
dómar vegna erlendu lánanna og 
viðhorf til erlendra fjárfestinga. Það 

er mjög erfitt að stjórna fjármála-
fyrirtæki í þessu laga- og pólitíska 
umhverfi sem við erum í. Við finnum 
það þegar við erum að tala við 
erlenda banka. Þá eru þeir með 
ákveðið mat á rekstri bankans, en 
hafa síðan meiri áhyggjur af þessu 
umhverfi sem við erum að starfa í. 
Sérstaklega skattlagningunni sem 
er á kerfinu. Hún er mjög þung fyrir 
fjármálafyrirtækin. Það sem við 
höfum verið að leggja áherslu á er 
að þetta sé í samræmi við það sem 
er að gerast annars staðar og að 

við þurfum ekki að vera að útskýra 
séríslenska skattlagningu sem þessir 
bankaskattar eru.“

Svissneski bankinn UBS hefur 
verið að vinna fyrir þrotabú Glitnis, 
stærsta eiganda Íslandsbanka, að því 
að setja saman áætlun um framtíðar-
eignarhald. Birna segir að erlendir 
aðilar hafi sýnt málinu áhuga. 
„Staðan í bankakerfinu í Evrópu er 
náttúrulega þung um þessar mundir. 
En ég held að þetta yrði frábær fjár-
festing fyrir erlenda sem innlenda 
fjárfesta.“

Íslenskur fjármálamarkaður 
hefur farið hægt af stað eftir hrun. 
Þegar Íslandsbanki skráði sértryggð 
skuldabréf í Kauphöll Íslands í 
desember 2011 var um að ræða 
fyrstu skráningu sem átt hafði sér 
stað þar síðan í hruninu. Í kjölfarið 
voru Hagar skráðir á hlutabréfamark-
að og Arion banki skráði sértryggðan 
skuldabréfaflokk. Í dag er þó staðan 
enn þannig að mun meiri eftirspurn 
er til staðar eftir fjárfestingamögu-
leikum en framboð. 

Birna er þó bjartsýn á að mark-

aðir muni taka vel við sér í ár. „Ég 
er algjörlega sannfærð um það að 
árið 2012 verður árið sem hlutirnir 
gerast. Við verðum að vona að það 
komi fram nýir fjárfestingamögu-
leikar á markaðinn sem fyrst og að 
það náist jafnvægi milli framboðs 
og eftirspurnar. Ég held að það 
muni nást, en á meðan gætu komið 
tímabundnar bólur. En ég er mjög 
bjartsýn á að við munum koma á 
aftur almennilegum fjármálamarkaði 
hér á landi.“

Erlendir aðilar hafa sýnt bankanum áhuga

BANKASTJÓRINN Birna segir að samrunaferlið við Byr hafi gengið sérlega vel. Það hafi verið flókið en það 
hafi skipt miklu máli hversu jákvætt starfsfólk bankanna hafi verið í garð sameiningarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hvernig eigum við að reikna þetta? Því hefur 
ekki verið svarað. Við vorum svo sannarlega 
ekki að búast við því að byrja neðst í bunk-
anum aftur.



HÖNNUNARMARS 
HEFUR DAGSKRÁ SÍNA 22.MARS 

 TÍSKUKVÖLDIÐ FASHION NIGHT OUT 
VERÐUR 31.MARS Í TENGSLUM VIÐ 

REYKJAVIK FASHION FESTIVAL

BLÚSHÁTÍÐ Í REYKJAVÍK, FOOD & FUN 
OG FJÖLDI ANNARRA VIÐBURÐA SETUR SVIP Á MARSMÁNUÐ.

HLJÓMSVEITIN CATERPILLAR MEN 
KEMUR FRAM MILLI 14 - 17 VÍÐSVEGAR 

                                   UM MIÐBORGINA.

NÝJAR VÖRUR DAGLEGA

Á LÖÖNGUM LAUGARDEGI
MARSERING

3.MARS
& FJÖLBREYTILEIKA MANNLÍFSINS Í MIÐBORGINNI
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M
örg stór orð hafa fallið um deilur Gunnars Andersen, 
forstjóra Fjármálaeftirlitsins, og stjórnar stofnun-
arinnar undanfarnar vikur. Óhætt er að segja að 
stjórnin hafi staðið höllum fæti í umræðunni, enda 
verið tregari til að tjá sig en forstjórinn.

Það virðist hafa villt mörgum sýn að Gunnar Andersen hefur 
verið í því hlutverki að taka í lurginn á fyrrverandi undrabörnum 
og útrásarvíkingum, sem grunaðir eru um lögbrot. Því hlutverki 
hefur hann sinnt vel, en það þýðir ekki að hans eigin gjörðir séu 

hafnar yfir skoðun eða gagnrýni.
Það er ekki rétt hjá forstjóran-

um að stjórn FME hafi reynt að 
losna við hann að tilefnislausu. 
Gögn málsins sýna að Gunnar 
tók þátt í því, sem starfsmaður 
ríkisbankans Landsbankans árið 
2001, að leyna fyrir FME tilvist 
tveggja aflandsfélaga þar sem 

hann sat í stjórn og tengdust bankanum. Tilgangurinn með félög-
unum var að hafa með leynd áhrif á efnahagsreikning bankans. 
Að gefa FME rangar upplýsingar er refsivert og sá sem í dag yrði 
uppvís að slíku gæti ekki orðið forstjóri fjármálafyrirtækis, hvað 
þá FME. Gunnar heldur fram að FME hafi ráðlagt honum að segja 
ekki frá félögunum. Engin gögn styðja þær fullyrðingar. Hann 
viðurkennir að hafa ekki veitt upplýsingarnar, en sér ekkert að því.

Þess vegna er það rétt sem stjórn FME segir, að hæfi og 
trúverðug leiki forstjórans og þar með eftirlitsins er ekki hafið 
yfir vafa. Forstjórinn getur þurft að taka á sambærilegum málum. 
Þegar þessar upplýsingar voru komnar fram hefðu sumir embættis-
menn – að minnsta kosti í útlöndum – bara sagt af sér að fyrra 
bragði.

Í hina hörðu umræðu um aðför stjórnarinnar að Gunnari vantar 
líka einhverja trúverðuga skýringu á því af hverju stjórnin hefði 
átt að ganga erinda þeirra sem eru í rannsókn hjá FME. Stjórnin 
stóð þvert á móti með Gunnari framan af, þegar gögn komu fram 
um tengsl hans við aflandsfélögin. Hún ákvað sömuleiðis að senda 
þau mörgu mál, sem forstjórinn lagði fyrir hana, til saksóknara.

Stjórn FME kann hins vegar að vera í vandræðum vegna þess að 
hún hafi farið á svig við lögin um réttindi og skyldur ríkisstarfs-
manna, sem gera ókleift að reka embættismann án undanfarandi 
áminningar. Þau lög eru reyndar úr sér gengin og gera alla starfs-
mannastjórnun hjá ríkinu þunga í vöfum. Það breytir ekki því að 
þau eru landslög og ekki er ósennilegt að Gunnar geti sótt skaða-
bætur fyrir dómi vegna ólögmætrar uppsagnar.

Engu að síður er trúverðugleiki FME til framtíðar betur tryggður 
með þeirri niðurstöðu sem tilkynnt var í gær en ef stjórnin hefði 
tekið þá afkáralegu ákvörðun að áminna forstjórann og halda svo 
áfram að vinna með honum eins og ekkert hefði í skorizt.

Yfirlýsingar lögmanns Gunnars fyrir hans hönd í fréttatilkynn-
ingu í gær um „sorgardag“, „Sovét-Ísland“, og að nú hafi Gamla 
Ísland sigrað Nýja Ísland eru fram úr hófi dramatískar og ekki trú-
verðugar. Stjórn FME virðist einmitt hafa ákveðið að taka slaginn 
í þágu Nýja Íslands, með því að tryggja að trúverðugleiki þeirra 
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HALLDÓR

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Helgi Hjörvar alþingismaður er hálf-
drættingur á við Kristján Þór 

Júlíusson, þingmann Sjálfstæðisflokks-
ins, þegar kemur að uppboðsmarkaði á 
skattfé almennings. Hann telur sig af 
þeim sökum hófsemdarmann og tillögur 
sínar sáttatilboð. Þetta er alvarlegur mis-
skilningur. Tillagan er róttæk, breytir 
leikreglum eftir á, ógildir bindandi samn-
inga og gerir eignir upptækar á kostnað 
ríkissjóðs. Tillaga Helga færir afmörk-
uðum hópi íbúðakaupenda 100 millj-
arða króna og ætlar skattgreiðendum að 
greiða reikninginn. 

Þessi fjárhæð er tvöfalt hærri en það 
sem ríkið leggur árlega til almannatrygg-
ingakerfisins. Hún er þrisvar sinnum 
hærri en kostnaðurinn við rekstur Land-
spítalans. Þar sem ríkið verður að skera 
niður útgjöld til þess að eiga fyrir sátt 
Helga Hjörvar munu aldraðir og sjúkir 
greiða þennan reikning. Ellilífeyrir verð-
ur skertur og dregið úr þjónustu hins 
opinbera bæði nú og í framtíðinni.

Þeir sem eiga rétt á þessari þjónustu 
og munu þurfa á henni að halda á næstu 
árum hafa spilað eftir leikreglunum í 
þjóðfélaginu, greitt sína skatta, keypt sér 
húsnæði og virt þá samninga sem þeir 

hafa gert. Opinber gögn benda til þess 
að hópurinn sem keypti í eignabólunni, 
og sem Helgi vill gefa skattféð, sé vel 
menntaður, með góðar tekjur, á fertugs-
aldri og hafi ekki verið að kaupa sína 
fyrstu íbúð. Því er líklegt að flestir hafi 
selt íbúð á uppsprengdu verði og haft 
verulegan hagnað.

Gangi eftir tillögur Helga Hjörvar og 
fleiri verður hagnaðurinn einkavæddur 
en tapið sent á skattgreiðendur.

Gylfi Magnússon, fyrrverandi ráð-
herra, skrifaði fyrir nokkrum dögum 
grein í Fréttablaðið og setti fram sínar 
hugmyndir til lausnar. Þær voru raun-
hæfar og tóku mið af því sem áður hefur 
verið gert við svipaðar aðstæður. Gylfi 
leggur til að þeir sem keyptu sína fyrstu 
íbúð í eignabólunni á fasteignamarkað-
inum fái á næstu árum ríkisaðstoð í 
gegnum vaxtabótakerfið. Það má kalla 
sanngjarnt þar sem þeir fengu engan 
eignabóluhagnað en báru fullan kostn-
að af háu íbúðaverði. Tillögur Gylfa eru 
miklu frekar sáttatilboð en þjóðnýting 
Helga Hjörvar fyrir fáa útvalda. Megin-
reglan verður að vera að ábyrgðin af við-
skiptum hvíli aðeins á þeim sem eiga í 
viðskiptum.

Milljarða atkvæðareikningur
Fjármál

Kristinn H. 
Gunnarsson
fv. alþingismaður

Forstjóri Fjármálaeftirlitsins látinn víkja: 

Nýja eða 
gamla Ísland?

aðeins fram á sunnudag
Lagerútsala!

30-70% 
afsláttur

Bak við Holtagarða!!

Andersen-lykillinn
Það er leiðinlegt þegar menn dylgja 
um annað fólk. Nú má vera að 
voldugir menn hafi síðustu daga og 
vikur farið óskaplega illa með Gunnar 
Þ. Andersen – hrakið hann úr starfi og 
kært til lögreglu fyrir engar sakir. Hann 
segist raunar sjálfur, í mergjaðri og 
makalausri yfirlýsingu í gær, ætla að 
gera grein fyrir sinni „heild-
stæðu sýn“ á stríð sitt við 
stjórn FME á næstu dögum. 
Vonandi lukkast honum 
það vel. En þangað til ætti 
hann að láta hálfkveðnar 
vísur á borð við þessa eiga 
sig: „Alltaf er slæmt þegar 
stigið er á tær, einkum 

þær sem tengjast bæði peningavaldi 
og pólitík. Það skyldi þó aldrei vera 
að í sjálfri kærunni sé að finna lykilinn 
að lausn gátunnar um raunverulegar 
ástæður tafarlauss brottrekstrar.“ Þetta 
er eins og úr lélegri bók eftir Dan 
Brown og enginn er neinu nær.

Traustið
Að sama skapi væri stjórn FME réttast 
að upplýsa almenning – eigendur 
stofnunarinnar – í smáatriðum um 
það hvað forstjóri hennar er grun-
aður um að hafa gert af sér. Þangað 

til er tal stjórnarformannsins um 
að hann vilji auka traust 

á stofnunina bara 
hjóm.

Segðu það eða þegiðu
Annar sem dylgjar er Glúmur Baldvins-
son. Hann ber hönd fyrir höfuð föður 
síns, Jóns Baldvins Hannibalssonar, 
í samtali við Pressuna. „Ef rétt er, að 
frænka hafi fengið greitt fyrir viðtalið, 
þá vona ég, hennar vegna, að hún hafi 
samið um prósentur af sölu,“ segir 

Glúmur, og vísar til Guðrúnar 
Harðardóttur, sem sagði 

frá blautlegum bréfum 
Jóns í Nýju lífi í fyrri viku. 
Veit Glúmur til þess að 
hún hafi fengið greitt? 

Ef svo er á hann að segja 
það, en þegja ella.

 stigur@frettabladid.is
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Tímamótaákvörðun var tekin á 
Alþingi 2003 þegar sett voru 

ný raforkulög. Með þeim lögum 
var vinnsla og sala raforku gefin 
frjáls og horfið frá þeirri stefnu 
að stjórnvöld hlutuðust til um 
verðmyndun eins og áður var. 
Með þeim lögum var stjórnvöld-
um falið að tryggja forsendur 
samkeppni í sölu og vinnslu raf-
orku en gert að hlutast ekki beint 
til um verðmyndun þessara þátta. 
Einn þeirra þingmanna sem 
greiddi þessum lögum atkvæði 
sitt var Einar K. Guðfinnsson, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins. 
Hann skrifar grein í Fréttablaðið 
í gær og fjallar þar um mögulega 
hækkun raforkuverðs í framtíð-
inni en sleppir aðalatriðinu, þ.e. 
fyrrnefndum lögum.  

Þessi löggjöf breytti í fyrstu 
litlu hvað varðar hagsmuni 
almennings enda voru öll raf-
orkufyrirtækin á þessum tíma í 
okkar eigu. Þetta átti síðar eftir 
að breytast þegar einkavæðing á 
Hitaveitu Suðurnesja hófst með 
sölu ríkisins á hlut sínum árið 
2007. 

Landsvirkjun hefur opinber-
lega kynnt spár sérfræðinga 
sinna á þróun raforkuverðs 
í Evrópu. Þær gera ráð fyrir 

áframhaldandi hækkun á þeim 
markaði. Af þeim sökum vonast 
Landsvirkjun til að geta selt raf-
orku á hærra verði til orkufreka 
iðnaðarins hér á landi á næstu 
árum. Ein sviðsmyndin gerir ráð 
fyrir því að það takist að tvöfalda 
meðalverð seldrar orku á næstu 
20 árum. Fjarlægð Íslands frá 
stærri raforkukerfum veldur því 
að verðmyndun hér tekur mið af 
þeirri eftirspurn sem er hér á 

landi. Það er eingöngu vegna þess 
að engir möguleikar eru til þess 
að flytja orkuna út með beinum 
hætti. Svipaðar aðstæður voru 
í Noregi fyrir tveimur áratug-
um en þá var hafist handa við að 
tengja Noreg betur við raforku-
kerfin í nágrannaríkjunum. Við 
það hækkaði raforkuverð í Nor-
egi töluvert, norskum almenn-
ingi til hagsbóta, því þeir fá auð-
lindaarðinn í ríkiskassann og til 
sveitarfélaga.  

Raforkuverð er því ekki stjórn-
valdsákvörðun heldur afleiðing 
markaðsaðstæðna. En vegna 
þess að langstærsti hluti raforku-

fyrirtækjanna á Íslandi er í opin-
berri eigu og um 80% raforkunn-
ar eru seld til orkufreks iðnaðar 
er það hagur almennings, hér á 
landi eins og í Noregi, að orku-
verð hækki. Rétt eins og það er 
hagur Norðmanna og Sádi-Araba 
að olíuverð hækki, og Íslendinga 
að fiskverð hækki.  

Takist þetta er það ákvörðun 
stjórnvalda þegar þar að kemur 
að ákveða hvort hlífa beri 
almenna markaðinum við slíkri 
hækkun. Það verður auðvelt ef 
raforkufyrirtækin verða í opin-
berri eigu. Því þá á almenn-
ingur í viðskiptum við sjálfan 
sig. Algjört skilyrði er að auð-
lindirnar verði í opinberri eigu 
og því mun hvorki Samfylk-
ingin né núverandi ríkisstjórn 
taka þátt í því að einkavæða 
náttúruauðlindir þjóðarinnar. 

Ef raforkuverð hækkar í fram-
tíðinni vegna markaðsaðstæðna á 
Íslandi er m.a. hægt að velja milli 
eftirfarandi leiða:

1. Afnema fyrrnefnd lög sem 
Einar samþykkti 2003 og hefja 
opinber afskipti af verðmyndun 
raforku í landinu.

2. Tryggja að tekjur af hækkun 
raforkuverðs til orkufreks iðnað-
ar renni til eiganda auðlindanna, 
þ.e. þjóðarinnar, og eiga mögu-
leika á að verja almenning fyrir 
hækkunum.

3. Láta sem ekkert sé og einka-
væða auðlindaarðinn eins og gert 
var í sjávarútvegi.

Samfylkingin er flokkur 
almannahagsmuna og velur leið 
nr. 2. 

Ólafur Ragnar Grímsson hélt 
blaðamannafund á Bessastöð-

um í vikunni, hrærður og hlessa 
yfir því að Guðni Ágústson skyldi 
birtast þar með undirskriftir sér 
til stuðnings. Sá leikþáttur sem 
þar var settur upp var ekki sér-
lega trúverðugur. En þótt Ólafur 
neiti því að um fyrirframákveðna 
atburðarrás hafi verið að ræða 
þá geta allir dæmt um hvort 
þögn hans við fjölmiðla, afskipta-
leysi af undirskriftasöfnun sér 
til stuðnings og sérstakir „opnir 
dagar“ á Bessastöðum í henni 
miðri styrki þá sögu eða ekki.

Blöff!
Í ljósi þeirra hefða sem myndast 
hafa í kringum forsetaembættið 
er það ekki til eftirbreytni að sá 
sem gegni embættinu ýi að því að 
hann ætli að láta leikinn eiga sig 
en mæti svo á völlinn með full-
skipað lið og áhorfendur með. 
Kannski hafa aðrir verið að íhuga 
framboð. Eiga þeir að bíða í von 
og óvon eftir því hvað Ólafur 
gerir?

Það hefur nefnilega þótt dóna-
skapur að bjóða sig fram gegn 
sitjandi forseta Íslands. Alvöru-
umræða um eftirmann hefst 
sjaldnast fyrr en fyrir liggur 
endanlega að sitjandi forseti sé að 
hætta. Af því leiðir að óskýr og 
síbreytileg svör sitjandi forseta 
eru ferlinu öllu fremur til skaða 
heldur en gagns.

Fyrirframskýrt eftir á
Talaði Ólafur skýrt í nýársávarpi 
sínu? Nú vill hann meina að það 
hafi hann gert og sagst ekki ætla 
að bjóða sig fram að nýju. Sjálfur 
játa ég að það hafi verið minn 
fyrsti skilningur á ávarpinu einn-
ig þótt aðrir hafi fljótt talið að 
ávarpið hafi í raun verið að gefa 

tóninn fyrir þá atburðarás sem 
nú er í gangi: Að forsetinn hafi 
verið að skapa eftirspurn eftir 
sjálfum sér. Með því að þykjast 
minnka líkur á framboði.

Ólafur forðaðist að skýra 
ákvörðun sína nánar við fjöl-
miðla, þrátt fyrir að eftir því 
hafi verið leitað og þrátt fyrir 
að margir létu í ljós þá skoðun 
að um plott væri að ræða. Þá lét 
hann sér fátt um finnast þótt 
hópur stuðningsmanna hans 
opnaði vefsíðu og safnaði undir-
skriftum undir áskorun þess 
efnis að hann sæti á forsetastóli 
fjögur ár til viðbótar.

Væntanlega hefði Ólafur getað 
sagt: „Kæru vinir, takk fyrir 
hugulsemina en ég hef tekið mína 
ákvörðun.“ Hann hefði líka getað 
sagt: „Ég mun ekki fara fram 
þótt á mig verði skorað.“ Það 
hefði sannarlega verið skýrt.

Að sýna stórskotaliðið, á Bessa-
stöðum
Stjórnarskráin gerir ráð fyrir 
ákveðnu ferli við undirskrifta-
söfnun til stuðnings forseta-
frambjóðendum. Þær undir-
skriftasafnanir fara fram á 
ábyrgð frambjóðenda. Þær eru 
yfirfarnar af Landskjörstjórn. 
Þar er kveðið á um lágmark með-
mælenda en einnig hámark, ein-
mitt til að úrslitin ráðist í leyni-
legum kosningum í kjörklefanum, 
í stað þess að frambjóðendur 
reyni að útkljá viðureignina með 
því að sýna styrk sinn utan hans. 
Auðvitað er mönnum frjálst 
að safna undirskriftum undir 

hvaðeina, en við skulum ekki 
vera barnaleg. Ef sitjandi for-
seti fer fram á grundvelli þessara 
undirskrifta þá er hann að sýna 
styrk sinn gagnvart hugsanlegum 
mótherjum.

Eitt annað sem einhverjum 
kann að virðast smámál en er 
það ekki. Ætti hugsanlegur fram-
bjóðandi Ólafur Ragnar Gríms-
son ekki að nota Bessastaði undir 
blaðamannafundi sem eru hluti 
af væntanlegri kosningabaráttu 
hans? Þetta er ekki eins og 
áskoranir um að synja einhverj-
um lögum staðfestingar. Þess-
ari áskorun var beint til einstak-
lingsins Ólafs Ragnars, en ekki 
til forsetaembættisins.

Vigdísi aftur?
Það er lítill vafi í mínum huga 
að Vigdís Finnbogadóttir 
hefði hæglega geta látið safna 
tugþúsundum undirskrifta sér 

til stuðnings árið 1996, hefði hún 
gefið það til kynna að hún kærði 
sig um þær. Eins efa ég það ekki 
að talsverð eftirspurn hafi verið 
eftir störfum hennar og nærveru, 
bæði innan lands sem utan. Lík-
legast hefur svipað gilt um aðra 
forseta lýðveldisins.

Það er auðvitað lýðræðislegur 
réttur Ólafs Ragnars að bjóða sig 
fram til embættis forseta Íslands. 
En sú atburðarás sem þessi „klóki 
PR maður“  virðist hafa smíðað til 
að láta sem þjóðin hafi nú fleygt 
honum í hringinn nauðugum mun 
seint höfða til mín. Og ég held að 
hún sé íslenskum lýðræðis hefðum 
ekki til framdráttar.

Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Í DAG

Komið nóg, Ólafur

Það er auðvitað lýðræðislegur réttur 
Ólafs Ragnars að bjóða sig fram til emb-
ættis forseta Íslands. En sú atburðarás 

sem þessi „klóki PR maður“ virðist hafa smíðað til 
að láta sem þjóðin hafi nú fleygt honum í hringinn 
nauðugum mun seint höfða til mín.

Orkuverð og almannahagur
Orkumál

Oddný G. 
Harðardóttir
fjármálaráðherra

Fjarlægð Íslands 
frá stærri raforku-

kerfum veldur því að 
verðmyndun hér tekur 
mið af þeirri eftirspurn 
sem er hér á landi.



20 2. mars 2012  FÖSTUDAGUR

Á heimasíðu Háskóla Íslands 
(HÍ) segir: „Háskóli Íslands 

vill ráða til sín og hafa í þjón-
ustu sinni hæfa, dugandi og heið-
arlega starfsmenn sem þykir 
eftirsóknarvert að starfa við 
Háskólann vegna þeirra vinnu-
bragða, starfsaðstöðu og starfs-
anda sem þar er og vegna þeirra 
launakjara sem þar eru í boði.“

Við Háskóla Íslands starfa um 
2.000 stundakennarar sem sam-
anlagt sinna um þriðjungi allrar 
kennslu við skólann. Kennarar 
með akademískt hæfi voru í lok 
árs 2009 643 talsins.

Undanfarið hefur verið vakin 

athygli á launakjörum stunda-
kennaranna, sem eru vandræða-
lega slök fyrir jafnmikilvæga og 
metnaðarfulla stofnun og Háskóla 
Íslands. Háskólanemi sem starf-
ar við stundakennslu fær greiddar 
rúmar 1.000 krónur fyrir tímann, 
en stundakennari með doktors-
próf tæplega 1.900 krónur.

Rektor HÍ hefur lýst því, 
eflaust réttilega, að ekkert svig-
rúm sé til að leiðrétta þessi slöku 
laun, enda þótt vilji sé fyrir 
hendi. Rökin fyrir því eru m.a. 
aukinn fjöldi nemenda og lækk-
uð fjárframlög til háskólans frá 
hruni.

En hófst vandi stundakennara 
fyrst við hrun?
Í árbók HÍ 2009 kemur fram 
að milli áranna 2008 og 2009 
hafi samdráttur orðið í stunda-
kennslu og það útskýrt með því 
að sparnaðaraðgerðir og minnk-
að framboð námskeiða auk fjár-
veitingar til nýrra stöðugilda hafi 
létt á þörf fyrir stundakennslu. 
Samkvæmt þessu virðist HÍ 
hafa leitast við að draga úr hlut-
falli stundakennslu við skólann 
áður en til niðurskurðar af völd-
um hrunsins kom. Einstaklingar 
við stundakennslu árið 2008 voru 
2.159.

Launakjör stundakennara 
samkvæmt einhliða taxta HÍ 
eru heldur ekki ný af nálinni. 
Sú staða að ekki sé samið við 
stéttarfélög um þennan hluta 
kjara starfsfólks háskólans 
endurspeglar miklu fremur gam-
alt fyrirkomulag launalaga sem 
viðgengust áður en stéttarfélög 
fengu samningsrétt. Það að láta 
laun fyrir stundakennslu ekki 
taka mið af umsömdum kjörum 
háskólakennara við skólann er 
því miður ekki nýtt ástand.  

Nýverið birti aðildarfélag 
Bandalags háskólamanna (BHM) 
einhliða taxta til leiðbeiningar 
fyrir þá félagsmenn sína sem 
sinna stundakennslu við HÍ. 
Grunnur þess taxta er einfald-
lega fenginn með því að reikna 
tímakaup út frá umsömdum laun-
um félagsmanna í samræmi við 
menntun. Munur á þeim taxta og 
þeim sem HÍ gefur út myndi að 
sögn rektors HÍ skapa skólanum 
aukakostnað upp á 400 til 500 
milljónir króna árlega.

