
ÁFRAM STELPUR! Kvennaframboðið fagnaði 30 ára afmæli sínu í gær, á alþjóðlegum baráttudegi 
kvenna. Í tilefni þessa hélt Jafnréttisstofa málþing á Hótel KEA þar sem fjöldi kvenna úr framboðinu kom saman.
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É g hef gengið á milli húsa, talað við Rifsarana og fengið mjög góð við-brögð,“ segir Kári Viðarsson sem 
ætlar að fá alla íbúa Rifs á Snæfellsnesi, 
165 að tölu, á tónleika í Frystihúsinu á 
sunnudaginn og slá þannig Íslandsmet 
í mætingu miðað við höfðatölu. Tón-leikarnir eru þeir fyrstu í húsinu sem er nokkurs konar menningarmiðstöð og Kári hefur nýtt til leikhússýninga  síðustu ár. 
„Ég fékk þá hugmynd fð

þeir hefjast en fæst þó til að gefa upp að 
tónlistin sé fjölskylduvæn. „Þetta verð-
ur ekkert harðkjarnarokk eða breið-holts hipphopp. Bara frábærir lista-menn sem spila ljúfa, einlæga og fallega 

tónlist fyrir Rifsara.“ Hvað með aðra en Rifsbúa, mega þeir 
koma á tónleikana? „Nei, það er nú ekki 
illa meint en öðrum en Rifsurum er ekki 
boðið. Ég held hreinlega að þ ð kekki fl

STEFNIR Á ÍSLANDS- MET Í MÆTINGULANDIÐ Leikarinn og leikstjórinn Kári Viðarson stendur fyrir tónleikum í Frysti-

húsinu á Rifi á sunnudaginn. Hann ætlar að fylla salinn með öllum 165 íbúum 

bæjarins og gera um það heimildarmyndina 100% mæting.

BJARTSÝNN 
Kári Viðarsson er bjart-sýnn á að markmiðið um 100% mætingu Rifsbúa á tónleikana muni nást.MYND/ANTON

UNGT TÓNLISTARFÓLK  Nótan – uppskeruhátíð tónlistarskóla fer fram 
í þriðja sinn á laugardag og sunnudag en þátt-
takendur  eru af öllu landinu | WWW.NOTAN.IS

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

SJÁVARRÉTTATILBOÐ
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LÉT FJARLÆGJA 
PIP-PÚÐANA
HARPA EINARS 
100% NÁTTÚRULEG

SELMA ÆTLAÐI AÐ 
VERÐA LÖGFRÆÐINGUR
SILJA ÚLFARSDÓTTIR 
MIÐLAR REYNSLUNNI
SVARTAR Á 
FRUMSÝNINGU

26% Gouda ostur
í kílóastykkjum

á tilboði

ms.is

Smiðjuvegi 2 · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 

og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is

YFIR 10.000 
EINSTAKLINGAR
hafa nýtt sér legugreininguna frá 
okkur og fengið rúm sérsniðið 
að þeirra þörfum. Komdu og 
 prófaðu og við gerum þér tilboð 
í heilsurúm sem hentar þér!

HEILBRIGÐISMÁL Hlutfall kvenna í sjúklinga-
hópnum á Vogi hefur hækkað á síðustu árum 
og er nú komið upp í 37 prósent. Árið 1980 
var það 20 prósent. Áfengisneysla íslenskra 
kvenna hefur farið vaxandi á síðasta áratug og 
er hlutfall karla og kvenna sem neyta aldrei 
áfengis nú orðið nánast jafnt, eða um fimm 
prósent. 

Í byrjun níunda áratugarins sögðust um 45 
prósent kvenna yfir fimmtugt aldrei neyta 
áfengis og þriðjungur á aldrinum 30 til 40 ára. 
Gunnar Smári Egilsson, formaður SÁÁ, segir 
fjölgunina greinilega. 

„Það er orðinn minnsti munur á áfengis-
neyslu kvenna og karla á Íslandi af öllum 
löndum í heiminum,“ segir hann. „Það drekka 
nánast allir á Íslandi í dag, nema þeir sem eru 
þurrir.“ Gunnar Smári bendir á að þróunin 
hér á landi sé afar ólík sumum öðrum löndum 
í heiminum, og tekur þar dæmi um Rússland, 
Írland og Miðjarðarhafslöndin, þar sem hlut-

fall kvenna sem aldrei neyta áfengis sé mun 
hærra en hér. Varðandi mögulegar ástæður 
fyrir þessari þróun veltir Gunnar Smári upp 
spurningunni um kynjajafnrétti. 

„Konur þurfa að geta gert allt eins og karlar, 
þar á meðal drukkið eins og þeir,“ segir hann. 
„Það hefði verið betra að fara hina leiðina, þar 
sem karlarnir hefðu þurft að læra að drekka 
eins og konur.“ 

Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir á Vogi, á 
von á því að á næstunni komi inn hópur kvenna 
sem enn á eftir að leita sér aðstoðar. „Það er 

þróun undanfarinna ára, eins og komið hefur 
fram hjá Lýðheilsustöð og í skýrslum okkar.“

Rafn M. Jónsson, verkefnastjóri áfengis- og 
vímuvarna hjá landlæknisembættinu, segir 
nauðsynlegt að skoða þær ástæður sem liggja 
að baki aukinni áfengisneyslu kvenna í sam-
félaginu. 

„Konurnar hafa sótt á, það er alveg klárt,“ 
segir Rafn og bendir á að samkvæmt rannsókn 
Lýðheilsustöðvar frá árinu 2004 eykst hlut-
fall kvenna sem neyta áfengis eftir því sem 
þær eru betur menntaðar. „Því er öfugt farið 
með karla, en það má sjá jákvæð tengsl milli 
áfengis neyslu og menntunar kvenna í aldurs-
hópnum 35 til 54 ára. Eftir því sem konur eru 
menntaðri, því meira drekka þær.“ 

Samkvæmt nýlegum könnunum Lýðheilsu-
stöðvar drekka um það bil 95 prósent 
 þjóðarinnar, hvort sem um er að ræða konur 
eða karla. En bindindisfólki hefur hlutfallslega 
fækkað hraðar meðal kvenna. - sv

Íslenskar konur búnar að 
ná körlunum í drykkjunni
Hlutfall bindindiskvenna á Íslandi hefur lækkað úr 45 prósentum í fimm prósent síðan árið 1975. Lítill 
munur er á drykkju kynjanna hér á landi. Hlutfall kvenna á Vogi hefur hækkað mikið á síðustu árum.

Það hefði verið betra að fara 
hina leiðina, þar sem karlarnir 

hefðu þurft að læra að drekka eins og 
konur.

GUNNAR SMÁRI EGILSSON
FORMAÐUR SÁÁ
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ÁFRAM ÉL  Í dag verða suðvestan 
8-18 m/s, hvassast við S-ströndina. 
Él S-og V-lands en skýjað NA-til. 
Hiti um frostmark.
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Sömdu lag saman
Helgi Björnsson og John 
Grant hafa nýlokið við að 
semja lag.
fólk 34

100 prósent mæting
Kári Viðarsson stendur fyrir 
tónleikum á Rifi á sunnudag 
með öllum íbúum þorpsins.

Fullkominn leikmaður
Lionel Messi raðar inn 
mörkum með Barcelona í 
Meistaradeildinni.
sport 30

LANDSDÓMUR Hreiðar Már Sig-
urðsson, fyrrverandi forstjóri 
Kaupþings, sagði að sér  blöskruðu 
eftirás kýringar Seðlabanka-
manna um að þeir hafi séð hrunið 
fyrir, þegar hann bar vitni fyrir 
Landsdómi í gær. Hreiðar sagði 
að stjórnvöld hefðu gert mistök 
þegar þau tóku Glitni yfir og að 
neyðarlögin hefðu orðið til þess að 
Kaupþing féll. 

Hann sagði að til hafi staðið að 
flytja hluta af starfsemi Kaupþings 
úr landi í lok   september 2008, og að 
lokamarkmiðið hafi verið að flytja 
höfuðstöðvar  bankans til London.

Vitnisburður Hreiðars Más var 
talsvert annar en þeirra embættis-
manna sem hingað til hafa borið 
vitni fyrir Landsdómi.  

 - bj, þsj / sjá síður 8 og 10

Hreiðar Már fyrir Landsdómi:

Segir neyðar-
lögin hafa fellt 
Kaupþing

AÞENA, AP Grikkland náði í gær 
mikilvægum áfanga í  baráttunni 
við skuldavanda þegar lána-
drottnar ríkissjóðs í einka-
geirunum samþykktu niðurfærslu 
og breytingu skulda.

Einkaaðilar, til dæmis  bankar, 
lífeyrisjóðir og vogunarsjóðir, 
sem áttu samtals 177  milljarða 
evra inni hjá gríska ríkinu, 
höfðu frest til gærkvöldsins til 
að taka sjálfviljugir þátt í skuld-
breytingingunni, sem felur í sér 
afskriftir á skuldum, lækkun vaxta 
og frestun afborgana. Skulda-
lækkunin er talin munu nema 

107  milljörðum evra, að jafngildi 
17.700 milljarða íslenskra króna.

Til þess að skuldbreytingin yrði 
að veruleika þurftu að minnsta kosti 
þrír fjórðu einkaaðilanna að sam-
þykkja niðurfellingu síns hluta og 
sú varð raunin þó að ekki hafi legið 
fyrir í gærkvöldi hversu marg-
ir neituðu að taka þátt. Þetta hlut-

fall dugar til þess að gríska ríkið 
geti skuldbundið þau fyrirtæki til 
 þátttöku. 

Ekki eru þó allir á því að þessi 
aðgerð muni duga til, þar á meðal 
Peter Bofinger, aðstoðarmaður 
Angelu Merkel Þýskalandskanslara. 

Hann segir í viðtali við Bloom-
berg fréttastofuna að skuldirnar 
verði Grikkjum áfram mjög erfiðar 
og næst muni önnur ríki og seðla-
bankar þurfa að fella niður hluta af 
skuldum gríska ríkisins. 

„Og það þarf að gerast á næstu 
tólf mánuðum,“ sagði Bofinger.

  - gb, þj

Einkaaðilar samþykkja að færa skuldir niður um 17.700 milljarða króna:

Tóku á sig afskriftir fyrir Grikki
17.700 milljarða ís-
lenskra króna munu 

einkaaðilar taka á sig í niður-
færslu grískra skulda
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Svavar, ætlið þið í alvöru að 
spila keilu á sabbatsdeginum?

„Já, við verðum að gera það enda 
spurning um líf og dauða.“

Svavar H. Jakobsson er annar skipu-
leggjenda Big Lebowski-hátíðarinnar í 
Keiluhöllinni á morgun sem tileinkuð er 
myndinni frá 1998. Í frægu atriði neitar 
ein persónan að spila keilu á sabbats-
deginum þar sem gyðingar skuli halda 
hvíldardaginn heilagan nema líf liggi við.

SKIPULAGSMÁL Gylfi Sigurðs-
son aðalvarðstjóri segir áætlaða 
 breytingu á skipulagi umferðar á 
Dalvegi í Kópavogi munu hindra 
starf lögreglunnar og stofna 
öryggi fólks í hættu.

Gylfi mætti á síðasta fund 
umhverfis- og samgöngu nefndar 
Kópavogs og lagði þar fram bókun. 
Í henni undirstrikar Gylfi að lög-
reglan verði að eiga greiða og 
óhefta leið frá starfsstöð sinni. 
Lögreglustöð og sýslumanns-
skrifstofa er á Dalvegi 18. Þangað 
er Pósturinn einnig nýfluttur með 
afgreiðslu.

Ætlunin er að gera tvö hringtorg 
á Dalvegi, nokkuð ofan og neðan 
við lögreglustöðina. Jafnframt á 
að aðskilja akreinar götunnar með 
umferðareyju.

„Ef við erum að fara í útkall í 
átt að Smáratorgi getum við ekki 
 lengur tekið vinstri beygju niður 
Dalveginn heldur þurfum fyrst 
upp að hringtorginu og snúa 
þar við,“ útskýrir Gylfi. „Hver 
 sekúnda skiptir máli og það getur 
verið lífsspursmál að bæta ekki 
þessum krók við leiðina. Þess utan 
er forgangsakstur hættulegur og 
ástæðulaust að lengja hann.“

Á þessu hnykkir Gylfi í áður-
nefndri bókun. „Með því að loka 
með einhverjum hætti útakstri 
lögreglu er verið að stefna öryggi 
bæjarbúa í hættu,“ fullyrðir hann.

Ármann Kr. Ólafsson, bæjar-
stjóri í Kópavogi, segir innihald 
bréfs Gylfa koma bæjaryfirvöldum 
í opna skjöldu. „Það kemur okkur 
á óvart að fyrstu viðbrögð lög-
reglunnar skuli birtast í þessari 
bókun með svo afgerandi hætti. Það 
er greinilegt á þessu að umferðar-
sérfræðingum bæjarins ber ekki 

SPURNING DAGSINS

Gráða & feta ostateningar henta 
vel í kartöflusalatið, á pítsuna, 
í sósuna, salatið, ofnréttinn og 
á smáréttabakkann.

ms.is
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Bílastæði 
lögreglunnar

Nýtt hringtorg

Núverandi 
útakstur 

lögreglunnar

Nýtt hringtorg

Lögreglustöðin

Reykjanesbraut

Áformaðar breytingar á Dalvegi
Fyrirhuguð 
umferðareyja

Varðstjóri berst gegn 
hindrunum á Dalvegi
Aðalvarðstjóri segir áformaðar breytingar á Dalvegi munu hindra lögregluna og 
ógna öryggi borgaranna. Bæjarstjórinn í Kópavogi segist undrandi og biður um  
að sjá gögn sem „sérfræðingar séu væntanlega búnir að vinna fyrir lögregluna“.

BREYTINGAR Á 
DALVEGI Hér sést 
hvernig koma á fyrir 
tveimur hringtorgum 
og loka á milli 
akreina einmitt þar 
sem lögreglan hefur 
nú útakstur á Dalveg.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

saman við umferðarsérfræðinga 
lögreglunnar,“ segir hann.

Samgöngunefndin frestaði 
afgreiðslu umferðarskipulagsins 
á Dalvegi á fyrrnefndum fundi. 
Ármann segir að funda verði með 
hlutaðeigandi og óskað eftir þeim 
gögnum sem sérfræðingar séu 
væntanlega búnir að vinna fyrir 
lögregluna.

Að sögn Ármanns voru mark-
miðin með breytingum á Dalvegi 
þríþætt. „Í fyrsta lagi að auka 
umferðaröryggi með því að draga 

úr hraða og fækka krossgatna-
mótum á Dalveginum. Í öðru lagi 
auka umferðarflæði á svæðinu 
og í þriðja lagi að draga úr hljóð-
mengun,“ segir bæjarstjórinn sem 
kveður málið verða skoðað með 
ítarlegri hætti þegar frekari upp-
lýsingar frá lögreglu liggi fyrir.

„Í neyðarakstri liggur sérfræði-
kunnátta lögreglunnar. Það er nú 
bara almenn skynsemi að við 
slíkan akstur þarf leiðin að vera 
óheft,“ svarar aðalvarðstjórinn.  
 gar@frettabladid.is

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
ness hefur dæmt hálfþrítuga konu 
í tveggja ára fangelsi fyrir að 
kveikja í sófa í íbúð í Hafnarfirði. 

Konan var að eigin sögn „kaf-
dópuð“ þegar kviknaði í húsinu. 
Hún neitaði sök og bar við að um 
óhapp hefði verið ræða en það fékk 
enga stoð í rannsókn sérfræðinga. 

Hins vegar þykir sýnt að hún 
hafi strax eftir íkveikjuna séð að 
sér og reynt hvað hún gat til að 
slökkva eldinn, án árangurs. Þá er 
hún nú komin í stranga meðferð 
við fíkn sinni. Í þessu ljósi þótti 
dómnum rétt að skilorðsbinda 22 
mánuði refsingarinnar.  - sh

Tvö ár í fangelsi fyrir brennu:

Kveikti í bensín-
blautum sófa

PAKISTAN, AP Þrjár ekkjur 
hryðjuverkaleiðtogans Osama 
bin Laden hafa verið ákærðar í 

Pakistan. Þar-
lend stjórnvöld 
saka þær um 
að hafa komið 
ólöglega til 
landsins.

Konurnar 
þrjár hafa 
verið í gæslu-
varðhaldi í 
 Pakistan síðan 
í maí á síðasta 
ári, eða frá því 
að bandarískir 
landgöngulið-
ar  réðust inn í 

hús bin Ladens og drápu hann. 
Þeir fóru síðan með líkið út á 
sjó og sökktu því.

Óljóst er um réttarstöðu 
ekknanna í Pakistan og ekki 
einu sinni vitað hvort þær hafa 
lögmann.

 - gb

Ekkjur bin Ladens ákærðar:

Sagðar ólögleg-
ir innflytjendur

OSAMA BIN
LADEN

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur dæmdi í gær Marcin  Tomasz 
Lech, 33 ára Pólverja, í fimm 
ára fangelsi fyrir aðild sína að 
 vopnuðu ráni í verslun úr smiðsins 
Franks Michelsen í  október í 
fyrra.

Þrír félagar Lechs ruddust 
inn í verslunina að morgni 17. 
 október, ógnuðu starfsfólki með 
eftir líkingum af skammbyssum 
og höfðu á brott með sér 49 rán-
dýr úr. Mennirnir þrír flúðu svo 
úr landi.

Tveir þeirra voru handteknir í 
Sviss í síðasta mánuði, að því er 

fram kom í fréttum RÚV í gær, á 
grundvelli handtökuskipunar sem 
íslensk lögregluyfirvöld höfðu 
gefið út. Svissnesk yfirvöld munu 
framselja þá til Íslands og  verður 
þá réttað yfir þeim hér vegna 
málsins.

Hlutverk Lechs var að flytja bíl 
til landsins með Norrænu, sem 
úrin voru síðan falin í. Til stóð að 
hann mundi síðan koma bílnum 
aftur úr landi með Norrænu.

Dómurinn metur þátt Lechs í 
ráninu jafnan þætti hinna, jafnvel 
þótt hann hafi ekki sjálfur ruðst 
inn í verslunina, enda hafi hann 

tekið þátt í skipulagningunni frá 
upphafi til enda. Hann hefur sætt 
gæsluvarðhaldi frá því nokkrum 
dögum eftir ránið og kemur sú vist 
til frádráttar dómnum. 