Það er löngu tímabært að samið 
verði um launakjör við stunda-
kennara, enda eru þau í hróp-
legu ósamræmi við önnur kjör 
háskólamenntaðra og til vansa 
fyrir Háskóla Íslands. Það er 
óviðunandi að hægt sé að varpa 
sparnaði stofnunarinnar yfir á 
herðar tiltekins hóps starfsfólks 
með því að halda launum þeirra 
óeðlilega lágum. Undirmálstaxti 
stundakennara er jafnframt til 
þess fallinn að hvetja til ofnotk-
unar á því ráðningarfyrirkomu-
lagi, enda mikill kostnaðarauki 
fólginn í því að færa ráðningar-
form úr stundakennslu í fast-
ráðningu á umsömdum kjörum 
háskólakennara.

BHM efast ekki um að stunda-
kennarar leggi metnað í sitt 
framlag til uppfræðslu við HÍ, 
en þó ber að hafa í huga að óhóf-
leg notkun stundakennslu getur 
dregið úr heildarsýn, stefnu og 
samfellu í starfi.

Sjónarmið Stúdentaráðs
Stúdentaráð Háskóla Íslands styð-
ur BHM í baráttunni um hærri 
laun stundakennara við háskólann. 
Kjör stundakennara eru óásættan-
leg og verða, af augljósum ástæð-
um, til þess að hæft og metnaðar-
fullt fólk mun ekki sækjast í þessi 
störf af áhuganum einum. Bágar 
aðstæður stundakennara geta 
ógnað gæðum kennslu og er því 
löngu orðið tímabært að rödd stúd-
enta heyrist. Stúdentar við háskól-
ann eru neytendur þeirrar kennslu 
sem í boði er og það er því hags-
munamál þeirra allra að komið 
verði til móts við þær kröfur sem 
gerðar eru.  

Háskólinn er í allt of miklum 
mæli rekinn af stundakennslu. 
Ætli hann að vinna áfram að yfir-
lýstu markmiði sínu um að teljast 
til 100 bestu háskóla heims þarf 
að hlúa betur að innviðum hans, 
ekki síst hlutfallinu milli kennara 
og nemenda. Þetta getur háskól-
inn hins vegar ekki einn síns 
liðs. Háskóli Íslands er ríkis-
rekinn háskóli og því nægir ekki 
að beina spjótunum eingöngu að 
honum sjálfum. 

Vandamál háskólans eru af 
ýmsum stærðum og gerðum en 
flest eiga þau það sameiginlegt 
að grunnur þeirra er skortur á 
fjármagni. Í öllum þeim niður-
skurði sem stjórnvöld hafa grip-
ið til frá hruni hefur háskólinn 
orðið ansi illa úti og í útvarps-
fréttum RÚV þann 23. febrúar 
síðastliðinn viðurkenndi Katrín 
Jakobsdóttir, mennta- og menn-
ingarmálaráðherra, að framlög 
til háskólans þurfi að hækka.  

Framlög til háskóla hafa vissu-
lega verið skert frá hruni. Þó 
er ekki hægt að kenna hruninu 
alfarið um slæm kjör stunda-
kennara eða það hversu stórt 
hlutfall kennslu við HÍ fer fram 
á því formi. Stefna stjórnvalda í 
fjárframlögum til skólans þarf 
að vera skýr, standa þarf vörð 
um gæði þeirrar menntunar sem 
stúdentar við Háskóla Íslands 
njóta. 

Matseðill eftir Michelin-stjörnu matreiðslumeistara!
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Humar- og krabbamósaík í sitrónumelishlaupi, 

með austurlenskum salathjörtum 

Pinot Gris - Réne Muré  A.C. Alsace - France

Ljós hörpudiskur og tómata crème brûlée 

með jómfrúarsósu 

Pouilly Fuisse - Bouchard Peré & Fils A.C. Pouilly Fuisse - France

Steiktur lambabógur „confit“ og lambahryggur 

með grænmetis-cannelloni og kryddjurtasafa 

Château Paveil de Luze A.C. Margaux - France

Croque-monsieur fourme d‘Ambert/Mascarpone

Súkkulaði-Stradivarius með „Pur Caraïbes“ súkkulaði, 

járnjurtaís og ristaðar hnetur 

Sauvignon Blanc Late Harvest Morande - Chile

 
Verð 7.400 kr. 

Verð með víni 13.300 kr.

Matsedill

Gjafabréf Perlunnar
Góð gjöf við öll tækifæri!

Í ár er matreiðslumeistarinn Philippe Girardon er gestur  Perlunnar á Food&Fun. Árið 1993 vann hann Michelin stjörnu og fékk svo titilinn Meilleur Ouvrier de France árið 1997. Hann er mikill Íslandsvinur og hefur tekið þátt í að þjálfa flest alla íslenska matreiðslumeistara sem hafa tekið þátt í hinni heimsþekktu Paul Bocuse keppni.

Vissir þú?

Um launakjör stundakennara við Háskóla Íslands
Kjaramál

Guðlaug 
Kristjánsdóttir
formaður Bandalags 
háskólamanna

Sara Sigurðardóttir
formaður Stúdentaráðs
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Þann 23. febrúar sl. sendi land-
læknir út yfirlýsingu  um að 

ekki sé mælt með því að mæling 
á PSA-mótefni í blóði sé notuð 
til skimunar eftir krabbameini 
í blöðruhálskirtli. Svo virtist 
að tilefni þessarar yfirlýsingar 
væri bréf sem Framför, krabba-
meinsfélag karla, hafði í hyggju 
að senda út til að vekja athygli á 
þeirri miklu vá sem krabbamein 
í blöðruhálskirtli er og bent á 
að PSA mæling gæti nýst til að 
finna þá einstaklinga sem þurfa 
á nánari skoðun að halda.

Framför fór ekki fram á það 
í bréfi sínu að hafin væri reglu-
leg, almenn skimun, eins og 
gert er þegar kemur að brjósta-
krabbameini í konum, held-
ur  aðeins benda karlmönnum 
yfir fimmtugt, á að leita læknis 
að láta mæla PSA. Ég hef verið 
búsettur í Englandi og þar segja 
læknar að karlar eins og ég eigi 
að láta taka PSA árlega og það 
er einnig stefna bandarískra 
heilbrigðisyfirvalda. Hvers vegna 
ættu íslenskir karlar ekki að njóta 
sömu læknisþjónustu? 

Rök landlæknis eru þau að sé 
þessi leið farin geti hún leitt til 
þess að stórir hópar karla fái að 
óþörfu meðferð sem geti haft í för 
með sér alvarlegar aukaverkanir, 
svo sem ristruflanir og þvagleka. 
Vill þá landlæknir meina að þeir 
sem þegar hafi farið í aðgerð hafi 
gert það að óþörfu? Er það ekki 
hlutverk lækna að meta þörfina 
á inngripi í sjúkdómsferilinn og 
gefa þeim sem greinast kosti, eins 
og a) fylgjast með krabbameininu, 
breyta um lífsstíl og mataræði og 
fara reglulega í PSA-mælingu b) 
fara í geislameðferð eða c) láta 
fjarlægja blöðruhálskirtilinn? 

Enginn er að hvetja til þess að 
slíkar ákvarðanir séu teknar út 
frá PSA-mælingum eingöngu, allt-
af þarf að koma til nánari skoðun 
og í framhaldinu mat og ráðlegg-
ingar þar til bærra sérfræðinga. 

Landlæknir segir að ef blöðru-
hálskirtilskrabbamein sé að finna 
í ættarsögu einstaklings sé sjálf-
sagt að hann fari í skoðun eftir 
fertugt. Þessum upplýsingum 
hefur ekki verið haldið nægilega 
fram. Ég fékk t.d. aldrei bréf frá 
einum né neinum um að ég ætti 
að fara í skoðun þar sem faðir 
minn fékk krabbamein í blöðru-
hálskirtilinn. Það var móðir mín 

sem hvatti mig til þess og sem 
betur fer fór ég í tíma. Læknir-
inn mældi PSA-gildið og sá að það 
hafði hækkað og óskaði eftir því 

að ég færi í frekari skoðun. Þá 
kom í ljós að ég var með krabba-
mein í kirtlinum. Ég var 48 ára. 
Þar sem meinið uppgötvaðist svo 

snemma gat ég farið í svokall-
aða innri geislun en það er aðgerð 
sem drepur krabbameinið innan 
frá og ég fæ að halda kirtlinum 

og lífsgæðunum. Ef ég hefði ekki 
farið í þessa mælingu á þess-
um tíma, jafnvel dregið hana í 
nokkur ár, hvar hefði ég staðið 

þá? Hefði krabbameinið aukist? 
Hefði þurft að fjarlægja kirtilinn? 
Hefði ég þurft frekari geislameð-
ferð? Hefði krabbameinið dreift 
sér? Hefði það farið í beinin? Ég 
get spurt mig þessara spurninga 
endalaust.

Um 200 konur greinast árlega 
með brjóstakrabbamein og í 
mörgum tilvikum hefur regluleg 
krabbameinsskoðun orðið til þess 
að það greinist snemma. Við fögn-
um þeim góða árangri en viljum 
jafnframt vekja athygli á háum 
tölum um nýgreinda og dauðs-
föll af völdum blöðruhálskirtils-
krabbameins og ráðum til úrbóta.

Ef ég hefði ekki farið í þessa mælingu á 
þessum tíma, jafnvel dregið hana í nokkur 
ár, hvar hefði ég staðið þá?

GLERAUGU  
ERU OKKAR FAG

w w w . o p t i c a l s t u d i o . i s

Vegna yfirlýsingar landlæknis

Þegar ég var að alast upp í Finn-
landi, skrifuðu börn um stjórn-

skipan landsins í skólaritgerð 
sinni:

„Finnland er lýðveldi og er 
æðsti stjórnandinn Urho Kekkon-
en sem er kosinn í forsetaembætt-
ið á sex ára fresti.“  

Nú geta íslensk skólabörn skrif-
að: „Ísland er lýðveldi og er æðst 
ráðandi landsins Ólafur Ragnar 
Grímsson og er hann skipaður í 
forsetaembættið á fjögurra ára 
fresti.“

Lengi vel var okkur Finnum 
talin trú um að enginn annar 
hefði stjórnvisku og gáfur til 
að stjórna landinu og forða því 
frá öllum háska. Svo einn dag-
inn kom maður sem bauð honum 
birginn, sagði: Ég ætla ekki að 
taka mark á tiktúrum Kekkonens 
og hans liðs. Og viti menn, það 
kom í ljós að Kekkonen var ekki 
ómissandi. Í sjálfu sér skyldi eng-
inn af hverju þessu hafði verið 
trúað svo lengi. Í forsetatíð Koi-
vistos, eftirmanns Kekkonens, 
leið þjóðinni vel og efnahagur-
inn blómstraði. En Finnar voru 
líka reynslunni ríkari og breyttu                                                                             
lögunum þannig að enginn ein-
staklingur getur nú setið leng-
ur en 12 ár í embættinu. Á eftir 
Koivisto hafa þrír einstakling-
ar náð kosningu og virðist þeim 
öllum hafa gengið vel að höndla 
hlutverkið sitt.  

Finnar og for-
setar þeirra

Forsetaembættið

Marjatta Ísberg
kennari

Heilbrigðismál

Guðmundur Örn 
Jóhannsson
formaður Framfarar, 
krabbameinsfélags karla
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Í byrjun mánaðar kom út skýrsla 
um fjárfestingarstefnu, ákvarð-

anir og lagalegt umhverfi lífeyris-
sjóðanna í aðdraganda hrunsins. 
Skýrslan er afar vönduð, sett fram á 
mannamáli og úttektarnefnd Lands-
samtaka lífeyrissjóða á hrós skilið. 
Fimmti kafli fjallar um Lífeyrissjóð 
verslunarmanna og áður en lengra 
er haldið er rétt að taka fram að ég 
geri mér grein fyrir því að það var 
efnahagshrun sem skýrir hluta af 
tapi sjóðsins. Hluta af tapinu segi 
ég því eftir lesturinn koma í hugann 
orð eins og dómgreindarskortur og 
vanþekking á lögum og reglum. 
Síðan hafa viðbrögð Lífeyrissjóðs 
verslunarmanna í kjölfar skýrsl-
unnar gert illt verra og það hvarfl-
ar að manni að fátt sem ekkert hafi 
breyst þar frá því fyrir hrun. 

Dómgreindarskortur?
Skýrslan telur upp nokkur atriði 
varðandi LV sem ýmist „vekja 
athygli“, „vekja nokkra athygli“ og 
jafnvel „vekja ýmsar spurningar“ 
eins og það er orðað. Þar er m.a. 
talað um hlutabréfaeign LV í Kaup-
þing banka hf. Sjóðurinn keypti 
hlutabréf á 1. ársfjórðungi 2008 og 
seldi á 2. ársfjórðungi með umtals-
verðu tapi. Þrátt fyrir að gengi 
hlutabréfa héldi áfram að falla 
var aftur keypt á 3. ársfjórðungi. 
Hægt er að ímynda sér að kaup-
in hafi verið til þess að reyna hífa 
upp gengið og komast upp úr öldu-
dalnum til að vernda þá miklu fjár-
festingu sem sjóðurinn átti þegar 
í bankanum. Svo má líka líta svo 
á að viðskipti LV á 3. ársfjórðungi 
falli undir alvarlegan dómgreind-
arskort þar sem formaður sjóðsins 
var í stjórn Kaupþings og hefði átt 
að vita hve staðan var alvarleg. 

Eggin í körfunni
Samkvæmt lögum máttu 35% af 
innlendri hlutabréfaeign lífeyr-
issjóðs vera í hverju fyrirtæki 
með samanlagða eign, þ.e. í hluta-
bréfum, skuldabréfum, skyldum 
fyrirtækjum, inneignum o.s.frv. Í 
desember 2008 var þetta hlutfall 
hækkað í 70% vegna fárra fjár-
festingakosta lífeyrissjóða. Á tíma-
bilinu sem nefndin skoðaði nam 
hlutabréfaeign LV í Kaupþingi 
33-48% af innlendri hlutabréfa-
eign sjóðsins sem er klárlega yfir 
þessu marki sem lögin sögðu til um 
á þeim tíma. Í þessu ljósi er skond-
ið að lesa fréttatilkynningu LV frá 
10. febrúar sl. þar sem segir að 
dreifing áhættu við fjárfestingar 

sé grunnþáttur í starfsemi lífeyris-
sjóða, að setja ekki öll eggin í sömu 
körfuna. Í þeim hluta skýrslunnar 
sem fjallar um LV segir að aðilar 
innan lífeyrissjóðakerfisins hafi 
ekki gert sér nægilega grein fyrir 
þeirri áhættu sem lægi í því að fjár-
festa í of tengdum aðilum. Er ekki 
ótrúlegt að stjórnendur LV létu upp 
undir helming af eign sjóðsins í 
íslenskum hlutabréfum vera í Kaup-
þingi og tengdum aðilum? Er ekki 
líka ótrúlegt að stjórnendur sjóðs-
ins keyptu gjaldeyristryggingar, 
sem eru í raun afleiður, fyrir meira 
en 90% af erlendri eign hans á sama 
tíma og bankarnir keyptu gjaldeyri 
hver í kapp við annan? Raunar segir 
orðrétt í skýrslunni: „Hvernig getur 
það komið heim og saman við lang-
tímasjónarmið að taka jafn mikla 
áhættu og raun bar vitni við kaup 
á þessum tryggingum?“ 

Viðbrögð LV
Fyrstu vikuna eftir að skýrslan 
kom út sendi LV sex fréttatilkynn-

ingar til að bregðast við gagnrýni 
á sjóðinn. Í fréttatilkynningu frá 3. 
febrúar er sagt frá því að LV hafi að 
verulegu leyti tekið upp þær regl-
ur sem skýrsluhöfundar beindu til 
sjóðsins. Dæmi er tekið að LV hefði 
gerst aðili að leiðbeinandi reglum 
Sameinuðu þjóðanna um ábyrg-
ar fjárfestingar og stjórnarhætti 
þegar árið 2006. Í skýrslunni er 
aftur á móti sagt eftirtektarvert 
að þessi stefnumótun sæist hvergi í 
fjárfestingarstefnu eða siðareglum 
LV frá þeim tíma.  Svo taka þeir 
þessar sömu reglur sem dæmi í 
fréttatilkynningunni um reglur sem 
þeir hefðu þegar tekið upp og unnið 
eftir um langa hríð!

Hvað með afsökunarbeiðni?
Athygli vekur að í þessum sex 
fréttatilkynningum sem LV sendi 
vikuna eftir útkomu skýrslunnar 
er hvergi afsökunarbeiðni til sjóð-
félaga. Í tilkynningu formanns 
stjórnar LV 8. febrúar sl. er bent á 
að sameiginlegt tap sjóðanna hafi 
verið 380 milljarðar en ekki 480 
milljarðar. 

Ástæðan er sú að formaðurinn 
miðar við 1. október 2008, svona 
eins og kreppan hafi ekki átt sér 
neinn fyrirvara, þegar skýrslu-
höfundar miða við 1. janúar 2008. 
Slíkar reiknikúnstir munu ekki 
endurvekja traust sjóðfélaga á 
Lífeyrissjóði verslunarmanna 
sem orðið hefur fyrir alvarlegum 
hnekki. Ég efast ekki um að ýmis-
legt var vel gert hjá sjóðnum fyrir 
hrun og jafnvel til fyrirmyndar 
en þau atriði sem skýrsluhöfund-
ar gera athugasemdir við flokkast 
ekki með því. Menn þurfa að við-
urkenna mistök til að geta lært af 
þeim.   

Vart hefur það farið fram hjá 
nokkrum að nýr meirihluti er 

tekinn við í Kópavogi. Stóryrði og 
bókanir svífa yfir vötnum bæjar-
stjórnarsals og fundargerða. Sitt 
sýnist hverjum um uppbyggilegt 
gildi þess.

Nýr meirihluti ákvað að endur-
vekja fundartíma bæjarfulltrúa. 
Þessum fundum er ætlað að færa 
kjörna fulltrúa nær íbúum bæjar-
ins. Þessi ákvörðun virðist fá hárin 
til að rísa hjá bæjarfulltrúa Sam-
fylkingarinnar Hafsteini Karls-
syni. Í 20 mánaða stjórnartíð sinni 
ákvað fyrri meirihluti að fella 
þessa tíma niður. Það átti að duga 
ríflega 30.000 manna bæjarfélagi 
að panta sér tíma hjá bæjarstjóra 
og formanni bæjarráðs til að koma 

málefnum sínum á framfæri. Frétt-
ir bárust reyndar reglulega af því 
að biðlistinn eftir viðtali hafi verið 
óvenju langur. 

Bæjarfulltrúi Samfylkingarinn-
ar segir þetta endurvakta form vera 
gamaldags og úr sér gengið. Hann 
vísar til þess að fólk hafi nú tileink-
að sér nýja tækni til þess að hafa 
samband við bæjarfulltrúa sína. 
Hvort að bæjarfulltrúinn sé að 
vísa til síma eða Fésbókar er ógetið 
í bókun þeirri sem hann lét frá sér 
á bæjarráðsfundi þann 23-02-2012 
þar sem hann fyrirfram ákveður að 
enginn mæti í þessa tíma. 

Það er dapurleg afstaða. Þó svo að 
enginn hafi mætt samkvæmt þess-
ari bókun til hans undanfarin ár 
segir það svo sem ekkert um hvort 
að bæjarbúar vilji mæta til annarra 
bæjarfulltrúa í framtíðinni. 

Þessi þrældómur sem hann vísar 
til og er algerlega óþarfur eru tveir 
klukkutímar á ári. Þeir eru sér-
staklega hugsaðir fyrir þá sem illa 
kunna að tileinka sér þá tækni sem 
hann vill frekar notast við. Svo er 
það nú oft þannig, að persónuleg 

samskipti yfir kaffibolla er einmitt 
það sem fólk hefur verið að kalla 
eftir undanfarin ár við sína kjörnu 
fulltrúa. Í hverju lá vandinn þegar 
hrópað var „gjá á milli þings og 
þjóðar“? 

Kjörnir fulltrúar eiga að fagna 
þessu tækifæri til að geta hitt 
bæjarbúa og fræðst og miðlað miklu 
frekar en að mótmæla tilgangsleysi 
slíkra samskipta. Sum mál, jafnvel 
viðkvæm, henta einnig illa til raf-
rænna samskipta þar sem að augn-
samband og einlægni er nauðsyn-
legur þáttur samtalsins. Það má vel 
vera að þetta verði ekki fjölsóttustu 
fundir bæjarins til að byrja með, 
kannski má endurskoða form þeirra 
eða staðsetningu til þess að færa 
þá nær bæjarbúum til þess að auka 
gildi þeirra. Hvað með til dæmis að 
setja þá inn í skólabyggingarnar og 
færa þá inn í hverfin? 

Þótt eitthvað hafi virkað illa fyrir 
einn þarf ekki endilega að henda 
hugmyndinni og segja hana hand-
ónýta og úr sér gengna. Stundum 
þarf bara smá hugmyndavinnu til 
að gera gamlan hlut stórkostlegan. 

Viðtalstímar, handónýtt fyrirbæri?

Viðbrögð Lífeyrissjóðs versl-
unarmanna við hrunskýrslu

Þær eru margvíslegar draum-
farirnar um bissness og nýt-

ingu náttúruauðlinda á Íslandi. 
Einn sérkennilegasti draumur-
inn er að flytja út rafmagn frá 
Íslandi til Evrópu með streng. 
Seint verður sú hugmynd talin 
meðal þeirra vænlegustu til 
að stuðla að aukinni hagsæld á 
Íslandi. Fyrir því eru nokkrar 
ástæður og sem dæmi má nefna:

1. Það er afskaplega úreltur 
hugsunarháttur að flytja út 
auðlindir landsins í heildsölu 
með þessum hætti í stað þess 
að nýta orkuna til að auðga 
atvinnulífið heima fyrir. 
Nýlendutíminn er liðinn – er 
það ekki?

2. Við samtengingu íslenska 
kerfisins við Evrópumarkað 
verða íslenskir neytendur í 
samkeppni á Evrópumarkaði 
um rafmagnið: rafmagn til 
almennings á Íslandi hækkar 
því verulega í kjölfarið: lífs-
kjör þorra fólks munu bein-
línis versna. Það er nú varla 
göfugt markmið?

3. Mikil orka tapast við orkuflutn-
ing með þessum hætti. Það er 
ekki í anda nútímans, þegar 
mikilvægast er að draga úr 
orkusóun, að tapa stórum hluta 
orkuframleiðslunnar við flutn-
ing hennar. Skynsamlega er 
að nýta hana með öðrum hætti 
nærri framleiðslustaðnum.

4. Það er staðreynd að sú orka 
sem menn ásælast í þessum 
tilgangi er einfaldlega ekki 
til. Síðasta mögulega vatns-
aflsvirkjunin af stærðargráðu 
Þjórsárvirkjana er Skatastaða-
virkjun í Skagafirði. Óljósara 
er um mögulega orku háhita-
virkjana, en þó augljóst að 
sátt getur aldrei náðst um að 
flytja rafmagnið út, til þess er 
umhverfiskostnaður á háhita-
svæðum allt of hár. Þessi 
orkuskortur er vitaskuld nokk-
uð alvarlegur hængur á ráða-
gerðinni.

5. Jarðefnaeldsneyti verður æ 
dýrara eftir því sem geng-
ur á forðann á heimsvísu. 
En eftirspurnin vex örum 
skrefum. Um leið margfald-
ast mikilvægi annarra orku-
gjafa. Rafmagn verður mögu-
lega raunhæfur kostur í 
samgöngum, fljótlega á bíla-
flotann og síðar til að mæta 
orkuþörf skipastólsins í ein-
hverjum mæli. Íslendingar 
þurfa að eiga sinn forða til 
að nýta í samgöngum eftir 
því sem þessari þróun fleyg-
ir fram. Það er vitaskuld 
mun betri kostur en sala með 
„hundi“ til Evrópu.

6. Með hækkandi orkuverði opn-
ast sífellt nýir og fjölbreytt-
ari möguleikar til nýtingar 
á orku á Íslandi og um leið 
eykst framleiðni orkusölunn-
ar til handa íbúum landsins. 
Sala á orkunni með streng til 
Evrópu eyðileggur beinlínis 
slíka möguleika. Svona eins 
og að flýta sér að losa sig við 
timbrið áður en byrjað er að 
reisa húsið. Hefur það verið 
gert áður?

Sú orka sem unnt væri að flytja 
til Evrópu er svo lítil að hún 
skiptir engu fyrir markaðinn í 
Evrópu. Eins konar kertaljós er 
tírir á undir flóðljósum breið-
strætisins. Mikilvægara er að 
nýta orku Íslendinga til hagsæld-
ar heima fyrir. Orkusala með 
streng til Evrópu er í raun galin 
hugmynd í samanburði. Hvenær 
fer að bóla á „hinu nýja Íslandi“ í 
draumi athafnamannsins?

Einkennilegur 
draumur um raf-
orkusölu til Evrópu Lífeyrissjóðir

Eyrún Ingadóttir
sjóðfélagi í Lífeyrissjóði 
verslunarmanna og 
situr í stjórn VR

Orkumál

Ólafur Arnalds
prófessor við 
Landbúnaðarháskóla 
Íslands

Slíkar reiknikúnstir munu ekki endurvekja 
traust sjóðfélaga á Lífeyrissjóði verslunarmanna 
sem orðið hefur fyrir alvarlegum hnekki.

Stjórnmál

Karen E. 
Halldórsdóttir
varabæjarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins í 
Kópavogi

Innflutningur  
– Heildsala

Lítið innflutningsfyrirtæki  
er til sölu eftir 15 ára  

farsæla starfsemi.

Góð viðskiptasambönd við 
birgja og traustir viðskiptavinir. 

Gefur góðar tekjur og hentar 
vel tveimur samhentum 

starfsmönnum.

Nánari upplýsingar veitir 
Arna Hilmarsdóttir hjá  H. 
Sigurðssyni  Mosfellsbæ. 

Símar: 566-6501, 616-3138  
og netfang:  

arnahilmars@vortex.is

Útsölu-
markaður
Dagana 1.- 7. mars í Gala salnum  
á Smiðjuvegi 1 
(2.hæð í Hegas húsinu, beint á móti Bónus).

Opið alla daga kl: 12-17. 

Allar vörur á með 45-70% afslætti.

Glæsilegt úrval af vönduðum barnafötum frá Holllandi og Danmörku. M.a.
Cakewalk, Phister & Philina, Cupcake o.fl.

AF NETINU

Gerum þetta vel
Geir Haarde fer nú fyrir landsdóm. Ég held að það hafi verið eina rétta niðurstaðan. Vissulega hefði ég fremur kosið 
að hann stæði ekki einn fyrir dómnum, en held samt að þetta verði til góðs.
Í fyrsta lagi sýnir þessi niðurstaða að okkur er alvara með að rannsaka hvað gerðist í hruninu.
Úr því sjálfur forsætisráðherra landsins þarf að svara því fyrir dómi hvort hann hafi gerst sekur um að brjóta lög um 
ráðherraábyrgð með aðgerðum sínum eða aðgerðaleysi, þá eiga minni spámenn ekki að vera öruggir heldur!
Þessari niðurstöðu þarf að fylgja eftir með raunverulegum rannsóknum á lífeyrissjóðum, einkavæðingum bankanna 
bæði fyrr og síðar, Icesavemálinu, Fjármálaeftirlitinu, Seðlabankanum og mörgu öðru.
Hvort sem Geir Haarde reynist á endanum sekur um brot á lögum, þá er auðvitað deginum ljósara að hann bar ekki 
einn ábyrgð á hruninu, og því er mjög mikilvægt að upplýsa nú alla þætti hrunsins og aðdraganda þess – svo þetta 
líti ekki út eins og Geir Haarde eigi einn að vera sektarlamb þjóðarinnar.
http://blog.eyjan.is/illugi/
Illugi Jökulsson



Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 

Þ
essi uppskrift er mjög 
góður grunnur til að 
gera indverskan mat,“ 
segir Eyvindur Karls-

son, leikstjóri og grínari, um 
lambakjötsréttinn indverska. 
„Það er svo auðvelt að fikta sig 
áfram með hann, ég nota til 
dæmis alltaf meira chili en hér er 
gefið upp, hef notað annars konar 
hnetur og önnur krydd og svo 
framvegis. Meira að segja eldað 
hann með fiski í stað lambakjöts-

ins. Þessi réttur er líka fljóteld-
aður, miðað við indverskan mat, 
tekur ekki nema svona einn og 
hálfan tíma með öllum undirbún-
ingi.“

Eyvindur er mjög hrifinn af 
indverskum mat og segist hafa 
verið það síðan á unglingsárum. 
„Undanfarin ár hef ég svo verið 
að æfa mig í að elda hann og tek-
ist bara vel.“

Eyvindur býr í Hafnarfirði 
með konu sinni og tveimur sonum 

og hann segist yfirleitt sjá um 
eldamennskuna á heimilinu. „Ég 
reyni yfirleitt að vera kominn 
heim þegar strákarnir koma úr 
leikskólanum og þá finnst mér 
notalegt að vera að dunda mér í 
eldhúsinu á meðan þeir dunda við 
eitthvað annað. Það er mín eftir-
lætis leið til að verja eftirmiðdög-
unum.“     fridrikab@frettabladid.is  
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Eyvindur Karlsson, leikstjóri og grínari, eldar indverskan lambakjötsrétt:

Veit fátt betra en að 
dunda sér í eldhúsinu

Verk úr norrænni goðafræði,  dulúðugt lands-
lag og spegilmynd samtímans eru meðal yrkis-
efna á sýningu listmálarans Einars Hákonarsonar 
sem verður opnuð í Norræna húsinu á morgun. 
Einar hefur haldið yfir 40 einkasýningar og tekið 
þátt í fjölda samsýninga víða um lönd.

Aðalstræti 2  /  101 Reykjavík  /  Sími: 517 4300  /  www.geysirbistro.is

BORÐAPANTANIR Í SÍMA 517-4300

HUMARSALAT & HVÍTVÍN 2.250 kr.
Humarsalat með hægelduðum smátómötum, mangó, 
sultuðum rauðlauk og ristuðum  cashew-hnetum
ásamt hvítvínsglasi.

BLÁSKEL & HVÍTVÍN 2.950 kr.
Hvítvínssoðin bláskel úr Breiðafirði ásamt 
hvítvínsglasi.

FERSKT &

FREISTANDI

SPENNANDI

SJÁVARRÉTTA
TILBOÐ



600 gr. lambakjöt, skorið í teninga
3 meðalstórir laukar
Olía til steikingar
4 heilar kardimommur
5 negulnaglar
1 kanilstöng
7-8 svört piparkorn
Um 3 cm engiferrót, röspuð
5-6 hvítlauksgeirar, maukaðir
1 msk. kóríanderduft
1 ½ tsk. chiliduft 
Salt eftir smekk
½ bolli jógúrt
1 bolli vatn
¼ kasjúhnetumauk (Ég set bara hnetur 
og slettu af olíu í matvinnsluvél og 
mauka hressilega saman)
1 tsk. garam masala kryddblanda
½ bolli rjómi

Skerið lambið í litla teninga, tommu 
eða svo. Hitið olíu á pönnu. Þegar 
olían er orðin heit fara kardimommur, 
negulnaglar, kanill og svartur pipar 
út í, og er steikt þar til ilmurinn fyllir 
eldhúsið. 

Lauknum er bætt við og hann brún-
aður lítillega.

Þá fer engiferið og hvítlaukurinn 
út í og þetta er steikt í mínútu enn. 

Hrærið stöðugt svo maukið festist 
ekki við pönnuna.

Bætið lambabitunum við og steikið 
á háum hita í 3-4 mínútur. Hrærið 
stöðugt.

Bætið við kóríanderdufti, chilidufti og 
salti. Steikið í 2-3 mínútur enn.

Bætið við jógúrt og einum bolla af 
vatni. Látið suðu koma upp.

Lækkið hitann, setjið lok á pönnuna 
og eldið þar til lambabitarnir eru 
orðnir meyrir.

Bætið við kasjúmauki og garam 
masala dufti.

Þetta er látið malla í fimm mínútur til 
á meðalháum hita. 

Rjóma er bætt við og blandað vel 
saman.

Látið krauma í tíu mínútur. Skreytið 
með fersku kóríander. Berið fram 
heitt.

Þetta er langbest með hrísgrjónum, 
góðu naan-brauði (heimabakað er 
auðvitað best) og þurru rauðvíni eða 
millidökkum bjór.

INDVERSKUR LAMBAKJÖTSRÉTTUR
Sterkt og hressandi  FYRIR 4

Framhald af forsíðu

Mathias Susaas Halvorsen  píanóleikari spilar verk 
eftir Mozart, Schumann og Poulenc á Gljúfrasteini 
sunnudaginn 3. mars klukkan 16. Aðgangur er 1.000 
krónur og allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir. Vina-
félag Gljúfrasteins stendur fyrir tónleikunum.

„Það var óskað eftir Drakúla litla 
í áheyrnarprufu fyrir hlutverk í 
La bohème og eðlilega mikið átak 
fyrir lítinn hund og eiganda hans, 
en við slógum til og ekki annað að 
sjá en að Drakúla kynni strax vel 
við sig á stóra sviðinu í Eldborg,“ 
segir Viðar Eggertsson, leikhús-
stjóri Útvarpsleikhússins á RÚV 
og eigandi kjölturakkans. Dra-
kúla hefur hreppt hlutverk í óper-
unni La bohème eftir Puccini sem 
Íslenska óperan frumsýnir í Hörpu 
16. mars næstkomandi.

Viðar segir að svo heppilega hafi 
viljað til að Drakúla hafi átt pant-
aðan tíma hjá dýralækni vegna 
hreinsunar á tannsteini sama dag 
og því mætt til leiks með Holly-
wood-bros á vör.

„Eða eins og leikstjórinn orðaði 
það þegar hann leit augum þann 
merkilega hund sem Drakúla litli 
er, að vissulega væri hundurinn 
ekki í áheyrnarprufu fyrir hlut-
verkið, heldur Óperan í áheyrn-
arprufu hjá Drakúla. Því væri 
nauðsynlegt að prófa hvernig litlu 
stjörnunni líkaði fólkið í risastórri 
sýningunni, með 33 manna barna-
kór, 40 manns í kór fullorðinna, 15 
einsöngvara, 45 manna sinfóníu-
hljómsveit, lúðrasveit og sirkus-
flokk; en það gerir einn hund sem 
kann að þegja og 138 manns með 
hávaða og læti,“ útskýrir Viðar og 
hlær dátt.

Fljótt kom á daginn að Drakúla 
líkaði bæði óperan og listafólkið 
vel, og hændist mjög að söngkon-
unni Herdísi Önnu Jónasdóttur 
sem mest mun leika á móti Dra-
kúla í sýningunni.

„Innkoma Drakúla verður stutt 
en örugglega ógleymanleg. Svo er 
spurning hvort hlutverkið stækki 
ekki bara með tímanum? Það 
kæmi mér í sjálfu sér ekki á óvart 
að leikstjórinn sæi sér leik á borði 
með jafn óviðjafnanlegan hund á 
sviðinu,“ segir Viðar glettinn.

Fyrirhugaðar eru sex sýningar á 
óperunni, en ekki hefur verið rætt 
um launatölur við Drakúla.

„Drakúla er enginn efnishyggju-
hundur og ekki verið rætt um 
önnur laun okkar á milli en það 
hundanammi sem honum þykir 
best. Því eru litlir harðfiskbitar 
mestu og bestu verðlaun sem Dra-

kúla getur fengið. Hann hefur hlot-
ið gott uppeldi og veit að hann fær 
ekki slíkt nema hafa staðið sig vel, 
og það kemur sér vel í þessu til-
viki,“ segir Viðar.

Drakúla er af tegundinni York-
shire Terrier og rúmlega fimm ára, 
sem telst um fertugt í mannsárum. 

„Hann er afskaplega vel á sig 

kominn, líflegur, fallegur, hlýðinn 
og góður. Svo fer alveg að verða 
spurning um að stofna sérstakan 
dýraflokk á Grímuverðlaununum, 
því nú leikur annar hundur stórt 
hlutverk í Galdrakarlinum í Oz og 
páfagaukur í Gulleyjunni. Því gæti 
komið til harðrar keppni á Grím-
unni að vori.“ thordis@frettabladid.is

Drakúla kann að þegja
Hann er ýmist kallaður Kúli, Kúli kúl, Skúli eða Jón Múli, en heitir Drakúla og ætlar sér stóra hluti í 
óperuheiminum þótt ferfættur sé. Úr sviphreinu andlitinu skín stjörnuljómi ósvikins óperuhunds sem 
landaði hlutverki í La bohème, en þar réði úrslitum hversu vel hann hafði hemil á spangóli sínu.

Viðar Eggertsson með Drakúla nýklipptan og tannsteinshreinsaðan fyrir sviðsljósið. 
Viðar nefndi hundinn Drakúla eftir að hafa sjálfur leikið blóðsuguna í leiksýningum á 
Akureyri og í írskri útfærslu í Dyflinni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

UPPLÝSINGAR O

Nýtt námskeið 
hefst í dag 2 mars 

Sölufulltrúar: 
Jóna María 

jmh@365.is 512 5473 
Brynja Dan 

brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 

snorris@365.is 512 5457

 alla sunnudaga klukkan 16. Njótið vel

Hemmi Gunn – og svaraðu nú!
Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 



 2. MARS 2012

SPYRILL 
GETTU BETUR
SETUR SÉR REGLULEGA 
NÝ MARKMIÐ

Lífið er á Vísi – visir.is/lifid

HORFIR TIL 
BESSASTAÐA 

ELÍN HIRST RÆÐIR ÖMMUHLUTVERKIÐ, LJÓNIN Á 
VEGINUM ÞEGAR KEMUR AÐ FORSETAFRAMBOÐI, 

FRAMTÍÐINA Í FJÖLMIÐLUM OG GÓÐGERÐAMÁLIN SEM 
HÚN VINNUR ÖTULLEGA AÐ.

FLOTTAR Á 
FRUMSÝNINGU

BARN Í VÆNDUM

DRESSIN Á LÚÐRINUM
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Útgáfufélag 365 miðlar ehf. 

Umsjón Ellý Ármanns elly@365.is og 
Kolbrún Pálína Helgadóttir 
kolbrunp@365.is

Forsíðumynd Stefán Karlsson

Útlitshönnun Arnór Bogason 

Förðun og hár Elínar: Vigdís Margrétar 
Jónsdóttir.

Fatnaður Elínar:  Verslunin Eva. 

Auglýsingar Sigríður Dagný 
Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is 

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

HVERJIR
VORU 

HVAR? BARN Í VÆNDUM 

Ein farsælasta fitness-kona landsins, Heiðrún Sigurð-
ardóttir, sem á að baki fimm Íslandsmeistaratitla í fit-
ness, 8. sæti á EM, 10. sæti á HM og svo mætti lengi 
telja, býr sig nú undir móðurhlutverkið en hún á von á 
sér í júní. Hún segir óléttuna hafa komið mjög á óvart 

en að hún og kærastinn, Sævar Þór Rafnsson, hafi 
tekið henni fagnandi. „Þetta er án efa besta tilfinn-
ing sem ég hef upplifað og finnst alltaf jafn skrýtið 
að hugsa til þess að inni í mér vaxi og dafni nýtt líf. 
Og það besta er að ég hef ekki fundið fyrir neinum 
einkennum; hvorki ógleði, þreytu, né æði fyrir ein-
hverju skrítnu eins og margar konur upplifa. Enda 
átti ég mjög bágt með að trúa þessu og tók nokkrar 
þungunarprufur til að vera viss.“

Chloé Ophelia og Árni 
Elliott sem búa í Mar-
seille í Frakklandi um 
þessar mundir þar sem 
þau starfa og læra, eiga 
von á sínu fyrsta barni 
en þau hafa verið par 
um árabil.

Þetta var besti dag-
urinn í lífi okkar,“ segir 
Chloé um daginn þegar 
þau komust að því að 
þau ættu von á barni. 

„Við hlökkum alveg 
ofsalega til og ég ætla 
að njóta meðgöngunn-
ar sem allra best.“

Spurð um heilsuna 
segir hún hana ekki geta 
verið betri!

Chloé og Árni eiga 
von á frumburðinum í 
ágúst. Lífið óskar pör-
unum þremur hjartan-
lega til hamingju!

Hver glæsikonan eftir 
aðra hljóp til styrkt-
ar einstökum börnum 
nú í vikunni. Átakið var 
á vegum Evu Maríu 
Jónsdóttur. Þar voru 
fjölmiðlakonurnar og vinkonurnar 
Júlía Margrét Alexandersdóttir og 
Marta María Jónasdóttir sem hljóp 
10 kílómetra þrátt fyrir snúinn ökkla. 
Gaman var að sjá hve mörg börn 
tóku þátt í hlaupinu.

Árleg afhending ís-
lensku auglýsinga-
verðlaunanna, Lúður-
inn, voru veitt í Hörp-
unni með glæsibrag á 
föstudaginn þar sem ljósmyndarinn 
Ari Magg og kona hans Auður Kar-
ítas stílisti, Þormóður Jónsson eig-
andi Fíton, útvarpsmaðurinn Auð-
unn Blöndal, Hólmfríður 
Einarsdóttir markaðs-
stjóri Íslandsbanka 
og Birna Rún Gísla-
dóttir, sem á von á 
barni í sumar, voru á 
meðal gesta.

Glæsikonan Harpa Þórunn Pétursdóttir, lögfræðingur hjá Orkustofn-
un, og Júlíus Kemp leikstjóri eiga von á barni í ágúst.  

Þau tilkynntu gleðifréttirnar á Facebook á dögunum við mikla gleði 
vina og vandamanna. 

Saman eiga þau fjögurra ára son en einnig á Júlíus tvo syni úr fyrra 
sambandi og því óhætt að segja að þau eigi barnaláni að fagna. 

HARPA ÞÓRUNN PÉTURSDÓTTIR

GJÚGG Í BORG :)

HEIÐRÚN SIGURÐARDÓTTIR
Mun klárlega halda mikið upp á árið 2011, en fátt mun toppa 2012 :) Held 
líka að ég verði að fresta „come-backinu“ um eins og eitt ár þar sem ég 
efast um að ég fái mörg stig svona framstæð eins og ég verð orðin í apríl.

CHLOÉ OPHELIA

BABY ON BOARD!!!! 

MYNDIR/ÚR EINKASAFNI

FRÉTTABLAÐIÐ/ÚR SAFNI

Hvernig kom það t i l  að þið 
fenguð hlutverkin í myndinni?
„Mér var boðið að koma í prufu, 
sem og ég gerði og svo var ég 
boðuð í aðra prufu vikunni seinna 
og beint eftir hana bauð Óskar Þór 
Axelsson leikstjóri mér hlutverkið 
en ég leik Dagnýju, sem er fyrrver-
andi fegurðardrottning, sem hefur 
leiðst inn í undirheima Reykja-
víkur,“ svarar María Birta. 

„Það kom þannig til að Óskar 
kallaði mig í prufu í New York 
þegar hann var sjálfur staddur þar 
í námi. Ég fór í prufuna til hans fyrir 
annað hlutverk í myndinni en fékk 
síðan hlutverk Stebba sækó í kjöl-
farið. Ég las bókina fyrir prufuna og 
þótti hún spennandi.“ 

Þurftir þú að rifa kjaft í pruf-
unni, Þorvaldur? „Já, þetta var 
mikið slangur en karakterinn Stebbi 
sækó er ekki grjótharður gæi. 

Hann er gæi sem kemur að 
vestan og fer ranga leið í l íf-
inu af því að hann á erfitt með 
að segja nei en Tóti æskufé-
lagi hans frá Ólafsvík dregur 
hann inn í ákveðið sendlastarf.“
María Birta, hvað ráðleggur þú 
fólki sem vill leika í bíómyndum 
eins og þú? „Það er erfitt fyrir mig 

að gefa mörg ráð, en það skipt-
ir máli að vera opinn, hreinskilinn 
og óhræddur í prufum, svo ef þér 

býðst að koma í prufu, gerðu bara 
þitt besta,“ segir María áður en 
þau rjúka bæði í fleiri viðtöl.

Lífið hitti Maríu Birtu Bjarnadóttur og Þorvald Davíð Kristjánsson sem eru á meðal 
leikara í aðalhlutverkum í kvikmyndinni Svartur á leik sem var frumsýnd í gærkvöldi.

Leikararnir María Birta og Þorvaldur Davíð. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

REIF KJAFT Í PRUFUNNI

Að námskeiðinu standa m.a. læknar, hjúkrunarfræðingar, 
sjúkraþjálfarar, næringarfræðingur, íþróttafræðingar og sálfræðingar.

Ætlar þú að 
breyta um lífsstíl?

Heilsulausnir henta ein-
staklingum sem glíma við 
offitu, hjartasjúkdóma og/
eða sykursýki. 
Hefst 12. mars

Kynningarfundur 7. mars kl. 20:00  
Allir velkomnir
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AUGLÝSING: Saints kynnir Kringlunni og SmáralindHAMINGJUHORNIÐ

Hvað gerir þú til að tæma hugann eftir erfiða vinnuviku? Að fara út 
að hlaupa er ein sú besta leið sem ég þekki til að draga úr stressi og 
streitu, skemmtilegast er að hlaupa með góðri vinkonu og fara yfir 
það helsta sem á daga okkar hefur drifið í leiðinni. Ég slappa þó allt-
af best af þegar ég er í faðmi fjölskyldunnar og ég tala nú ekki um ef 
við förum í Skorradalinn í sumarbústað foreldra minna, þar er yndis-
legt að vera.

Hvernig hleður þú batteríin? Golfið er ómissandi á sumrin, golfhringur 
í lok vinnudags er frábær hugleiðsla og fyllir á súrefnistankinn í leið-
inni. Jógatími í Yogashala hjá Ingibjörgu vinkonu minni er allra meina 
bót og hefur oft bjargað minni líkamlegu og andlegu heilsu. Nú ef 
ekki gefst tími til að nota neina af ofangreindum aðferðum er það 
bara góð öndunaræfing áður en stigið er inn á heimilið til þess að 
skilja nú örugglega vinnuna eftir fyrir utan.

Hugleiðir þú eða notast þú við aðrar aðferðir til að rækta hugann? Er 
tiltölulega nýbyrjuð að stunda hugleiðslu markvisst og stefni að því 
að þjálfa mig enn frekar í þeirri list. 

Viltu deila með okkur uppáhalds hamingjukvóti? Sá neikvæði sér 
erfið leikana í öllum tækifærum. Sá jákvæði sér tækifærin í öllum 
erfiðleikum. Brahma Kumaris.

Þórey Vilhjálms-
dóttir fram-
kvæmdastjóri 
borgarstjórnar-
flokks Sjálfstæðis-
flokksins

Frumsýning bíómyndarinnar Svartur á leik fór fram í Smárabíói í gærkvöldi. Margt 
var um manninn og gestir í sínu fínasta pússi. MYNDIR/SIGURJÓN RAGNAR

FLOTTAR Á FRUMSÝNINGU

Til í 3 litum, svart, drappað og beinhvítt. 
st. 36-40 
verð:  9.990
Fást í Kringlunni og Smáralind.

Til í 2 litum gulur og 
appelsínugulur 
st. 36-40
verð:  9.990 
Fást í Kringlunni og 
Smáralind.

50%  
afsláttur af öllu

Rým ingar  sala

Lokum kl 5 á laugardag!

og allt á að seljast

Skeifan 3j | Sími 553 8282 | www.heilsudrekinn.is

Te og 
  tesett

Margskonar te við:
· orkuleysi
· svefnleysi
· hægðartregðu
· grenningu
· minkun kolesterols
   o.fl.  o.fl.

Margs
· orkuley
· svefnle
· hægða
· grenni
· minkun

o.fl. o

TILBOÐ

ESTER 
ÓLAFSDÓTTIR

MARÍA BIRTA MARGRÉT 
ERLA MACK

DÓRA BJÖRG 
MARINÓSDÓTTIR

ARNA 
PÉTURSDÓTTIR

SOFFÍA 
JÓHANNESDÓTTIR

SIGRÍÐUR SÓL 
BJÖRNSDÓTTIR



Sex sérhannaðar línur fyrir slétt -, ljóst og dökkt 
hár, krullur, raka og lyftingu

Icepharm
a

KONUR
SÉRHANNAÐ FYRIR

Gefur góðan raka og nærir endana vel

SÉRHANNAÐ FYRIR

SÍTT HÁR

Hentar karlmönnum á öllum aldri

SÉRHANNAÐ FYRIR

KARLMENN

Sölustaðir Trevor Sorbie: 
Apótek, Hagkaup, Fjarðarkaup, og Samkaup.

Hannað af hinum heimsfræga og margverðlaunaða 
hárgreiðslumeistara Trevor Sorbie, á verði sem kemur á óvart.

Fylgstu með okkur á facebook.com/trevorsorbieiceland 
þar sem þú færð góð ráð, ítarlegar upplýsingar um 

vörurnar og jafnvel óvænta glaðninga
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FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

HEFST Á SUNNUDAG KL. 21.05 Á STÖÐ 2

GOLDEN GLOBE
BESTI DRMAÞÁTTURINN 2012
BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

Nú styttist í 30 ára starfsafmæli 
þitt sem fjölmiðlamaður. Ef þú 
lítur um öxl og skoðar fjölmiðla-
feril þinn í nokkrum orðum? Ég 
hef gegnt ábyrgðarstöðum, störf-
um varafréttastjóra og fréttastjóra, 
bæði á fréttastofu Stöðvar tvö og 
Bylgjunnar og á fréttastofu Sjón-
varpsins. Auk þessa hef ég fram-
leitt framleitt einar fimm sögulegar 
heimildarmyndir sem sjálfstæður 
framleiðandi og einnig heimildar-
myndir um önnur efni s.s. börn með 
Downs-heilkenni og fleira. Ég hef 
einnig verið fréttaþulur á þriðja ára-
tug og því tíður gestur á heimilum 
fólks, enda heilsa mér margir eins 
og gömlum og góðum vini. Það er 
notalegt. 

ELÍN STEFÁNSDÓTTIR HIRST
ALDUR: 51 ára

STARF: Sjálfstætt starfandi fjölmiðla-
kona. 

MENNTUN: BA í blaðamennsku, MA í 
sagnfræði.

MAKI: Friðrik Friðriksson, hagfræðing-
ur og sjónvarpsstjóri Skjásins.

BÖRN: Friðrik Árni Friðriksson Hirst, 
lögfræðingur hjá lögfræðistofunni 
Juris en kona hans er Vigdís Margrétar 
Jónsdóttir. Stefán Hirst Friðriksson, 
stjórnmálafræðinemi og íþróttafrétta-
maður á visir.is. en kærastan hans 
heitir Guðrún Valgerður Þórarinsdóttir. 

LÍFSSTÍLL: Ég reyni að borða hollan 
mat, mikið grænmeti, drekka mikið af 
vatni, hreyfa mig mikið og fara alltaf 
snemma að sofa.   

HORFIR TIL 
BESSASTAÐA
Elín Hirst gefur sér góðan tíma til að sinna ömmuhlut-
verkinu með eins árs gamalli sonardóttur sinni, Margréti 
Stefaníu Friðriksdóttur Hirst, ásamt því að huga að góð-
gerðamálum og framtíðinni. Þá rifjar hún upp eftirminni-
leg atvik á þrjátíu ára löngum farsælum fjölmiðlaferli.

Framhald á síðu 8

Það eru hins vegar 
ýmis ljón á vegin-
um. Fyrsta ljónið er 
núverandi forseti. 
Ætlar hann að gefa 
kost á sér í fimmta 
sinn eður ei. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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SOHO/MARKET
Á FACEBOOKGrensásvegur 8, sími 553 7300 Opið mán–fös 12–18 og laugd 12–17

Hvað stendur upp úr þegar þú 
lítur til baka? Það sem stendur 
upp úr er skemmtilegur og skapandi 
starfsferill með hæfileikaríku og flottu 
fagfólki. Ég hef kynnst þvílíku úrvals-
fólki í gegnum störf mín á fjölmiðl-
unum sem myndi sóma sér vel hvar 
sem væri í heiminum. Ég sá þetta 
best þegar ég vann með teymi frá 
bandaríska fréttaskýringaþættinum 
60 mínútur frá CBS í tengslum við 
eldgosið í Eyjafjallajökli en Þorvarð-
ur Björgúlfsson, eigandi kvikmynda-
fyrirtækisins Kukls, sá um þá heim-
sókn og ég aðstoðaði hann. Íslenska 
sjónvarpsfólkið í þeim leiðangri var í 
heimsklassa, og þarna vorum við að 
vinna með heimsmeisturunum í sjón-
varpsþáttagerð ef svo má að orði 
komast. 

Áttu eftirminnilegt augnablik 
á skjánum sem þú vilt deila með 
okkur? Ég held að það erfiðasta 
sem ég hef upplifað sé þegar við 
fluttum Sjónvarpið af Laugavegi 176 
upp í Efstaleiti árið 2000. Við tókum 
um leið í gagnið nýtt útsendingakerfi 
sem stríddi okkur mikið fyrstu vik-
urnar. Eitt kvöldið sem oftar var ég 
fréttaþulur og ég held að ég hafi verið 
meira og minna á skjánum í 30 mín-
útur að biðja fólk afsökunar og biðja 
það um að hafa biðlund því nýja kerf-
ið var kolstíflað og engar fréttir birt-
ust á skjánum. Þetta var mikil þolraun 
og mig langaði mest að skríða undir 
fréttaborðið og fela mig. 