Lech er dæmdur til að greiða 
Vátryggingafélagi Íslands, sem 
tryggði úrin, rúmar fjórtán 
 milljónir króna í bætur fyrir tjón 
sem varð á úrunum. Þá er bíllinn 
sem hann kom á til landsins, Audi 
A8, gerður upptækur. - sh

Tveir úraræningjanna sem sluppu til Póllands handteknir í Sviss og verða framseldir til Íslands:

Fimm ára fangelsi fyrir rán hjá Michelsen

JÁTAÐI Marcin Tomasz Lech játaði sök. 
Hann sagði að upphaflega hafi staðið til 
að brjótast inn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

DÓMSMÁL InDefence-hópurinn 
telur eðlilegast að almenningur 
fái beinan aðgang að landsdóms-
réttarhöldunum í gegnum ljósvaka-
miðla og aðgang að máls skjölum 
eða afriti af vitnisburði vitna. Í til-
kynningu samtakanna er skorað 
á Landsdóm að ráða bót á þessu 
tafarlaust.

Bent er á að á ýmis atriði Ice-
save-málsins reyni nú fyrir Lands-
dómi, en hópurinn telur á skorta 
að til vitnis séu kallaðir erlendir 
málsaðilar. Þar á meðal eru  nefndir 
Alistair Darling, fyrrverandi fjár-
málaráðherra Breta, Hector Sants, 
forstjóri breska fjármálaeftir-
litsins, og Mervyn King, seðla-
bankastjóri Englandsbanka.  - óká

Sýnt verði úr Landsdómi:

Vilja fá útlend-
inga fyrir dóm

Hitler enn bannaður
Dómstóll í München hefur bannað 
bresku bókaforlagi að gefa út útdrætti 
úr bók Adolfs Hitlers, Mein Kampf, 
í þýsku fræðitímariti. Bæjaraland á 
útgáfuréttinn á bókinni út árið 2015 
og hefur komið í veg fyrir útgáfu 
verksins í Þýskalandi síðan.

ÞÝSKALAND

REYKJAVÍK Fulltrúar Sjálfstæðis-
flokks og Vinstri grænna ósk-
uðu eftir því á fundi borgarráðs 
í gær að innri endurskoðandi og 
borgarlögmaður fari yfir sölu-
ferli vegna eignarhluta Orku-
veitu Reykjavíkur (OR) í Enex 
Kína og Envent Holding.

Í tilkynningu segir að ástæða 
þess að óskað hafi verið eftir 
úttektinni sé að staðfest hafi 
verið að OR hafi selt eignarhluti 
í félögunum „án auglýsingar og 
eðlilegra upplýsinga til stjórn-
armanna í Orkuveitunni“. 

Einnig er óskað eftir því að 
upplýst verði hvort ásættanlegt 
verð hafi fengist fyrir eignirn-
ar. 

 - þj

Minnihlutinn í borgarráði:

Biðja um úttekt 
á sölu eigna OR

INDONESÍA, AP Evie, fyrrverandi barnfóstra  Barack 
Obama forseta Bandaríkjanna, er hrærð yfir 
því að hafa skotist upp á stjörnuhiminninn, en 
hún býr í fátækrahverfi í Jakarta. Sjónvarpslið 
 marserar nú inn og út úr litla hjallinum hennar. 
Fjarskyldir ættingjar sem aldrei hafa virt hana 
viðlits vilja loksins hitta Evie og henni hefur 
meira að segja verið boðin mannsæmandi vinna.

Evie er 66 ára og fæddist karlmaður en telur 
sig kvenmann. Hún vakti  athygli eftir að viðtal 
 birtist nýlega við hana um baráttu transfólks í 
blaðinu The Associated Press. Athyglin er  einkum 
vegna tengsla hennar við Bandaríkjaforseta. 

Hún passaði „Barry“ árið 1969 þegar hann var 
átta ára og vann á heimili hans sem karlmaður. 
Evie segist aldrei hafa látið hinn unga Barry sjá 
sig í kvenmannsfötum. 

Þegar hún hafði verið beitt ofbeldi í mörg ár 
fyrir að klæðast kvenfatnaði fannst henni væn-
legra að falla inn í fjöldann. Hún hætti því að 
klæðast sem kona. Eftir að Evie missti vinnuna 
hjá fjölskyldu Obama dró hún fram lífið með því 
að handþvo föt fyrir fólk. 

„Ég geri mér grein fyrir að athyglin mun ekki 

endast lengi,“ segir hún. „En ég held að saga mín 
muni opna augu fólks þannig að það muni virða 
okkur meira.“  -gs

Barnfóstra Baracks Obama Bandaríkjaforseta nýtur síðbúinnar athygli:

Lét Barry aldrei sjá sig í kjól

EVIE Í HÓPI NÁGRANNA SINNA  Telur sögu sína auka víðsýni 
fólks um kynferði.          FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Landsbankinn  
hjálpar fyrirtæki 
þínu að vaxa

Landsbankinn 410 4000landsbankinn.is

Landsbankinn veitir fyrirtækjum víðtæka þjónustu og ráðgjöf um allt 

land. Hjá okkur geta stærstu fyrirtæki landsins jafnt sem þau smæstu 

fengið alhliða �ármálaþjónustu og greiðan aðgang að faglegri ráðgjöf.

Þarfir fyrirtækja breytast og þróast með tímanum. 
Landsbankinn getur veitt þínu fyrirtæki alhliða 
�ármálaþjónustu og hjálpað því að takast á við ný 
verkefni og breytilegar aðstæður.  

Hvort sem það er �ármögnun, ávöxtun lausa�ár, 
�ölbreyttar kortalausnir eða metnaðarfullur net-
banki beintengdur við bókhald, þá er Landsbank-
inn til þjónustu reiðubúinn.
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SÝRLAND, AP Abdo Husameddine, 
aðstoðarolíumálaráðherra Sýr-
lands, skýrði í gær frá því í mynd-
bandi á netinu 
að hann væri 
genginn til liðs 
við uppreisnar-
menn.

Hann er hæst 
setti liðs maður 
Bashar al-
Assads forseta 
sem snýr við 
blaðinu frá því 
uppreisnin gegn 
Assad hófst fyrir um það bil ári.

„Ég vil ekki ljúka lífi mínu 
í þjónustu við glæpi þessarar 
stjórnar,“ sagði hann í myndbandi 
á Youtube, og virtist síðan ávarpa 
Assad forseta beint: „Þú hefur í 
heilt ár íþyngt þeim, sem þú kallar 
þjóð þína, með sorg og þjáningu, 
neitað þeim um grundvallar-
réttindi til lífs og mannúðar og ýtt 
þessu landi fram á brún hyldýpis.“
 - gb

ÚGANDA, AP Myndband um voða-
verk Josephs Kony, leiðtoga 
glæpasamtaka í Úganda, hefur 
hlotið mikla athygli á Youtube. 

Kony er leiðtogi samtaka sem 
hann  kallar 
Frelsisher 
Drottins og 
segist vera tals-
maður Guðs á 
jörðu. Hann fær 
liðsmenn sína 
meðal  annars 
til þess að 
ræna börnum, 
sem þeir síðan 
nauðga og neyða 
til að taka þátt í ofbeldisverkum.

„Kony er ófreskja. Hann á 
skilið að vera dreginn fyrir dóm 
og síðan hengdur,“ segir Felix 
Kulayigye, talsmaður stjórnar-
hers Úganda. 

Hann segir að á síðustu árum 
hafi hernum reyndar tekist að 
draga mjög úr styrk Konys og 
manna hans. - gb

GENGIÐ 08.03.2012

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 226,9925
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
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 18,528  18,636

 1,5332  1,5422

 192,68  193,82

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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Sölusýning

SAMFÉLAGSMÁL Átján leituðu til 
Stígamóta vegna hópnauðgana 
á síðasta ári og átta vegna lyfja-
nauðgana. Þetta kemur fram í árs-
skýrslu Stígamóta. 

Þrettán prósentum fleiri  leituðu 
í fyrsta sinn til samtakanna í fyrra 
en árið þar áður. Leita þarf aftur 
til fyrstu ára Stígamóta til að finna 
hærri komutölur. Guðrún Jóns-
dóttir talskona bendir á að á fyrstu 
árunum hafi engin önnur úrræði 
verið komin til sögunnar auk þess 
sem uppsafnaður fjöldi hafi leitað 
 þangað fyrstu árin. 

Konur eru í miklum meirihluta 
þeirra sem leita til Stígamóta en 
hlutur karla eykst þó. 11,5 prósent 
þeirra sem komu í viðtal í fyrra 
voru karlar. Tæp 94 prósent þeirra 
sem höfðu beitt þessa einstaklinga 
ofbeldi voru karlar. 

Rúmlega helmingur einstaklinga 
sem kom í viðtal var á  aldrinum 18 
til 29 ára, en um 60 prósent þeirra 
sögðu ofbeldi gegn þeim hafa  hafist 
á  aldrinum fimm til sautján ára. 
Þar af hafði ofbeldi gagnvart 35 
 prósentum hafist þegar við komandi 
voru fimm til tíu ára. „Tölurnar 
sýna að við erum að hitta ungt fólk 
þar sem ofbeldið byrjaði snemma,“ 
segir Guðrún.

Gerendur eru líka ungir og 
algengast var að þeir væru á 
 aldrinum 18 til 29 ára.  Fimmtungur 
þeirra er undir lögaldri. „Kynferðis-
brotamenn byrja ferilinn ungir, 
 sláandi ungir,“ segir Guðrún og 
bætir því við að yngri menn beiti 
grófara ofbeldi. 

Hópnauðganir hafa færst í 
aukana og segir Guðrún að það 

Ekki fleiri leitað til 
Stígamóta í átján ár
Átján leituðu til Stígamóta vegna hópnauðgana í fyrra. Gerendur voru í þremur 
tilvikum fjórir eða fleiri. Ný mál voru 313 talsins og fleiri hafa ekki leitað til sam-
takanna síðan árið 1994. 50 manns eru í viðtölum þar vegna vændis og kláms. 

ÁRSSKÝRSLA KYNNT Ársskýrsla Stígamóta kynnt í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ VILHELM

23 leituðu til Stígamóta vegna kláms í fyrra, 21 kona og tveir karlar. Það 
eru tíu fleiri en árið áður. Sumir leituðu sér hjálpar vegna klámnotkunar 
sambýlismanna á meðan aðrir einstaklingar höfðu orðið fyrir því að af 
þeim höfðu verið teknar myndir í kynlífsathöfnum, án eða með vilja þeirra. 
 Myndunum var síðan dreift eða þeim hótað að það yrði gert. 

Ellefu konur og einn karl komu til Stígamóta vegna vændis í fyrra auk þess 
sem fimmtán til viðbótar höfðu hafið viðtöl áður. Guðrún segir að upp-
lýsingar um vændi komi oft ekki í ljós fyrr en fólk hafi komið í viðtöl í fimm 
eða tíu skipti þar sem langan tíma taki að vinna úr reynslunni. Um 50 manns 
eru því hjá Stígamótum vegna kláms og vændis. Stígamót opnuðu vændis-
athvarf í september í fyrra þar sem herbergi eru fyrir fimm konur. Fram í 
árslok 2011 dvöldu þar fimm konur og tvö börn og gistinætur voru 127. 

Fleiri koma vegna kláms og vændis 

ABDO 
HUSAMEDDINE

Aðstoðarráðherra hættir:

Gengur til liðs 
við uppreisnina

FERÐAÞJÓNUSTA Rétt tæplega 28 
þúsund erlendir ferðamenn fóru 
frá landinu um Leifsstöð í febrúar. 
Voru þeir rúmlega 22 prósentum 
fleiri en í febrúar í fyrra sem þó 
var metmánuður. Hafa því 54.100 
erlendir ferðamenn yfirgefið 
 landið á fyrstu tveimur mánuðum 
ársins samanborið við 45.100 á 
sama tímabili í fyrra.
 Ferðamönnum frá Bretlandi 
hefur fjölgað mest eða um 
54  prósent á fyrstu tveimur 
 mánuðum  ársins miðað við árið í 
fyrra. Þá hefur ferðamönnum frá 
Norður- Ameríku fjölgað um 30 
prósent. - mþl

Metfjöldi ferðamanna í febrúar:

Árið byrjar vel í 
ferðaþjónustu

JOSEPH KONY

Herferð gegn Kony á netinu:

Myndband 
vekur athygli

LÖGREGLUMÁL Lögregla leitar 
enn hóps manna sem réðust á 16 
ára stúlku í húsasundi í miðbæ 
Reykjavíkur um þarsíðustu 
helgi. Einn nauðgaði stúlkunni á 
meðan hinir stóðu hjá.

Björgvin Björgvinsson, yfir-
maður kynferðisbrotadeildar 
lögreglunnar á höfuðborgar-
svæðinu, segir rannsókn málsins 
halda áfram. „Við höfum verið að 
safna upplýsingum úr öryggis-
myndavélum. Utan um það höfum 
við náð og erum að fara yfir 
 gögnin til þess að átta okkur á röð 
atburða.“  - óká

Fara yfir upptökur myndavéla:

Hópnauðgun 
enn í rannsókn

tengist gengjamyndun og skipu-
lagðri glæpastarfsemi. Í fyrra var 
tilkynnt um 18 hóp nauðganir. Í sex 
tilvikum voru ofbeldis mennirnir 
tveir, í  tveimur tilvikum þrír og 
í  þremur tilvikum voru ofbeldis-

mennirnir fjórir eða fleiri. Upp-
lýsingar vantaði um fjölda  gerenda 
í sjö tilfellum. 

Ríflega ellefu prósent kærðu mál 
sín til lögreglu. 

 thorunn@frettabladid.is

LANDBÚNAÐUR Landbúnaðarráð-
herra verður skylt að úthluta 
tollkvótum fyrir landbúnaðar-
vörur þegar sýnt þykir að ekki 
verði nægjanlegt framboð á 
við komandi vöru á innanlands-
markaði. Miða á við magntolla 
við úthlutun en ekki verðtolla.

Þetta er meðal þess sem lagt 
er til í frumvarpi um breytingu 
á lögum um framleiðslu, verð-
lagningu og sölu á búvörum og 
tollalögum. 

Lagðar eru til breytingar sem 
fela í sér að ekki verði lengur um 
að ræða framsal á valdi Alþingis 

til ráðherra til 
að ákveða toll 
á vörur sem 
fluttar eru inn 
samkvæmt toll-
kvótum, heldur 
mun tollurinn 
ákvarðast á 
grundvelli hlut-
lægra viðmiða 
sem kveðið er á 
um í lögunum.

Í áliti um-
boðs manns Alþingis frá því 
síðast liðið sumar var bent á að 
þær heimildir sem landbúnaðar-

ráðherra væru veittar ti l 
 álagningar tolla væru ekki í 
samræmi við kröfur um skatt-
lagningarheimildir samkvæmt 
stjórnarskrá. Með frumvarpinu 
er reynt að bregðast við athuga-
semdum umboðsmanns.

Steingrímur J. Sigfússon land-
búnaðarráðherra sagði þegar 
hann mælti fyrir frumvarp-
inu að stefnt væri að því að 
tryggja ákveðna verðsamkeppni 
á  markaði með því að tryggja 
að vara væri ávallt fáanleg frá 
 fleiri en einum framleiðanda. 

 - ibs

Frumvarp um breytingu á úthlutun tollkvóta:

Magntollar en ekki verðtollar

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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10-18 m/s síðdegis.

SUNNUDAGUR
8-15 m/s en dregur 

úr vindi síðdegis.
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HELGARSPÁIN  
Það hvessir upp úr 
hádegi á morgun 
með slyddu og 
síðan rigningu um 
sunnan- og vestan-
vert landið. Hvass-
ast verður á vestur-
helmingi landsins. 
Dregur úr vindi og 
úrkomu síðdegis á 
sunnudag og kóln-
ar smám saman.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

FERÐAIÐNAÐUR Gistinóttum á 
 hótelum fjölgaði um 34 prósent í 
janúar, miðað við janúar 2011. 

Samkvæmt tölum Hag stofunnar 
voru gistinæturnar 71.600 saman-
borið við 53.600 í janúar 2011. 
„Gistinætur erlendra gesta voru 
um 81 prósent af heildarfjölda 
gistinátta,“ segir á vef Hag-
stofunnar. Gistinóttum út lendinga 
fjölgaði um 37 prósent milli 
janúar mánuða, en Íslendinga um 
21 prósent.

Mest aukning milli ára varð á 
Norður- og Suðurlandi.  - óká

71.600 gistinætur í janúar:

Hótelgestum 
fjölgar milli ára
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DÓMSMÁL Viggó Þórir Þórisson, 
fyrrverandi framkvæmdastjóri 
Verðbréfaþjónustu Sparisjóðanna 
(VSP), var í Héraðsdómi Reykjaness 
í gær dæmdur í tveggja ára óskil-
orðsbundið fangelsi fyrir tilraun 
til fjársvika. Hann var sýknaður af 
ákæru um stórfelld umboðssvik.

Málið hefur verið til rann sóknar 
frá árinu 2007 og sætti Viggó meðal 
annars farbanni vegna þess í 23 
mánuði, lengur en nokkur annar 
hefur gert á Íslandi.

Málið tengist erlendu félagi sem 
kallast Napis og Viggó var talinn 
eiga, þótt hann hafi sjálfur fullyrt 

að það væri í eigu vinar hans. Brot 
hans var talið felast í útgáfu til-
hæfulausrar ábyrgðaryfirlýsingar 
upp á 200 milljónir Bandaríkjadala. 
Ef viðskiptafléttan hefði gengið upp 
hefði Napis hagnast verulega.

Saksóknari hafði krafðist 
 fjögurra ára fangelsisdóms yfir 
Viggó og sagði við meðferð málsins 
að um alþjóðlega svikamyllu hefði 
verið að ræða.

Niðurstaða héraðsdóms er sú 
að brotavilji Viggós hafi verið ein-
beittur og að um afar háar fjár-
hæðir hafi verið að tefla. Til þess 
beri að líta við ákvörðun refsingar. 

Þá hafi verknaðurinn leitt til þess að 
starfsemi VSP fór í þrot.

Á hinn bóginn sé til þess að líta 
að tilraunir Viggós til  blekkinga 
hafi verið mjög veikburða og 
ósannfærandi í ljósi þess að þær 
beindust að fagfjárfestum og 
bankastofnunum.