Lá alltaf fyrir að fara í fjölmiðla? 
Nei, alls ekki. Ég byrjaði í viðskipta-
fræði en leiddist námið og hætti eftir 
eitt ár og kom mér til útlanda í há-
skóla. Það var gríðarlega mikilvæg 
lífsreynsla fyrir mig að fara til út-
landa í nám rúmlega tvítug og brjóta 
allar brýr að baki mér því foreldrum 
mínum leist ekkert sérlega vel á blik-
una í fyrstu, en svo skilaði ég mér 
heim með háskólagráðu, þeim til 
mikils léttis, auk þess sem ég hafði 
kynnst hinum stóra heimi og lært að 
standa á eigin fótum, og ég hef búið 
að því alla tíð.

Hvaða lærdóm hefurðu helst 
dregið af reynslu þinni í fjölmiðl-
um? Pólitík er eitur inni á fjölmiðl-
um. Þá á ég við bæði flokkapólitík, 
eigendapólitík eða aðra sérhags-
munapólitík. Fréttastofur eru ekk-
ert annað en fólkið sem þar starfar. 
Því eru stöðug opin skoðanaskipti, 
gagnrýni á fréttamat og vinnubrögð 
lífsnauðsynleg inni á hverri frétta-
stofu sem vill kallast hlutlæg. Öflug-
ar fréttastofur sem fara að líta of stórt 
á sig og gleyma þessu eru hættuleg-
ar fyrir lýðræði og tjáningarfrelsið í 
landinu. Hvað Ríkisútvarpið varð-
ar hef ég áhyggjur af því að verið sé 

að gera það of háð valdhöfunum, en 
fjármunir til þess eru í raun skammt-
aðir úr fjármálaráðuneytinu nú um 
stundir. Gömlu afnotagjöldin voru að 
mörgu leyti skárra kerfi og tryggðu 
betur fjárhagslegt sjálfstæði RÚV.  

Ertu hætt í fjölmiðlum? Nei, hreint 
alls ekki. 

Hefur þú upplifað það að vera 
þekkt á Íslandi? Já, nokkrum sinn-
um. Helst var það þegar ég fór á 
skemmtistaði, en ég hætti því bara. 
Þá vildi fólk fara að ræða um ýmsa 
persónulega hluti eins og hvernig ég 
klæddi mig og hvernig hárið á mér 
væri. Mér fannst þetta mjög óþægi-
legt. 

Hvernig upplifun er það að vera 
kona sem hefur klifið metorðastig-
ann? Æ, mér finnst þessi metorða-
stigi ósköp mikið hjóm. Það eina sem 
ég vil er að láta gott af mér leiða og 
fá að starfa í friði við það sem mér 
finnst skemmtilegast og geri best. 
Ég hef enga sérstaka þörf fyrir að 
ráða og stjórna, en axla auðvitað þá 
ábyrgð sem mér er falin með glöðu 
geði, ef ég á annað borð tek að mér 
slík verkefni. 

Hvernig hefur gengið að tvinna 
saman álagsvinnu og uppeldi 
barna þinna? Ég var oft þjökuð af 
samviskubiti gagnvart börnunum 
mínum þegar þau voru lítil. Vinn-
an var svo krefjandi og vinnutíminn 
svo ófjölskylduvænn, fram á kvöld og 
um helgar. Ég held hins vegar að ég 
hafi verið góð mamma og naut þess 
að vera með sonum mínum í öllum 
mínum frístundum. Við höfum alltaf 
verið miklir vinir og mjög samrýmd og 
ég man að ég skrapp oft í hádeginu 
og við fórum og fengum okkur pitsu 
eða hamborgara til að stytta daginn. 

Nú ertu orðin amma – hvernig til-
finning er það? Það er mjög góð til-
finning. Sonardóttir mín heitir Margrét 
Stefanía Friðriksdóttir Hirst og er eins 
árs. Við erum miklar vinkonur og oft 
að bralla eitthvað saman. Við kubb-
um mikið, púslum og lesum. Dýrin í 
Hálsaskógi eru í miklu uppáhaldi hjá 
okkur um þessar mundir en Margrét 
er stundum svolítið hrædd við Mikka 
ref. Við erum oft mjög menningarleg-
ar og förum til dæmis í barnadeild-
ina í Borgarbókasafninu og dund-
um okkur. Um daginn fórum við og 
skoðuðum Alþingi og Dómkirkjuna og 
svo vorum við teknar tali á Austur-
velli af sjónvarpsmönnum sem voru 
að spyrja okkur um einhver banka-
hrunsmál. Margrét Stefanía er því 
orðin mjög meðvitaður þjóðfélags-
þegn aðeins ársgömul. Margrét Stef-
anía er líka svo heppin að eiga afa 
sem er mjög duglegur að passa hana 
og yndislega móðurömmu og afa 
sem bera hana á höndum sér. 

Hvað gerið þið fjölskyldan helst 

Framhald af síðu 6

saman í fríum? Við förum á skíði og 
göngum á fjöll með hundinn á sumr-
in. Ég er mjög hrifin af gönguskíðum 
en ég er líka þokkaleg á svigskíðum. 

En hvað gerir þú til að rækta 
sjálfa þig? Stunda jóga og hreyfi 
mig.

Nú varstu stödd á Ísafirði í vik-
unni – hvað ertu að takast á við 
þessa dagana? Það er leyndarmál 
hvað ég var að gera á Ísafirði, en 
kemur í ljós í haust. Annars er ég að 
skipuleggja fleiri fjölmiðlanámskeið 
fyrir konur sem vilja auka færni sína 
í að fara í sjónvarpsviðtöl. Ég er búin 
að fara í gegnum svona námskeið 
með fimmtíu konum frá áramótum, 
læknum, prestum, verkfræðingum, 
lögfræðingum og endurskoðend-
um. Námskeiðið er fyrir konur því 
ég vil stuðla að því að auka þátt-
töku kvenna í opinberri umræðu. Mér 
finnst of fáar konur tilbúnar að tjá sig 
og það vil ég laga. Við eigum svo 
margar frábærar konur á öllum svið-
um samfélagsins. Ég held að marg-
ar okkar séu með fullkomnunaráráttu 

og við óttumst að standa okkur ekki 
nógu vel ef við gefum kost á okkur 
í sjónvarpsviðtal. Það eru óþarfa 
áhyggjur en oft þarf bara eitt kvöld-
námskeið til að yfirvinna þennan ótta. 
Þá er ég að undirbúa ásamt fleira 
góðu fólki, þar á meðal konunum í á 
Allra vörum, LSH, Umhyggju og RÚV 
að hleypa af stað stórri landssöfnun 
í haust til að opna miðstöð sem að-
stoðar veikustu börnin okkar í land-
inu, börn með sjaldgæfa, alvarlega, 
langvinna sjúkdóma, sem sum þurfa 
öndunarvél til að geta lifað. Þetta 
eru um 50 börn hér á landi en þessi 
hópur hefur stækkað mikið á síðustu 
tíu árum. Börn með slíka sjúkdóma 
lifðu ekki af áður fyrr en gera það í 
dag, en eiga afar erfitt líf sem og fjöl-
skyldur þeirra. Þetta er verkefni sem 
brennur á okkur árið 2012 að mæta 
þörf sem nú er brýn að hlúa betur 
að allra veikustu börnunum okkar. Ég 
er reyndar í fleiri slíkum verkefnum, 
til dæmis á vegum Mæðrastyrks-
nefndar Reykjavíkur. Svo í dag fer 
dágóður tími hjá mér í hverri viku í 

UPPÁHALDS
Dekur: Að sofa út.
Líkamsrækt: Að fara út að labba með 50 
kílóa hundinn minn, helst klukkutíma á 
dag, og hafa taumhald á honum. Það 
er mjög góð líkamsrækt. 
Veitingastaður: Austur Indíafélagið. 
Verslun: Nostalgía skipar sérstakan sess 
hjá mér eftir að ég keypti þar notaða 
kápu úr kálfskinni, sem er einhver fal-
legast flík sem ég á og kostaði aðeins 
15 þúsund krónur. Annars er ég líka 
mjög hrifin af Evu og Zöru. Ég hef hins 
vegar keypt lítið af fötum eftir hrun, 
enda nóg úrval af flottum sjónvarps-
dressum í fataskápnum hjá mér, eftir öll 
þessi ár í sjónvarpi. 
Hönnuður: Mundi, að sjálfsögðu, eftir að 
ég klæddist kjól frá honum á Eddunni 
sem var svo fallegur.
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Bókaðu beint á heimsferdir.is

í allt sumar!

Bodrum hefur slegið í gegn!

Bókaðu strax og tryggðu þér10.000 kr. afsl.á mann á völdum dagsetningumGildir til 10. mars

Skráðu þig í netklúbb 
Heimsferða á heimsferdir.is

Bók ð

Tyrkland

margir vina okkar eru þekktir sjálf-
stæðismenn. Ég á mig sjálf. 

Nú ert þú ein þeirra kvenna sem 
nefnd hefur verið á nafn í for-
setaumræðunni – að öllu gamni 
slepptu, er það eitthvað sem þú 
getur raunverulega hugsað þér að 
skoða? Já, það get ég. Það eru hins 
vegar ýmis ljón á veginum. Fyrsta 
ljónið er núverandi forseti. Ætlar 
hann að gefa kost á sér í fimmta sinn 
eður ei. Hann stóð illa eftir hrunið, 
og tengsl hans við almenning höfðu 
beðið skaða, en svo hefur hann náð 
aftur sambandi við fólkið í landinu til 
dæmis með því að efna til þjóðarat-

kvæðagreiðslu um Icesave-samning-
inn. En að mínum dómi er þetta orðið 
ágætt eftir sextán ár í embætti. Það 
þarf að hleypa frískum vindum inn á 
Bessastaði. Fleiri ljón eru á veginum 
fyrir hugsanlega forsetaframbjóð-
endur. Kostnaður við slíkt framboð 
er óheyrilegur og fjármálin voru fram-
bjóðendum árið 1996 þrautin þyngri. 
Síðast en ekki síst er afar óljóst um 
stöðu forseta Íslands í framtíðinni 
vegna boðaðra stjórnarskrárbreyt-
inga. Hvað mig sjálfa snertir þá hef 
ég ekki hugmynd um hvort ég hefði 
eitthvað fylgi meðal kjósenda, en það 
er að sjálfsögðu lykilatriði. Ég gef því 

minni líkur en meiri að ég verði næsti 
húsráðandi á Bessastöðum, segir 
Elín og kímir. 

Hvaða áherslur leggur Elín Hirst 
forseti Íslands á? Ég vil færa for-
setaembættið nær fólkinu í landinu 
þar sem forsetinn yrði fremstur á 
meðal jafningja sem ynni með þjóð-
inni að hinu góða hverju nafni sem 
það nefnist. Svo einfalt er það. Allt 
annað yrðu praktísk úrlausnarefni 
með þetta meginþema. 

Hverjar eru þínar fyrirmyndir og 
af hverju? Forfeður mínir sem þorðu 
að taka þá áhættu að flytja til Vest-
urheims með fjögur ung börn í leit 

að betri lífskjörum, sem þeim tókst. 
Þetta fólk sem ekkert átti var líka 
annálað fyrir góðmennsku, gjafmildi 
og hjálpsemi við þá sem þurftu á að 
halda.  

Hvar sérðu þig eftir 10 ár? Ætli 
við Margrét Stefanía verðum ekki að 
bauka eitthvað skemmtilegt saman 
með hinum barnabörnunum sem þá 
hafa bæst í hópinn. 

Eitthvað að lokum? Já, þú vilt að 
ég nefni einhverja speki og í því sam-
bandi er ég mjög hrifin af því sem 
Albert Einstein sagði: að árangur 
væri 1% snilli og 99% vinna. Þetta 
finnst mér afar gott veganesti í lífinu.

sjálfboðastörf tengd mannúðarmál-
um, sem er mjög gaman og gefandi. 
Einnig er ég að ljúka við gerð heim-
ildarmyndar um stofnfrumur ásamt 
Ásvaldi Kristjánssyni kvikmynda-
gerðarmanni sem er afar spennandi 
og skemmtilegt verkefni. 

Þú varst viðloðandi pólitík fyrir 
allmörgum árum hjá Sjálfstæðis-
flokknum, geturðu hugsað þér að 
fara aftur í pólitíkina? Nei, ég hef 
aldrei verið í pólitík, nema að ég slys-
aðist inn í stjórn Heimdallar þegar 
ég var rúmlega tvítug en var fljót að 
hætta þar vegna starfa minna sem 
blaðamaður. Flokkapólitík og hags-
munagæsla í tengslum við hana fer í 
raun mjög gegn mínu eðli. Ég hugsa 
eins og fréttamaður, vil alltaf skoða 
allar hliðar, þess vegna valdi ég líka 
fréttamennsku sem ævistarf. Það 
fer oft í taugarnar á eiginmannin-
um sem er mjög pólitískur og mikill 
sjálfstæðismaður hvað ég læt illa að 
stjórn. Samt hefur sá stimpill loðað 
við mig alla tíð að ég sé eldheitur 
sjálfstæðis maður, líklega af því að 
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Hver er konan? Þórdís Jóhanns-
dóttir heiti ég og er 28 ára gömul, 
móðir tveggja barna, Sævars 
Más, 8 ára og Ingu Dísar, 4 ára.  

Starf? Í dag starfa ég hjá Barna- 
og fjölskylduljósmyndum  í Kópa-
vogi. Hlutverk mitt er að fylgjast 
með rekstri fyrirtækisins og sjá til 
þess að við höfum nóg að gera. 
Þar kemur margt fólk sem gaman 
er að hitta og mikið skemmtilegt 
um að vera.  

Bakgrunnur/menntun? Ég er verk-
fræðingur að mennt. Lauk B.Sc.-
námi í iðnaðarverkfræði 2007 og 
M.Sc. í iðnaðarverkfræði 2011 við 
Háskóla Íslands. Ástæðan fyrir 
því að ég valdi verkfræði umfram 
annað nám var sú að mér var tjáð 
að þá væru mér allar leiðir færar 
og ég gæti starfað við hvað sem 
er í framtíðinni. Það er svo sann-
arlega rétt. Í náminu lagði ég 
áherslu á nýsköpun, framleiðslu-
ferli og stjórnun. 

Draumaverkefnið? Spunadís er 
litla draumaverkefnið mitt – það 
stendur fyrir hálsmen, kraga og 
fylgihluti sem ég hanna til að festa 
á kjóla og aðrar fallegar flíkur.

Hvaðan kemur nafnið Spunadís? 
Það er allt fullt af dísum í kring-
um mig. Við erum dísir í fjóra ætt-
liði og það kom ekki annað til 
greina en bæta einni í hópinn. 
Það var svo ein vinkona mín, sem 
mér þykir vænt um, sem kom 
strax með nafnið Spunadís, enda 
er hönnunin spunnin áfram hverju 
sinni. Ég þurfti ekki að hugsa mig 
lengi um.

Af hverju varð svona hönnun fyrir 
valinu? Ég hafði um nokkurt 
skeið hannað og saumað þæfð-
ar ullarvörur með mömmu minni. 
Mamma er sérstaklega nákvæm 
og vandvirk. Hún kenndi mér 
það að það borgar sig aldrei að 
flýta sér. Við unnum vel saman. 
Ég passaði upp á að halda fram-
leiðsluferlinu gangandi og hún 
passaði upp á vandvirknina og 
gæðin.

Hefurðu alltaf verið fagurkeri? Ég 
man eftir sjálfri mér frá þriggja 
ára aldri þar sem ég var bæði 
saumandi og skapandi. Fjög-
urra ára kenndi amma mín mér 
að prjóna og átta ára prjónaði ég 
mína fyrstu peysu. Á unglingsár-

unum saumaði ég á mig kjóla í 
stórum stíl. Þegar ég varð ólétt af 
fyrra barninu mínu átti ég prjónuð 
ungbarnaföt í stöflum. Auðvitað 
deildi ég áhuganum með vinum 
og kunningjum og kenndi mörgum 
þeirra að prjóna. 

Móðurhlutverkið í bland við fram-
ann, hvernig gengur að tvinna 
það saman? Það gengur ótrú-
lega vel að tvinna saman barna-
uppeldi, vinnu og áhugamál. Ég 
hef til dæmis mikið úthald í að 
sitja úti á róló tímunum saman því 
saumadótið er ávallt meðferðis. 
Ég hugsa að við þrjú gefum hvert 
öðru innblástur og vangavelturnar 
um lífið og tilveruna eru stórar og 
yfirgripsmiklar.

DAGUR Í LÍFI

ATHAFNAKONAN

ALLAR LEIÐIR FÆRAR 
EFTIR VERKFRÆÐINA

7.00-8.00 Fer á fætur! Tím-
inn veltur svona aðeins 
á því hve lengi ég vann 
kvöldinu áður.  Svara  
e-mail og undirbý morgun-
verð.

8.45 Geng með Ronju í 
skólann.

9.00 Fer á góða æfingu í 
World Class í Ögurhvarfi 
eða hleyp hring í kringum 
Elliðavatn.

11.00 Hitti grafíska hönn-
uðinn minn, hana Blæ 
Guðmundsdóttur sem 
vinnur með mér að nýju 
heimasíðunni minni, 
Yesmine.com eða Yes-
mine.is sem fer í loftið í 
næstu viku á sama tíma 
og þessari seríu af mat-

reiðsluþáttunum mínum á 
RÚV lýkur.

13.00 Snæði ljúffengan há-
degisverð á Ginger í Síðu-
múla með góðum vinum.

14.30 Skipulagsfundur fyrir 
Bollywood-árshátíð. 

15.00 Kaupi matvæli 
fyrir matreiðslunámskeið 
kvöldsins.

16.00 Næ í Ronju, dóttur 
mína. Við fáum okkur snarl 
og förum á fimleikaæfingu.

17.30 Keyri til Keflavíkur.

18.00-22.00 Kenni ind-
verska matargerð á mat-
reiðslunámskeiði.

22.30 Held heim á leið.

Yesmine Olsson

Sjá nánar á visir.is/lifid

MYND/ÚR EINKASAFNI

FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR



100.000 kr. gjafakort í Debenhams 

og meikóver-dagur með Kalla

100.000 kr. í Debenhams

Meikóver-dag með Kalla

Fjölda annarra vinninga
Nýjasta Senseo kaffivélin frá 
Heimilistækjum og ársbirgðir 
af Merrild eða Senseo kaffi

og freistaðu gæfunnar

Safnaðu fimm toppum af Merrild eða Senseo 
kaffipokum og þú gætir unnið:

Þér er boðið að taka þátt í skemmtilegum leik sem getur fært þér stórkostlegan vinning.

Safnaðu 5 toppum af Merrild 

Sendu 5 toppa 
af Merrild eða 

Senseo-pökkum fyrir 
17. mars til:
Merrild

Pósthólf 78
130 Rvk 
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Engin málamiðlun í gæðum

Fæst í apótekum, heilsubúðum og Fríhöfninni.
Rannsóknir staðfesta árangur  -  www.celsus.is

nni.

1 hylki á dag. 

Virkar strax! 

Eykur styrk og þol vöðva
                                      Betri árangur!

Vöðvabólga og stirðleiki
Byltingarkennt andoxunarefni !!
Lagar fljótt vöðvabólgu, stirðleika, eymsli, harðsperrur
og sinaskeiðabólgu.  Gefur aukna mýkt og vellíðan.
Eykur styrk og þol vöðva. Greinilegur  árangur við 
líkamsrækt, álagsvinnu og ferðalög.

Íþróttafólk og sjúkraþjálfarar mæla með AstaZan

AstaZan styrkir einnig húðina sem verður 
fallegri og fyrr brún í sól eða ljósabekk.

Fæst í apótekum, heilsubúðum, Fríhöfninni, 
Krónunni, Hagkaup og Nettó.

Hefur þú alltaf verið áhugamann-
eskja um heilsu? Í raun fór ég ekki 
að hugsa almennilega um heils-
una fyrr en ég eignaðist mitt fyrsta 
barn. Þá þurfti ég að létta mig 
og áttaði mig á því hvað samspil 
matar og hreyfingar er mikilvægt. 

Hvaða hreyfingu stundar þú? Ég 
kenni Þol og styrk og Tabata 
ásamt Súperformsnámskeiði í 
World Class. Þess á milli fer ég í 
göngutúra og sund með fjölskyld-
unni. Svo á vorin finnst mér ofsa-
lega gott að draga fram hlaupa-
skóna.

Hvað hreyfir þú þig að meðaltali oft 
í viku? Ég kenni sex til sjö sinnum 
í viku og læt það nú oftast duga.

Hvað er það við líkamsræktina 
sem heillar þig? Að byrja dag-
inn á góðu púli við góða tónlist 
er dásamleg byrjun á deginum. 
Fyrir utan hvað tilfinningin er góð 
þá getur maður líka fengið sér að 
borða með góðri samvisku.

Hefurðu lent í því að fá leið á 
henni? Áður fyrr fann ég ekki 
hvaða hreyfing hentaði og pass-
aði ekki að taka mataræðið í gegn 
um leið. Þá hélt ég aldrei lengi út 
í neinu og missti móðinn fljótt í 
ræktinni.

Hvað gerirðu þá? Ég passa í raun 
alltaf upp á að breyta reglu-
lega um prógram ef ég er að æfa 
sjálf. Lyfti lóðum, út að hlaupa 
og synda. Mér finnst langbest að 

hafa hreyfinguna ekki of einhæfa 
og reyna að koma líkamanum á 
óvart. Ekki dunda sér of mikið 
á hlaupabrettinu dag eftir dag. 
Aðalatriðið er auðvitað að hafa 
gaman af því sem maður gerir.

Hvað gerirðu til að dekra við 
kroppinn? Mér finnst dekur og for-
réttindi að komast í góðan göngu-
túr eða í heitan pott. Algjör lúxus 
ef ég hef tíma í að fara í morgun-
pólitíkina og slúðrið með körlun-
um í heita pottinum á Nesinu.

Hvað telurðu mataræðið vera stór-
an þátt í því að vera heilsuhraust-
ur? Best er að hafa gott jafn-
vægi á mataræðinu og hreyfing-
unni. Mataræðið skiptir gríðarlegu 
máli ef markmiðið er að grenn-
ast, styrkja sig eða hafa orku 
í annasaman dag. Hins vegar 
hreyfi ég mig að stórum hluta til 
að geta leyft mér af og til „hið 
syndsamlega“ enda er ég algjör 
súkkulaðigrís.

Hvaða ráð geturðu gefið þeim sem 
bera fyrir sig tímaskorti og setja 
sjálfan sig á hakann? Það er mikil-
vægt að forgangsraða heilsu og 
hreyfingu framar öllu. Hreyfing og 
hollt mataræði gefur okkur auk-
inn kraft í daginn þó svo það sé 
oft erfitt að byrja. Gott skipulag 
skiptir öllu máli. Segir morgun-
fúla manneskjan sem stillir klukk-
una á 05.45.

Eitthvað að lokum? Að mínu mati 
eru „átök“ ekki mjög gæfuleg-
ar leiðir, nema til þess að ná ein-
hverjum skammtímamarkmiðum. 
Best er að venja sig á betri lífs-
stíl sem endist til frambúðar og 
finna hinn fullkomna milliveg. Mér 
finnst mjög gaman að setja mér 
reglulega markmið og reyna að 
keppast við að ná þeim án þess 
að fara út í neinar öfgar. Við þurf-
um að fara vel með þennan lík-
ama sem á að endast okkur ævi-
langt.

SET MÉR REGLU-
LEGA NÝ MARKMIÐ

EDDA HERMANNSDÓTTIR
ALDUR: 25 ára
BÖRN: Emilía, 4 ára og Sigurður, 1 
árs.
STARF: Nemi í hagfræði, kenni leik-
fimi í World Class og spyrill í Gettu 
betur.
ÁHUGAMÁL: Eyða tíma með fjölskyldu 
og vinum, hreyfing, ferðalög og 
dunda í matargerð og bakstri.

Búnaður mikilvægur 
Góðir hlaupaskór eru án 
efa mikilvægasti búnað-
urinn en skótegund sem 
hentar manni ekki eða skór 
sem eru úr sér gengnir og 
hafa misst alla dempun 
geta ýtt undir meiðsli. 

Jákvætt hugarfar skiptir 
máli
Fyrstu hlaupin geta reynst 
mörgum erfið ekki síður 
andlega en líkamlega. 
Með jákvæðu hugarfari og 
smá aga komast flestir yfir 
fyrsta hjallann eða þar til 
þolið er orðið gott. Mikil-
vægt er að fara rólega af 
stað og alls ekki ætla sér 
of mikið í byrjun. 

Mataræðið spilar stóra 
rullu 
Hollt og fjölbreytt mat-
aræði er nauðsynlegt sam-
hl iða hlaupunum. Kol-
vetni eru helsti orkugjafi 
okkar á hlaupum og því 
þurfa hlauparar og annað 
þolíþróttafólk oft að auka 
hlutfall þeirra í mataræð-
inu. Það þýðir þó ekki að 
þeir sem eru að byrja að 
hlaupa ættu að borða stóra 

skammta af pasta og brauði 
í öll mál. Það skiptir meira 
máli að velja fjölbreyttar og 
næringarríkar fæðutegundir.

Teygjur nauðsynlegar
Ég mæli með því að fólk 
skokki mjög rólega eða 
labbi í fimm til tíu mínút-
ur eftir hverja æfingu en þá 
verður maður yfirleitt fersk-
ari í skrokknum á næstu 
æfingu. Síðan er mikil-
vægt að taka góða stund 
eftir allar æfingar og teygja 
á helstu vöðvum líkam-
ans og þá sérstaklega lær-
vöðvum, mjöðmum, rassi 
og kálfum. 

Huga að reglulegri öndun 
Byrjendur ættu að reyna 
tileinka sér góðan hlaupa-
stíl en hann snýst einna 
helst um að slaka vel á í 
efri hluta líkamans. Líkam-
inn á að vera uppréttur og 
handleggir og axlir alveg 
slakar en láta mjaðmir 
og fætur sjá alfarið um 
hlaupahreyfinguna. Reglu-
leg öndun hjálpar manni 
að slaka á. 

HEILSUHEIMUR

Elísabet, sem segir áhorfendum 
Stöðvar 2 hvernig viðrar, veit meira 
en margur hlaup en hún hefur tekið 
þátt í sex maraþonhlaupum frá árinu 
2005 og hlaupið Laugaveginn síðast-
liðin þrjú ár.

HLAUPARÁÐ 
ELÍSABETAR

Sjá nánar á visir.is/lifid

MYND/EINKASAFN EDDU

MYND/365 MIÐLAR



SAFFRAN hefur gert styrktarsamning við sex íslenska afreksmenn 
í íþróttum í þeim tilgangi að mæta kostnaði þeirra við vandaðan 
undirbúning fyrir Ólympíuleikana í London 2012.

Með stolti lýsir Saffran yfir stuðningi sínum við Kára Stein 
Karlsson maraþonhlaupara.

Skoðaðu leið Kára Steins á leikana á leidin.saffran.is
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Glæsileikinn var allsráðandi á Ímark hátíðinni sem fram fór í Hörpu á föstudags-
kvöldið. Lífið forvitnaðist um flottan klæðnað gesta.

DRESSIN Á LÚÐRINUM

SÓLEY KRISTJÁNSDÓTTIR 
VÖRUMERKJASTJÓRI 
ÖLGERÐARINNAR

HÖDD VILHJÁLMSDÓTTIR 
FRÉTTAMAÐUR STÖÐVAR 2 

SIGRÍÐUR 
MARGRÉT 
ODDSDÓTTIR 
FORSTJÓRI JÁ 

KARL LAGERFELD 
FYRIR H&M

GS SKÓR

OROBLU ALL 
COLOURS

ROKK OG RÓSIR

SECOND HAND 
TASKA

TOPSHOP

ZARA

MANGO

ARMANI 
EXCHANGE

H&M

ANTIPAST

ISABEL MARANT

MADRAS 
BY A.P.C. 

FARMERS 
MARKET

MAC

HUGO BOSS

BOSS 
ORANGE

EVA

SHE

VÍK PRJÓNS-
DÓTTIR

SPAKSMANNSSPJARIR

BOSS

CHIE MIHARA

NIVEA

HLÍN REYKDAL/
KIOSK

HALLA HELGADÓTTIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRI HÖNNUNAR-
MIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

KRISTÍN ÁSTA KRISTINSDÓTTIR 
SKRIFSTOFUSTJÓRI JÓNSSON & LE´MACKS

MYNDIR/KRISTINN MAGNÚSSON

Hefst á miðvikudag á Stöð 2

Kate Winslet í glænýrri þáttaröð

H f á ið ik d á S öð 2
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS



VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

243 KR. 
Á DAG

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 ExtraStöð 2, S

Æsispennandi verðlaunaþáttur
frá framleiðendum 24.
HEFST 4. MARS

Idol stjarnan Katharine McPhee

í þáttum frá Steven Spielberg.

HEFST 5. MARS
Spennandi keppni milli íslenskra

hönnuða um starf hjá 66°NORÐUR.

HEFST 21. MARS

Þættir sem færðu Kate Winslet

Emmy og Golden Globe verðlaunin.

HEFST 7. MARS

KAUPTU ÁSKRIFT Á STOD2.IS



LÍFIÐ Á 
FACEBOOKHELGARMATURINN

Hollar amerískar pönnukökur 
að hætti Ágústu Johnson fram-
kvæmdastjóra
„Það tekur enga stund að hræra 
þetta saman og okkur finnst voða 
huggulegt að fá okkur pönnsur á 
sunnudögum og enn betra að vita 
að í þeim eru engin óholl efni og 
fullt af góðri næringu. Tvíburarnir 
mæta iðulega með vinina með sér 
í sunnudagskaffi svo það er þétt-
skipað við eldhúsborðið og stafl-
inn gengur hratt út. Ég er ekk-
ert sérlega nákvæm á innihaldinu, 
nota það sem til er í skápunum. 
Stundum sleppi ég haframjölinu 
og set kannski smá bókhveiti í 
staðinn eða nota vanilluskyr ef ég 
á ekki jógúrt,“ segir Ágústa.

HOLLAR AMERÍSKAR PÖNNU-
KÖKUR 
2 bollar fínmalað spelt
½ bolli fínt haframjöl 
2 egg
1 bolli létt Ab mjólk eða hrein 
jógúrt eða vanilluskyr
2 ½ bolli fjörmjólk eða vatn
3 msk. brætt smjör eða góð olía
2-4 msk. hrásykur (má sleppa)
1 tsk. sjávarsalt
2 tsk. lyftiduft (gjarnan vínsteins)
1 tsk. kanill eða vanilludropar

Allt hrært vel saman og þynnt 
e.t.v. með smá meiri fjörmjólk eða 
vatni ef þarf. 
Frábærar með lífrænt ræktuðu 
hlynsírópi og bláberjum. Góðar á 
sunnudögum.

NÍNA SENDIR FÖT 
Nína Björk Gunnarsdóttir, ljósmyndari og 
áhugamanneskja um tísku, kemur reglulega til 
Íslands en hún er búsett í Lúxemborg ásamt 
sambýlismanni sínum og tveimur börnum. Í 
einni heimsókn sinni til Íslands fékk hún þá 
hugmynd að aðstoða tískuþyrsta landsmenn 
með því að taka að sér að kaupa fatnað í Lúx-
emborg og senda heim gegn vægu gjaldi. „Mér 
finnst nú ekki leiðinlegt að kíkja í búðir og svo 
er bara ótrúlega gaman að geta sent föt sem 
ekki fást á Íslandi. Ég er nú helst að fara í H&M 
enda er það svona hagstæðast,“ segir Nína að 
lokum.

facebook.com/Nína-sendir-föt

BREYTIR BORGINNI
Guðlaug Ágústa Halldórsdóttir listakona vinnur 
hörðum höndum að breytingum á veitingasöl-
um Hótel Borgar sem Garðar Kjartansson hefur 
tekið á leigu.

„Okkur langar að færa staðinn í sem uppruna-
legast horf og sýna sögu hússins í gegnum tíð-
ina með myndum og hlutum sem til eru,“ segir 
Guðlaug sem hefur í nægu að snúast þessa 
dagana við að gera upp veitingastaðinn svo 
gestir geti upplifað stemningu sem hæfir hús-
inu eins og þegar Jóhannes Jósefsson glímu-
kappi opnaði staðinn formlega árið 1930 þegar 
Hótel Borg var miðpunktur borgarlífsins. 

NÝTT DOVE MEN+CARE
DOVE MEN+CARE inniheldur rakaeindir (micromoisture) sem hjálpa 
húðinni að viðhalda eðlilegu rakastigi.

Í rakaeindunum eru olíur sem virka um leið og DOVE MEN+CARE 
kemst í snertingu við húðina. Húðin verður ekki fitug viðkomu 
heldur náttúrulega rök og mjúk. 

LÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL Í EIGIN SKINNI



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

Tilboð 790 þús
Möguleiki á visa/euro láni ARCTIC CAT 
M8 141 . Árgerð 2007, ekinn 8 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 790.000. 
Rnr.101968. ásett verð 1090

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

MJÖG GÓÐUR BÍLL.
 NISSAN ALMERA ACENTA. Árgerð 
2006, ekinn aðeins 78.þ km,5 
gírar.Verð áður 1.380.000.- Tilboð 
1.180.000.- Rnr.245173. S:562-1717. Sjá 
fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

Kawasaki Z750. Árg ‘06, ek 11 þ.km. 
Ásett verð 890 þús, tilboðsverð nú 690 
þús!!! #133589

hjól.is
Sími: 577 4565

www.hjol.is

TOYOTA Land cruiser 120. Árgerð 2006, 
ekinn 119 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Alger 
Gullmoli Verð 4.870.000. Rnr.180605.
Uppl. í sima 570-5220 Toyota Kletthálsi.

LEXUS Gs450 hybrid. Árgerð 2006, 
ekinn 86 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 5.490.000. Rnr.131207. Uppl. í 
sima 570-5220 Toyota Kletthálsi.

LEXUS Rx300. Árgerð 2001, ekinn 
180 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.390.000. Rnr.141068. Uppl. í sima 
570-5220 Toyota Kletthálsi.

Notaðir bílar Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

Nissan Navara LE Árgerð 7/2009, ekinn 
34þ.km, ssk, með húsi. Bíll eins og nýr! 
Verð 4.790.000kr. Raðnúmer 152879. 
Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

FIAT Knaus Sunliner 650 lg. Árgerð 
2004, ekinn 18 þ km. Dísil HÚSBÍLL 
MEÐ ÖLLUM ÞÆGINDUM. Verð 
7.500.000. Rnr.104040.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

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

SSANGYONG Rexton rx-320 33”, 
BREITTUR. Árg. 2003, ekinn 108 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur, LEÐUR OG FLEIRA. 
Verð 1.990. þús. Rnr.129675.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Nissan Primera ág 2001 ek. 153 þ. Ný 
yfirfarinn, sparneytinn og rúmgóður. 
Verð 450 þ. Uppl í 6945573

Bjóðum hátækni búnað frá Bigas 
International srl, einum þekktasta 
framleiðanda á gas búnaði fyrir 
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað 
og ísetningu - sparið með MetanLán til 
allt að 48 mánaða. velras.is

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

Til sölu Toyota land cruiser 150gx 33” 
árg.’10, ný dekk og nyjar felgur ek. 
70þús., v. 8,4m. s. 660 4410.

Opel Vectra árg. ‘99, nýsk. ek. 178 þ. 
dráttarkúla, allt nýtt í bremsum, nýtt 
púst. V. 330 þ. Uppl. 694 1034.

 0-250 þús.

Wv golf árg. ‘97 ek. 190þ. er skoðaður 
12. þarfnast smá lagfæringar. Verð 60 
þús. uppl. í s. 897 9252.

 250-499 þús.

Til sölu Jeep Cherokee 1999. 
Nýskoðaður. Ek. 180þ, í góðu standi 
en tjónaður við hægra framhjól. Fæst á 
300þ. skipti mögul. S. 898 5698.

 1-2 milljónir

Honda Accord executive 2,0, ekinn 82 
þús, leður lúga. flott eintak, ásett 2190 
tilboð 1950 s: 7700 800

 Bílar óskast

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.

 Fjórhjól

Polaris outlaw 525 árg. ‘07 Er með 
álstuðara nerfbar í topp standi áhv 
400þús. verð 850þús. S: 775 8638 
eftir kl 18.

 Vélsleðar

Rafstart og bakkgír, gróft belti, ek. rúml 
3þús. km. Fallegur sleði. Tilboð 450þús. 
Uppl. í s. 892 1419.

 Kerrur

Notuð kerra fyrir golfbíl. Tilboð í síma. 
891 8125

 Vinnuvélar

LEIGÐU LENGRI VINNUDAG! 
RAFSTÖÐVAR 4-160KW OG 
LJÓSAMÖSTUR MEÐ 220V ÚRTAKI. 
EINNIG DIESEL VATNSDÆLUR MEÐ 
72m3/klst AFKSÖTUM. DS-LAUSNIR 
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

 Bátar

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

 Varahlutir

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.

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.

GS Varahlutir 
 Sími 567-6744

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

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

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.

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.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 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.

Klippi, felli snyrti tré og runna. Eiríkur 
Sæland garðyrkjufræðingur. Sími: 848 
1723.

 Bókhald

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

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

 Málarar

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

 Húsaviðhald

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla. 
S. 867 7753.
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Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. 
S. 899 3011.

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

 Tölvur

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. S. 
663 0746.

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Ferming 2012
Mikið úrval af hárskrauti Blúnduermar 
frá 2.990,- til 3.650,- Leggings 
frá 1.500,- kjólar og skart Súpersól 
Hólmaseli 2 587-0077 / 567-2077 Erum 
á facebook.

Sérverslun með 
náttúruvænar og andlegar 

vörur
Úrval af saltkristalslömpum, lífrænum 
snyrti- og húðvörum, blómadropum, 
himalaya baðsalti, reykelsum, 
ilmkertum, slökunargeisladiskum, 
englaspilum, o.fl. Ditto, Smiðjuvegi 
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið 
mán-fös 12-18, lau 12-15. www.ditto.

Ódýr heimilstæki
Höfum til sölu notaðar þvottavélar, 
þurrkara og ísskápa. Einnig ódýra 
varahluti í flestar gerðir þvottvéla. 
Síðumúli 37, neðan verðu. S. 845 5976 
- 445 4237.

Til sölu sjálfsk og millikassi í galloper 
árg. 2000. Og uppt. hedd og blokk í 
nissan 1,8 árg. 2002. einnig gamall 
réttingargálgi. Uppl. í s. 8979252.

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Ískápar, þvottavélar. S. 896 8568.

 Óskast keypt

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 
Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í 

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 
13 ( við Austurvöll ), Verið 

velkomin

 Sjónvarp

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

 Tölvur

Acer fartölva til sölu, tilboð óskast. 
Uppl. s. 865 9890

 Til bygginga

Dokaplötur óskast til kaups. Uppl. s. 
844 5169

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

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

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

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

and Dalshraun 13 Hfj Whith 
Bath, kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. www.

leiguherbergi.is

Herbergi til leigu með eldhúsi og 
baði, með þvottavél. Mið. Reykjavík. 
S. 6615219.

Húsnæði til leigu
30 fm. stúdíó íbúð til leigu í Garðabæ. 
Verð 80 þ. innifalið rafm. hiti, húsgögn, 
búnaður í eldhús, internet. 2 flatskjáir, 
2 Dvd spilarar, st. 2, rúv, þvottavél. 
Langtímaleiga. S. 898 2866

Til leigu fyrir reglusaman einstakling. 11 
fm. herbergi, með húsgögnum nálægt 
Kringlunni. Einkatölva, sjónvarp og 
DVD. Leiga 40 þ. á mánuði allt innifalið. 
Uppl. í s. 568 1173 Jón.

Hótelíbúðir til leigu í viku eða mánuð í 
Bæjarhrauni 16 í hfj. Upplýsingar í síma 
899 7004.

2. herb. 70 fm í 105 R.vík. jarðhæð. 
þvottaherb. + ísskápur. S. 860 0360.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 3. Herbergja íbúð til leigu á 
höfuðborgarsvæðinu. Frá og með 1. 
Maí. Öruggar greiðslur og meðmæli 
fylgja. Upplýsingar í síma 8975012 og 
7775444

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

 Gisting

Fallegar íbúðir í Reykjavík til leigu 
fyrir innlenda og erlenda ferðamenn 
nokkrir dagar í senn allt til alls 
velkominn Eyjasól ehf. eyjasol@
internet.is http://apartment-eyjasol.is/ 
S:6989874/8986033

Íbúðir í Barcelona , Costa Brava. Gisting 
og langtímaleiga. www.starplus.is.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Söluturn í rvk óskar eftir starfskrafti 
í hluta eða 100% starf. Uppl. 
magnus1220@hotmail.com

Kvöldvinna
Rótgrófið og traust markaðsfyrirtæki 
óskar eftir fólki á aldrinum 35 - 60+ 
til að vinna við úthringingar 2-5 kvöld 
vikunnar. Fyrirtækið framkvæmir m.a. 
landsafnanir fyrir mörg af stærstu 
félagasamtökum í landinu og fer 
starfið fram frá skrifstofu okkar sem 
staðsett er í Reykjavík. Hæfniskröfur: 
Góð íslenskukunnátta (talað mál) 
Upplýsingar eru veittar virka daga í 
síma 869 0291 milli 14-16 virka daga.

Vantar rafvirkja með sveinspróf í 
verkefni í Noregi. Góð laun í boði. 
Áhugasamir hafið samband við Bjarka í 
S:6921304 eða bjarki@newton.is

Bókari Leitum að reyndum bókara í 
fjárhagsbókhald, fjölbreytt hlutarstarf 
með möguleika á fullu starfi. 
Vinsamlega sendið umsókn á netfangið 
flughotel@gmail.com

 Atvinna óskast

36 ára fjölsk maður með meirapróf 
og vinnuvlélaréttindi vantar vinnu 
7707288 Kjartan.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Aðalfundur Aksturs 
íþróttafélags 

Hafnarfjarðar AÍH
Verður haldin þann 11. mars kl 

13.00 í íþróttahúsinu
við Strandgötu Hfj.

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

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið þegar þér hentar. Engin bið nema 
þegar talað er.

Námskeið

Óskast keypt

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist  
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

Þráinn á tökkunum og 
Gissur með fréttirnar



Fasteignirnar eru staðsettar við Hafnarstræti 17, 18 
og 19 í miðbæ Reykjavíkur.  

Eignirnar seljast í því ástandi sem þær eru nú.  
Áskilinn er réttur til að taka eða hafna  hvaða 
tilboði sem er.

Tilboð sendist til skrifstofu skiptastjóra, Jóhanns 
Baldurssonar hdl, Ásvallagötu 28, 101 Reykjavík, 
merkt þb. Skjaldar ehf, kt. 590269-7009.

Nánari upplýsingar veitir skiptastjóri í  
síma 896-5020.Skrifstofu- og verslunarhúsnæði á 2 

hæðum auk kjallara, samtals ca. 700m2.

Skrifstofu- og verslunarhúsnæði á 2 hæðum auk kjallara, 
samtals ca. 680m2.

Skrifstofu- og verslunarhúsnæði á 3 hæðum, 
auk kjallara samtals 1.110 m2

Þrotabú Skjaldar ehf 
auglýsir neðangreindar fasteignir til sölu

Hafnarstræti 19: (Rammagerðarhúsið) Hafnarstræti 18:

Hafnarstæti 17:

ATVINNUAUGLÝSING
Á RÉTTUM STAÐ

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Vertu með atvinnuauglýsinguna þína í Fréttablaðinu, 
mest lesna blaði landsins.*

Atvinnuauglýsingarnar í Fréttablaðinu birtast líka á
atvinnuvef Vísis.
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timamot@frettabladid.is

Í kvöld fagnar fyrrverandi og núverandi starfsfólk Sam-
bíóanna þrjátíu ára afmæli fyrirtækisins með því að blása 
til veislu á Grand Hóteli. Þar verður að sjálfsögðu Árni 
Samúelsson, sem opnaði Bíóhöllina, forvera Sambíóanna, 
á þessum degi árið 1982. „Það er alveg makalaust hvað 
þetta er búið að vera fljótt að líða,“ segir Árni, þegar hann 
er beðinn um að líta yfir farinn veg. „En svoleiðis er það 
líka alltaf þegar gaman er í vinnunni,“ bætir hann við. 

Árni segir að margir hafi álitið það óðs manns æði að 
opna Bíóhöllina í óðaverðbólgu ársins 1982. Það hafi hins 
vegar verið óþarfar áhyggjur, enda hafi bíóhúsinu í Álfa-
bakka verið tekið fagnandi þá og sé enn í dag geysivinsælt 
meðal bíóunnenda. „Það var heil kynslóð sem ólst upp við 
það að koma hingað í Álfabakkann í bíó, á árunum 1982 
til 1992. Margir þeirra koma enn þá alltaf hingað,“ segir 
hann. Í dag eru Sambíóin þó orðin sex, en auk Álfabakka 
er þau að finna í Kringlunni, Egilshöll, á Selfossi, Akur-
eyri og í Keflavík.

Sjálfur segist Árni velja að horfa á bíó í Álfabakkanum 
eða í Egilshöll, sem hann fullyrðir að sé með betri bíóhús-
um heims. „Ég er nýkominn frá Los Angeles, sjálfri bíó-
borginni, og eftir þá heimsókn get ég fullyrt að Egilshöll-
in er betri en bíóin í Hollywood í dag. Við erum með þeim 
bestu í heiminum hvað varðar tækni og gæði húsa.“ 

Næst á dagskrá Sambíóanna er að bæta Kringlubíó. „Við 
erum nýbúin að endurnýja leigusamning við Kringluna, 
svo nú verður látið töluvert fé í breytingar á bíóinu þar.“  
 - hhs

SAMBÍÓIN:  FAGNA 30 ÁRA AFMÆLI

Tíminn flýgur 
þegar er gaman

BÍÓKÓNGUR Árni Samúelsson fagnar þrjátíu ára afmæli Sambíóanna 
með gömlum og nýjum samstarfsfélögum í kvöld.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MIKHAÍL GORBATSJEV  fyrrverandi leiðtogi Sovétríkjanna, er 81 árs í dag. 

„Markaðurinn varð til við upphaf siðmenningarinnar. Hann er ekki uppfinning kapít-
alismans. Ef hann bætir velferð fólksins er hann ekki í mótsögn við sósíalismann.“  

81

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma,

Ásta Elsass Jansen
Malarási 12, Reykjavík,

sem andaðist á Landspítalanum sunnudaginn  
26. febrúar, verður jarðsungin frá Árbæjarkirkju   
mánudaginn 5. mars kl. 13.00.
 
Poul Jansen
Stefán Þór Jansen   Lilia Jansen
Svend Jansen  Barbara Cacciamani
Emma Caterina Jansen

Hjartans þakkir til þeirra fjölmörgu 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát

Bjarna Þórðarsonar 
tryggingastærðfræðings.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á 11 B og 11 G  
á Landspítalanum við Hringbraut.
 
Kristín Guðmundsdóttir 
Þórdís Bjarnadóttir   Dagur Jónsson
Hildur Bjarnadóttir   Hjörtur Hjartarson
Valgerður Bjarnadóttir   Þórhallur Ágústsson
Vera, Vaka og Vala
Úlla, Bjarni Orvar og Breki
Kristín Ísold  og Ágúst Atli
Viðar Þórðarson, Jóhannes Þórðarson    
og Þóra Vala Þórðardóttir.

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

Guðbjörg Bjarnadóttir
til heimilis að Kársnesbraut 17, 
Kópavogi, 

lést á líknardeild Landspítalans þann 27. febrúar.
Jarðarförin fer fram frá Kópavogskirkju, mánudaginn 
5. mars klukkan 11.00. Við þökkum starfsfólki 
Landspítalans góða umönnun.

Hellen S. Helgadóttir Einar Eberhardtsson
Bjarni Helgason Sjöfn Guðmundsdóttir
Eggert Helgason Erla Sverrisdóttir
Bjarni Ellert Bjarnason
Sigríður Bjarnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Ingólfur Ólafsson
vélstjóri,  
frá Grænumýri, Seltjarnarnesi,

lést 29. febrúar á Hrafnistu, Reykjavík.

Árný V. Ingólfsdóttir  Kolbeinn Guðmundsson
Sigríður Ingólfsdóttir
Ólafía Ingibjörg Ingólfsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir, systir, 
amma, langamma og langalangamma,

Aðalbjörg M. 
Jóhannesdóttir
(Alla Magga)

er látin. Jarðarförin mun fara fram í kyrrþey að ósk 
hinnar látnu.

Bergur Sverrisson Þórhalla Haraldsdóttir
Margrét Sverrisdóttir Pétur Guðmundsson
Jóhanna Jóhannsdóttir
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Ástkær sonur okkur og bróðir,

Kristján Pétur 
Guðmundsson 
Hjallalundi 17f, Akureyri,

lést á Calmette-sjúkrahúsinu í Phnom Penh, 
Kambódíu, fimmtudaginn 23. febrúar sl.   
Útförin mun fara fram í kyrrþey.Við þökkum af alhug 
auðsýnda samúð og vinarhug.
 
Helga Þóra Kjartansdóttir
Guðmundur Kristjánsson    Anna Karin Júlíussen
Hrefna Guðmundsdóttir
Kjartan Guðmundsson          Emilía Gunnarsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Jódís Jónsdóttir
áður til heimilis á Sléttuvegi 11,

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 
þriðjudaginn 21. febrúar. Útförin hefur farið fram  
í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
 
Valgerður G. Ólafsdóttir
Margrét Ólafsdóttir          Már Viðar Másson
Pála Kristín Ólafsdóttir     Kristján Björn Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Svava Eggertsdóttir 
frá Haukagili, 
til heimilis að Skúlagötu 20, Reykjavík,

lést 18. febrúar á Hornbrekku, heimili aldraðra, 
Ólafsfirði. Útför hennar fór fram í kyrrþey. 
 
Bræðrabörn. 

Robert (Rab) Christie
Grettisgötu 43 A,

er látinn. Útförin auglýst síðar.
 
F.h. aðstandenda,
Grainne Morris

Ástkær dóttir okkar, móðir, 
tengdamóðir og amma, 

Svava S. Hjaltadóttir
lést á Landspítalanum í Fossvogi föstudaginn  
24. febrúar. Útförin fór fram í kyrrþey. Við sendum 
þakkir til allra sem veittu okkur stuðning og sýndu 
okkur hlýhug. 

Kristín Björg Svavarsdóttir   Hjalti Guðmundsson
Kristín Björg Kristjánsdóttir  Bernódus Sveinsson
Ingibjörg Jónasdóttir             Jo Berger Myhre
Birna Dröfn Jónasdóttir          Sævar Jökull Björnsson
Atli Jónasson                        Magnea Rut Matthíasdóttir
og fjölskyldur.

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



NÝTT FRÁ MJÓLKURSAMSÖLUNNI

D-VÍTAMÍNBÆTT LÉTTMJÓLK
Stóran hluta ársins fá Íslendingar ekki nægilegt D-vítamín. Þess vegna fæst nú D-vítamínbætt léttmjólk. Í einu glasi er einn þriðji af 

ráðlögðum dagskammti. D-vítamín er nauðsynlegt fyrir vöxt og þroska beina og hjálpar okkur að takast á við daginn með bros á vör. 

Í nýlegri rannsókn á mataræði 15 ára unglinga á vegum Rannsóknastofu í næringarfræði við HÍ og Landspítala kemur í ljós að innan 
við 5% stúlkna nær ráðlögðum dagskammti af D-vítamíni og innan við 10% drengja. Þegar litið er til þess að á yngri árum er 

beinmyndun í hámarki og þörf fyrir D-vítamín sérstaklega mikil þá er ljóst að bregðast þarf við.

D-vítamínbætt léttmjólk - eins og hollur sólargeisli :-D
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BAKÞANKAR 
Sifjar 

Sigmars -
dóttur

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott
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krossgátakrossgáta
LÁRÉTT
2. samsull, 6. þys, 8. fæðu, 9. gerast, 
11. fíngerð líkamshár, 12. sjúga, 14. 
steintegund, 16. tveir eins, 17. áþekk, 
18. drulla, 20. í röð, 21. fullnægja.

LÓÐRÉTT
1. yndi, 3. kringum, 4. köldusótt, 
5. hlóðir, 7. flík, 10. skammstöfun, 
13. samræða, 15. gípa, 16. kóf, 19. 
holskrúfa.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gums, 6. ys, 8. mat, 9. 
ske, 11. ló, 12. totta, 14. kvars, 16. kk, 
17. lík, 18. aur, 20. aá, 21. fróa. 

LÓÐRÉTT: 1. lyst, 3. um, 4. malaría, 
5. stó, 7. skokkur, 10. etv, 13. tal, 15. 
skál, 16. kaf, 19. ró.

Jæja, strákar! Þetta er 
liðið, en áður en við 

göngum út á völl langar 
mig að segja við ykkur 

nokkur orð...

Þið verðið að muna nokkur atriði. 
Snerpan er mikilvæg, skyndisóknir 

og sérstaklega einbeita sér að 
góðum sendingum! En það sem er 

mikilvægast er...

að hafa 
gaman!

Farið út á 
völlinn og 
skemmtið 

ykkur 
strákar!

Og ekkert er skemmti-
legra strákar en að jarða 

andstæðinginn! Make me 
happy!!!

Komdu, Palli. Pabbi 
þinn er tilbúinn til að 

fara!

Auðvitað verðurðu 
að fara.

Þetta væri ekki sumarfrí ef við 
værum ekki að neyða þig til að 

skemmta þér vel.
Verð ég 
að fara?

EF HÆNUR 
GÆTU FLOGIÐ.

Solla er að labba um með 
Hannes í ól eins og hund.

Ég veit. Hann sest, rúllar sér 
og sækir prik fyrir 

hana.

Kannski ætti ég 
að segja þeim 

að hætta.

Af hverju? Hannes hefur 
ekki verið svona gæfur í 

marga mánuði!

Árið 1996 hófst á mánudegi. Íslendingar 
voru 267.958 að tölu. Bíómiði kostaði 

550 krónur. Mánaðaráskrift að Morgun-
blaðinu kostaði 1.700 krónur. Fréttablaðið 
var ekki til.