Dráttur málsins þykir rétt-
lætanlegur í ljósi þess hversu 
umfangsmikil rannsóknin var. 
Afla þurfti gagna víða um heim og 
taka skýrslur af vitnum í þremur 
 löndum auk þess sem Viggó var 
ekki að öllu leyti samvinnufús við 
rannsóknina. - sh

Fyrrverandi framkvæmdastjóri VSP fær tveggja ára fangelsisdóm fyrir umfangsmikinn blekkingarleik:

Dæmdur í fangelsi fyrir mislukkaða svikamyllu

FLÓKIÐ MÁL Héraðsdómur Reykjaness 
telur drátt málsins réttlætanlegan.

VIÐSKIPTI Rúmur helmingur fyrir-
tækja sem falla undir ný lög um 
kynjahlutfall í stjórnum, eða 55 
prósent, þarf að bæta við konu eða 
konum í stjórn. Alls falla 285 fyrir-
tæki undir löggjöfina sem tekur 
gildi í september á næsta ári. Þetta 
kom fram á fundi sem Samtök 
atvinnulífsins, Viðskiptaráð Íslands, 
Félag kvenna í atvinnurekstri, 
Kauphöllin, Samtök verslunar- og 
þjónustu og efnahags- og viðskipta-
ráðuneytið stóðu fyrir í gær. 

Fram kom að alls vantar 192 
konur í stjórnir til að jafna kynja-
hlutföll þeirra, en á fundinum lagði 
Félag kvenna í atvinnurekstri fram 
lista með tengiliðaupplýsingum 190 
kvenna sem bjóða fram krafta sína.

Í opnunarræðu sinni á  fundinum 
hafði Steingrímur J. Sigfússon, 
efnahags- og viðskiptaráðherra, 
sérstaklega orð á þeim tíðindum að 
Samtök atvinnulífsins hafi tilnefnt 
14 stjórnarmenn til setu í stjórnum 
átta lífeyrissjóða til næstu tveggja 
ára og að þar af væru 10 konur.

Ísland er með fyrstu löndum 
sem fylgja fordæmi Norðmanna 
með lagasetningu um kynjakvóta 
í stjórnum fyrirtækja. Taldi ráð-
herra víst að víðtæk sátt yrði um 
þessa tilhögun. „Í fyrsta lagi er 
þetta sjálfsagt og eðlilegur hlutur 
í samfélaginu eins og við viljum 
hafa það. Um þetta ætti hvorki að 
þurfa að rökræða né rífast,“ sagði 
 Steingrímur, og benti á að rannsókn-
ir sýndu að fyrir tækjum með fjöl-
breyttar stjórnir og jöfn kynjahlut-
föll farnist betur en öðrum.

Í svipaðan streng tók Páll Harðar-
son, forstjóri Kauphallarinnar. 
Hann sagði því auðsvarað hvað hafi 
orðið verðbréfamarkaði hér að falli: 
einsleitni og slæmir stjórnar hættir. 

Helmingur þarf að 
fjölga konum í stjórn 
Einsleitar stjórnir stuðluðu að efnahagshruninu hér, að mati forstjóra Kaup-
hallarinnar. 190 konur vantar í stjórnir 285 fyrirtækja til þess að uppfylla lög 
um kynjakvóta sem taka gildi á næsta ári. 45 prósent uppfylla skilyrði.

SPJALL FYRIR FUND Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandair Group, og 
 Steingrímur J. Sigfússon, efnahags- og viðskiptaráðherra, stinga saman nefjum 
við upphaf morgunverðarráðstefnu í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fjármálafyrirtækið Stefnir, sem er í eigu Arion banka, er fyrsta fyrirtækið til 
að ljúka formlegu úttektarferli á stjórnarháttum fyrirtækja. Ferlið var sett á 
laggirnar á fyrri hluta árs 2011 með samstarfssamningi Viðskiptaráðs Íslands, 
Samtaka atvinnulífsins, NASDAQ OMX Iceland og Rannsóknarmiðstöðvar 
um stjórnarhætti við Háskóla Íslands. „Stefnir hf. lauk úttektarferlinu í 
febrúar á þessu ári, en það var KPMG sem annaðist hlutverk úttektaraðila,“ 
segir í umfjöllun Viðskiptaráðs, en greint var frá áfanganum á ráðstefnu um 
góða stjórnarhætti sem fram fór á Hilton Reykjavík Nordica í gærmorgun. 
„Að mati Rannsóknarmiðstöðvarinnar stóðst Stefnir hf. úttektarferlið og telst 
því fyrirmyndarfyrirtæki í stjórnarháttum.“

Stjórnarhættir Stefnis til fyrirmyndar

„Þetta varð til þess að margir féllu 
á sama tíma. Með meiri fyrirhyggju 
hefðu fjármálafyrirtækin getað 
staðið af sér fjármálakreppuna.”

Lið í því að bæta stjórnarhætti 
og losna úr viðjum kunningjasam-
félagsins sagði Páll vera að auka 
hlutfall kvenna, og þar með fjöl-
breytnina, í stjórnum fyrirtækja. 

Um leið sagði hann það þó enga 
tryggingu fyrir velgengni og benti á 

að kynjahlutföll hafi verið þau sömu 
í stjórnum fyrirtækjanna sem best 
komu út úr hruninu og þeirra sem 
urðu verst úti.

„Ég held það væri vel til fundið 
af fyrirtækjum að láta gera úttekt 
á sínum stjórnarháttum. En lykil-
atriðið er samt vakandi fjárfestar. 
Fjárfestar sem láta sig stjórnar-
hætti fyrirtækja varða,“ sagði Páll. 
 olikr@frettabladid.is

„Bara að drífa sig.
Ef þú finnur einhver einkenni, ekki hika 
við að leita til læknis.” 

Safnaðu mottu og áheitum á www.mottumars.is
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Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi 

á sunnudags morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur

Ert þú ánægð(ur) með þá tón-
listarviðburði sem hafa verið í 
boði í Hörpu til þessa? 
JÁ 51,2%
NEI 48,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú áhyggjur af umsvifum 
glæpagengja á Íslandi?

Segðu þína skoðun inni á Vísi.is
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Úrval fermingargjafa sem endast
Framúrskarandi fermingargjafir frá Sony, Bose, Lenovo, Canon og fleiri 
heimsþekktum framleiðendum. Komdu í verslun Nýherja eða á netverslun.is 
og við aðstoðum þig við að finna fermingargjöf sem dugar til framtíðar.

GRÆJAÐU ÞIG
FYRIR FRAMTÍÐINA
GRÆJAÐU ÞIG
FYRIR FRAMTÍÐINA

Canon Powershot A2200
Verð 21.900 kr.
4GB minniskort fylgir

Sony hljómtækjastæða fyrir iPod/iPhone, CD og útvarp
Verð 49.990 kr. 

Bose Companion 2 II
tölvuhátalarar
Verð 21.900 kr. 

Canon EOS 600D með 18–55mm linsu 
Verð 159.900 kr.
Gjafabréf á Canon EOS grunnnámskeið
og 8GB minniskort fylgja

Bose AE2 heyrnartól 
Verð 21.900 kr. 

UCube tölvuhátalarar USB
Verð 19.900 kr. 

Lenovo spjaldtölva
Verð 109.900 kr. 

Canon IXUS 115
Verð 32.900 kr.
8GB minniskort fylgir

Lexar 32GB minnislykill, útdraganlegur 
Verð 8.990 kr. 

Sony HD upptökuvél með 2,7" snertiskjá
Verð 84.990 kr. 



Sonur minn spurði mig á 
þessum tíma: „Pabbi, þú ert 

aldrei heima nema á morgnana.“ 

Jónas Fr. Jónsson, fyrrum forstjóri FME, 
um vinnuálagið dagana sem íslenska 
bankakerfið var að hrynja.

Það kann að blasa við hlut-
fallsvandi gagnvart klukkunni. 

Markús Sigurbjörnsson, forseti Lands-
dóms, biður saksóknara, enn einu sinni, 
að virða tímamörk sem hann hefur til að 
yfirheyra hvert vitni. 

Núna veistu hvað er í henni.

Sigríður Friðjónsdóttir saksóknari þylur 
upp innihald skýrslu sem Alþjóða-
gjaldeyrissjóðurinn hafði unnið um Ísland 
en Jónas Fr. Jónsson hafði aldrei séð. 

Menn eru alveg búnir að 
gleyma því andrúmslofti sem 

var, menn voru kvikmyndastjörnur 
samtímans.

Jónas Fr. um íslenska bankamenn. 

Ég held að allir bankamenn hafi 
haft áhyggjur á árinu 2008.

Hreiðar Már Sigurðsson, fyrrum forstjóri 
Kaupþings.

Var project Hans skref í átt að 
project Einar?

Helgi Magnús Gunnarsson aðstoðar-
saksóknari spyr Hreiðar Má um áætlanir 
Kaupþings.

Hvað er þetta eiginlega?

Helgi Magnús spyr Guðjón Rúnarsson, 
framkvæmdastjóra Samtaka fjármálafyrir-
tækja, um starfsemi samtakanna. 

Ég varð fyrir miklu áfalli 
þegar ég kom til baka vegna 

stöðunnar.

Jónína S. Lárusdóttir, fyrrverandi ráðu neytis-
stjóri viðskiptaráðuneytisins, sneri aftur til 
starfa 1. ágúst 2008 eftir fæðingarorlof og 
fékk áfall yfir stöðu fjármálakerfisins.

Fjármálaeftirlitið treysti 
ársreikningum bankanna, 
stækkaði ekki nógu hratt 
í samanburði við banka-
kerfið og taldi sig hafa tíma 
fram á vormánuði 2009 til 
að bregðast við væntanlegu 
áfalli í fjármálakerfinu.

Jónas Fr. Jónsson, fyrrum forstjóri 
Fjármálaeftirlitsins (FME), taldi 
það ekki hafa stækkað nógu hratt 
í samanburði við banka kerfið. 
Hann taldi eftirlitið vera komið á 
byrjunar punkt á árinu 2008. Þetta 
kom fram í vitnaleiðslum yfir 
honum fyrir Landsdómi í gær. 
Sigríður Friðjónsdóttir sak sóknari 
spurði Jónas hvort FME hefði verið 
nægilega öflugt til að sinna því 
starfi sem það átti að sinna. Hann 
svaraði því til að ef miðað væri við 
stærð FME í dag, og sú stærð sett 
í hlutfallslegt samhengi við stærð 
bankakerfisins á árinu 2008, þá 
hefðu starfsmenn þess þurft að 
vera um 500 talsins. Þegar Jónas 
hóf störf hjá FME síðsumars 2005 
voru starfsmenn eftirlitsins um 
30 talsins og starfsmannavelta 
var geysileg. Hann hafi ákveðið 
að reyna að byggja upp, reyna að 
fá aukið fjármagn, bæta aðstöðu 
og kjör. Smám saman hafi FME 
stækkað, en ekki nógu hratt. Á 
árinu 2008 hafi honum fundist þeir 
vera komnir „á svona byrjunar-
punkt.“

Treysti ársreikningum
Spurður hvort hann hafi talið 
allt með felldu „bak við tjöld 
 bankanna“ sagðist Jónas hafa 

treyst ársreikningum þeirra sem 
lagðir voru fram. Jónas sagði að 
það hefðu reglulega farið gögn 
á milli Seðlabankans og FME 
og fundir verið haldnir þar sem 
rædd var lausafjárstaða bankanna 
og áhyggjur af henni, en Seðla-
bankinn hafði eftirlit með henni. 

Andri Árnason, lögmaður Geirs, 
spurði Jónas hvort það hefði verið 
sérstaklega greint af FME þegar 
stór erlend lán, meðal  annars til 
Ólafs Ólafssonar og Milestone, 
voru endurfjármögnuð af ís-
lenskum bönkum í byrjun árs 
2008. Um var að ræða lán upp á 
tugi milljarða króna. Jónas  sagðist 
ekki muna eftir því að svo hafi 
verið. 

Að sögn Jónasar var hinn marg-
ræddi samráðshópur um fjármála-
stöðugleika, sem hann sat í, fyrst 
og fremst upplýsinga- og sam-
ráðshópur. Geir H. Haarde hafi 
ekki haft neinar vald heimildir 
yfir hópnum og hann vann ekki 
sérstakar aðgerða- eða viðbragðs-
áætlanir. Það hafi þó bæði FME og 
Seðlabankinn gert. 

Vann drög að neyðarlögunum
Jónas sagði að hann hefði látið taka 
saman drög að því sem á  endanum 
varð grunnur að neyðarlögun-
um snemma árs 2006. Það hafi 
verið gert í framhaldi af greinar-
gerð þar sem skýrt kom fram að 
það skorti á úrræði um inngrip í 
fjármála stofnanir. Frumvarps-
drögin voru þó aldrei lögð fram og 
sett á  hilluna. Á vettvangi samráðs-
hópsins hafi síðan verið farið að 
útfæra þá vinnu enn frekar sum-
arið 2008. 

Ýmislegt annað hafi verið notað, 
til dæmis skýrsla fjármálakreppu-

fræðingsins Andrew Gracie, um 
stöðu bankanna og hugsanlegt 
hrun í október 2008, og breskt 
frumvarp sem fjallaði um mögu-
legar aðgerðir við fjármálaáfalli. 
Jónas sagði engar athuga semdir 
hafa verið gerðar  varðandi verk-
stjórn í samráðshópnum.  Hópurinn 
hafi einnig talið sig hafa  ágætan 
tíma til að bregðast við. Hann 
taldi ekki að um bráða hættu 
væri að ræða heldur að hætta 
gæti skapast undir vor eða sumar 
2009 þegar stórir gjalddagar voru 
hjá íslensku bönkunum. Síðan 
 harðnaði alþjóða krísan haustið 
2008 með falli Lehman og hættan 
verður bráð. Þetta ferli hafi endað 
með hruninu í október 2008. 

Kerfið minnkaði um sjö prósent
Sigríður Friðjóndóttir sak sóknari 
spurði Jónas um hvað FME hafi 
reynt að gera á árinu 2008 til að 
minnka stærð bankakerfisins. 
Hann svaraði því til að það hefði 
verið erfitt að minnka efnahags-
reikning þeirra með eignasölu. 
Stórum áfanga hafi þó verið náð 
þegar Kaupþing hætti við að 
kaupa hollenska bankann NIBC í 
upphafi árs 2008. Þau kaup hefðu 
 stækkað Kaupþing um 40%. 
„Mér sýnist á fjölmiðlum að að 
minnsta kosti þrír hafi eignað 
sér heiðurinn af því,“ sagði Jónas 
og vísar þar til annarra vitnis-
burða sem fram hafa komið fyrir 
 Landsdómi. 

Jónas benti líka á að efna hagur 
bankanna hafði minnkað um 7% 
í evrum talið á árinu 2008, enda 
krónan fallið skarpt.  Frekari 
minnkun eða sala eigna hefði 
sent neikvæð skilaboð og ekki 
náð því fram sem stefnt væri að. 

Auk þess hafi ekki verið til staðar 
 neinar vald- eða lagaheimildir til 
að þvinga banka til að selja eignir 
eða flytja úr landi. 

Eiríkur Tómasson, dómari við 
Landsdóm, spurði Jónas að lokum 
hvort það hafi aldrei komið til tals 
hjá FME eða Seðlabankanum að 
beita sér með einhverjum hætti 
til að draga úr eða stöðva innlána-
söfnun á Icesave- reikninga. Jónas 
sagði það vissulega hafa verið 

möguleika að auka til dæmis 
bindiskyldu og herða kröfur um 
lausafjárkröfur vegna þessara 
innlánasöfnunar, en að það hefðu 
verið stjórntæki Seðlabankans, 
ekki FME. 
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Jón Þór Sturluson, fyrrum aðstoðarmaður Björgvins G. Sigurðssonar viðskipta-
ráðherra, var spurður að því hver væri hin aðsteðjandi hætta sem bankarnir stóðu 
frammi fyrir og hvenær honum hafi verið hún ljós. Hann sagðist hafa gert sér 
grein fyrir henni í ársbyrjun 2008 og að hún hafi magnast þegar leið á árið. Að 
mati Jóns Þórs var hún helst sú að bankarnir voru ekki með tryggða fjármögnun 
til lengri tíma og þeim virtist ganga illa að fjármagna sig. Aðstæður á alþjóða-
mörkuðum voru með þeim hætti á árinu 2008 að þetta gat „endað illa“. 
Hann sagði að það hefði ekki átt sér stað, með beinum hætti, vinna á vegum 
viðskiptaráðuneytisins sem í fólst mat eða greining á útþenslu bankakerfisins. 
Slík vinna hafi þó farið fram á vettvangi Fjármálaeftirlitsins (FME) og Seðlabanka 
Íslands og ráðuneytið átti samtöl við þær stofnanir um efnið. 

Söfnuðu tillögum
Jón Þór segir að málið hafi komist kirfilega á dagskrá eftir fund sem Davíð Odds-
son hélt með ráðherrum í byrjun febrúar þar sem hann lýsti áhyggjum sínum 
af bönkunum. Í kjölfarið hafi honum og Bolla Þór Bollasyni, ráðuneytisstjóra í 
forsætisráðuneytinu, verið falið að safna saman tillögum sem gætu verið viðbragð 
við válegum aðstæðum á fjármálamarkaði. Jón Þór sagði í vitnastúku að hann 
hafi komið með þá tillögu að leyfa bönkunum að færa bókhald sitt og uppgjör 
í öðrum gjaldmiðlum en íslensku krónunni til að koma í veg fyrir sveiflur. Hægt 
hafi verið að ganga enn lengra. Við vitnaleiðslur benti hann á að í Svíþjóð, eftir 
bankakreppu þeirra árið 1992, hafi yfirlýsing um að ganga í Evrópusambandið ein 
og sér haft jákvæð áhrif á stöðu landsins. Niðurstaðan var þó alltaf sú að róttækar 
yfirlýsingar og aðgerðir gætu skaðað. 