ÁRIÐ 1996 átti Davíð Oddsson eftir að vera 
forsætisráðherra í átta ár. Ólafur Skúla-
son var biskup. Jóhanna Sigurðardóttir fór 
fyrir Þjóðvaka. Það var herstöð á Miðnes-
heiði. Enn voru sex ár í einkavæðingu bank-
anna. Tólf ár í Hrunið.

ÁRIÐ 1996 var John Major forsætisráð-
herra Bretlands, Yasser Arafat forseti 
heimastjórnar Palestínumanna, Helmut 
Kohl kanslari Þýskalands. Fimm ár voru í 
árásirnar á tvíburaturnana í New York. Sjö 
ár í Íraksstríðið.

ÁRIÐ 1996 voru tvö ár liðin frá því Kurt 
Cobain fyrirfór sér. Flannelskyrtur og Dr. 
Martens skór grunge-tímabilsins tóku að 

víkja fyrir míní-pilsum og klumbu-
skóm eins og stúlknabandið Spice 
Girls klæddist er þær gáfu út fyrstu 
smáskífu sína. Ökklabrot færðust 
í aukana. Hár flæktist í burstum 
um heim allan er konur reyndu að 
öðlast hinn heilaga kaleik: greiðslu 
sem bauð þyngdaraflinu birginn 
og nefndist „Rachel“ í höfuðið á 
persónu eins vinsælasta gaman-
þáttar tímabilsins, Friends. Enn 

voru fjögur ár í að Jennifer Aniston sem 
lék umrædda Rachel giftist kyntröllinu 
Brad Pitt svo hjörtu kvenna með flatara hár 
brustu. Níu ár voru í að þau skildu.

ÁRIÐ 1996 rispaði ég stuðarann á Volvón-
um hans pabba, nýkomin með bílpróf. Anna 
Mjöll söng Sjúbbídú. Þá fæddist fyrsta klón-
aða spendýrið, kindin Dollý. Fimm ár voru 
í að Smáralind opnaði. Google var aðeins 
óbreytt rannsóknarverkefni tveggja nörda í 
Stanford-háskóla. Fólk var nýhætt að hlusta 
á kassettur. Tölvufyrirtækið Apple var á 
barmi gjaldþrots og iPod og iPhone voru 
aðeins rafmagn milli heilafrumna í höfðinu 
á Steve nokkrum Jobs.

ÞEIR sem fæddust árið 1996 hefja nú senn 
nám í framhaldsskóla. Þeir sem fjölguðu 
mannkyninu árið 1996 mega fara að búa sig 
undir rispur á stuðurum bíla sinna.

ÁRIÐ 1996 var Ólafur Ragnar Grímsson 
kosinn í embætti forseta Íslands. Hefur 
hann setið af sér alla helstu lýðræðislega 
kjörnu þjóðarleiðtoga heimsins. Meira að 
segja Pútín. Hann hefur séð góðæri koma 
og fara, stríð koma og fara, hárið á Jenni-
fer Aniston fletjast út og nú síðast flannel-
skyrtur og Dr. Martens koma aftur í tísku. 
Ólafur Ragnar hefur setið af sér heila 
tískuhringrás, heilu stjörnuhjónaböndin, 
heilu tæknibyltingarnar. Er þetta ekki orðið 
gott?

Árið 1996

Var hún kannski ímyndun  
þessi eina sanna ást?

Eru ástarsögur ómerkilegt rusl en skvísubækur 
raunsönn lýsing á lífi nútímakvenna?

Myndir þú taka þátt í Gay Pride?
Biskupsefnin átta svara spurningum  

Fréttablaðsins. 

Stórveldi rís í Berlín
Dagur Sigurðsson á stóran þátt í uppgangi Füchse Berlin 
sem er orðið eitt besta félagslið Evrópu í handbolta.

Meðal annars efnis:





FÖSTUDAGUR OPNUM KLUKKAN  10 FÖSTUDAGUR OPNUM

ÓMISSANDI EFTIR SALTKJÖTIÐ
VATNSMELÓNUR

195 259

GUL MELÓNA
MYLLU 770 GR.

HEIMILISBRAUÐ

259

HEIMILISBRAUÐ

FERSK VÍNBER RAUÐ OG GRÆN STEINALAUS

498

RICE DREAM 1 LTR.
RÍSMJÓLK + KALCIUM

HIMNESKUR 330 ML
ENGIFERDRYKKUR

259 298

FROOSH SMOOTHIE
ÓSVIKINN ÁVAXTA ORKUDRYKKUR

298

359
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KJÖRFUGL HEILL FERSKURKJÖRFUGL KJÚKLINGABRINGUR KJÖRFUGL KJÚKLINGABITARKJÖRFUGGLL HHEEIILLLL FFEERRRSSKUR

1995 595695 

ÍSLANDSNAUT
FERSK UNGNAUTA-PIPARSTEIK

ÍSLANDSLAMB JURTAKRYDDAÐ
ÚRBEINAÐ LAMBALÆRI 

19981998

1395

ÚRBEINAÐ LAMBALÆRI

KOFAREYKTUR HANGI-FRAMPARTUR
MEÐ BEINI

ÍSLANDSGRÍS 
FERSK GRÍSALUND

1498 998

BÓNUS BRAUÐÁLEGG 
120 GR. SILKISKORIN 

LÚXSUSSKINKA OG REYKT 
LÚXSUSSKINKA

EKKERT VIÐBÆTT VATN
Íslenskt álegg sem uppfyllir

skilyrði skráargatsins

359 KR.

FERSKUR KJÖRFUGLSKJÚKLINGUR GOTT VERÐ
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menning@frettabladid.is

Myndlistarmaðurinn Bald-
ur Helgason hlaut Master-
mind-verðlaun dagblaðsins 
SF Weekly í San Fran-
cisco fyrir skemmstu, einn 
þriggja af hundruðum þátt-
takenda.

„Þetta er stórt nafn á viðurkenn-
ingu og dálítið vandræðalegt að 
taka á móti, ef ég á að vera alveg 
hreinskilinn, en engu að síður 
mjög mikill heiður,“ segir mynd-
listarmaðurinn Baldur Helgason 
sem nýlega var sæmdur Mast-
ermind-verðlaunum vikublaðsins 
SF Weekly í San Francisco. Verð-
launin eru veitt árlega listamönn-
um sem þykja skara fram úr á 
sínu sviði af þátttakendum á San 
Francisco-svæðinu.

Dómnefnd blaðsins valdi þrjá 
sigurvegara úr hópi nokkur 
hundruð þátttakenda sem sendu 
inn verk og hljóta þeir Masterm-
ind-nafnbótina auk 1.500 dollara 
styrks sem ætlaður er til áfram-
haldandi þróunar listarinnar. Þá 
halda sigur vegararnir sýningu á 
Artopia-listahátíðinni í San Fran-
cisco, en auk Baldurs hlutu lista-
menn sem sérhæfa sig í dansi og 
ljósmyndun verðlaunin í ár. 

Baldur hefur verið búsettur í 
San Francisco í fjögur ár og er 
kvæntur bandarískri konu. Hann 
útskrifaðist með MA-gráðu í teikn-
ingu frá Academy of Art Univer-
sity síðastliðið vor, en áður hafði 
hann lokið BA-námi í grafískri 
hönnun við Listaháskóla Íslands. 
Lokaverkefni Baldurs við Aca-
demy of Art University saman-
stóð annars vegar af olíuportretti 
og hins vegar myndskreytingu á 
þjóðsögunni um Búkollu, sem lista-

maðurinn vann með koparstungu-
aðferð. Síðan hefur hann starfað 
sem myndlistarmaður í borginni 
og segir Mastermind-titilinn held-
ur betur hafa vakið áhuga margra.

„SF Weekly er víðlesið blað sem 
allir geta náð sér í á hverju götu-
horni, svo umfjöllunin þar hefur 
komið sér mjög vel. Daginn eftir 
afhendinguna var ég á forsíðunni 
og sá í lestinni að allir voru að lesa 
um mig. Ég hef fengið mörg sím-
töl frá fólki sem vill skoða verkin 
mín eða kaupa og það er alveg frá-
bært,“ segir Baldur, en hann leik-
ur sér meðal annars mikið að port-
rett-forminu, setur viðfangsefnin í 
nútímalegra form og hrærir í með 
hjálp ímyndunaraflsins. „Margir 
hafa áhuga á uppruna mínum og 
þá set ég mig bara í kynningar-
fulltrúa-gírinn og reyni að selja 
Ísland.“

 kjartan@frettabladid.is

Vandræðalega stór titill

SPARSÖM MÁLTÍÐ EFTIR PICASSO 
ENDURSKOÐUÐ

MAÐUR ÓNÁÐAÐUR AF STRÚT Í BLEIKA 
HERBERGINU

MAÐUR MEÐ GÆSINA SÍNA

MASTERMIND Baldur hefur verið búsettur í San Francisco í fjögur ár og unir hag sínum vel í borginni.

Myndlist ★★★★ ★

Systrasögur – Tvíhent á striga
Sara og Sandra Vilbergsdætur

Listasafn ASÍ. Stendur til 4.mars 2012

Villtur æskublómi
Samkvæmt nýútgefinni listasögu kannast flestir núlifandi málarar við 
angistina sem fylgir því að standa einn frammi fyrir auðum striga. Jafnvel 
djörfustu málarar eru því jafnan búnir að mála á hann í huganum áður 
en hann er strekktur á blindrammann. Sumir leita í hverskyns töframeðul 
í örvæntingu sinni og fá þannig hugrekki ljónsins, því ekkert minna dugar 
þegar takast skal á við léreftið af vestrænum þunga. Það breytir því ekki að 
við hér á norðurhjaranum klínum einnig óhikað okkar málningu en látum 
sakleysi barnsins duga. Með hópeflinu kemur svo hugrekkið sem á vantaði 
og árangurinn lætur ekki á sér standa því flest málverk eru gleðigjafar í 
kreppunni sem færa okkur von. 

Listakonurnar Sara og Svanhildur Vilbergsdætur hafa síðustu tvö ár sótt 
í sig veðrið og látið að sér kveða sem fjórhentur dúómálari. Þótt tvö ár séu 
enginn tími hjá miðaldra listakonum eru framfarirnar augljósar og hraðar 
líkt og hjá hvítvoðungi. Listakonurnar sverja sig í ætt við Düsseldorf-arm 
hinnar þýsku hreyfingar Junge Wilde frá sjöunda áratugnum en virðast 

einnig hafa heillast af 
impressjónismanum. 
Þá leita þær til endur-
reisnarinnar – því hann 
var svo nákvæmur hann 
Caravaggio – eftir inn-
blæstri, að ógleymdri 
Fridu Kahlo sem 
lesendur Fréttablaðsins 
þekkja úr Þjóðleikhúsinu 
og spurningaþættinum 
Gettu betur en verk 
hennar þóttu mjög súrr-
ealísk. 

Í arinstofu lista-
safnsins hafa þær svo 
komið fyrir munum úr 
vinnustofu sinni og búið 

til innsetningu og auðvitað má segja að öll sýningin sé einn heljarinnar 
gjörningur sem sver sig í ætt við það flippaðasta hjá ungu kynslóðinni 
og krúttunum en það er önnur saga. Verk systranna er frábært dæmi 
um hvernig nýsköpun úthverfanna blómstrar þar sem ólík svið mætast í 
svokölluðum sköpunarsmiðjum eins og Listamiðstöðinni á Korpúlfsstöðum, 
Toppstöðinni og Húsi hugmyndanna. Þetta spennandi nærumhverfi 
systranna, þar sem listamenn leika við hvern sinn fingur og golfleikarar 
slá í sínar kúlur, ratar inn í málverkin ásamt reynsluheimi kvenna og slúðri 
dönsku blaðanna. Þetta á sérstaklega við um elstu verkin sem eru frískleg 
og djörf þótt byrjandabragurinn sé aldrei fjarri góðu gamni, samanber hið 
óborganlega Tiger in the Woods. 

Í Sex undir pari má sjá syndugan golfleikara, kynlífsdúkku (sem reyndar 
er barnaleikfang) og sex dverga. Verkið vekur upp frjáls hugrenningatengsl 
og áleitna spurningu: Af hverju vantar sjöunda dverginn? Vera má að 
honum hafi verið sleppt vegna tvíræðs titils verksins en þær systur eru 
einmitt hallar undir orðaleiki (sbr. Homage með fromage og Sjálfsmynd 
með pönnu og könnu). Rýni finnst hins vegar líklegra að vísað sé í táknmál 
ævintýrisins um Mjallhvíti þar sem dvergarnir sjö standi fyrir sjö þroskastig 
sem stúlkubarnið þarf að komast í gegnum áður en það verður að konu, 
eða sjö dyggðir sem hún þarf að læra hjá dvergunum áður en hún verður 
húsum hæf. Með því að sleppa lykildverg (líklega þeim hugrakka) úr 
jöfnunni skapast andrúmsloft millibilsástands eða eilífrar æsku sem helst 
út sýninguna alla. Og auðvitað hafa dvergar almennt séð eiginleika eilífrar 
æsku sama hversu margir þeir eru þannig að skilaboðin gætu ekki verið 
skýrari: Það mikilvægasta af öllu er að varðveita barnið sem í listamann-
inum býr. Í græskulausum leik barnsins er uppspretta allrar sköpunar og 
nýsköpunar. Í einu af seinni verkum sýningarinnar birtist reyndar Rauðhetta 
sem gefur vísbendingu um að skeiðinu sé að ljúka og jafnvel að umbreyt-
ingin sé að gerast allt of hratt! Ásmundur Ásmundsson

Niðurstaða: Það mikilvægasta af öllu er að varðveita barnið sem í lista-
manninum býr og það hafa þær systur Sara og Svanhildur svo sannarlega 
gert og sverja sig þannig í ætt við íslenskar hefðir.

Skáholtskvartettinn heldur tónleika í Hlöð-
unni að Kvoslæk í Fljótshlíð sunnudaginn 4. 
mars. Á efnisskránni verður meðal annars 
hinn þekkti kvartett Dauðinn og stúlkan 
eftir F. Schubert. 

Kvartettinn skipa Jaap Schröder og Rut 
Ingólfsdóttir fiðluleikarar, Svava Bern-
harðsdóttir sem spilar á víólu og Sigurður 
Halldórsson sem leikur á selló. Þau hafa 
starfað saman frá árinu 1997 í Skálholts-
kvartettinum sem kemur fram á hverju 
sumri á Sumartónleikum í Skálholti og spil-
að víða í Evrópu. 

Tónleikarnir að Kvoslæk hefjast klukkan 
15 og verður boðið upp á kaffi í hléinu.  - gun

Dauðinn og stúlkan

SKÁLHOLTSKVARTETTINN Kvartettinn hefur sjaldan spilað hér á landi 
nema á sumartónleikum í Skálholti. 

Krakkasíðan er í  
helgarblaði Fréttablaðsins
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krakkar@frettabladid.is

Kári Steinn Karlsson 
tók þátt í fyrsta 
götuhlaupinu sínu þegar 
hann var nýbyrjaður að 
ganga. Í sumar keppir 
hann í maraþoni á 
Ólympíuleikunum  
í London. 

LEIKSÝNINGIN SKRÍMSLIÐ LITLA SYSTIR MÍN  verður sýnd á Nordatlantens brygge í Kaup-
mannahöfn sunnudaginn 4. mars klukkan 14. Leikið verður á íslensku fyrir Íslendinga búsetta í Kaupmanna-
höfn. Skrímslið litla systir mín er saga af strák sem ferðast gegnum skuggalega skóga, um dimmar drekaslóðir 
alla leið út á heimsenda og lærir í leiðinni að elska litlu systur sína. 



lOao)-  jafnast ekkert á vio)-  kjúklingaborgarann 
á KFC.  Gómsaet kjúklingabringa, ferskt salat 

og létt majó í mjúku brauo)--fao)- mlagi. 
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 02. mars 2012 

➜ Tónleikar
12.30 Anna Hugadóttir víóluleikari 
og Bjartmar Sigurðsson tenór flytja 
ljúflingslög og aríur á tónleikaröðinni Á 
ljúfum nótum í Háteigskirkju. Listrænn 
stjórnandi tónleikaraðarinnar er Lilja 
Eggertsdóttir píanóleikari. Aðgangseyrir 
er kr. 1.000.

17.45 Tectonics tónlistarhátíðin 
verður í dag helguð Magnúsi Blöndal 
Jóhannssyni. Alls verða fernir tónleikar 
haldnir, þeir fyrstu klukkan korter í sex. 
Allir eru þeir í Hörpu.

➜ Sýningar

20.00 RÚRÍ Yfirlitssýning verður opnuð 
í Listasafni Íslands við Fríkirkjuveg. RÚRÍ 
er einn helsti gjörningalistamaður þjóð-
arinnar. Allir velkomnir.

➜ Tónlist
22.00 Ljótu hálf-
vitarnir snúa aftur 
og halda endur-
komutónleika á Café 
Rosenberg. Á dagskrá 
verða helstu Hálfvita-
smellir, nokkur lög 
sem óþarflega lengi 
hafa legið óspiluð 
og nýtt lag verður 
frumflutt.
22.00 Helgi 
Björns og Reið-
menn vindanna 
halda tónleika 
á Græna hatt-
inum, Akur-
eyri. Miðaverð 
er kr. 2.900.

➜ Fyrirlestrar

12.00 Alyson Bailes, aðjunkt við 
stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands, 
heldur erindi um möguleg áhrif Evrópu-
sambandsaðildar á öryggis- og varnar-
mál á Íslandi.
12.00 Kristinn Sigmundsson heldur 
hádegisfyrirlestur við Tónlistardeild 
Listaháskóla Íslands í Sölvhóli. Í fyrir-
lestrinum fjallar hann um feril sinn og 
áhrifavalda. Auk þess mun hann ræða 
um starf söngvara og mikilvæg atriði í 
sambandi við undirbúning söngnem-
enda fyrir starfið. 
12.30 Óskar Sindri Gíslason doktors-
nemi við líf- og umhverfisvísindadeild 
HÍ mun fjalla um framandi lífverur og 
grjótkrabba (Cancer irroratus) við Ísland 
í erindi.
13.00 Málþing um bókmenntir frá 
Rómönsku-Ameríku verður haldið í sal 
Þjóðminjasafnsins.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

Meðlimir The Monkees sem enn 
eru á lífi minntust söngvarans, 
Davy Jones, í gær. Jones, sem var 
eini Bretinn í hljómsveitinni, lést 
óvænt úr hjartaslagi 66 ára gamall 
í Flórída.

Trommarinn Mickey Dolenz 
sagði að fráfall Jones hefði skilið 
eftir risastórt gat í hjarta sínu og 
bætti við að hann hefði verið bróð-
irinn sem hann eignaðist aldrei. 
Bassaleikarinn Peter Tork sagði 
einfaldlega: „Bless Manchester-
kúreki“. Leikarinn Will Smith 
minntist Jones einnig á Twitter 
og hljómsveitin Kasabian heiðraði 
hann á verðlaunahátíð NME.

The Monkees gerði garðinn fræg-
an á sjöunda áratugnum. Henni 

hefur verið lýst sem fyrstu popp-
sveitinni sem var búin til af utan-
aðkomandi aðilum. Það var gert 
vegna bandarískra sjónvarpsþátta 
sem hófu göngu sína árið 1966. 
Þar voru The Monkees markaðs-
settir sem svar Bandaríkjanna við 
Bítlunum. Þættirnir voru vinsæl-
ir bæði í Bandaríkjunum og Bret-
landi og sveitin kom fjórum plötum 
í efsta sæti bandaríska vinsælda-
listans á aðeins þrettán mánuðum. 
Meðal vinsælustu laga The Mon-
kees voru I´m a Believer og Day-
dream Believer. Þrír af upphafleg-
um meðlimum hljómsveitarinnar, 
Jones, Dolenz og Tork komu aftur 
saman í fyrra og spiluðu á nokkrum 
tónleikum eftir margra ára hlé.

Minntust söngvara Monkees

NORDICPHOTOS/GETTY

THE MONKEES Davy Jones, í 
miðjunni, ásamt Mickey Dolenz og 
Peter Tork þegar hljómsveitin kom 
aftur saman í fyrra.
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Vorkvöld í Reykjavík
-  tónleikar í Eldborgarsal Hörpu

Afslátturinn fæst þegar greitt er með greiðslukorti frá 
Íslandsbanka eða Byr í miðasölu Hörpu í síma 528 5050 
eða á midasala@harpa.is. 

Tilboðið gildir ekki í netsölu.

Söngvarar: Raggi Bjarna, Eivør Pálsdóttir, 
Björn Jörundur, Diddú, Guðrún Gunnarsdóttir,
Óskar Pétursson, Bjarni Arason og Álftagerðisbræður.

Jón Ólafsson og hljómsveit

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Harpa mun óma á stórtónleikum Ragga Bjarna 
í Eldborgarsalnum laugardaginn 12. maí kl. 20.

Vorkvöld í Reykjavík
-  tónleikar í Eldborgarsal Hörpu

Viðskiptavinum Íslandsbanka bjóðast miðar á 
þennan einstaka tónlistarviðburð 
á 20% afslætti. 

Miðasala er hafin

Miðaverð frá 4.900 kr. til 8.900 kr.

Almenn miðasala í miðasölu Hörpu, 
á harpa.is, midi.is og í síma 528 5050.
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Jóhanna Helga Þorkelsdóttir 
opnar einkasýningu í SÍM, Hafn-
arstræti 16, í Reykjavík. Sýningin 
ber titilinn Í dag er góður dagur 
og ég er í sólskinsskapi, og snýst 
um vangaveltur um áhrif ljóss og 
lita á viðkvæm sálartetur. 

Jóhanna sýnir ljósverk með 
áprentuðum filmum sem bera 
myndir af litlum lífheimum og 
eru unnar lag eftir lag. Verkin 
eru baklýst með 10.000 Lux dags-
ljósaperum og hafa því mögu-
leika á að hafa bein áhrif á tauga-
kerfið eins og um raunverulegt 
sólarljós væri að ræða. 

Að auki sýnir Jóhanna verk 
á vegg salarins og gefst áhorf-
endum kostur á að leggjast í sófa 
með dáleiðslu í eyrunum. - gun

Áhrif ljóss 
og lita

Í HRINGIÐU Eitt af verkum Jóhönnu í 
SÍM salnum.

Listvinafélag Hallgrímskirkju 
stendur fyrir tónleikum til heiðurs 
Hafliða Hallgrímssyni í Hallgríms-
kirkju sunnudaginn 4. mars klukkan 
17. Kammerkórinn Schola cantorum 
flytur þar átta kórverk Hafliða sem 
spanna tuttugu og fimm ár af hans 
höfundaferli, það nýjasta frá þessu 
ári. 

Yfirskrift tónleikanna er Myndir 
úr Myrtuskógi með vísan til tónverks-
ins Myrtuskógur fyrir kór, hörpu og 
klukkur frá árinu 1993. Kórverkin 
eru fjölbreytt að gerð. Þau eru samin 
við texta úr ólíkum áttum, allt frá 
færeyskri barnagælu til Sónhendu 
eftir Michelangelo Buonarroti og 
frá sálmaversi Húsafells-Bjarna til 

Endurkomu Hannesar Péturssonar. 
Í fjórum verkanna koma hljóðfæri 

við sögu, orgel, harpa, trompet og 
slagverk. 

Schola cantorum vinnur nú að 
hljóðritun á öllum viðfangsefnum tón-
leikanna. Stefnt er að því að þau komi 
út á geisladiski síðar á þessu ári. 

Schola cantorum er á þessum tón-
leikum skipaður 16 söngvurum. 
Með kórnum koma fram hljóðfæra-
leikararnir Björn Steinar Sólbergs-
son orgelleikari, Elísabet Waage 
hörpuleikari, Ásgeir H. Steingríms-
son trompetleikari og Frank Aarn-
ink slagverksleikari. Stjórnandi 
er Hörður Áskelsson, organisti 
Hallgrímskirkju.

Til heiðurs Hafliða

SCHOLA CANTORUM Á tónleikunum 
í Hallgrímskirkju er kórinn skipaður 
sextán söngvurum og með honum 
koma fram fimm hljóðfæraleikarar. 

Lesendur teiknimyndablaðsins 
Comic Heroes Magazine hafa 
valið Leðurblökumanninn, Bat-
man, sem bestu teiknimynda-
hetju allra tíma. Það kemur rit-
stjóra blaðsins, Jes Bickman, 
ekki á óvart að því er fram 
kemur í Politiken.

Hann segir að Batman, sem 
kom fram 1939 og var hugarfóst-
ur Bobs Kane og Bills Finger, sé 
einfaldlega flottasta og áhuga-
verðasta teiknimyndahetjan sem 
fram hefur komið. Í öðru sæti var 
Köngulóar maðurinn en Super-
man í því þriðja. Þess má geta að 
Tinni var í sjötta sætinu.

Batman þyk-
ir langbestur

BATMAN Flottastur að mati lesenda 
teiknimyndablaða.
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folk@frettabladid.is

ÁRA  er söngvarinn Chris Martin í dag og fagnar 
hann eflaust tímamótunum með konu sinni Gwyneth 
Paltrow og börnum þeirra, Apple og Moses. 

35

George Michael hefur mikinn 
áhuga á að taka upp dúett með 
söngkonunni Adele. Michael 
afhenti henni verðlaun á Brit-
hátíðinni á dögunum og lýsti eftir 
það yfir áhuga á að starfa með 
henni.

„George er að vinna að sinni 
fyrstu plötu eftir að hann veiktist 
lífshættulega og hann er í góðu 
formi. Hann hefur mikið dálæti 
á Adele og þau eru orðnir góðir 
vinir eftir að þau hittust á Brit-
hátíðinni,“ sagði heimildarmað-
ur blaðsins The Daily Mirror. 
Michael veiktist í nóvember í 
fyrra og þurfti að aflýsa tón-
leikaferð sinni um Evrópu. Hann 
ætlar aftur í tónleikaferðalag 
næstkomandi september.

Vill dúett 
með Adele

FAÐMLAG George Michael og Adele 
faðmast á Brit-hátíðinni. NORDICPHOTOS/GETTY

Rokkararnir í The Vaccines, með bassaleikarann Árna Hjörvar innan-
borðs, urðu fyrir valinu sem besti nýliðinn á NME-hátíðinni í London á 
miðvikudagskvöld. 

Florence and the Machine, The Horrors og Arctic Monkeys unnu 
helstu verðlaunin á hátíðinni. 

Florence and the Machine var valin besti sólótónlistarmaðurinn og 
átti besta lagið, Shake It Out. The Horrors var verðlaunuð fyrir bestu 
plötuna, Skying, og Arctic Monkeys var valin besta tónleikasveitin. 

Kasabian var jafnframt valin besta breska hljómsveitin. Þá hlaut 
Noel Gallagher, fyrrum meðlimur Oasis, heiðursverðlaun. 

Vaccines verðlaunuð
BESTI NÝLIÐINN Hljómsveitin The Vaccines á NME-hátíðinni á miðvikudagskvöld.

NORDICPHOTOS/GETTY

Nicole Polizzi, betur þekkt sem 
Snooki úr raunveruleikaþáttun-
um Jersey Shore, er ólétt. Snooki 
er hvað þekktust fyrir mikið par-
týstand í raunveruleikaþáttunum 

sem sýndir eru 
á MTV og hafa 
notið mikilla vin-
sælda vestanhafs. 
Hún þarf því að 
snúa við blaðinu í 
kjölfar meðgöng-
unnar og segja 
slúðurmiðlar vest-
anhafs að MTV 
sé þegar byrjað 
að hugsa um nýja 
raunveruleika-
þáttaröð í kring-

um hina barnshafandi Snooki. 
Barnfaðir Snooki er kærasti 

hennar, Jionni LaValle. 

Snooki ólétt

Tónlistarfólk landsins fjölmennti 
í Hörpu á miðvikudagskvöldið 
þar sem íslensku tónlistarverð-
launin fóru fram. Mugison fór 
heim með fimm verðlaun á hátíð-
inni og var meðal annars val-
inn vinsælasti flytjandi ársins. 
Kynnir kvöldsins var Vilhelm 
Anton Jónsson og meðal þeirra 
sem tróðu upp voru hljómsveit-
in Of Monsters and Men, Sóley, 
Mugison og Ari Eldjárn. 

FRÁBÆR STEMNING Á 
TÓNLISTARVERÐLAUNUNUM 

PAR Jón Atli Jónasson og Urður Hákonardóttir stilltu sér upp fyrir ljósmyndara. 

TÓNELSK FJÖLSKYLDA KK mætti ásamt systur sinni Ellen Kristjáns-
dóttir og dóttur hennar, Elínu Ey. 

GÓÐIR SAMAN Högni Egilsson, Bragi Valdimar Skúlason og Sigurður 
Guðmundsson skemmtu sér saman. 

BJARTASTA VONIN Þau Árni Guðjónsson, Nanna Bryndís Hilmarsdóttir 
og Brynjar Leifsson í hljómsveitinni Of Monsters and Men ásamt vini 
þeirra, Sigurbirni Kristjánssyni. 

GÓÐIR GESTIR Jónas Sig og Sverrir Leifsson.

FÖGNUÐU Grímur Atlason og Sigurjón Kjartansson létu sig ekki vanta í Hörpu. 

Í STÍL Þorleifur Gaukur og Aron Snær báru af í klæðaburði á verðlaununum. 

HLJÓMSKÁLINN Þeir Bragi Valdimar Skúlason, Sigtryggur Baldursson, Ívar Ívarsson og Guðmundur Kristinn Jónsson voru við tökur 
á Hljómskálanum á tónlistarverðlaununum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Svartur á leik
Leikstjóri: Óskar Þór Axelsson

Leikarar: Þorvaldur Davíð 
Kristjánsson, Jóhannes Haukur 
Jóhannesson, Damon Younger og 
María Birta Bjarnadóttir

Stebbi (Þorvaldur Davíð) er vand-
ræðagemlingur í Reykjavík. Hann 
er í skóla, en dettur í það og lemur 
menn um helgar. Líf hans tekur 
stakkaskiptum þegar hann hittir 
gamla félagann Tóta (Jóhannes 
Haukur) fyrir utan lögreglustöðina 
við Hverfisgötu. Tóti er umsvifa-
mikill í undirheimum Reykjavíkur 
og á hraðri uppleið (eða niðurleið, 
eftir því hvernig á það er litið) í 
bransanum. Hann tekur Stebba að 
sér og gefur honum viðurnefnið 
Psycho eftir að Stebbi leysir fyrsta 
verkefnið sitt með látum.

Eins og í bókinni eftir Stefán 
Mána, sem myndin er byggð á, 
eru raunverulegir atburðir aldrei 
langt undan; svo sem stóra fíkni-
efnamálið og frægt bankarán í 
Búnaðarbankanum við Vestur-
götu. Myndin fangar tíðarandann 
árið 1999 mjög vel – tónlistin er í 
veigamiklu aukahlutverki ásamt 
bílum, farsímum og öðru sem 
hefur þróast ört síðasta áratug. 
Þá er samspil tónlistar og klipp-
ingar sérstaklega skemmtilegt og 
vel útfært. Lög með hljómsveitum 
á borð við Stjörnukisa, Ensími og 
XXX Rottweilerhunda gefa tóninn 
og rúmlega það.

Val á leikurum er vel heppnað 
og flestir standa sig vel. Damon 
Younger og Jóhannes Haukur 
standa upp úr sem aðalkrimmarn-
ir. Damon fer einstaklega vel með 
siðblinda höfuðpaurinn, sem er 
eflaust með viðbjóðslegri illmenn-
um íslenskrar kvikmyndasögu. 
Jóhannes Haukur er líka frábær 
sem hinn furðulega viðkunnan-
legi Tóti og Þorvaldur Davíð stend-
ur sig vel í hlutverki hins bláeyga 
Stebba Psycho, sem skiptist á að 

láta áhorfendur skilja og klóra sér 
í hausnum yfir viðurnefninu. Loks 
er María Birta búin að stimpla sig 
rækilega inn sem áhugaverðasta 
leikkona sinnar kynslóðar og fer 
létt með að sveifla persónunni 
Dagnýju úr því að vera seiðandi 
kynbomba yfir í aumkunarverð-
an fíkil. 

Maður vorkennir þó ávallt 
Stebba mest, sem virðist aldrei 
eiga skilið að lenda í ömurlegum 
aðstæðum þrátt fyrir að vera full-
fær um að koma sér í þær sjálfur. 
Óttann sem því fylgir sýnir Þor-
valdur frábærlega með augna-
ráðinu einu. Loks er stórskemmti-

legt að sjá Þröst Leó, Stein 
Ármann og Björn Jörund í hlut-
verkum sem eru klæðskerasniðin 
fyrir þá. 

Myndin heldur dampi nokk-
uð vel, en verður ögn langdregin 
þegar síga fer á seinni hlutann.  
Hún  bætir það hins vegar upp 
með æsilegum lokakafla. Óskari 
Þór tekst vel að halda utan um við-
fangsefnið og skilar frá sér hörku-
þéttri, spennandi og skemmtilegri 
mynd: Öfgafyllsta ofbeldisþriller 
sem framleiddur hefur verið á 
þessu guðsvolaða skeri.

Svartur á leik húðar viðfangs-
efni sitt ekki í sykur. Gríðarlegt 
magn af eiturlyfjum hverfur upp 
í nasir aðalpersónanna og ofbeld-
ið er á köflum yfirgengilegt. En 
svona er þetta. Þetta er raunveru-
leiki sem fullt af fólki býr við og 
kjánaleg samtöl um kóla og kúlur 
eiga fullkomlega við. Óskar og 
félagar sýna raunverulega mynd 
af sýndarheiminum í frábærri 
spennumynd.

 Atli Fannar Bjarkason

Niðurstaða: Vel leikin, skemmtileg og 
spennandi mynd.

Raunverulegur sýndarheimur

VÍGALEGUR Jóhannes Haukur er frábær í hlutverki furðukega viðkunnanlega ill-
mennisins Tóta. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Loks er María Birta 
búin að stimpla sig 

rækilega inn sem áhugaverð-
asta leikkona sinnar kynslóð-
ar og fer létt með að sveifla 
persónunni Dagnýju úr því 
að vera seiðandi kynbomba 
yfir í aumkunarverðan fíkil. 

ATLI FANNAR BJARKASON
GAGNRÝNANDI

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

FÖSTUDAGUR: BLACK’S GAME (SVARTUR Á LEIK) 17:50, 20:00, 22:10  MACHINE GUN PREACHER 17:30, 20:00, 22:30  
THE AWAKENING 20:00, 22:00  THE SKIN I LIVE IN 20:00  THE DESCENDANTS 22:20  MY WEEK WITH MARILYN 18:00  
ELDFJALL 18:00                        ÍSL. TEXTI ENG. SUBS              

SVARTUR Á LEIK ER LÍKA SÝND Í MIÐBÆNUM!

NEMAR ATHUGIÐ: 25% afsláttur af miðaverði gegn framvísun skólaskírteins!

“MOVES LIKE A SNAKE ON SPEED” -TWITCHFILM

SVARTUR Á LEIK
(BLACK’S GAME) ENGLISH SUBTITLES

GERARD BUTLER 
MACHINE GUN 

PREACHER

FRÁ FRAMLEIÐENDUM “DRIVE” 
KEMUR HRÖÐ OG SPENNANDI GLÆPA-

MYND ÚR ÍSLENSKUM VERULEIKA.

Þ.Þ., FRÉTTATÍMINN

H.V.A., FRÉTTABLAÐIÐ SVARTHÖFÐI.IS

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%NÁNAR Á MIÐI.ISGLERAUGU SELD SÉR 5%
SVARTUR Á LEIK  KL. 5.40 - 8 - 10.20  16
SVARTUR Á LEIK LÚXUS  KL. 5.40 - 8 - 10.20  16
TÖFRATENINGURINN  KL. 3.40  L
HAYWIRE  KL. 5.50 - 8  16
GHOST RIDER 3D ÓTEXTUÐ KL. 5.50 - 8 - 10.15  12
THIS MEANS WAR  KL. 8 - 10.15  14
STAR WARS EPISODE 1 3D ÓTEXTUÐ KL. 5  10
SAFE HOUSE  KL. 10.10  16
SKRÍMSLI Í PARÍS 3D  KL. 3.40  L
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3  KL. 3.40  L

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

FRÉTTABLAÐIÐ

SVARTUR Á LEIK KL. 6 - 8 - 10 16  /  THIS MEANS WAR KL. 6 14
GHOST RIDER 2 3D ÓTEXTUÐ KL. 10 12  /  HAYWIRE KL. 8  16    

SVARTUR Á LEIK  KL. 5.40 - 8 - 10.20  16
TÖFRATENINGURINN  KL. 6  L
GHOST RIDER 3D ÓTEXTUÐ KL. 8  12
THIS MEANS WAR  KL. 8 - 10.15  14
STAR WARS EPISODE 1 3D ÓTEXTUÐ KL. 10.15  10
THE DESCENDANTS  KL. 5.30  L
LISTAMAÐURINN  KL. 6 - 8 - 10  L

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUMYND MEÐ ÍSLENSKU TALI 

SVARTUR Á LEIK 5.50, 8 og 10.15
JOURNEY 2 3D 4(950 kr) og 6
SAFE HOUSE 8 og 10.20
SKRÍMSLI Í PARÍS 2D 4(750 kr) ISL TAL
THE GREY 10.15
THE IRON LADY 5.50 og 8
ALVIN 3 2D 4(750 kr) ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

V.J.V. - Svarthöfði.is H.S.K. - MBL

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

5%

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

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND 
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

VANESSA HUDGENS, MICHAEL CAINE OG DWAYNE „THE 
ROCK“ JOHNSON TRYGGJA ÓSTÖÐVANDI BÍÓSKEMMTUN

MÖGNUÐ ÞRÍVÍDD

Toppmyndin á Íslandi 
og vinsælasta myndin 

í heiminum í dag

ÓSKARS-
VERÐLAUN5

ÁLFABAKKA

10

10

10

7

7

7

12

12

12

12

12

V I P

EGILSHÖLL

12

16

16

16

L

L

L

16

16

L

L

AKUREYRI

7

KEFLAVÍKSELFOSS

THE WOMAN IN BLACK kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
THE WOMAN IN BLACK VIP kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 2D
JOURNEY 2 : THE MYSTERIOUS ISLAND 3D kl. 3:40 - 5:50  3D
JOURNEY 2 : THE MYSTERIOUS ISLAND kl. 3:40 - 5:50 - 8 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:10 2D
BEAUTY & THE BEAST - 3D  (FRÍÐA OG DÝRIÐ) M/ ísl. Tali kl. 4 - 6 3D
HUGO Með texta  kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 2D
ONE FOR THE MONEY kl. 10:10 2D
CONTRABAND kl. 8 - 10:20 2D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 3:40 2D

10

7

7

12

12

16

16

16

16

L

L

L

KRINGLUNNI

THE WOMAN IN BLACK kl. 8 - 10:10 2D
JOURNEY 2 : THE MYSTERIOUS ISLAND 3D kl. 5:50 - 8 3D
EXTREMELY LOUD AND INCREDIBLY CLOSE kl. 8 2D
A FEW BEST MEN kl. 10:10 2D
SHAME kl. 10:40 2D
BEAUTY & THE BEAST - 3D  (FRÍÐA OG DÝRIÐ) M/ ísl. Tali kl. 6 3D
THE HELP kl. 5 2D

THE WOMAN IN BLACK kl.   8 - 10:20 2D
JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND kl.   6  3D
PRÚÐULEIKARARNIR enskt tal ísl texti kl.   6 2D
A FEW BEST MEN kl.   8 - 10:20 2D

THE WOMAN IN BLACK kl. 8 - 10:10 2D
JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND kl. 5:50 - 8 - 10:10 3D
FRÍÐA OG DÝRIÐ m/ísl tali kl. 6 3D
HUGO kl. 5:20 2D
HAYWIRE kl. 8 - 10:10 2D
PRÚÐULEIKARARNIR m/ens tali kl. 5:40 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:20 2D

A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:20 2D
CONTRABAND kl. 8 2D
MISSION IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL kl. 10:20 2D

SVARTUR Á LEIK kl. 8 2D
THE WOMAN IN BLACK kl. 10:20 2D
JOURNEY 2 : THE MYSTERIOUS ISLAND kl. 5:50 3D
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:10 2D
PUSS IN BOOTS m/ísl.tali kl. 6 2D
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MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULTSPARBÍÓ

Time
����

Movieline
����

Myndin sem hefur setið síðustu 3 
vikur á toppnum í Bretlandi og notið 

gríðarlega vinsælda í USA.

Ein besta draugamynd síðari ára
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sport@frettabladid.is

GUNNAR NELSON  verður gestur í Boltanum á X-inu 977 í dag. Þátturinn hefst klukkan 11 og viðtalið stuttu 
síðar. Gunnar keppir í MMA, blönduðum bardagalistum, og gjörsigraði andstæðing sinn í Cage Contender-keppninni 
í Írlandi um síðustu helgi. Hann er enn ósigraður á ferlinum og hefur gefið til kynna að hann ætli sér enn lengra.

N1-deild karla:
FH-Fram   29-24
FH - Mörk (skot): Örn Ingi Bjarkason 6 (7), Hjalti 
Þór Pálmason 6/3 (7/3), Þorkell Magnússon 
4 (5/1), Andri Berg Haraldsson 4 (6), Ragnar 
Jóhannsson 3 (7), Ólafur Gústafsson 3 (10), Hall-
dór Guðjónsson 2 (3), Sigurður Ágústsson 1 (1), 
Varin skot: Pálmar Pétursson 11 (28/1, 39%), 
Daníel Freyr Andrésson (7/1, 0%), 
Hraðaupphlaup: 7 (Þorkell 3, Andri 2, Ólafur, 
Halldór ) 
Fiskuð víti: 4 ( Ólafur 2, Atli 2)
Utan vallar: 8 mínútur. 
Fram - Mörk (skot): Stefán Baldvin Stefánsson 
6 (7), Jóhann Gunnar Einarsson 4 (8), Sigurður 
Eggertsson 4 (12), Jón Arnar Jónsson 3 (4), 
Einar Rafn Eiðsson 3/2 (4/2), Halldór Jóhann 
Sigfússon 2 (3), Ingimundur Ingimundarson 1 
(1), Jóhann Karl Reynisson 1 (1). 
Varin skot: Sebastian Alexandersson 7 (26/2, 
27%), Magnús Erlendsson 4/1 (14/2, 29%), 
Hraðaupphlaup: 5 (Stefán 4, Ingimundur) 
Fiskuð víti: 2 ( Jóhann, Ægir )
Utan vallar: 4 mínútur. 
Haukar-Valur    25-25
Haukar - Mörk (skot): Gylfi Gylfason 11/4 (13/4), 
Tjörvi Þorgeirsson 4 (6), Árni Steinþórsson 3 (3), 
Freyr Brynjarsson 3 (5), Stefán Sigurmannsson 2 
(7), Heimir Heimis. 1 (2), Sveinn Þorgeirs. 1 (5). 
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 14/2 (35/5, 
40%), Aron Rafn Eðvarðsson (4/1, 0%), 
Hraðaupphlaup: 6 (Gylfi 4, Árni, Freyr) 
Fiskuð víti: 4 ( Árni, Freyr, Heimir, Þórður)
Utan vallar: 10 mínútur. 
Valur - Mörk (skot): Finnur Ingi Stefánsson 7/2 
(9/2), Sveinn Aron Sveinsson 4 (7), Valdimar 
Fannar Þórsson 4 (7), Sturla Ásgeirsson 4/1 
(7/2), Magnús Einarsson 2 (2), Orri Freyr 
Gíslason 2 (2), Sigfús Sigurðsson 1 (1), Anton 
Rúnarsson 1/1 (6/2), 
Varin skot: Hlynur Morthens 15 (39/3, 38%), 
Ingvar K. Guðmundsson (1/1, 0%), 
Hraðaupphlaup: 5 (Sveinn 2, Sturla 2. Finnur ) 
Fiskuð víti: 6 (Orri 2, Anton 2, Sturla, Magnús, )
Utan vallar: 4 mínútur. 
Afturelding-Akureyri   23-28
Mörk Aftureldingar: Jóhann Jóhannsson 6, Böðvar 
Ásgeirsson 4, Hilmar Stefánsson 3, Jón Helgason 
3, Einar Héðinsson 2, Sverrir Hermannsson 2, 
Þorlákur Sigurjónsson 2, Helgi Héðinsson 1.
Mörk Akureyrar: Oddur Grétarsson 7, Geir Guð-
mundsson 6, Hörður Fannar Sigþórsson 6, Bjarni 
Fritzson 4, Guðmundur Hólmar Helgason 2, 
Heimir Örn Árnason 2, Bergvin Gíslason 1.
STAÐAN:
Haukar 16 11 1 4   392-352 23
FH 16 10 3 3   427-396 23
Akureyri 16 9 2 5   438-391 20
HK 15 9 1 5   408-381 19
Fram 16 8 1 7   399-406 17
Valur 16 6 4 6   423-402 16
Afturelding 16 3 1 12   371-432 7
Grótta 15 0 1 14   336-431 1

ÚRSLIT

IE-deild karla:
Tindastóll-Haukar    68-64
Tindastóll: Helgi Rafn Viggósson 19/12 fráköst, 
Maurice Miller 13/8 fráköst/7 stoðsendingar, 
Þröstur Leó Jóhannsson 11, Igor Tratnik 8/10 
fráköst, Helgi Freyr Margeirsson 8, Hreinn Gunnar 
Birgisson 5/5 fráköst, Curtis Allen 4/7 fráköst. 
Haukar: Christopher Smith 20/11 fráköst/5 
varin skot, Helgi Björn Einarsson 11, Haukur 
Óskarsson 9, Alik Joseph-Pauline 9/8 fráköst, Örn 
Sigurðarson 8/4 fráköst, Emil Barja 3/5 fráköst, 
Steinar Aronsson 2, Davíð Páll Hermannsson 2.
Keflavík-Snæfell    101-100
Keflavík: Magnús Þór Gunnarsson 35/6 
fráköst, Charles Michael Parker 25/10 fráköst/7 
stoðsendingar, Jarryd Cole 11/13 fráköst, Arnar 
Freyr Jónsson 8, Valur Orri Valsson 6, Almar 
Stefán Guðbrandsson 5/9 fráköst, Halldór Örn 
Halldórsson 5, Kristoffer Douse 4, Guðmundur 
Auðunn Gunnarsson 2. 
Snæfell: Marquis Sheldon Hall 25/6 fráköst/9 
stoðsendingar, Pálmi Freyr Sigurgeirsson 23/8 
fráköst/5 stolnir, Quincy Hankins-Cole 14/16 
fráköst/4 varin skot, Sveinn Arnar Davidsson 12/7 
fráköst, Ólafur Torfason 9/10 fráköst, Hafþór Ingi 
Gunnarsson 9, Jón Ólafur Jónsson 8.
Stjarnan-Njarðvík    74-61
Stjarnan: Renato Lindmets 21/10 fráköst, Justin 
Shouse 15/8 stoðsendingar, Marvin Valdimars-
son 14/5 stoðsendingar, Keith Cothran 10/8 
fráköst, Jovan Zdravevski 9/4 fráköst, Fannar Freyr 
Helgason 4/13 fráköst, Guðjón Lárusson 1. 
Njarðvík: Cameron Echols 24/6 fráköst, Travis 
Holmes 18/7 fráköst/4 varin skot, Elvar Már 
Friðriksson 11, Ólafur Helgi Jónsson 3/5 fráköst, 
Styrmir Gauti Fjeldsted 2/8 fráköst, Páll Kristins-
son 2, Oddur Birnir Pétursson 1/5 fráköst,
STAÐAN:
Grindavík 17 16 1 1554-1334 32
Stjarnan 18 12 6 1569-1472 24
Keflavík 18 12 6 1623-1508 24
KR 17 11 6 1510-1456 22
Þór Þ. 17 11 6 1440-1361 22
Snæfell 18 9 9 1687-1605 18
Tindastóll 18 9 9 1512-1568 18
Njarðvík 18 8 10 1513-1529 16
Fjölnir 17 7 10 1450-1533 14
ÍR 17 6 11 1479-1570 12
Haukar 18 4 14 1386-1493 8
Valur 17 0 17 1275-1569 0

ÚRSLIT

HANDBOLTI „Þetta er búið að vera 
lengi í vinnslu. Ég var með mjög 
skemmtilegt dæmi í gangi varð-
andi annað lið sem er reyndar enn 
á lífi en það gengur ekki upp fyrir 
næsta tímabil,“ sagði landsliðs-
maðurinn Kári Kristján Kristjáns-
son sem er búinn að framlengja 
samning sinn við Wetzlar til eins 
árs. Hann fékk betri samning en 
hann var með.

Samningaviðræður hans og 
Wetzlar hafa tekið langan tíma en 
loksins náðu Kári og liðið saman.

„Þar sem hitt dæmið gengur 
ekki upp fyrir næsta tímabil varð 
að finna einhverja lausn. Wetzlar 
bauð mér þriggja ára samning en 
ég náði að fá þetta eina ár í gegn 
og er ánægður með það.“

Næsta sumar verða margir línu-
menn með lausan samning og Kári 
vill vera með í þeim slag.

„Þá er markaðurinn mjög opinn. 
Það verða miklar þreifingar á línu-

mönnum þá. Samt veit maður ekki 
hvað gerist, hvort ég fari út fyrir 
Þýskaland eða eitthvað annað. 
Svo getur vel verið að ég verði hér 
áfram,“ sagði Kári en honum og 
fjölskyldu hans líður vel í Wetzlar 

þó svo Kári eigi sér þann draum að 
spila með stærra félagi.

„Mig langar að komast lengra í 
boltanum. Það er ekkert leyndar-
mál. Okkur líður samt vel hérna í 
þessum bæ.“   - hbg

Landsliðsmaðurinn Kári Kristján Kristjánsson framlengir við Wetzlar um eitt ár:

Langar að komast lengra í boltanum

VÍGALEGUR Kári Kristján er ekki árennilegur á línunni. Hann hefur staðið sig vel í 
vetur og önnur lið sýna honum áhuga. NORDIC PHOTOS/BONGARTS

FÓTBOLTI „Ég er vanur að spila í 
bláu með liðinu mínu þannig að 
þetta var ekkert skrítið,“ sagði 
landsliðsmaðurinn Emil Hallfreðs-
son léttur en hann lék á miðviku-
dag sinn fyrsta landsleik í tvö ár.

Emil hefur verið að leika vel 
á Ítalíu með félagi sínu, Hellas 
Verona, og skilaði fínum 45 mín-
útum gegn Svartfjallalandi.

„Þetta var mjög skemmtilegt. 
Mér fannst þetta ganga vel og var 
sáttur. Það var alltaf ákveðið að ég 
myndi spila í 45 mínútur. Bæði af 
því að ég er tæpur vegna meiðsla 
og svo eigum við stórleik gegn 
Sampdoria um helgina.“

Emil er vanur að leika inni á 
miðjunni með Verona en hann var 
alltaf kantmaður er hann átti fast 
sæti í landsliðinu. Það breyttist 
ekkert gegn Svartfjallalandi því 
hann var aftur kominn á kantinn.

„Ég get alveg leyst þá stöðu þó 
svo mér finnist skemmtilegra að 
spila inni á miðri miðjunni. Ég 
er tilbúinn að gera það sem Lars 
biður mig um að gera og reyni 
að gera það eins vel og ég get. Ég 
verð að nýta þau tækifæri sem mér 
bjóðast,“ sagði Emil en er búið að 
kveikja gamla landsliðsneistann 
hjá honum eftir þennan leik?

„Já, kannski. Ég get alveg við-
urkennt að ég hef ekkert sakn-
að landsliðsins mikið síðustu tvö 
ár og einbeitt mér bara að mínu 
félagsliði. Það hefur gengið vel. Ég 
hef ekkert verið að hanga við sím-
ann og bíða eftir kallinu í lands-
liðið. Þegar það er hringt er maður 
að sjálfsögðu til í að mæta.“

Undirbúningurinn fyrir leikinn 
betri en áður
Emil segir að dagarnir með lands-

liðinu hafi verið góðir og honum 
líst vel á það sem Lars Lagerbäck 
er að gera með landsliðið.

„Mér líst vel á þetta prógramm 
sem er í gangi. Það er margt öðru-
vísi núna en áður og til að mynda 
var undirbúningurinn fyrir leik-
inn sjálfan mun betri,“ sagði Emil 
og bætir við að allar æfingar hafi 
meðal annars verið markvissari 
en áður.

„Æfingarnar eru skipulagðar og 
Lars virðist vera mjög skipulagð-
ur. Það er eitthvað sem ég þekki 
vel frá Ítalíu og kann að meta. 

Allar æfingar voru markvissar en 
áður var kannski bara ungir á móti 
gömlum daginn fyrir leik. Það er 
búið og nú er meiri fagmennska. 
Það er eitthvað fyrir fram ákveð-
ið og einhver áætlun í gangi sem 
hefur ekki verið undanfarið,“ sagði 
Emil og telur að með slíkum vinnu-
brögðum geti landsliðið náð sér á 
strik á nýjan leik.

„Þannig virkar fótboltinn. Við 
erum kannski ekki með bestu fót-
boltamenn í heimi en ef það er 
almennileg leikáætlun og skipu-
lag þá eigum við möguleika. Ef 
við mætum óskipulagðir í leiki 
eigum við ekki góða möguleika. 
Þess vegna er ítalski boltinn meðal 
annars á uppleið því það er verið 
að pæla í öllu.“

Það leyndi sér ekki í leik Íslands 

gegn Svartfjallalandi að leikmenn 
voru að fylgja uppsettu og æfðu 
skipulagi og svo var baráttan og 
andinn til fyrirmyndar.