Darling skildi ekki sjálfur hættuna af Icesave
Spurður hvort stjórnvöld hafi með einhverjum hætti beitt sér í því að fá bankana 
til að flytja höfuðstöðvar úr landi eða draga saman í starfsemi sinni nefndi Jón 
Þór aðgerðir FME vegna fyrirhugaðra kaupa Kaupþings á NIBC-bankanum, sem 
hætt var við í ársbyrjum 2008. Hann sagðist telja „að það sé óyggjandi að afskipti 
íslenska fjármálaeftirlitsins og rannsókn þess á áhrifum á fjármálastöðugleika hafi 
leitt til þeirrar niðurstöðu“. Hreiðar Már Sigurðsson hafnaði þessari söguskýringu 
alfarið í vitnastúku og sagði að Kaupþing og seljandinn, JC Flowers, hefðu sjálfir 
ákveðið að hætta við kaupin. Jón Þór var spurður út í fund sem hann sat ásamt 
öðrum með Alistair Darling, fjármálaráðherra Bretlands, 2. september 2008 þar 
sem verið var að ræða Icesave og flutning þess yfir í dótturfélag í Bretlandi. Hann 
segir Darling hafa notað orðalag á borð við: „Skiljið þið ekki hversu alvarlegt mál 
þetta er?“. Að mati Jóns Þórs var hann þar að tala um alþjóðlegar aðstæður, ekki 
bara vanda Landsbankans. Hann telur að að mörgu leyti hafi Darling sjálfur ekki 
áttað sig á alvarleika þess máls sem var verið að ræða, þ.e. flutning á Icesave í 
dótturfélag, og hverjar afleiðingarnar af málinu gætu orðið.  - þsj

Vildi leyfa bönkunum að gera upp í evrum

Þórður Snær 
Júlíusson
thordur@fréttabladid.is

FME hefði þurft að hafa 500 starfsmenn

FORSTJÓRINN Jónas benti á að efnahagur bankanna minnkaði um 7% í evrum talið 
á árinu 2008.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VITNI Jón Þór var aðstoðarmaður viðskipta-
ráðherra í aðdraganda hrunsins.

Aðalfundur 
Sláturfélags Suðurlands svf.

Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands svf. verður haldinn á Goðalandi 
Fljótshlíð, föstudaginn 23. mars 2012 og hefst kl. 15:00.
   
Dagskrá:
1.  Aðalfundarstörf samkvæmt 24. gr. samþykkta félagsins.
2.  Önnur mál, löglega upp borin. 

Tillögur frá félagsaðilum sem bera á fram á aðalfundi þurfa að vera 
komnar skriflega í hendur stjórnarinnar eigi síðar en 14 dögum fyrir 
aðalfund.

Reykjavík, 5. mars 2012.
Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf.
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Kræsingar & kostakjör

DÖNSK STEMNING

VERÐ NÚ

ÁÐUR 379 KR/KG

ANANAS
FERSKUR

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

TILBOÐIN GILDA 8. - 11. MARS

DANSKT
RÚGBRAUÐ
7 SN. MYLLAN

HAFRAKEX
400 G

HAFRAKEX
400 G

HOLLT&GOTT X-TRA · GOTT VERÐ X-TRA · GOTT VERÐ

ÁÐUR 219 KR/PK

KJÚKLINGABRINGUR
900 G

SVÍNALUNDIR
FERSKAR

GRÍSAMÍNÚTUSTEIK
FERSK
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BEINLAUS
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KJÚKLINGA
-BORGARI 1 KG
-POPPKORN 1 KG
-TEX-MEX NAGGAR 1 KG    KR/PK
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SALTSTANGIR
-250 G
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ÁÐUR 1.898 KR/KG

GRÍSAHRYGGUR
1/2 MEÐ PURU
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VERÐ NÚ

ÁÐUR 1.495 KR/KG
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Geir H. Haarde fyrir Landsdómi – dagur 4

Kaupþing var að hrinda í 
gang áætlunum um að flytja 
hluta starfsemi sinnar úr 
landi í lok september 2008 og 
féll vegna setningar neyðar-
laganna. Eftiráskýringar 
Seðlabankamanna um að 
hafa séð hrunið fyrir ekki 
réttar. Þetta sagði Hreiðar 
Már Sigurðsson í gær.

Hreiðari Má Sigurðssyni, fyrrum 
forstjóra Kaupþings, blöskrar mál-
flutningur Davíðs Oddssonar og 
Arnórs Sighvatssonar um að þeir 
hafi séð hrunið fyrirfram. Hann 
sagði neyðarlögin hafa fellt Kaup-
þing og að bankinn hafi hrint í fram-
kvæmd „Project Hans“ í lok sept-
ember sem átti að minnka áhættu 
Íslands vegna Kaupþings verulega. 

Þetta kom fram við vitnaleiðslur 
yfir Hreiðari á fjórða degi réttar-
halda yfir Geir H. Haarde fyrir 
Landsdómi í gær. 

Var ekki hræddur við míníkrísuna
Hreiðar fór yfir það að vöxtur 
Kaupþings hafði verið mjög hraður 
á árunum 2003-2005 þegar  bankinn 
tvöfaldaðist árlega. Stærstu yfir-
tökurnar á því tímabili voru sam-
einingin við Búnaðarbankann 
(2003), kaupin á danska  bankanum 
FIH (2004) og kaupin á Singer&-
Friedlander í Bretlandi (2005). 
Eftir það hafi ekki verið neinn ytri 
 vöxtur. Bankinn hafi ekki verið að 
kaupa fyrirtæki erlendis. 

Hreiðar sagði Kaupþing hafa 
verið um helming af stærð 
íslenska bankakerfisins. Efnahags-
reikningur bankans hafi verið upp 
á um 55 milljarða evra. 

Helgi Magnús Gunnarsson 
aðstoðarsaksóknari spurði  Hreiðar 
hvernig hann hafi upplifað hina svo-
kölluðu „míníkrísu“ sem  bankarnir 
gengu í gegnum á árinu 2006. 
 Hreiðar sagði að það sem gerst 
hafi var að íslensku bankarnir hafi 
gefið út mikið af skuldabréfum á 
 evrópskum skuldabréfamarkaði 
til að fjármagna sig. Áhyggna hafi 
tekið að gæta hjá fjárfestum um 
hvernig þeir ætluðu að endurfjár-
magna þær skuldir og í kjölfarið 
hafi kjör versnað. Bankarnir hafi 
gripið til margþættra ráðstafana, 
meðal annars aukið innlánasöfnun 
og hafið útgáfu á skuldabréfum í 
Bandaríkjunum. Aldrei hafi verið 
hætta á því að Kaupþing færi í þrot 
á þessum tíma. 

Project Hans og Project Einar
Hreiðar gat ekki sagt til um 
nákvæmlega hvenær hann fór að 
hafa áhyggjur af ástandinu aftur 
eftir að „míníkrísunni“ lauk.  Staðan 
hafi þó að mörgu leyti verið að 
batna hjá Kaupþingi á árinu 2008 
og  bankinn hafði náð í ný innlán í 
gegnum Edge-reikninga sína fyrir 
um 5,7 milljarða evra. „Við töldum 

að við værum búnir að finna leiðina 
út úr þessari krísu,“ sagði Hreiðar. 

Sú leið var kynnt á stjórnarfundi 
Kaupþings 25. september 2008. 
Þá samþykkti stjórnin hið svo-
kallaða „Project Hans“. Í því fólst 
að starfsemi Kaupþings á Norður-
löndunum yrði flutt undir FIH og 
önnur alþjóðastarfsemi flutt til Sin-
ger&Friedlander. Þessa starfsemi 
átti síðan að fjármagna á heima-
mörkuðum þessara banka og minnka 
þannig áhættu móður bankans á 
Íslandi töluvert, enda var þá um 80% 
af starfsemi hans erlendis. 

Þessi áætlun átti að vera fyrsta 
skrefið í átt að flytja höfuðstöðvar 
Kaupþings af landi brott.  Hreiðar 
sagði líka frá annarri áætlun, 
„ Project Einar“, sem snerist um 
að flytja höfuðstöðvar bankans 
til London. „Project Hans“ átti að 
vera skref í átt að „Project  Einari“. 
Að sögn Hreiðars þótti raunhæft 
að hrinda „Project Hans“ í fram-
kvæmd á þremur mánuðum. Aldrei 
hafi verið gert ráð fyrir fyrir-
greiðslu frá Seðlabankanum sem 
þrautavaralánveitanda í þessum 
áætlunum bankans. „Við vissum 
alveg hvað gjaldeyrisvaraforðinn 
var stór.“ Á endanum lánaði Seðla-
bankinn þó Kaupþingi 500 milljónir 
evra í neyðarlagavikunni. 

Pólitísk ákvörðun 
Hreiðar sagði að þessi vinna hafi 
ekki verið unnin undir neins konar 
þrýstingi eða með atbeina stjórn-
valda. Það hafi hins vegar valdið 
þeim miklum vonbrigðum þegar 
Seðlabankinn neitaði bankanum 
að gera upp í evrum. „Ég tel að það 
hafi verið röng ákvörðun hjá Seðla-
bankanum að hafna þessu. […] Það 
var pólitísk ákvörðun Seðlabankans. 
Hann vildi ekki sjá stærsta banka 
landsins gera upp í annarri mynt.“ 

Hreiðar sagðist ekki hafa orðið 
var við þrýsting frá stjórnvöldum 
eða opinberum stofnunum um að 
selja eignir á árinu 2008. Eftir á að 
hyggja hafi þó þurft að vera meira 
samráð milli aðila almennt um 
 stöðuna á íslenskum fjármálamark-
aði á árinu 2008. 

Hann sagði það ekki rétt sem 

fram hafi komið fyrir Landsdómi 
á síðustu dögum að Fjármálaeftir-
litið (FME), og eftir atvikum Seðla-
bankinn, hafi komið í veg fyrir 
kaup Kaupþings á NIBC. „Það var 
sameiginleg ákvörðun okkar og JC 
 Flowers [stærsta eiganda NIBC] að 
hætta við kaupin.“ Aðkoma FME 
hafi verið sú að aðstoða seljandann, 
JC Flowers, við að komast að sömu 
niðurstöðu. Það hafi verið gert með 
þeim hætti að ekki væri sjálfgefið 
að FME myndi samþykkja kaupin. 

Eftiráskýringar Seðlabankamanna
Hann nefndi sérstaklega að hann 
teldi að Seðlabankinn hefði tekið 
gríðarlega vonda ákvörðun þegar 
hann ákvað að taka yfir Glitni með 
því að kaupa hlutafé í  bankanum 
fyrir 800 milljónir evra í lok 
 september 2008. Hann gerði athuga-
semd við það að þrír seðlabanka-
menn, á meðal þeirra Davíð Odds-
son og Arnór Sighvatsson núverandi 
aðstoðarseðlabankastjóri, hafi 
 haldið því fram fyrir Landsdómi að 
þeir hafi vitað hvað væri að fara að 
gerast haustið 2008. „Ef þeir vissu 
hvað var að fara að gerast, af hverju 
tóku þeir ákvörðun um að kaupa 
hlutafé í Glitni fyrir 800 milljónir 
evra í lok september 2008?“. 

Hreiðar sagði þær eftiráskýring-
ar sem Seðlabankamennirnir hefðu 
boðið upp á fyrir Landsdómi rang-
ar. „Mér blöskrar hreinlega,“ sagði 
Hreiðar og virtist í töluverðu upp-
námi. Hann byrjaði í kjöl farið að 
gagnrýna vitnisburði Arnórs og 
Davíðs en Markús Sigurbjörnsson, 
forseti dómsins, stoppaði hann af 
og sagði hann ekki vera kominn í 
Landsdóm til að ræða framburð 
annarra vitna. 

Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, dóm-
ari í Landsdómi, spurði Hreiðar af 
hverju Kaupþing hefði fallið. „Hann 
fellur við þá ákvörðun stjórnvalda 
að setja neyðarlög,“ svaraði Hreiðar. 
Hann sagði að lög sem mismunuðu 
fólki eftir búsetu eða þjóðerni og 
breyttu röð kröfuhafa eftir á gera 
það ómögulegt að reka alþjóðlegan 
banka. „Daginn eftir að neyðar lögin 
voru samþykkt vildi enginn eiga 
viðskipti við okkur.“

Hreiðar sagði neyðarlögin 
hafa fellt Kaupþing

REIÐUR  „Mér blöskrar hreinlega,“ sagði Hreiðar um skýringar Seðlabankamanna fyrir 
Landsdómi um að þeir hafi séð hrunið fyrir.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Flott gúmmístígvél
frá Stylesnob
12.990 kr.

www.facebook.com/MAIAReykjavik

Suðurlandsbraut 20, 108 Reykjavík    |    Sími 588 0200    |    www.eirvik.is

Ósætti var innan samráðshóps um fjármálastöðugleika stuttu fyrir hrun um þær 
leiðir sem hópurinn vildi fara, og hvort þörf væri á ákvörðun stjórnvalda um 
mögulegan fjárstuðning við fjármálakerfið ef allt færi á versta veg. Þetta kom 
fram í vitnisburði Jónínu S. Lárusdóttur, fyrrverandi ráðuneytisstjóra í viðskipta-
ráðuneytinu, fyrir Landsdómi í gær.

Jónína, sem átti sæti í hópnum, sagðist sjálf hafa kallað eftir því innan hans 
í ágúst 2008 að stjórnvöld mörkuðu ákveðnari stefnu um hversu langt þau 
væru tilbúin að ganga til að bjarga fjármálakerfinu. Aðrir í hópnum töldu ekki 
tímabært að taka slíka ákvörðun. Þeirra á meðal voru ráðuneytisstjórar fjár-
málaráðuneytisins og forsætisráðuneytisins, Baldur Guðlaugsson og Bolli Þór 
Bollason. Sá síðarnefndi var formaður samráðshópsins.

Jónína vildi einnig meiri formfestu í starf hópsins, ákveðna dagskrá, skil-
greiningu á verkefnum og fleira í þeim dúr. Hún sagði þó í gær að það hefði litlu 
breytt þó til hefði verið neyðaráætlun haustið sem bankarnir hrundu.

Hún sagði mestu skipta að hópurinn hafi látið vinna drög að að lagafrumvarpi 
sem síðar var breytt í neyðarlögin í októberbyrjun 2008.  -bj

Ósætti um leiðir í samráðshópi

Stjórnarformaður Glitnis taldi bankann geta losað 
um 900 milljónir evra með sölu á eignum í Noregi 
árið 2008. Úti var um áformin eftir fall bandaríska 
fjárfestingabankans Lehman Brothers 15. sept-
ember þar sem væntanlegir kaupendur kipptu að 
sér höndunum.

Þetta kom fram í vitnisburði Þorsteins Más 
Baldvins sonar fyrir Landsdómi í gær. Hann var 
stjórnarformaður Glitnis frá því snemma árs 2008 
og þar til Fjármálaeftirlitið tók bankann yfir í október. 

Þorsteinn neitaði því að stjórnvöld hafi þrýst 
á stjórn bankans um að selja eignir og minnka 
efnahagsreikninginn. Hann sagði slíkan þrýsting hafa verið 
óþarfan, stjórnin hafi sjálf ákveðið að fara þessa leið, sem 
hafi meðal annars komið fram í uppsögn um 200 starfs-
manna, auk sölu á eignum í Danmörku og víðar.

Spurður hvort aðstæður á markaði á árinu 2008 hafi 
verið svo erfiðar að illmögulegt hafi verið að selja eignir 
sagði Þorsteinn að Glitnismenn hafi í það minnsta verið 
vongóðir um sölu eigna í Noregi, enda hafi það verið góðar 

og verðmætar eignir. Hann sagði að byrjað hafi 
verið að vinna að sölu eignanna á vormánuðum 
2008.

Þorsteinn sagði einnig að stjórnin hafi óskað 
eftir því árið 2008 að stærstu skuldhafar Glitnis 
seldu eignir til að greiða upp eitthvað af skuldum 
sínum við bankann. Í hópi stærstu skuldara voru 
eigendur bankans og félög þeim tengd. Hann 
sagði það ekki hafa náðst áður en bankarnir féllu, 
þó unnið hafi verið að því af fullum krafti á árinu.

Þorsteinn sagði það hafa verið sína skoðun 
að rétt væri að hagræða meira í bankakerfinu, til 

dæmis með sameiningu banka. Hann fundaði með Björgólfi 
Guðmundssyni, stjórnarformanni Landsbankans, í ágúst til 
að ræða mögulega sameiningu. 

Fundurinn fór fram að ósk Tryggva Þórs Herbertssonar, 
þáverandi efnahagsráðgjafa Geirs H. Haarde forsætis-
ráðherra, og sat Tryggvi fundinn. Þorsteinn segist hafa skilið 
það svo að Björgólfur væri ekki áfjáður í slíka sameiningu og 
möguleikinn ekki verið skoðaður nánar.  - bj

Vildu losa 900 milljónir evra með sölu eigna sumarið 2008

ÞORSTEINN MÁR 
BALDVINSSON
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SKÓMARKAÐARINS
SÍÐUSTU DAGAR

Komdu og gerðu góð kaup á skómarkaði Ellingsen dagana 1.–10. mars.  
Vandaðir gönguskór, kuldaskór, barnaskór og gúmmískór á frábæru verði!

– FULLT HÚS ÆVINTÝRAREYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 

ellingsen.isAKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 8–18 • laugard. 10–16 • 

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega 
og vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. Við seljum eingöngu 
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.  
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COLUMBIA SHASTA 
RIDGE GÖNGUSKÓR

VIKING JOLLY  
GÚMMÍSTÍGVÉL

Stærðir 38–43

Barnastærðir 21–35
VERÐ ÁÐUR 26.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 4.990 KR.

9.490 KR.

COLUMBIA ROPE TOW  
KULDASKÓR

Barnastærðir 32–39
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CONWAY GÖNGUSKÓR
Stærðir 36–47
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MONTRAIL BADROCK 
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Föstudagsviðtaliðföstudagur Nicolai Wammen, Evrópumálaráðherra Danmerkur

ESB snýst 
um annað 
og fleira en 
fjármál og 
peninga. 
Sambandið 
er líka friðar-
verkefni og 
það gildir 
sérstaklega 
um stækkun-
armál. 

525 8000
www.bilaland.is

KLETTHÁLSI 11 og EIRHÖFÐA (Bílakjarninn)
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N
icolai Wammen hefur 
verið ein helsta vonar-
stjarna danskra jafn-
aðar manna síðustu ár. 
Hann tók sæti á þingi, 
þrítugur að aldri, árið 

2001 og sat þar fram til ársins 2004. 
Hann var svo kjörinn borgarstjóri 
í Árósum árið 2005 og gegndi því 
 embætti fram á síðasta haust þegar 
hann var aftur kjörinn á þing og var 
skipaður Evrópumálaráðherra í ríkis-
stjórn Helle Thorning-Schmidt.

Sem slíkur hefur hann gert víðreist 
enda situr Danmörk í forsæti Evrópu-
sambandsins fram í lok júní. Hann 
var staddur hér á landi í upphafi viku 
þar sem hann ræddi við forsvars-
menn ríkis stjórnarinnar um framgang 
aðildar viðræðnanna og stöðu mála í 
Evrópusambandinu.

Hvaða þýðingu hefur forystuhlut-
verkið fyrir Danmörku og hverju  vonist 
þið til að áorka?

Það fer ekki á milli mála að Dan-
mörk tekur við forystunni á afar 
 erfiðum tíma í sögu Evrópu. Álfan er 
nú í sinni dýpstu kreppu frá stríðs-
lokum þannig að verkefnið er mikil 
áskorun, en við Danir erum þraut seigir 
og munum leggja okkur öll fram.

Okkar takmark er að koma Evrópu 
aftur í gang. Við höfum náð merkum 
áfanga með sáttmálanum um fjármála-
stöðugleika og vonumst til þess að það 
muni koma í veg fyrir að fyrri mis-
tök verði endurtekin. Við höfum þurft 
að grípa til aðhaldsaðgerða og niður-
skurðar sem er afar mikilvægt til að 
tryggja að Evrópa komist aftur á rétta 
braut, en skilaboð Danmerkur í for-
sæti ESB eru ekki bara niður skurður, 
 heldur verðum við líka að stuðla að 
vexti og fjölgun starfa. 23 milljónir 
manna eru nú atvinnulausar í ESB og 
þar af átta milljónir ungs fólks. Ætlun 
okkar er að stuðla að vexti frá síðasta 
ári og við höfum myndað okkur stefnu 
til framtíðar í þeim málum. Bæði 
 viljum við fjárfesta í vexti, en líka 
ganga úr skugga um að skynsamlega 
sé haldið um fjármuni til þess að sem 
mest fáist með hverri evru.

Nú hefur innri markaður ESB verið 
við lýði í tuttugu ár og við viljum hefja 
umbætur á því fyrirkomulagi til að 
minnka skriffinnsku, auka neytenda-
vernd og lækka verð og örva með því 
vöxtinn enn frekar.

Nú standa Danir utan við Evru-
svæðið, en krónan er tengd evru í 
 gegnum gengis samstarfið ERM II. 
Myndi það breyta miklu fyrir Dan-
mörku að taka skrefið til fulls og taka 
upp evru?

Danir höfnuðu upptöku evrunnar á 
sínum tíma og stjórnvöld hafa virt þá 
ákvörðun. Það eru því engin áform um 
að boða til annarrar þjóðaratkvæða-
greiðslu um málið. Við skrifuðum 
engu að síður undir sáttmálann um 
fjármálastöðugleika fyrir nokkrum 
dögum og munum taka þátt í honum 
að flestu leyti. Við höfum hins vegar 
valið að taka ekki upp evruna og það 
virða hin aðildarríkin fullkomlega.

Hér á Íslandi eru víða uppi efa-
semdir um ESB og ýmis mál sem 
tengjast ESB-aðild. Sú hefur líka verið 
raunin í ýmsum hópum í Danmörku, 
til dæmis varðandi Evrópudómstólinn 
og fullveldi aðildarríkjanna. Hefur sú 
umræða breyst á síðustu misserum?

Efnahagsvandinn er efst á baugi 

í umræðu um Evrópumál í dag. Það 
er, hvernig við getum komið Evrópu 
upp úr öldudalnum og um leið  verndað 
hagsmuni Danmerkur á þessum við-
sjárverðu tímum. Það eru vissulega 
mörg önnur málefni sem brenna á 
fólki en ef þú spyrðir fólkið í landinu 
myndu flestir svara því til að baráttan 
gegn atvinnuleysi sé þeim efst í huga 
sem og hvort Evrópa komist af stað 
á ný. 70% af öllum okkar útflutningi 
fara til annarra ESB-ríkja og um hálf 
milljón danskra starfa er beintengd 
því þannig að þróun mála hefur mikil 
áhrif á almenning í landinu.

Er skynsamlegt, á þessum erfiðu 
tímum fyrir ESB, að vinna að fjölgun 
aðildarþjóða í stað þess að þétta raðir 
núverandi aðildarríkja?

Ég er þeirrar skoðunar að við 
megum ekki vanrækja stækkunar-
mál. ESB snýst um annað og fleira 
en fjármál og peninga. Sambandið er 
líka friðarverkefni og það gildir sér-
staklega um stækkunarmál. Til dæmis 
hafa ríkin á Vestur-Balkanskaga 
stefnt að aðild og nú fyrir nokkrum 
dögum varð Serbía síðasta ríkið sem 
var formlega tekið í hóp umsækjenda. 
Það snýst ekki síður um frið en gagn-
kvæman efnahagsávinning.

Hvað við kemur Íslandi yrðuð þið 
eitt af þeim ríkjum sem myndu leggja 
hvað mest af mörkum til sam bandsins. 
Þið eruð nútímalýðræðisríki með 

Fullveldismál alltaf í forgrunni 
Nicolai Wammen, Evrópumálaráðherra Danmerkur, sótti Ísland heim í vikunni. Þorgils Jónsson ræddi við Wammen um forystu-
hlutverk Danmerkur í Evrópusambandinu, yfirstandandi efnahagsþrengingar og aðildarviðræður Íslands við ESB. Hann styður 
aðild Íslands heilshugar en leggur þó mikla áherslu á að þegar allt komi til alls liggi ákvörðun um ESB-aðild hjá íslensku þjóðinni.

GAGNKVÆMIR HAGSMUNIR Nicolai Wammen, Evrópumálaráðherra Danmerkur, segir að bæði Ísland og ESB geti haft mikinn ávinning af aðild landins ef til hennar komi. 
Það sé þó alfarið undir íslensku þjóðinni komið.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

 öflugt velferðarkerfi auk þess að hafa 
vel menntað fólk og standa framarlega 
í þróun og rannsóknum, sérstaklega 
hvað varðar græna orku. Þið yrðuð 
svo auðvitað stórveldi í sjávarútvegi 
ef þið gengjuð í sambandið. Þannig er 
ég viss um að aðild ykkar væri bæði 
ESB og Íslandi til hagsbóta. Þar yrðuð 
þið hluti af fjölskyldu sem er bæði 
stærsta hagkerfi í heimi og sér til þess 
að þegar kreppir að þurfi enginn með-
limanna að standa einn. Ég vil samt 
taka það skýrt fram að það er alfarið 
undir íslensku þjóðinni komið hvort af 
aðild verði. Það er ykkar ákvörðun og 
við virðum það.

Telur þú að það sé raunhæft mark-
mið að ljúka aðildarviðræðum Íslands 
fyrir alþingiskosningar næsta vor, eins 
og sumir hafa talað fyrir?

Á meðan Danmörk er í forsæti 
ESB verður lögð mikil áhersla á upp-
byggilegar og skjótar umræður milli 
Íslands og ESB. Það er of snemmt að 
segja hvenær viðræðunum gæti lokið 
en við munum gera allt sem í okkar 
valdi stendur til að tryggja að þetta 
gangi hratt fyrir sig.

Enn eru mörg erfið málefni óút-
kljáð eins og fiskveiðar, landbúnaður 
og hvalveiðar. Er raunhæft að finna á 
þeim lausn sem báðir aðilar geta sætt 
sig við?

Öll ný aðildarríki verða að takast á 
við erfið málefni eins og landbúnað og 

umhverfismálefni, og í tilfelli Íslands 
verður sjávarútvegurinn einnig mikil 
áskorun. Ég er hins vegar von góður 
um að ef báðir aðilar nálgast mál-
efnin á uppbyggilegan hátt sé hægt að 
finna milliveg sem tryggir hagsmuni 
beggja.

Eitt af stærstu umfjöllunarefnum 
sem tengjast aðild að ESB, hvort sem 
er í núverandi aðildarríkjum eða þeim 
sem eru í umsóknarferli, er  spurningin 
um fullveldi. Hvernig nálgast Danir, 
sem eru óumdeilanlega lítil þjóð í hinu 
evrópska samhengi, spurninguna um 
fullveldi?

Danska stjórnarskráin kveður 
afar skýrt á um fullveldi landsins. Í 
umræðunni um stöðugleika sáttmálann 
var því til dæmis velt upp hvort sam-
komulagið fæli í sér fullveldisafsal 
að einhverju leyti. Málið var hins 
vegar tekið til nánari skoðunar innan 
stjórnkerfisins og niðurstaðan var 
sú að Danmörk væri ekki að afsala 
sér fullveldi með því að samþykkja 
samninginn. Því þyrfti ekki að leggja 
samkomulagið fyrir þjóðaratkvæða-
greiðslu.

Hins vegar er fullveldis spurningin 
alltaf í forgrunni umræðu í hverju 
ríki. Aðild að ESB hefur vissulega í för 
með sér afsal fullveldis að vissu leyti, 
en þess í stað eru ríki tekin inn í stóra 
fjölskyldu með öllum þeim ávinningi 
og skuldbindingum sem því fylgja.



FÖSTUDAGUR  9. mars 2012 13

FÓLK Efnt verður til bænastundar 
í Grensáskirkju á sunnudag í til-
efni af því að eitt ár er liðið frá 
því að öflugur jarðskjálfti skók 
norðaustur hluta Japan.

„Íslendingar hafa sýnt  japönsku 
þjóðinni ein staka hlýju og stuðn-
ing sem gefur þeim kjark og von. 
Fyrir það erum við afar þakklát,“ 
segir Miyako Þórðarson,  prestur 
heyrnarlausra. Ekki megi þó 
gleyma hörmungunum sem enn 
snerti marga og uppbygging á 
svæðinu sé fremur hæg. 

Í upplýsingum frá japanska 
sendiráðinu kemur fram að á 

fjórða þúsund manns sé enn 
 saknað og um 325.000 dvelji í 
bráðabirgðahúsnæði nú þegar ár 
er liðið frá jarðskjálftanum. Hann 
mældist 5,6 á Richter og orsakaði 
allt að 30 metra háa flóðbylgju sem 
náði mest 10 kílómetra inn í landið. 
Tala látinna er komin í 15.854. 

Í kjölfar skjálftans urðu einnig 
alvarlegar bilanir í Fukushima-
kjarnorkuverinu sem ollu tölu-
verðri geislamengun. 

Bænastundin, sem hefst klukk-
an 14, nefnist „Eitt ár er liðið“ og 
eru allir hjartanlega velkomnir. 

 - obþ

Íslending-
ar hafa 

sýnt japönsku 
þjóðinni ein-
staka hlýju og 
stuðning sem 
gefur þeim kjark 
og von. Fyrir það 
erum við afar þakklát.

MIYAKO ÞÓRÐARDÓTTIR
PRESTUR HEYRNARLAUSRA

SLADDI Steinbíturinn á undir högg að 
sækja af ýmsum ástæðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

HAFRANNSÓKNIR Staða steinbíts-
stofnsins er slæm, er megin niður-
staða samráðshóps sjómanna, 
útvegsmanna og sérfræðinga 
Hafrannsóknastofnunarinnar um 
steinbítsrannsóknir. 

Ýmsar orsakir voru nefndar 
á síðasta fundi  hópsins; ofveiði, 
 veiðar á hrygningar svæðum á 
klaktíma, loðnuleysi á Vestfjarða-
miðum og breytt umhverfis-
skilyrði undanfarinna ára. 

Þá kom fram á fundinum að þörf 
væri á eflingu rannsókna á stein-
bít, en Hafró hyggst rannsaka 
hrygningu steinbíts frekar með 
því að fara í sérstakan leiðangur á 
Látragrunn næsta haust.   - shá

Rannsókna þörf á steinbít:

Steinbítsstofn-
inn stendur illa

NEYTENDUR Heimilisbókhaldið 
Meniga er nú orðið hluti af net-
banka Íslandsbanka. Þar með eru 
allir einstaklingar í við skiptum við 
bankann orðnir notendur Meniga. 

Íslandsbanki er fyrsti net-
bankinn í heiminum sem býður 
upp á bókhaldið innbyggt í 
 þjónustuna, en áður þurftu 
 notendur sem skráðir voru í 
Meniga að tengjast öðrum vef til 
að vinna með sitt bókhald. Færslur 
hafa verið flokkaðar með sjálf-
virkum hætti tvö ár aftur í tímann 
og þurfa viðskiptavinir að sam-
þykkja skilmála Meniga til að 
 gerast notendur.  - sv

Straumhvörf hjá netbanka:

Íslandsbanki 
tengist Meniga

LANDBÚNAÐUR Undanfarnar vikur 
hefur innvigtun mjólkur verið 
umtalsvert meiri en á sama 
tíma í fyrra, samkvæmt upp-
lýsingum á vef Landssambands 
kúabænda. 

„Í liðinni viku var inn vigtunin 
2.584.284 lítrar, sem er nær 
90.000 lítrum meira en í sömu 
viku fyrir ári,“ segir þar, en 
aukningin nemur 3,5 prósentum. 
„Frá áramótum er innvigtunin 
orðin um 460.000 lítrum meiri 
en á sama tímabili árið 2011,“ 
segir þar jafnframt.  - óká

Aukningin er 3,5 prósent:

Fleiri mjólkur-
lítrum skilað

Bænastund í Grensáskirkju vegna hörmunganna í Japan fyrir ári:

Á fjórða þúsund enn saknað í Japan

Strætómiðar á skrifstofu
Byggðaráð Bláskógabyggðar hefur 
nú skipt um skoðun og látið undan 
ítrekuðum óskum Strætó og Sam-
taka sveitarfélaga á Suðurlandi um 
að selja farmiða í strætó á skrifstofu 
sveitarfélagsins. Það verði gert í einn 
mánuð til reynslu. „Byggðaráð ítrekar 
þá skoðun sína að sala farmiða eigi 
mun betur heima í vögnunum sjálfum 
eða nær áfangastöðum fólksflutninga-
bílanna en inni á skrifstofu sveitar-
félaga sem í mörgum tilfellum eru 
staðsett alllangt frá áfangastöðunum“.

BLÁSKÓGABYGGÐ

UPPBYGGING Í JAPAN Enn er unnið 
hörðum höndum að uppbyggingu á 
hamfarasvæðinu í Japan. 
 NORDIC PHOTOS / GETTY
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aReistu í verki viljans merki,
- vilji er allt sem þarf

Samtök iðnaðarins
Vandamál eru til þess að leysa þau 

Við stöndum þétt saman



CHEVROLET

Fyrsti langdrægi rafbíllinn
- raunhæfur kostur fyrir hinn almenna bíleiganda!

Nýlega var tilkynnt við hátíðlega athöfn á bílasýningunni í Genf, að rafbíllinn Chevrolet Volt hafi hlotið titilinn “Bíll ársins 
2012”. Þessi niðurstaða dómnefndar, sem skipuð er 59 leiðandi bílablaðamönnum frá 23 Evrópuríkjum, er geysilega mikilvæg 
viðurkenning á framtíðarsýn og tæknilegu framlagi Chevrolet til umhverfisvænni bílamenningar í heiminum.

Chevrolet Volt kemst um 60 km vegalengd á rafhleðslunni einni saman, án eldsneytisnotkunar eða útblásturs. 
Byltingarkennda nýjungin í rafbílnum Volt er að geta haldið áfram för, á vegum úti, þó að rafmagnið þrjóti. Ökudrægi Volt er 
rúmir 500 km, en öll viðbótar vegalengdin fæst með inngripi bensínvélar sem knýr rafmótorinn. Þessi einstaka tækni frá 
Chevrolet er grundvöllur þess að skilgreina Volt sem fyrsta langdræga rafbílinn. Framtíðin er rafmögnuð með Chevrolet.

Nánari upplýsingar 
um Volt á benni.is

 

TEST 2011



BÍLL ÁRSINS
2012

Sérfræðingar í bílum

CRUZE

Hringdu í síma 590 2000 eða skráðu þig á netinu og tryggðu þér boðskort á frumsýningu Chevrolet Volt í sumar.

Skráning á netinu fer fram á síðunni: www.benni.is/Volt
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N
orðmenn reka sem kunnugt er næstvitlausustu land-
búnaðarpólitík í heimi, með háum ríkisstyrkjum, sam-
keppnishömlum og ofurtollum. Norsk stjórnvöld komast 
þó ekki með tærnar þar sem þau íslenzku hafa hælana 
þegar kemur að því að takmarka innflutning búvara og 

hindra erlenda samkeppni við framleiðendur.
Þetta má til að mynda lesa út úr lýsingu sem birtist á neytendasíðu 

Fréttablaðsins í gær á því hvernig norska landbúnaðarstofnunin stýr-
ir innflutningi á kjöti til landsins. 
Það er vissulega ófrjálst miðstýr-
ingarkerfi, rétt eins og á Íslandi. 
En það byggist á því að tryggja 
neytendum jafnt og stöðugt fram-
boð á kjöti með því að rýmka inn-
flutningsheimildir og lækka tolla 
þegar stefnir í að innanlandsfram-
leiðslan anni ekki eftirspurn. 

Þannig fullnýta Norðmenn ekki eingöngu innflutningskvóta á lægri 
tollum samkvæmt samningum við önnur ríki, þar með talið Ísland, 
heldur grípur norska landbúnaðarstofnunin til lækkunar tolla til 
 viðbótar kvótunum. Til að meta hvort grípa þurfi til tollalækkana 
gerir stofnunin spár fram í tímann um það hvort innlend framleiðsla 
fullnægi eftirspurn.

Á Íslandi er þessu öðruvísi farið. Þrátt fyrir að borið hafi á kjöt-
skorti, til dæmis vegna sýkinga í alifuglum og vegna þess hvað 
bændur eru duglegir að flytja út lambakjöt (til dæmis til Noregs), 
hafa heimildir til innflutnings ekki verið rýmkaðar. Þegar fregnir af 
kjötskorti og verðhækkunum sem af honum leiða berast landbúnaðar-
ráðuneytinu „skoðar“ það málið og kemst alltaf að sömu niðurstöðu: 
Á Íslandi er enginn skortur á kjöti, jafnvel þótt kaupmenn kvarti og 
neytendur grípi í tómt í hillunum. Athuganir ráðuneytisins virðast 
yfirleitt gerðar eftir á, en ekki reynt að spá fyrir um þróun framboðs 
og eftirspurnar þannig að hægt sé að greiða fyrir innflutningi þegar 
stefnir í skort.

Þvert á móti fann fyrrverandi landbúnaðarráðherra, Jón 
 Bjarnason, leið til að gera innflutningskvótann sem á að vera á lágum 
tollum dýrari en almennan innflutning með ofurtollum!