„Baráttan verður alltaf að vera 
til staðar ef við ætlum að ná úrslit-
um. Við ætluðum að fylgja því með 
ákveðni sem Lars var búinn að 
leggja upp. Bæði í vörn og sókn. 
Það gekk ekki allt upp í fyrstu til-
raun en því meira sem við vinnum 
saman held ég að við förum að 
bæta okkur. Það er ýmislegt nýtt 
í gangi og það hefur ekki verið 
svona gott skipulag hjá landslið-
inu lengi sem er frábært. Lars veit 
greinilega alveg hvað hann er að 
gera. Við verðum því að leggjast á 
eitt, hlusta á kallinn og fara eftir 
því sem hann segir.“ 

 henry@frettabladid.is

Ekki lengur ungir á móti 
gömlum daginn fyrir leik
Landsliðsmaðurinn Emil Hallfreðsson segir að vinnubrögð nýja landsliðsþjálf-
arans, Lars Lagerbäck, séu til fyrirmyndar og mun markvissari en hjá fyrirrenn-
urum hans. „Það hefur ekki verið svona gott skipulag hjá landsliðinu lengi.“

MÆTTUR AFTUR Emil er hér í gömlum landsleik gegn Hollandi en hann minnti á sig í 
leiknum gegn Svartfjallalandi á miðvikudag. NORDIC PHOTOS/AP

aðeins fram á sunnudag
Lagerútsala!

30-70% 
afsláttur

Bak við Holtagarða!!

HANDBOLTI Danska stórskyttan 
Mikkel Hansen og norski línu-
maðurinn Heidi Löke voru kosin 
besta handboltafólk ársins 2011 
af Alþjóðahandboltasamband-
inu en að kosningunni komu fjöl-
miðlamenn, handboltasérfræð-
ingar IHF og áhugafólk sem gat 
kosið á heimasíðu sambandsins.

Heidi Löke fékk 28 prósent 
atkvæða í kjörinu en í 2. sæti var 
Frakkinn Allison Pineau með 22 
prósent atkvæða. 

Mikkel Hansen fékk 31 prósent 
atkvæða í kjörinu, Filip Jicha 
varð í 2. sæti með 21 prósent 
atkvæða og Frakkarnir Nikola 
Karabatic og Luc Abalo fengu svo 
báðir 19 prósent atkvæða í boði.  
 - esá

Besta handboltafólk heims:

Hansen og 
Löke valin best

ÁTÖK Það var ekkert gefið eftir í leik 
Hauka og Vals í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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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.

08.30 Jane Eyre  09.25 New Tricks  10.15 Come 
Dine With Me  11.05 The Graham Norton Show  
11.50 Live at the Apollo  12.35 My Family  13.35 
The Vicar of Dibley  15.40 QI  16.40 The Best of 
Top Gear  17.30 Live at the Apollo  18.20 Come 
Dine With Me  19.10 QI  20.10 Derren Brown: 
How to Control the Nation  21.00 Live at the Apollo  
21.45 Peep Show  22.15 Live at the Apollo  23.00 
Come Dine With Me  23.50 QI  00.50 Michael 
McIntyre’s Comedy Roadshow  

12.05 Ha’ det godt  12.35 Aftenshowet  13.30 
Hjælp, vi skal føde  14.00 DR Update - nyheder 
og vejr  14.10 Maggies nye liv  15.00 Benjamin 
Bjørn  15.15 Timmy-tid  15.25 Det kongelige 
spektakel  15.40 Fjeldgården i Trondhjem  16.00 
Lægerne  16.50 DR Update - nyheder og vejr  
17.00 Hammerslag  17.30 TV Avisen med Sport 
og Vejret  18.00 Disney Sjov  19.00 X Factor  
20.00 TV Avisen  20.30 X Factor Afgørelsen  20.55 
Brooklyn’s Finest  23.00 The Life and Death of 
Bobby Z

11.30 V-cup kombinert  12.30 Schrödingers katt  
13.00 NRK nyheter  13.05 Program ikke fastsatt  
13.55 V-cup kombinert  14.30 Norsk attraksjon  
15.00 NRK nyheter  15.10 V-cup skoyter  16.00 
NRK nyheter  16.10 V-cup skøyter  16.40 Oddasat 
- nyheter på samisk  16.55 Tegnspråknytt  17.00 
Førkveld  17.40 Distriktsnyheter  18.00 Dagsrevyen  
18.40 Norge rundt  19.05 Popstokk  19.55 Nytt 
på nytt  20.25 Skavlan  21.25 Sporløst forsvunnet  
22.05 Kveldsnytt  22.20 Game of Thrones  23.15 
Rundt og rundt med U2 

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund 
með KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 
Óskalögin 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 
10.03 Veðurfregnir 10.15 Sagnaslóð 11.00 
Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 
Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 
Tilraunaglasið 14.00 Fréttir 14.03 Girni, grúsk 
og gloríur 15.00 Fréttir 15.03 Smásaga: Svikarar 
15.25 Vinnustofan 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Fimm fjórðu 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Gullfiskurinn 20.00 Leynifélagið 20.30 Á 
Búsúkíslóðum 21.10 Hringsól 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Lestur Passíusálma 
22.15 Litla flugan 23.00 Glæta 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

15.50 Leiðarljós (Guiding Light) (e)

16.35 Leiðarljós (Guiding Light) (e)

17.20 Leó (19:52)

17.23 Músahús Mikka (70:78) 

17.50 Óskabarnið (7:13) 

18.15 Táknmálsfréttir

18.25 Framandi og freistandi með 
Yesmine Olsson (8:8) (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Gettu betur (2:7) Spurningakeppni 
framhaldsskólanna. Menntaskólinn í Reykja-
vík og Fjölbrautaskólinn í Garðabæ eigast við 
í átta liða úrslitum. 

21.15 Húsið mitt í Úmbríu (My House 
in Umbria) Hópur fólks jafnar sig í húsi 
breskrar skáldkonu í Úmbríu-héraði á Ítalíu 
eftir að sprengja springur í járnbrautarlest. 

23.00 Vínviðarblóð – Pasquin-vínið 
(Le sang de la vigne) Mynd úr flokki franskra 
sakamálamynda um vínfrömuðinn virta, Ben-
jamin Lebel, sem aðstoðar lögregluna við 
rannsókn erfiðra mála.

00.35 Óbyggðaferð (Into the Wild) 
Myndin er byggð á sannri sögu og segir frá 
Christopher McCandless, afburðanámsmanni 
og íþróttagarpi, sem að loknu háskólanámi 
gaf eigur sínar til góðgerðamála og fór á putt-
anum til Alaska til að búa þar í óbyggðum. 
Leikstjóri er Sean Penn og meðal leikenda 
eru Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, Willi-
am Hurt, Vince Vaughn og Kristen Stewart.

03.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.30 Game Tíví (6:12) (e)

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Dynasty (5:22) (e) 

09.30 Pepsi MAX tónlist

12.00 Solsidan (4:10) (e)

12.25 Game Tíví (6:12) (e)

12.55 Pepsi MAX tónlist

16.00 7th Heaven (13:22) 

16.45 America‘s Next Top Model 
(12:13) (e)

17.35 Dr. Phil 

18.20 Hawaii Five-0 (4:22) (e)

19.10 America‘s Funniest Home Vid-
eos (30:50) (e)

19.35 Got to Dance (1:15) Dómararnir 
Kimberly Wyatt, Adam Garcia og Ashley 
Banjo snúa aftur í þriðju þáttaröðinni þessa 
skemmtilega dansþáttar.

20.25 Minute To Win It

21.10 Minute To Win It

21.55 HA? (23:31) Íslenskur skemmtiþáttur 
með spurningaívafi. 

22.45 Jonathan Ross (15:19) 

23.35 Once Upon A Time (8:22) (e)

00.25 Flashpoint (9:13) (e)

01.15 Saturday Night Live (10:22) (e)

02.05 Jimmy Kimmel (e)

02.50 Jimmy Kimmel (e)

03.35 Whose Line is it Anyway? 
(19:39) (e)

04.00 Smash Cuts (28:52) (e) 

04.25 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.25 The Honda 
Classic 2012 (1:4) 11.25 Golfing World 
12.15 The Honda Classic 2012 (1:4) 15.15 
LPGA Highlights (3:20) 16.35 Inside the 
PGA Tour (9:45) 17.00 The Honda Classic 
2012 (1:4) 20.00 The Honda Classic 2012 
(2:4) 23.00 PGA Tour - Highlights (8:45) 
23.55 ESPN America

16.45 England - Holland

18.30 Spænsku mörkin

19.05 Kings Ransom Einstök heimildar-
mynd um óvænta sölu íshokkístjörnunnar 
Wayne Gretzky árið 1988. 

20.00 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu

20.30 La Liga Report

21.00 Í greipum Gunnars

21.30 Cage Contenter 12

22.30 UFC 115

15.30 Sunnudagsmessan

16.50 Chelsea - Bolton

18.40 QPR - Fulham

20.30 Football League Show

21.00 Premier League Preview

21.30 Premier League World

22.00 PL Classic Matches: Man Uni-
ted - Middlesbrough, 1996 

22.30 Premier League Preview

23.00 Newcastle - Wolves

18.35 The Doctors (61:175)

19.20 The Amazing Race (2:12) 

20.05 Friends (7:24) 

20.30 Modern Family (7:24)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 How I Met Your Mother (3:24) 

22.20 American Idol (15:39) 

23.40 American Idol (16:39) 

01.05 Alcatraz (4:13)

01.50 NCIS. Los Angeles (11:24)

02.35 Týnda kynslóðin (25:40)

03.00 Friends (7:24)

03.25 Modern Family (7:24) 

03.50 The Doctors (61:175) 

04.30 Fréttir Stöðvar 2 

05.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

08.05 The Curious Case of Benjam-
in Button

10.45 Pride and Prejudice

12.50 Skoppa og Skrítla

14.00 The Curious Case of Benjam-
in Button

16.40 Pride and Prejudice

18.45 Skoppa og Skrítla

20.00 He’s Just Not That Into You

22.05 X-Men Origins: Wolverine

00.00 A Number

02.00 Severance

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (43:175)

10.15 Covert Affairs (5:11)

11.00 Hell’s Kitchen (3:15) 

11.45 Human Target (4:12)

12.35 Nágrannar

13.00 Alice In Wonderland Stórbrot-
in ævintýramynd frá Disney úr smiðju Tims 
Burtons með Johnny Depp fremstan í flokki 
valinkunnra leikara. Myndin er frjálsleg túlkun 
á margfrægu ævintýri Lewis Caroll og segir 
frá því þegar Lísa snýr aftur til Undralands 
og endurnýjar kynnin við alla skrautlegu fé-
lagana sem urðu á vegi hennar í fyrstu heim-
sókninni.

14.45 Friends (22:24) 

15.10 Sorry I’ve Got No Head

15.40 Tricky TV (9:23) 

16.05 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar

17.55 The Simpsons (4:22) 

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (22:23)

19.45 Týnda kynslóðin (25:40)

20.10 Spurningabomban (6:10)

21.05 American Idol (14:39) 

22.25 Gray Matters Stórskemmtileg gam-
anmynd með Heather Graham og Tom Cav-
anagh í hlutverkum systkina sem búa í New 
York og eru afar samrýnd og það náin að fólk 
heldur oft að þau séu par. Þau ákveða því að 
reyna að finna maka fyrir hvort annað en þá 
fyrst upphefjast meiriháttar vandamál í sam-
bandi þeirra.

00.05 Bring it On: Fight to the Finish 
Hress og skemmtileg klappstýrumynd.

01.45 State of Play

03.50 Alice In Wonderland

05.35 Fréttir og Ísland í dag

09.05 Alpint  10.00 Alpint  11.15 Bästa frisören  
12.05 Alpint  13.15 En svensk sill i Singapore  
13.45 Livet på Laerkevej  14.30 Simons kök  15.00 
Rapport  15.05 Gomorron Sverige  15.55 Din plats 
i historien  16.00 Bröderna Reyes  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 Minuten  20.00 
Skavlan  21.00 Management  22.30 Shampoo  
00.15 Rapport  00.20 Game of Thrones  01.15 
Tv-cirkeln. Game of thrones  01.30 Rapport  01.35 
Så ska det låta  02.35 Rapport  02.40 Strömsö 

18.00 Föstudagsþátturinn

Ég kom þreyttur heim á mánudagskvöld eftir langan 
vinnudag og svo átakasama klukkustund í ræktinni. 
Ég fékk mér skyrdollu úr ísskápnum og kveikti svo 
á sjónvarpinu. Ég flakkaði á milli stöðva í leit að 
ásættanlegu sjónvarpsefni og þegar alltof langi 
stöðvahringurinn var um það bil hálfnaður kom ég 
að bíómyndarásinni MGM. Þar eru góðar myndir 
ákaflega sjaldan sýndar en einstaka sinnum 
rekst maður þó á klassíkera. Það var hins 
vegar ekki raunin á mánudagskvöld.

Á boðstólum var myndin No Such 
Thing. Ég kannaðist ekki við nafnið, sá 
glitta í Helen Mirren og hugsaði með 
mér að þetta liti illa út. Þangað til 
ég allt í einu rak augun í Ingvar E. 
Sigurðsson. Stuttu síðar var Baltasar 

Kormákur mættur, María Ellingsen, Þröstur Leó 
Gunnarson, Kristbjörg Kjeld, Bessi Bjarnason og 
meira að segja Helgi Björns. Ég hef hingað til haldið 
að ég væri vel að mér í íslenskri kvikmyndasögu 
en þessa mynd þekkti ég ekki. Kemur í ljós að um 
er að ræða hálf-íslenska mynd frá árinu 2001 sem 
nefnist Skrímsli á íslensku. Ég komst fljótlega að því 
að myndin var of langt komin til að ég gæti notið 
hennar en þar að auki var ljóst að þótt aðeins rétt 
rúmlega áratugur sé liðinn frá gerð myndarinnar 

hefur hún ekki elst vel. Fjallar hún víst um unga, 
bandaríska blaðakonu sem fer til Íslands til 

að leita að týndum unnusta sínum en hittir 
í staðinn einhvers konar skrímsli sem hún 

nær síðar tengslum við. Ég kom inn í miðja 
mynd en ég mæli ekki með henni.

VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS Þ. LÚÐVÍKSSON GLÁPIR Á IMBAKASSANN

Komið inn í miðja mynd
> STÖÐ 2 KL.21.00

American Idol

Núna hefst fjörið fyrir alvöru í 
American Idol. Þrír þættir eru 
á dagskrá í kvöld, sá fyrsti á 
Stöð 2 en seinni tveir á Stöð 2 
Extra. Í fyrsta þætti kvöldsins 
eru það strákarnir sem þurfa 
að sýna hvað í þeim býr. 
Stelpurnar láta ljós sitt skína 
á Stöð 2 Extra klukkan 22.20 
og strax í kjölfarið er síðan 
úrslitaþáttur.

20.00 Hrafnaþing 21.00 Motoring 21.30 
Eldað með Holta



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

Yfir 60 tegundir nýrra
gæðaflísa á góðu verði

Lon-River 60x60 cm
  2.990pr.m2

Rakaþéttikvoða 7 kg

5.590
Flísalím Profiflex 25 kg

3.150
Murexin fúga 8 kg

2.390

Lon-Italia grágræn 60x60 cm
 3.490pr.m2

Rose 60x60 cm
  2.990pr.m2

Yek-Venice 45x45 cm
 2.390pr.m2

Rose 30x30 cm 3.290 pr m2

Ant-sand 30x60 cm
 3.690pr.m2

Steinskífa/náttúrusteinn    4.490pr.m230x60x1 cm

Veldu úr yfir 130 tegundum flísa á lager



2. mars 2012  FÖSTUDAGUR42

„Það er búið að skipta laginu út. 
Nýju auglýsingarnar eru með öðru 
lagi. Þetta var bara svona gítar-
riff,“ segir Hörður Harðarson hjá 
VERT markaðsstofu sem sér um 
markaðsmál fyrir smálánafyrir-
tækið Hraðpeningar.

Útgáfurisinn EMI hafði sam-
band við Hraðpeninga fyrir tæpum 
mánuði og kvartaði undan aug-
lýsingastefi fyrirtækisins. Stef-
ið þykir afar líkt kafla úr laginu 
Seven Nation Army með hljóm-
sveitinni White Stripes, sem kom 
út á plötunni Elephant og var eitt 
af vinsælustu lögum ársins 2003.

Hörður segir stefið hafa verið 
keypt af tónlistarmanni hér á 
landi. „Þeir gerðu athugasemd, 

fannst þetta of líkt. Við sögðum 
þetta ekki of líkt. En við ætlum 
ekki að standa í einhverri laga-
deilu út af stefi í útvarpsauglýs-
ingu. Þannig að við skiptum því út, 
þar með er málið búið,“ segir hann.

Spurður hvort Hraðpeningar 
hafi þurft að greiða bætur til EMI 
eða White Stripes segir Hörður svo 
ekki vera. 

Geturðu sagt mér hvaða lista-
maður seldi ykkur lagið?

„Ég ætla ekki að blanda öðrum 
inn í þetta.“

En er verið að reyna að líkja 
eftir öðru frægu popplagi í nýju 
auglýsingunum?

„Nei, það er bara svona gítarriff.“
 atlifannar@frettabladid.is

FÖSTUDAGSLAGIÐ

Þeir gerðu athuga-
semd, fannst þetta of 

líkt. Við sögðum þetta ekki 
of líkt. En við ætlum ekki að 
standa í einhverri lagadeilu út 
af stefi í útvarpsauglýsingu.

HÖRÐUR HARÐARSON 
VERT MARKAÐSSTOFA

Ég hlusta á tvö lög til að koma 
mér í helgarstuð. Annað er lagið 
So Rich, So Pretty með Mickey 
Avalon og svo hið óborganlega 
Olsen Olsen með Lúdó Sextett 
og Stefáni. 

Aron Bergmann Magnússon, barón af 
Reykjanesinu og leikmyndahönnuður. 

„Ég hef aðallega sungið uppi á 
hálendi Íslands í hestaferðum en 
þetta var rosalega gaman,“ segir 
leikarinn Hilmir Snær Guðnason.

Hann sýnir á sér nýja hlið sem 
söngvari í laginu 1989 sem var 
samið sérstaklega fyrir bjórhátíð 
Kex Hostels sem nú er í gangi. Lagið 
verður spilað á staðnum í fyrsta sinn 
í kvöld en Hilmir Snær verður fjarri 
góðu gamni því hann er önnum kaf-
inn í leikhúsinu.

Spurður hvers vegna hann var 
fenginn í verkefnið segir hann: 
„Þeir hafa örugglega einhvern tím-
ann heyrt mig syngja. En kannski 
hafa þeir ekki náð í neinn annan, ég 

veit það ekki,“ segir hann og hlær. 
Höfundar lagsins eru Bjarki Sig 

og Benzín-bræðurnir Börk-
ur og Daði Birgissynir. Upp-
tökur fóru fram á þriðjudag-
inn og gengu eins og í sögu. 
„Þetta var voða skemmtilegt 
og það er aldrei að vita nema 
maður geri meira af þessu,“ 
segir Hilmir Snær hress en 
hljómsveitin hefur fengið 
nafnið Hilmir og humlarnir. 

Er frekara samstarf á döfinni 
eða jafnvel plata? „Við vitum 
ekkert um það enn. Það fer bara 
eftir þessum strákum en ég er til 
hvenær sem er.“  -fb

Hilmir Snær syngur nýtt bjórlag
SYNGUR NÝTT BJÓRLAG Hilmir 

Snær Guðnason sýnir á sér nýja 
hlið í bjórlaginu 1989 sem var 
tekið upp fyrr í vikunni.

Spænski kvikmyndagerðarmaðurinn Sergio De 
Vega verður gestur á alþjóðlegu stuttmyndahátíð-
inni Northern Wave sem fram fer í Grundarfirði um 
helgina. Stuttmynd De Vega, Making Counts, verð-
ur sýnd á hátíðinni auk þess sem móðir hans mun 
keppa í hinni vinsælu fiskisúpukeppni sem haldin er 
í tengslum við hátíðina.

„Mömmu hefur alltaf langað til að heimsækja 
Ísland, fyrir okkur er landið mjög framandi og 
spennandi, þannig að þegar myndin mín komst að 
á hátíðinni var aldrei spurning um hver ferðafélagi 
minn yrði,“ útskýrir De Vega. Hann segir móður 
sína, Concepción Sánchez Casillas, vera hæfileika-
ríkan kokk og því hafi hann ákveðið að skrá hana 
til þátttöku í fiskisúpukeppninni sem haldin er í 
tengslum við Northern Wave. 

„Hún er með tvær hugmyndir að ýsurétti sem 
hana langar að gera, en hún hefur ekki enn valið á 
milli þeirra. Önnur er uppskrift frá Norður-Spáni 
og hin er klassísk uppskrift frá Austur-Spáni.“

De Vega kveðst spenntur fyrir heimsókninni til 
Íslands og segir það ekki skemma fyrir að stutt-
mynd eftir hann verði sýnd á landinu á sama tíma. 

„Ég hlakka mikið til ferðarinnar. Það eitt að ferðast 
um landið er mjög spennandi og það eykur aðeins 
á spennuna að ég fái að sækja stuttmyndahátíð á 
sama tíma. Þetta verður án efa einstök ferð,“ segir 
De Vega að lokum.  - sm

Mæðgin keppa á Northern Wave

SPENNTUR FERÐALANGUR Spænski kvikmyndagerðarmaður-
inn Sergio De Vega tekur þátt í stuttmyndahátíðinni Northern 
Wave sem fram fer um helgina. Móðir hans mun einnig taka 
þátt í fiskisúpukeppninni sem fram fer í tengslum við hátíðina.

HÖRÐUR HARÐARSON:  ÆTLUM EKKI Í LAGADEILU VEGNA MÁLSINS

Breyttu stefi eftir kvörtun 
frá útgáfu White Stripes

AUGLÝSA EKKI LENGUR LÁN Stefið í auglýsingum Hraðpeninga þótti of líkt kafla 
í laginu Seven Nation Army með White Stripes. Auglýsingunni hefur verið breytt.
 NORDICPHOTOS/GETTY
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Hannaður til að gera 
lífið skemmtilegra
Nú er hann kominn til landsins. Splunkunýr og spennandi 
Nokia Lumia 800 með Windows 7 stýrikerfið innanborðs. 
Glæsileg hönnun með 3,7 tommu kúptum glerskjá og 
8 megapixla myndavél. Nokia Lumia 800 er hraðari og 
skemmtilegri með GPS staðsetningarbúnaði og fullkomnu 
leiðsögukerfi. Einnig fylgir 25 GB Skydrive-minni með.

5.490 kr.

NOKIA LUMIA 800
Einn sem getur allt

Staðgreitt: 89.900 kr.

Netið í símanum
í 1 mánuð fylgir.
Allt að 1 GB
á mánuði.á mánuði í 18 mánuði*

Netið í 
símanum
í 1 mán. fylgir.
Allt að 1 GB 

á mán.

*Greiðslugjald 325 kr. bætist við mán. gjald.
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FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Alþýðlegheit Hjálms
Stórsöngvarinn Sigurður Guð-
mundsson, jafnan kenndur við 
hljómsveitina Hjálma, var ekki að 
missa sig í formlegheitum þegar 
hann, ásamt Sigríði Thorlacius, 
afhenti ein verðlaunin á Íslensku 
tónlistarverðlaununum í fyrrakvöld. 
Á meðan allir aðrir kynnar höfðu 
ávarpað heiðursgestina, forseta 
Íslands og menntamálaráðherra, 
með kurt og pí, heilsaði Sigurður 

með orðunum: „Óli … 
Kata“, og þakkaði 
þeim fyrir síðasta 
fund, sem var 

sennilega þegar 
þau Sigríður sungu 

við afhendingu 
Eyrar-

rósarinnar 
á Bessa-
stöðum 
ekki alls 
fyrir 
löngu.  

 

Björk fær fullt hús
Björk Guðmundsdóttir fær fullt 
hús stiga, eða fimm stjörnur, fyrir 
Biophilia-tónleika sína í New York 
í nýjasta hefti breska tónlistar-
tímaritsins Q. Tónleikarnir hafa hitt 
rækilega í mark síðan þeir hófu 
göngu sína í Manchester síðasta 
sumar en þá fengu þeir fjórar 
stjörnur af fimm mögulegum í 
breska dagblaðinu The Guardian. 
Skemmst er að minnast þess að 
Biophila-tónleikar Bjarkar í Hörpu 
síðasta haust 
voru valdir 
tónlistarvið-
burður ársins á 
Íslensku tón-
listarverð-
laununum í 
fyrrakvöld. 
 - þj, fb

Fermingartilboð
Gerið GÆÐA- og verðsamanburð

12 mánaða 
vaxtalausar 
greiðslur

10.000 kr. 
vöruúttekt 

fylgir öllum 
fermingarrúmum

VALHÖLL 
Ný hönnun. 5 svæðaskipt gormakerfi, gæðabólstrun, stál kantstyrkingar. 

ÞÓR
7 svæðaskipt heilsudýna með tvöfölduu pokagormakerfi, góður lágbaksstuðningur, 
mýkra og betra axlasvæði, eggjabakka-þrýstijöfnunarefni í bólstrun, vandaðar steyptar 
kantstyrkingar, fullkomin nýting á svefnfleti, þarf aldrei að snúa

IQ-CARE
Ein besta heilsudýna í heimi, háþróuð þrýstijöfnunar–heilsudýna, með 7 svæðaskiptum 
svefnfleti, mjúk og þægileg við axlasvæði, veitir góðan stuðning við lágbakssvæði, 
fullkomin nýting á svefnfleti, þarf aldrei að snúa

Öll verð með botni og fótum

Stærð Verð
100x200 104.900 kr.
120x200 124.900 kr.
140x200 139.900 kr.
153x203 149.900 kr.

Stærð Verð Tilboð
80x200 69.900 kr. 62.900 kr.
90x200 69.900 kr. 64.900 kr.
120x200 84.900 kr. 79.900 kr.
140x200 89.900 kr. 84.900 kr.
153x203 99.900 kr. 89.900 kr.

Stærð Verð 
90x200  144.900 kr.
100x200 149.900 kr.
120x200 164.900 kr.
140x200 179.900 kr.
153x203 179.900 kr.

Stærð Verð
90x200 89.900 kr.
100x200 94.900 kr.
120x200 109.900 kr.
140x200 119.900 kr.
153x203 129.900 kr.

SAGA/
FREYJA
7 svæðaskipt heilsudýna með pokagormakerfi, góður lágbaksstuðningur, mýkra og betra 
axlasvæði, þrýstijöfnunarefni í bólstrun, vandaðar steyptar kantstyrkingar, 
fullkomin nýting á svefnfleti, þarf aldrei að snúa

1 Jarðskjálftarnir skemmdu hús 
í Hafnarfirði

2 Vörusvik í innlendri matvöru

3 Bjarni Ben: Þetta er ekki áfall 
fyrir mig

4 Látin kona skreið upp úr 
líkkistunni

5 Nauðgunarkæran komin til 
ríkissaksóknara
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