Nú hefur nýr ráðherra, Steingrímur J. Sigfússon, lagt fram frum-
varp á Alþingi þar sem lagt er til að undið verði ofan af breytingu 
Jóns Bjarnasonar og verðtolli aftur breytt í magntoll. Enn fremur 
verði skylt að úthluta tollkvótum þegar stefni í að ekki sé nægjanlegt 
framboð á innanlandsmarkaði. Þetta gerir ráðherrann tilneyddur; 
umboðsmaður Alþingis hafði komizt að þeirri niðurstöðu að heimildir 
landbúnaðarráðherra til að stýra innflutningnum að eigin geðþótta 
væru brot á stjórnarskránni.

Þannig kann hagur neytenda að breytast eitthvað til betri vegar. 
Við skulum þó ekki búast við of miklu. Þegar landbúnaðarráð herrann 
mælti fyrir frumvarpinu fyrir stuttu tók hann skýrt fram að ekki 
væri „hróflað við þeirri stefnu að innlend framleiðsla skuli njóta 
verndar gagnvart innflutningi, eins og okkur er heimilt að gera 
samkvæmt alþjóðaskuldbindingum okkar, og sé kleift að standast 
verðsamkeppni við vörur sem fluttar eru inn á grundvelli tollkvóta.“

Með öðrum orðum: Þótt löggjafinn viðurkenni kannski að stundum 
geti skort kjöt á Íslandi, verður innflutta kjötið ekki of ódýrt.
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HALLDÓR

Nýjar tölur Hagstofu Íslands um 3,1% 
vöxt á landsframleiðslu á árinu 2011 

gefa sterka vísbendingu um að nú sé tekið 
við nýtt tímabil í efnahagslífi landsins 
eftir kreppu hrunáranna. Er þessi  vöxtur 
meiri en flestir greinendur gerðu ráð fyrir. 
Vöxtur sem er jafn  kröftugur 
og þessi stuðlar að  bættum lífs-
kjörum, aukinni atvinnu, frekari 
fjárfestingu og ekki síst skapar 
hann forsendur til að  takast á 
við mörg þau vandasömu verk-
efni er hrunið hefur skilið eftir 
sig. Til að mynda stuðlar þetta 
að bættum rekstri ríkissjóðs í 
formi aukinna tekna og mögu-
leika til að greiða niður skuldir 
ríkissjóðs.

Eftir hrun fjölgaði stórkost-
lega í hópi úrtöluradda og það 
verulega á hlut bjartsýnisspá-
manna góðæristímans. Báðar 
fylkingar eiga það þó sam-
merkt að málflutningur þeirra 
er oft einsleitur og innihaldsrýr. 
 Þannig hafa fulltrúar úrtölumanna amast 
við því að hjól atvinnulífsins fari ekki í 
gang og hér sé enginn hagvöxtur. 

Nú er raunin önnur eins og tölur Hag-
stofunnar sýna en þá tekur við nýr sálmur 

sömu manna um að hagvöxturinn sé ekki 
sú tegund af hagvexti sem þeir helst kjósa 
þar sem hann sé drifinn af einkaneyslu. 
Þó að rétt sé að einkaneyslan hafi  aukist 
dróst hún verulega saman á árunum 2009 
og 2010. Þegar rýnt er í tölurnar sést 

að einkaneyslan skýrir ekki 
 vöxtinn í hagkerfinu ein og sér 
heldur hefur útflutningur reynst 
kraftmeiri og fjárfesting aukist 
verulega. Hagvaxtarhorfur á 
yfirstandandi ári eru vel við-
unandi, ekki síst þegar horft er 
til hins alþjóðlega ástands. 

Vöxtur hagkerfisins á Íslandi 
er athyglisverður í  alþjóð legum 
samanburði. Þannig eykst lands-
framleiðslan um 4,4% á þriðja 
ársfjórðungi og um 1,9% á 
fjórða ársfjórðungi en báðir 
þessir ársfjórðungar eru hærri 
en í öllum löndum ESB,  Noregi, 
Sviss, Bandaríkjunum og 
Japan. Bendir þetta til þess að á 
meðan Ísland er að ná sér út úr 

 kreppunni eru mörg ríki enn að kljást við 
neikvæð hagvaxtaráhrif hennar. Þó ber að 
hafa í huga að viðvarandi kreppa í helstu 
viðskiptalöndum okkar getur haft neikvæð 
áhrif á þróun mála hér. 

Hjólin snúast
Efnahags-
mál

Steingrímur J. 
Sigfússon
efnahags- og 
viðskiptaráðherra

Breytingar á innflutningi búvöru í vændum:

Landið þar sem 
aldrei skortir kjöt

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Hagvaxtar-
horfur á yfir-
standandi ári 
eru vel viðun-
andi, ekki síst 
þegar horft er 
til hins alþjóð-
lega ástands.

Nám í höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferð hjá 
Upledger á Íslandi hefst 14. apríl  2012

Námið er kennt í önnum og eru fimm annir til að klára námið 
og geta orðið skráður græðari.  Kennt er um helgar.

Á fyrstu önn, sem er 1.áfangi í Upledger höfuðbeina- og spjaldhryggjar-
meðferðar náminu, eru  kennd grunnatriði meðferðarinnar. Þau eru sett upp 
í 10 þrepa kerfi, sem sérstaklega er hannað og hugsað til að þjálfa færni og 
næmni meðferðaraðilans en hefur einnig þann kost að meðferðarþiggjandi er 
að fá frábæra meðhöndlun á öllum líkama. 

Kennt á íslensku og er kennari Erla Ólafsdóttir sjúkraþjálfari, CST. 
Önnin kostar 120.000 krónur.- Ítarleg vinnubók er innifalin í þátttökugjaldinu.

Nánari upplýsingar um námið og skráning í síma 8630610 eða 
erla@upledger.is.  www.upledger.is

Erla Ólafsdóttir CST sjúkraþjálfari

Hlíðarási 5, 270 Mofellsbær
s. 8630610  erla@upledger.is
www.upledger.is

Ekki mættur
Dómari í Héraðsdómi Reykjavíkur 
furðaði sig á því á miðvikudag að 
Hreiðar Már Sigurðsson og þrír 
félagar hans skyldu ekki mæta við 
þing festingu svokallaðs Al Thani-
máls. Hann benti saksóknara á 
þann möguleika að láta handtaka 
fjór menningana. Saksóknarinn taldi 
rétt að gæta meðalhófs við það, 
og það er kannski ekki skrýtið – 
 mennirnir búa og starfa mikið 
erlendis og eiga ekki endilega 
heimangengt sisvona.

Mættur
Víkur nú sögunni út 
úr Héraðs dómi, yfir 

Lækjartorgið og tvö hundruð 
metra eða svo upp Hverfisgötuna. 
Þar er Þjóðmenningar hús og um 
þessar mundir er réttað í því yfir Geir 
H. Haarde. Og viti menn, daginn eftir 
að Hreiðar var hvergi sjáanlegur í 
Héraðsdómi kom hann kokhraustur í 
Landsdóm og varði þar stöðu íslensku 
bankanna fyrir hrun. Fyrst Hreiðar getur 

haldið uppi vörnum í annarra 
manna réttarhöldum, væri 
þá ekki réttast fyrir hann að 
láta sjá sig í sínum eigin – 

svona fyrst hann er nú 
á annað borð 
að hafa fyrir 
því að 
koma til 
 landsins?

Að draga úr kostnaði
„Allan tímann sem ég var stjórnar-
maður Glitnis var uppálagt að draga 
úr kostnaði og hagræða,“ sagði Þor-
steinn Már Baldvinsson fyrir Lands-
dómi í gær. Fréttablaðið sagði frá því 
tveimur mánuðum eftir að Þorsteinn 
tók við að starfsfólk markaðs- og við-
skiptadeildar Glitnis hygðist eyða helgi 
á lúxushóteli á frönsku Rivíerunni 

sem verðlaun fyrir að vera „besta 
deild Glitnis“. Þar kostuðu her-
bergin 40 til 160 þúsund krónur 
og einn starfsmaður lýsti því að 

hann ætlaði að lifa „hamslausu 
nautnalífi“. Sparnaðurinn hefur 
greinilega ekki alltaf gengið 
sem skyldi. stigur@frettabladid.is
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Á Íslandi er bannað að byggja 
hagkvæmar íbúðir. Ef ein-

hver vill búa í lítilli íbúð þá má 
það ekki. Ef einhver telur sig 
ekki hafa þörf fyrir geymslu eða 
þvottahús þá veit ríkið betur. Það 
er eins og það gleymist að fólk 
geti verið ólíkt, og með ólíkar 
þarfir á mismunandi tímum.

Sérhæfingin er stærsti kostur 
borga. Ég þarf ekki að kunna að 
smíða eða sauma því ég bý í borg 
þar sem einhver kann það. Ég 
þarf ekki að rækta eigin matvöru. 
Það er til fólk sem passar börn 
mín á daginn og kennir þeim að 
lesa. Húrra fyrir sérhæfingunni!

Stundum þegar rýnt er í bygg-
ingarreglugerðir má fá það á til-
finninguna að þeir sem þeim ráða 
vilji alls ekki að fólk búi í borg. 
Þess vegna er verið að „bjarga” 
fólki frá því að búa í litlum íbúð-
um, bjarga því frá því að búa 
nálægt öðrum eða þurfa að fara 
úr húsi. Kannski býr gott að baki 
en kröfum um  lágmarksstærðir 
og lúxusútbúnað fylgir kostnað-
ur. Að auki er þannig komið í veg 
fyrir að kostir þéttbýlisins séu 
nýttir til fulls.

Nokkur dæmi úr gildandi 
reglum:

„Hverju íbúðarhúsi skal fylgja 
leiksvæði barna á lóð.”

Í fyrsta lagi eru margir sem 
hvorki eiga börn né hyggjast eign-
ast þau og hafa þar af leiðandi lítið 

með dekkjarólur í garðinum að 
gera. En það er annað í þessu. Því 
fleiri rólóvellir sem rísa, því færri 
börn verða á hverjum þeirra. 
Offjárfesting á rólum þýðir þann-
ig ekki bara óþarfa kostnað heldur 
einnig verra mannlíf.

„Eldhús skal ekki vera minna 
en 7 m2. Þó nægir eldhúskrókur í 
tengslum við stofu í íbúðum 50 m2 
eða minni.”

Margir menn hafa á löngum 
tímabilum lífi sínu nákvæmlega 
ekkert með eldhús að gera. Af 
hverju má 22 ára gamall gaur ekki 
sleppa því að hafa eldavél sem 
hann notar aldrei? Af hverju má 

hann ekki nota plássið í annað eða 
sleppa plássinu og nota peninginn 
í annað? Og hvaða áhrif myndi 
það hafa ef færri íbúðir hefðu eld-
hús? Jú, við fengjum fleiri mat-
sölustaði. Þvílík martröð fyrir 
borgarlífið!

„Þvottaherbergi skal fylgja 
hverri íbúð.”

Í fyrsta lagi er ekkert mál að 
koma þvottavél fyrir á baði eða í 
eldhúsi. En af hverju er það síðan 
lífsspursmál að menn þurfi ekki 
að fara út úr húsi til að þvo föt? 
Það er fullkomlega rökrétt afstaða 
að vilja spara plássið og féð sem 
ella færi í þvottavél og þvo þvott-
inn úti í bæ. En nei! Allir þurfa 
að þvo sjálfir. Þar með er rekstr-
argrundvöllur fyrir hvers kyns 
almenningsþvottahús farinn.

„Stærð sérgeymslu skal vera 

a.m.k. 2,5 m2 fyrir 35 m2 íbúðir 
eða minni og a.m.k. 6 m2 fyrir 
íbúðir sem eru 80 m2 eða stærri.”

Aftur, ef einhvern langar í 
geymslu þá er það fínt. En fjög-
urra fermetra geymsla kostar 
um það bil eina milljón króna. 
Hvers vegna á að skylda fólk til 
að greiða milljón krónur fyrir 
draslherbergi? Víða í stórborg-
um erlendis eru fyrirtæki sem 
sérhæfa sig í því að geyma kassa 
fyrir fólk, sækja þá jafnvel heim 
og koma þeim aftur til þeirra 
þegar þeir þurfa á þeim að halda. 
Markaður fyrir slíkri sérhæfðri 
þjónustu snarminnkar ef öllum er 

gert skylt að eiga geymslu.
Af nógu öðru er að taka. Hver 

íbúð verður að hafa eitt herbergi 
sem er 18 fermetrar að stærð, 
fjögurra fermetra svalir, gnótt 
bílastæða. Hús mega ekki standa 
of nálægt götu eða hvert öðru. Allt 
þetta eru reglur sem gera myndu 
borgir eins og New York, París 
eða Kaupmannahöfn kolólöglegar. 
Borgir sem milljónir manna hafa 
samt kosið að búa í.

Bjartar stofur, eldhús, svalir, 
geymslur og þvottahús eru allt 
fínustu gæði. En lög eiga ekki að 
skylda fólk til að borga milljónir 
fyrir rými sem það getur verið 
án. Það þarf ekki allt að miðast út 
frá barnafólki á miðjum aldri sem 
dreymir um að búa í sveit. Fólk er, 
jú, ólíkt. Af hverju þurfa þá allar 
íbúðir að vera eins?

Allar íbúðir eins

Margir menn hafa á löngum tímabilum í 
lífi sínu nákvæmlega ekkert með eldhús 
að gera.

Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Í DAG

Nafn á plötu Halla og Ladda 
hér um árið kemur hvað eftir 

annað upp í hugann sem eins konar 
stef í sögu þjóðarinnar síðustu ára-
tugina, lokastef þöggunarinnar í 
mörgum af mikilsverðum málum 
hennar. Sá listi er langur en hér 
verða aðeins tekin fimm dæmi. 

Í þætti um Kröflumálið 1978 kom 
fram að við virkjun jarðvarmans 
þar hefðu varúðar- og vinnureglur 
Guðmundar Pálmasonar verið að 
engu hafðar. 

Mér fannst þetta merkilegasta 
„skúbbið“ í þættinum en því miður 
yfirgnæfði hanaslagur Vilmundar 
Gylfasonar og Jóns G. Sólnes um 
önnur atriði allt annað í þættinum 
og þótti mun fréttnæmara en það 
stórmál að kolrangt væri farið að 
við virkjun jarðvarmans á Íslandi. 
Aldrei tókst að koma því atriði á 
framfæri, heldur tók við þöggun um 
það í 30 ár. Spiluð var plata Halla og 
Ladda: Látum sem ekkert C!

Árið 2003, áður en lokaákvörðun 
um Kárahnjúkavirkjun var tekin, 
komu fram tveir órækir vitnisburð-
ir um hrikalegt eðli hennar. 

Annars vegar mat í umfjöllun 
rammanefndar um að hún væri 
annar af þeim tveimur virkjun-
arkostum á Íslandi sem ylli mest-
um óafturkræfum neikvæðum 
umhverfisáhrifum. 

Hins vegar mat Norðmanns, sem 
stóð í Altadeilunni heimsfrægu 
um 1980 og hafði tvívegis komið 
til Íslands til að kynna sér Kára-
hnjúkavirkjun.    

Sjónvarpsviðtal við hann um 
þetta var kaffært í fréttum, en í 
því sagði hann að umhverfisrösk-
unin af Altavirkjuninni hefði verið 
algerir smámunir miðað við fyrir-
hugaða Kárahnjúkavirkjun. 

Og af einhverjum orsökum var 
álit rammanefndar ekki birt fyrr en 
eftir að virkjunin hafði verið ákveð-
in. Spiluð var plata Halla og Ladda: 
Látum sem ekkert C!

Fyrir Landsdómi birtast nú dag-
lega vitnisburðir um það að enda 

þótt allt sem birtist í fjölmiðlum 
árum saman um bankana af hálfu 
ráðamanna, hefði verið samfelld 
lofgjörð um mátt þeirra og traust-
leika undir stjórn snillinga útrás-
arvíkinga af yfirburðakynstofni, 
þá stefndu þessi ofurmenni bönk-
unum lóðbeint í hrun með sama 
áframhaldi, jafnvel allt frá árinu 
2005 þrátt fyrir jákvæð álagspróf 
og vitnisburði, alveg fram í hrunið.   

Niðurstaðan og samkór í þrjú ár, 
allt frá forsetanum og niður úr, var 
að taka undir með plötu Halla og 
Ladda: Látum sem ekkert C!

2007 hófst bygging álvers í 
Helguvík og gumað var af því að nú 
stefndi beint í samfelldar stóriðju-
framkvæmdir undir kosningakjör-
orði Framsóknarflokksins: 

„Árangur áfram! Ekkert stopp!“ 
með samhljómi í kjörorði sam-
starfsflokksins:    

„Traust efnahagsstjórn – stærsta 
velferðarmálið!“  

Það fylgdi ekki sögunni að eftir 
væri að semja við alls 12 sveitar-
félög um virkjanir, háspennulínur 
og vegi, eftir væri að meta nátt-
úrufórnir og eftir væri að tryggja 
orku til álversins. Það fór líka leynt 
að talsmenn allra álfyrirtækjanna 
sögðu að þau þyrftu að vera með 
yfir 340 þúsund tonna ársfram-
leiðslu til að bera sig, heldur var 
alltaf flaggað þrefalt lægri tölu. 

Síðan var bætt við að reisa skyldi 
ámóta álver fyrir norðan með sama 
hugsunarhætti.  

Og söngurinn um hina traustu 
efnahagsstjórn var hækkaður á 
sama tíma og bankarnir voru í raun 
fallnir fyrir löngu.      

Niðurstaðan varð Halli og Laddi: 
Látum sem ekkert C! 

Nú, 34 árum eftir að fyrst var 
upplýst um það að Íslendingar 
stunduðu í raun rányrkju á jarð-
varmasvæðunum með því að kunna 
sér ekki hóf heldur gengju á hlut 
komandi kynslóða, er enn kyrjað-
ur samhljóma söngur, allt frá for-
setanum og niður úr: Íslendingar 
viðhafa sjálfbæra þróun í orkunýt-
ingu og eru í fararbroddi á heims-
vísu í nýtingu endurnýjanlegra og 
hreinna orkugjafa!  

Já, rétt eins og fyrir 34 árum 
hljómar sama niðurstaðan og þá í 
þessu efni enn hærra en þá og virð-
ist ætla að hljóma áfram plata Halla 
og Ladda: Látum sem ekkert C! 

Látum sem ekkert C!
Samfélagsmál

Ómar Ragnarsson
sjónvarpsmaður

AF NETINU

Sigur Jónínu Leósdóttur yfir holdafari sínu
Hvar faldi betri helmingurinn sælgætið fyrir skáldkonunni?
Ef stórt er spurt er fátt um svör. En úr því að Landsdómur kemst ekki að 
raun um hvar peningar landsmanna eru faldir af bankastjórum í skattaskjól-
um, er ekki úr vegi að boltinn verði hjá Jóhönnu Sigurðardóttur, forsætis-
ráðherra og hún svari til að mynda fyrirspurn hins fyrirspurnargóða Bjarna 
Benediktssonar á Alþingi:
Í hvaða sælgætisskjóli faldirðu súkkulaðið fyrir Jónínu Leósdóttur metsölu-
höfundi?
http://blog.eyjan.is/gudbergur/
Guðbergur Bergsson

Ókeypis 
   skíðakennsla

skidasvaedi.is

Í Bláfjöllum bjóða Skíðasvæðin 
gestum upp á ókeypis skíðakennslu 
allar helgar kl. 11–15.

Opnunartímar á Skíðasvæðunum í vetur:

Virkir dagar kl. 14.00–21.00
Helgar kl. 10.00–17.00

Upplýsingasími 530 3000

PIPA
PI

R
\\\

TBW
A

BWBW
AA

 
A

 SÍA
 

SÍA
 

A
 

A
   12

07
 12

0
2

079
0799

3333



9. mars 2012  FÖSTUDAGUR18

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

timamot@frettabladid.is

BOBBY FISCHER SKÁKMEISTARI (1943-2008) fæddist þennan dag.

„Ég trúi ekki á sálfræði, ég trúi á góða leiki.“

Hugvísindaþing 2012 verður haldið í aðalbyggingu Háskóla 
Íslands í dag og á morgun og í ár verður boðið upp á 27 mál-
stofur um allt milli himins og jarðar. Meðal annars verður 
fjallað um Charles Dickens, gröf og dauða, matarmenningu, 
höfundarrétt, loftslagsumræðuna, þöglar kvikmyndir og 
kvæði, sálma og ljóð eftir konur og handa konum.

„Hugvísindaþing var fyrst haldið 1996 og hefur verið 
árviss viðburður síðan 1999,“ segir Margrét Guðmunds-
dóttir, verkefnisstjóri Hugvísindastofnunar, spurð hversu 
langt sé síðan Hugvísindaþingi var hleypt af stokkunum. 
„Málstofurnar endurspegla breidd Hugvísindasviðs. Það er 
fjallað um skáldskap, nýjan og gamlan, innlendan og erlend-
an, tungumálið, sagnfræði, kirkjuna, ásýnd lands og fleira 
og fleira. Ég held það ættu allir að geta fundið eitthvað við 
sitt hæfi.“

Undir Hugvísindasvið heyra Deild erlendra tungumála, 
Íslensku- og menningardeild, Guðfræði- og trúarbragða-
fræðideild og Sagnfræði- og heimspekideild. „Lengi voru 
flestar þessar greinar kenndar í Heimspekideild,“ segir 
Margrét. „Hún breyttist síðan í Hugvísindadeild og árið 
2008 sameinuðust Hugvísindadeild og Guðfræðideild og til 
varð Hugvísindasvið.“

Hugvísindaþingið hefur ekkert þema, þeir sem standa 
fyrir fyrirlestrum og málstofum hafa alfarið frjálsar 
hendur um efni og efnistök. „Umfjöllunarefnið er menning 
í breiðum skilningi,“ segir Margrét. „Margir eru að kynna 
rannsóknarverkefni sín og afrakstur þeirra. Hver fyrirlest-
ur er þrjátíu mínútur og flestar málstofurnar standa í einn 
og hálfan tíma en sumar lengur. Í anddyri aðalbyggingar-
innar verður yfirlit yfir hvað fer fram í hvaða stofu og eins 
getur fólk kynnt sér málið á heimasíðunni okkar.“  

Dagskráin hefst klukkan 13 í dag og stendur til 16.30. Á 
morgun hefst dagskrá klukkan 10 og lýkur klukkan 16.30. 
Hægt er að skoða dagskrá þingsins á heimasíðu Hugvísinda-
stofnunar: hugvis.hi.is/hugvisindathing.   

 fridrikab@frettabladid.is

HUGVÍSINDAÞING:  ÁRLEGT SÍÐAN 1999

Dickens, dauði 
og margt fleira

HUGVÍSINDI Margrét Guðmundsdóttir, verkefnisstjóri Hugvísindastofn-
unar, segir alla geta fundið eitthvað við sitt hæfi á Hugvísindaþingi 
2012. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Alúðarþakkir fyrir hluttekningu og 
vinarþel við andlát 

Ásu Guðmundsdóttur
 
og fyrir að sýna minningu hennar sóma á útfarardegi.
 
Guðmundur Þorgeirsson     Bryndís Sigurjónsdóttir 
Gestur Þorgeirsson              Sólveig Jónsdóttir 
Eiríkur Ingvar Þorgeirsson    Ragnheiður Guðmundsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Sigurðardóttir
Neðstaleiti 6, Reykjavík,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ, þriðju-
daginn 6. mars. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
miðvikudaginn 14. mars kl. 15.00.

Sigurður Viggó Grétarsson  Erna Björnsdóttir
Árni Grétarsson Lene Salling
Bjarni Grétarsson
Gróa Ingibjörg Grétarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

Gréta Halldórs
Bakkahlíð 39, Akureyri,

lést á heimili sínu 3. mars.
 
Helga Sigríður Kristjánsdóttir   Jón Þór Guðjónsson
Árni V.  Kristjánsson  Ragnheiður Skúladóttir
Sverrir Þór Kristjánsson  Guðrún Hörn Stefánsdóttir
Margrét Jónína Kristjánsdóttir  Páll Pálsson
Kristján Ísak Kristjánsson  Sigríður G. Pálmadóttir
Gunnar Freyr Kristjánsson  Margrét Dögg Bjarnadóttir
Elín Íslaug Kristjánsdóttir   Kristinn Ágúst Ingólfsson
ömmu- og langömmubörn.

Ástkæri maðurinn minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi, tengdasonur og bróðir, 

Magnús Ingvar Ágústsson
Hrísrima 31, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut sunnudaginn 
4. mars sl. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 
mánudaginn 12. mars kl. 15.00.

Hjördís Hafsteinsdóttir
Berglind Magnúsdóttir Heimir Jónasson
Auður Magnúsdóttir
Ágúst Magnússon Áslaug María Sigurbjargardóttir
Stella Sveinbjörnsdóttir
barnabörn og systkini.

Elsku faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi, 

Eiríkur Egill Jónsson
stýrimaður,

sem lést á Hrafnistu í Reykjavík 26. febrúar, verður 
jarðsunginn frá Kópavogskirkju föstudaginn 9. mars 
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Slysavarnaskóla sjómanna.

Guðlaug S. Eiríksdóttir Elo Gartmann
Jón Ágúst Eiríksson Elísabet Magnúsdóttir
Sigurbjörn Eiríksson Elva Kristjánsdóttir
Helga Eiríksdóttir Einar Bjarnason
afabörn og langafabörn.

Þökkum innilega fyrir samúð og hlýju 
við andlát og útför elskulegrar móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og systur, 

Katrínar Jónsdóttur 
Brekkubyggð 61, Garðabæ.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Líknardeildar 
Landspítalans Landakoti og hjúkrunarfræðingum hjá 
heimahjúkrun Garðabæjar fyrir einstaka umönnun og 
hlýhug.

 
Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir Ásgeir Örvarr Jóhannsson
Hanna Lilja Jóhannsdóttir Lúðvík Örn Steinarsson
Hjördís Hildur Jóhannsdóttir Ellert Kristófer Schram

og ömmubörn.
 Sigríður Jónsdóttir Ásgeir Guðmundsson
Gunnhildur Jónsdóttir Gunnar M. Hansson
Þórarinn  Jónsson Anna Kristín Þórðardóttir

Okkar innilegustu þakkir fyrir 
auðsýnda samúð og hlýhug við andlát 
og útför okkar ástkæra eiginmanns, 
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Guðjóns Þorsteinssonar.

Sérstakar þakkir færum við þeim sem veittu honum 
fyrstu aðhlynningu. Guð blessi ykkur öll.

Elsa Borg Jósepsdóttir
Guðbjörn Jósep Guðjónsson
Þorsteinn Rúnar Guðjónsson
Sigrún Borg Guðjónsdóttir   Jón Kristjánsson
Kolbrún Guðjónsdóttir   Finnur Ingimarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri,

Guðmundur Kristjánsson 
vélstjóri, 
frá Dunkárbakka, Hörðudal, 
Krummahólum 8, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Mörk föstudaginn 2. mars. 
Útförin fer fram frá Fella- og Hólakirkju föstudaginn 
9. mars kl. 13.00.

Dagný Jónsdóttir  og  aðstandendur.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi, 
langafi og vinur,

Ólafur Á. Egilsson
 
sem lést á Hjúkrunarheimilinu Mörk í Reykjavík  
4. mars sl., verður jarðsunginn fimmtudaginn 15. mars 
kl. 15 í Háteigskirkju.
 
Egill Ólafsson  Tinna Gunnlaugsdóttir
Ragnheiður Ólafsdóttir  Pjetur Þ. Maack
Hinrik Ólafsson  Drífa Harðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn
Margrét E. Guðmundsdóttir



RIF

Ég hef gengið á milli húsa, talað við 
Rifsarana og fengið mjög góð við-
brögð,“ segir Kári Viðarsson sem 

ætlar að fá alla íbúa Rifs á Snæfellsnesi, 
165 að tölu, á tónleika í Frystihúsinu á 
sunnudaginn og slá þannig Íslandsmet 
í mætingu miðað við höfðatölu. Tón-
leikarnir eru þeir fyrstu í húsinu sem 
er nokkurs konar menningarmiðstöð 
og Kári hefur nýtt til leikhússýninga 
 síðustu ár. 

„Ég fékk þá hugmynd fyrir nokkru 
að búa til heimildarmynd um tilraun 
til að fá alla íbúa einhvers bæjar til að 
mæta á einn afmarkaðan viðburð og 
tæma þannig hús bæjarins eitt kvöld,“ 
segir Kári og telur Rif henta mjög vel 
fyrir slíka tilraun enda sé mikil og 
sterk  eining meðal íbúa bæjarins. „Fólk 
hefur sýnt áhuga á að mæta jafnvel þó 
það viti ekki hvaða hljómsveitir munu 
spila,“ segir hann en  Kári mun ekki gefa 
upp flytjendur á tónleikunum fyrr en 

þeir hefjast en fæst þó til að gefa upp að 
tónlistin sé fjölskylduvæn. „Þetta verð-
ur ekkert harðkjarnarokk eða breið-
holts hipphopp. Bara frábærir lista-
menn sem spila ljúfa, einlæga og fallega 
tónlist fyrir Rifsara.“ 

Hvað með aðra en Rifsbúa, mega þeir 
koma á tónleikana? „Nei, það er nú ekki 
illa meint en öðrum en Rifsurum er ekki 
boðið. Ég held hreinlega að það kæmust 
ekki fleiri fyrir í húsinu en bæjarbúar. 
Þetta er tilraun sem bara Rifsarar fá að 
taka þátt í,“ segir Kári glettinn í bragði.

Tökur á heimildarmyndinni 100% 
mæting fara fram samhliða tón leikunum. 
En hvað ef markmiðið næst ekki? „Þetta 
er auðvitað háleitt markmið og ekki víst 
að það muni nást. Heiti  myndarinnar 
verður þó hið sama hver sem út-
koman verður. Hún mun ekki heita 99 
 prósent mæting,“ svarar Kári hlæjandi 
„Fólk verður bara að horfa á heimildar-
myndina til að sjá hvernig fór.“ ■ sg

STEFNIR Á ÍSLANDS- 
MET Í MÆTINGU
LANDIÐ Leikarinn og leikstjórinn Kári Viðarson stendur fyrir tónleikum í Frysti-
húsinu á Rifi á sunnudaginn. Hann ætlar að fylla salinn með öllum 165 íbúum 
bæjarins og gera um það heimildarmyndina 100% mæting.

VAR FJÖLMENNT
Rif er þorp á utan-
verðu Snæfellsnesi, á 
milli Hellissands og 
Ólafsvíkur. Í Rifi var 
til forna verslunar-
staður. Þar var mikið 
útræði. Árið 1703 
voru 1022 íbúar í 
Rifsumdæmi.

BJARTSÝNN 
Kári Viðarsson er bjart-
sýnn á að markmiðið um 
100% mætingu Rifsbúa á 
tónleikana muni nást.
MYND/ANTON

UNGT TÓNLISTARFÓLK 
 Nótan – uppskeruhátíð tónlistarskóla fer fram 
í þriðja sinn á laugardag og sunnudag en þátt-
takendur  eru af öllu landinu | WWW.NOTAN.IS

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



FÓLK|HEILSA

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

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

Við bjóðum meðal annars upp á 
námskeið sem nefnist Heilsu-
lausnir en það hentar vel þeim 

sem glíma við offitu, sykursýki eða aðra 
lífsstílstengda sjúkdóma. Á þetta nám-
skeið kemur einnig fólk sem vill breyta 
um lífsstíl burtséð frá þyngdinni. Við 
viljum ekki kalla þetta átak heldur miklu 
fremur lífsstílsbreyting til fram búðar,“ 
segir Haddý Anna Hafsteinsdóttir, 
íþróttafræðingur og verkefnastjóri nám-
skeiða hjá Heilsuborg. 

„Námskeiðið er byggt upp á 
 hreyfingu þrisvar í viku. Fyrst fer fólk 
í heilsumat hjá hjúkrunarfræðingi. Þar 
er mæld grunnorkuþörf og ein  stak-
lingurinn fær ráðleggingar um matar-
æði miðað við þörf hvers og eins. Inni-
falin er ráðgjöf hjá sjúkraþjálfara og 
einstaklings viðtöl hjá lækni og mark-
þjálfa. Þar að auki er fjölbreytt fræðsla 
og  stuðningur frá hinum ýmsu fag-
aðilum,“ greinir Haddý Anna frá.

MIKILL ÁRANGUR
„Heilsulausnir er 12 mánaða námskeið 
en við skiptum því upp í tveggja  mánaða 
grunnnámskeið og 10 mánaða fram-
haldsnámskeið. Í tímunum er fjölbreytt 
hreyfing þar sem allir fá að vinna á eigin 
hraða. Hjúkrunarfræðingur kemur inn í 
tímann og fer yfir næringu og boðið er 
upp á huglæga atferlismeðferð. 

Fólk hefur náð miklum árangri á 
þessu námskeiði. Það á jafnt við um 
andlega líðan sem líkamlega. Þeir 

sem hafa fundið fyrir einhvers konar 
 verkjum í líkamanum, álagseinkennum 
eða þreytu hafa fundið mikinn mun á 
sér eftir að hafa farið á námskeiðið. Við 
höfum verið að þróa það allt frá byrj-
un og breytum eftir því sem reynslan 
 kennir okkur,“ segir Haddý Anna.

HEIMILISLEGT ANDRÚMSLOFT
„Við höfum auk þess lagt áherslu á 
að hafa stöðina notalega og  skapað 
heimilis legt andrúmsloft. Fólki finnst 
þægilegt að koma hingað og líður 
vel í þessu umhverfi. Hér starfar fag-
fólk, hvert á sínu sviði, sem leggur 
sig fram um að þjóna viðskiptavinum 
eftir  þörfum hvers og eins. Hægt er að 
koma hingað til að fara í tækjasalinn, á 
námskeið eða eingöngu í heilsumat til 
hjúkrunar fræðings til að fá ráðleggingar. 

Fyrir utan Heilsulausnir erum við 
með námskeið fyrir þá sem glíma við 
stoðkerfisvandamál, verki, gigt eða 
álagsmeiðsli. Einnig námskeið fyrir 
60 ára og eldri sem hafa gaman af því 
að hittast, hreyfa sig og setjast niður í 
gott spjall á eftir. Konur á öllum aldri 
hafa verið að sækja hjá okkur kvenna-
leik fimina og ekki má gleyma Zumba- 
tímunum sem eru mjög vinsælir,“ 
 útskýrir Haddý Anna. 

„Aðalmarkmið okkar er að fólk hreyfi 
sig og hugsi um heilsuna. Við vinnum 
með lausnir fyrir hvern og einn ein-
stakling sem vill ná árangri með bættri 
heilsu og betri líðan.“

LÍFSSTÍLSBREYTING 
TIL FRAMBÚÐAR
HEILSUBORG KYNNIR  Heilsuborg býður upp á alhliða námskeið fyrir þá sem 
vilja bæta andlega og líkamlega líðan. 

NOTALEGT 
UMHVERFI
Haddý Anna Hafsteins-
dóttir íþróttafræðingur 
starfar hjá Heilsuborg.
MYND/VALLI

Eftir að ég sá auglýsinguna frá Heilsu-
borg fór ég á netið og skoðaði betur 
hvað var í boði. Ég hafði  hugsað um 

það í talsverðan tíma að ég yrði að gera eitt-
hvað í mínum málum. Ég var allt of þung,“ 
segir Ólafía sem starfar hjá  Símanum.

„Námskeiðið er ætlað þeim sem glíma 
við offitu, sykursýki eða öðrum sem vilja 
bæta heilsuna sína. Tímarnir eru  þrisvar 
í viku, á mánudögum, miðvikudögum og 
föstudögum. Hreyfingin í tímunum er fjöl-
breytt en einnig er okkur kennt á tæki í sal. 
Í  tímunum er farið nákvæmlega yfir matar-
æðið og einnig eru haldnir fyrirlestrar með 
næringarfræðingi, sálfræðingum og  fleiri,“ 
segir Ólafía. „Námskeiðið er hugsað sem 
lífsstílsbreyting til frambúðar. Grunnnám-
skeiðið er tveir mánuðir en síðan er fram-
hald sem nær yfir í eitt ár. Ég ákvað að taka 
allt árið, enda er það nauðsynlegt til að ná 
árangri.“

ZUMBA-TÍMARNIR FRÁBÆRIR
„Þar sem ég var ákveðin í að taka mig í gegn ákvað ég að mæta 
sex sinnum í viku. Auk þess breytti ég mataræðinu og  minnkaði 
matarskammtana. Ég þarf að losa mig við 40 kíló og er þegar 
búin að missa 20 þannig að árangurinn er mjög góður. Á þriðju-
dögum og fimmtudögum fer ég í Zumba. Ég mæli eindregið með 
þeim tímum því kennarinn er frábær,“ segir Ólafía. 

Hún segist finna mikinn mun á líðan sinni frá því að hún 
 byrjaði í Heilsuborg. „Ég finn bæði mun á andlegri og líkamlegri 
líðan. Ég hef miklu meira þol, sef betur og vakna betur,“ segir 
Ólafía sem er 27 ára. „Ég reikna með að halda áfram eftir árið þar 
sem þessi nýi lífsstíll á vel við mig. Þar utan hef ég fengið afar 
 jákvæð viðbrögð frá fólki í kringum mig sem er ánægjulegt.“

20 KÍLÓ FARIN
Ólafía Jónsdóttir ákvað á síðasta ári að taka 
sig í gegn. Hún sá auglýsingu frá Heilsuborg um 
námskeið sem nefnist Heilsulausnir. 

GÓÐUR ÁRANGUR
Ólafía Jónsdóttir missti 
tuttugu kíló á hálfu ári í 
Heilsuborg.
MYND/VILHELM

Í FAXAFENI
Heilsuborg var 
stofnað árið 2009 
í húsnæði þar sem 
Hreyfing var áður 
að Faxafeni 14, 
sími 560 1010. Þeir 
sem vilja skoða 
námskeiðin geta 
farið inn á heima-
síðuna 
www.heilsuborg.is

FÍN AÐSTAÐA
Góður tækjasalur 
er í Heilsuborg með 
vönduðum tækjum.
FÓLK/VALLI

Ætlar þú að breyta  
um lífsstíl?

Heilsulausnir henta 
einstaklingum sem 
glíma við offitu, hjarta-
sjúkdóma og/eða 
sykursýki. 

Hefst 12. mars

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

Stutt kynning í hádeginu 

9. mars kl. 12:15 

- Allir velkomnir

Þjálfun á mán., mið. og fös. kl. 06:20, 10:00. 14:00 eða 19:30 

(uppselt 19:30)

Grunnnámskeið 2 mánuðir - Framhaldsnámskeið 10 mánuðir
Tilboð: Bæði grunn- og framhaldsnámskeið, 12 mánuðir, 

kr. 14.900 pr. mán
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LÉT FJARLÆGJA 
PIP-PÚÐANA
HARPA EINARS 
100% NÁTTÚRULEG

SELMA ÆTLAÐI AÐ 
VERÐA LÖGFRÆÐINGUR

SILJA ÚLFARSDÓTTIR 
MIÐLAR REYNSLUNNI

SVARTAR Á 
FRUMSÝNINGU

Lífið er á Vísi – visir.is/lifid

HEF LÆRT AÐ SEGJA 
SKOÐUN MÍNA 

UMBÚÐALAUST
HELGA ARNARDÓTTIR UM REYNSLU SÍNA ÚR 
FJÖLMIÐLAHEIMINUM OG ÁSTRÍÐUNA FYRIR 

RANNSÓKNARBLAÐAMENNSKU
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Það var stjörnu fans á 
frum sýningu Vesa-
linganna á laugar-
dagskvöldið en þar 
mátti sjá hina glæsi-
legu Dorrit  Moussaieff 
og Ólaf Ragnar Grímsson, Geir 
H. Haarde og eigin-
konu hans, Ingu Jónu 
Þórðar dóttur, Jón Kal-
dal, ritstjóra Frétta-
tímans og Rögnu 
Sæmunds dóttur eig-
inkonu hans. Einnig voru 
þar Jóhanna Sigurðar dóttir for-
sætisráðherra og  Jónína Leósdóttir, 
eigin kona hennar.
Á Bar 101 síðar það 
kvöld var einnig 
margt um manninn 
og mikið fjör. Meðal 
annars vin konurnar 
Birna Björns dans-
höfundur og Elín Reynis, stjörnu-
sminka sem búsett er í Dubai. Hera 
Björk söngkona, Guðlaug Jóns-
dóttir,  arkitekt sem búsett er í LA, 
 Friðrik Ómar  söngvari,  Svavar Örn 
hárgreiðslumeistari og  margir fleiri.
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HVERJIR
VORU 

HVAR?

„Það var ekki ætlun mín að deila 
þessu og fékk ég skammir fyrir 
frá nánum ættingjum, en ástæða 
þess að ég er að tala um þetta 
 opinberlega er sú að mig langar 
að biðja ungar stúlkur að hugsa sig 
 tvisvar um áður en þær fara þessa 
leið, því það er ekki aftur snúið, 
sérstaklega þær sem hafa ekki 
átt börn. Mér finnst sorglegt hvað 
margar ungar konur í dag vilja líta 
út eins og klámmyndastjörnur, er 
það virkilega málið? Ég spyr, hvað 
er fegurð?

Við eigum að vinna meira í að 
rækta andann og líkamann á heil-
brigðan hátt! Það á að virða kven-
líkamann fyrir það sem hann er! 
Konur ganga með börn og það er 
alltaf jafnmikið kraftaverk finnst mér 
og konur gefa brjóst sem er ótrú-
lega falleg athöfn.“

Grunaði strax að hún væri með PIP
Harpa var að ljúka við nýjustu 
fatalínu sína þegar PIP-málið kom 
upp og grunaði strax að hún væri 
með púðana. „Ég fékk púða hjá 
Jens árið 2001 eftir að hafa verið 
með dóttur mína á brjósti í  þrettán 
 mánuði. Ég var með afar lítið sjálfs-
traust á þessum tíma, og ekki 
með fituörðu á líkamanum. Ég var 
eins og tíu ára strákur í vextinum, 
 einhleyp og óörugg, og ég hélt að 
þessi leið myndi hjálpa mér að vera 
 öruggari með líkama minn.“ Raunin 
varð hins vegar önnur. 

„Trúðu mér, púðarnir höfðu 
 ekkert með mitt sjálfsöryggi að 
segja heldur hefur það byggst upp 
hægt og rólega með því að fylgja 
hjarta mínu og vinna við það sem 
ég elska!“

Slapp vel miðað við margar
Harpa segir þungu fargi af sér létt 
við að vera laus við PIP-púðana 
úr líkamanum. „Ég hef  alltaf verið 

hálf stressuð yfir þessu og  viljað 
losna við púðana í tals verðan tíma 
án þess að gera eitthvað í því.  
Þegar ég fór í skoðun kom í ljós 

að annar púðinn var  sprunginn 
eins og hjá svo mörgum öðrum, 
en mig  grunar að hann hafi verið 
 sprunginn í  nokkur ár. Ég fór til 
Jens fyrir um það bil fimm árum því 
mér fannst annað brjóstið eitthvað 
skrítið, hann varla skoðaði mig og 
sagði þetta vera örvefsmyndun, 
en mig  grunar að þá hafi púðinn 
þegar verið sprunginn. Við  skoðun 
 fundust einnig tvö ber í sama 
brjósti þannig að um tíma hélt ég 
að ég væri líka með krabbamein, 
þetta tók virkilega á og ég var mjög 
tætt og með mikinn kvíða fyrir að-
gerðinni. En ég slapp vel miðað við 
margar af þessum konum, ég var 
með mjög litla púða og  missirinn 
því ekki  mikill, ég hef heyrt  margar 
hræðilegar sögur og þetta mál er 
allt skelfilegt og mjög erfitt fyrir 
margar konur, en við erum samt 
heppnar að búa á landi þar sem er 
svona gott velferðarkerfi og að við 
fáum púðana fjarlægða okkur að 
kostnaðarlausu. 

Hvað Jens varðar, þá held ég 
að hann hefði aldrei notað þessa 
púða hefði hann vitað um skaðsemi 
þeirra, en það er gott að hrista upp 
í hlutunum og endurskoða  hvernig 
staðið er að heilbrigðis málum 
í þessum geira, en það er svo 
sannar lega margt sem má betur 
fara,“ segir Harpa að lokum.

100% NÁTTÚRULEG
Fatahönnuðurinn og listakonan Harpa Einarsdóttir opinberaði hugrekki sitt á 
 dögunum þegar hún deildi því með ófáum vinum sínum og aðdáendum á samskipta-
síðunni Facebook að hún hefði látið fjarlægja úr sér sílíkon-púðana sem hún fékk sér 
fyrir allnokkrum árum en hún var ein þeirra sem voru með hina umtöluðu PIP-púða.

SKRIFAÐ 27. FEBRÚAR 
INN Á VEF LANDLÆKNIS-
EMBÆTTIS:
Ómskoðanir vegna PIP-
brjóstafyllinga í liðinni viku
Í síðustu viku komu 33 konur 
í ómskoðun hjá Krabbameins-
félagi Íslands vegna PIP-
brjóstafyllinga. Leki greindist 
frá púðum hjá 20 konum.
Alls hafa þá 187 konur  gengist 
undir þessa rannsókn hérlend-
is og hafa 58% greinst með 
leka. Ómskoðunum  verður 
haldið áfram síðar í þessari 
viku samkvæmt áætlun.
 landlæknir.is

MYND/GIGJA EINARSDÓTTIR

Sjónvarpsmaðurinn knái, Sindri Sindrason, hefur lítið 
sést á skjánum síðustu vikurnar enda nýorðinn pabbi.  
Sindri og Albert maðurinn hans fengu litla stúlku í  fóstur 
á dögunum og er nú hugur þeirra og hjarta í því að hugsa 
um litlu dótturina. Sindri er mjög hamingjusamur heima-
vinnandi með litlu stelpunni sinni og brosir hringinn allan 
daginn við að annast hana. Það styttist þó í að Sindri 
snúi aftur á skjáinn því sú stutta hefur nú fengið pláss á 
Hjallaleikskólanum Laufásborg.

SINDRI ORÐINN PABBI

MYND/EINKASAFN SINDRA
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GLÆSILEGAR Á FRUMSÝNINGU
Vesalingarnir, einn allra vinsælasti söngleikur leikhússögunnar, var frumsýndur á 
fjölum Þjóðleikhússins í flutningi einvala liðs leikara og söngvara um síðustu helgi. 
Frumsýningargestir voru glæsilegir í hátíðarskapi.  MYNDIR/ELLÝ OG KOLBRÚN

ÓLÖF ÁGÚSTA KARLSDÓTTIR 
LÆKNARITARI

UNNUR ÖSP 
STEFÁNSDÓTTIR  
LEIKKONA

TINNA GUNNLAUGSDÓTTIR 
LEIKHÚSSTJÓRI

ANDREA GYLFADÓTTIR 
SÖNGKONA

SIGRÍÐUR THORLACIUS 
SÖNGKONA

KRISTBJÖRG 
SIGURÐARDÓTTIR 
FJÁRFESTIR

ÞÓRA 
SIGURÐARDÓTTIR 
RITHÖFUNDUR

SIGRÍÐUR EYRÚN 
FRIÐRIKSDÓTTIR 
LEIKKONA

Hver er konan? Selma Björns-
dóttir hérna megin.

Starf? Leikstjóri í Þjóðleikhúsinu, 
leikstjóri talsetninga í Myndformi, 
söngkona og leikkona.

Bakgrunnur/menntun? Verslunar-
skóli Íslands, Bristol Old Vic 
 Theater School, Ferðamálaskóli 
Flugleiða, masterclass í Complete 
Vocal Technique.

Hvernig kom það til að þú tókst 
að þér að leikstýra Vesalingunum? 
Tinna Gunnlaugsdóttir þjóðleik-
hússtjóri boðaði mig á fund sinn 
fyrir tæpu ári síðan og bauð mér 
þetta glæsilega verkefni. Ég þurfti 
ekki að hugsa mig lengi um.

Ætlaðir þú alltaf að verða leik-
stjóri? Ó nei! Ég ætlaði að verða 
lögfræðingur og kántrísöngkona í 
Dallas. Er reyndar kántrísöngkona 
í frístundum en get ekki sagt að 
lögfræðin heilli mig lengur. 

Megum við eiga von á að sjá þig 
aftur á sviði? Já já, er einmitt að 
fara að stökkva inn í tvær leik-
sýningar núna í mars og apríl. 
Annars vegar Dubbeldusch með 
Vesturporti í Gamla bíói í lok mars 
og hins vegar Rómeó og Júlíu 

með Vesturporti í Borgarleik-
húsinu í apríl.

Áttu þér draumaverkefni? Já en 
þau eru leyndó. Vil ekki að aðrir 
viti um þau fyrr en þau verða að 
veruleika.

Hvernig gengur að samtvinna 
 ferilinn og móðurhlutverkið? Það 
gengur vel. Þegar ég tek stór 
verkefni að mér skipulegg ég mig 
vel og set líf mitt í mjög fastar 
skorður til að ná að klára dags-
verkið. Svo á ég stórkostlega 
 foreldra sem hjálpa mér mikið og 
systur og vini sem leggja mér lið.

Hvað gerirðu þegar þú ert ekki 
að vinna? Mér lætur illa að hafa 
lítið að gera því þá hellist yfir mig 
 þvílík leti að ég geri ekki hand-
tak! En þegar ég á lausa stund 
frá vinnu þá fer ég í ræktina til 
 hennar Ásthildar Björns dóttur í 
Laugum og hún pískar mér út, 
hitti vini mína, fer í sund, út að 
borða, í leikhús, í sveitina og 
margt fleira.

Hvert er þitt mottó í lífinu? Að 
gera betur í dag en í gær, njóta 
hverrar stundar, hlæja brjálæðis-
lega, elska fólkið mitt og vini 
mína og lifa í núinu.

ÆTLAÐI AÐ VERÐA LÖGFRÆÐ-
INGUR OG KÁNTRÍSÖNGKONA

ATHAFNAKONAN

MYND/GASSI

Kjólar í miklu úrvali st. 36-48

Verð frá 14.990

Fyrir fermingarveisluna



Kríur
    Sjalflímandi veggskraut

(3 saman) Kr. 3.500,-
S K Ó L A V Ö R ‹ U S T Í G  1 2  •  S Í M I  5 7 8  6 0 9 0   •  w w w .  m i n j a . i s

KeepCup kaffimál
Margar stærðir og litir!

Espresso mál.....kr. 2.100,-
Lítið mál............kr. 2.290,
Miðlungs mál....kr. 2.490,-
Stórt mál...........kr. 2.690,-

Palletta
  Lítið „vörubretti“
    undir heita potta.
          Kr. 2.290,-

Rjómaferna
„Half pint“ glerkanna

Undir kaffirjóma.
Kr. 3.390,-

Fálkapeysa
   Handprjónuð peysa
                   úr léttlopa.
                   Kr. 29.900,-

Linsukrús
Kaffikrús í dulargervi.

Kr. 2.490,-

Eilíf›ardagatal       frá MoMA

Hani, krummi,
hundur, svín
Veggskraut með 4 snögum.
Kr. 11.900,-

   Einstök hönnun
frá nútímalistasafni
       New York borgar.
           Aðeins kr. 8.400,-Rammaklukka

                                   Settu
        fjöldskyldumyndirnar
                          í klukkuna.
   2 litir, svart og silfurgrátt.
                              Kr. 3.200,-

Magnet vasar
Mögnuð borðskreyting.
5 í pakka. Kr. 6.900,-

„Veld‘›érnef“
Partýglös. 24 glös í pakka. kr. 1.580,-

Í Minju finnur flú fallega hönnun, skrautmuni og gjafvörur fyrir öll tækifæri!

Stóra
tímahjóli›

3 litir, svart, brons og
hvítt. Kr. 18.600,-

Kjarnapú›ar
Fylltir kirsuberjakjörnum,

hitaðir í örbylgju til að
lina bólgna og stífa

vöðva. Kr. 3.900,-

     High Heel
  kökuspa›i

High Heel kökuspaði.
         Kr. 2.790,-

Úrval af
nýstárlegum

klukkum!

EF 24 -105 mm

Klakastaup
Klakaform til að steypa
klakastaup. Kr. 2.190,-

K
R

A
FT

A
V

ER
K

 Steyptu ísköld
staup úr

köldum klaka!

Skartgripatré
Vandað skartgripatré.

Kr. 3.350,-
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AUGLÝSING: WELEDA KYNNIR

Segðu okkur aðeins frá ferli þínum! 
Ég byrjaði að skrifa í Stúdenta blað 
Háskóla Íslands 2003 sem ég síðar 
ritstýrði og gaf út í 70.000 eintökum. 
Það var sannarlega góð byrjun á 
 ferlinum og gaf mér víðtæka reynslu. 
Sumarið 2004 hóf ég svo störf sem 
næturfrétta maður hjá RÚV þar sem 
mér voru kennd grundvallar atriði 
fréttamennsku undir styrkri stjórn 
næturfréttamannsins Kristófers 
Svavarssonar. Þetta var langþráð 
starf og mér fannst ég afskaplega 
heppin að vera ráðin. Þetta sumar 
var lærdómsríkt og lagði grunninn að 
þekkingu minni í faginu. Ég starfaði 
á Rúv, bæði hjá útvarpinu og sjón-
varpinu, til 2007 með skóla og var 
svo ráðin á Stöð 2 sama ár. Þar hef 
ég verið til dagsins í dag og hef ekki 
tölu á þeim fjölda frétta sem ég hef 
unnið.  

Stefndirðu alltaf á að starfa í fjöl-
miðlum? Ég stefndi fyrst á lögfræði 
en sá svo að það hentaði mér ekki. 
Þegar ég hóf nám í stjórnmálafræði 
sá ég hvað félags vísindin  heilluðu mig 
miklu frekar og þá vaknaði  áhuginn á 
fjölmiðlum. Ég var beðin um að skrifa 
í blað sem Kraftur, samtök ungs fólks 
með krabbamein gaf út. Það var ör-
lagaríkt viðtal sem ég tók fyrir blað-
ið en ég ræddi við Önnu Pálínu Árna-
dóttur söngkonu sem lést síðar langt 
fyrir aldur fram úr sínum sjúkdómi. 
Að fá tækifæri til að tala við þessa 
konu og heyra hug leiðingar hennar 
um veikindin og áhrif þeirra var mér 
hreinlega ómetanlegt og staðfesti 
mína sannfæringu um að ég vildi 
verða blaða- og frétta maður. Hug-
leiðingar Önnu Pálínu mótuðu mig 
fyrir lífstíð og ég hugsa oft til hennar 
því hún tók á þessum sjúkdómi með 
svo einstöku hugarfari. Ég hugsa líka 
oft um það hvernig  ferill minn hefði 
farið hefði ég ekki hitt hana því hún 
virkilega hafði áhrif á mig.  

Áttu þér ákveðnar fyrir myndir 
í fjölmiðlaheiminum? Fyrir myndir 
mínar í fjölmiðlum hafa alltaf verið 
sterkar fjölmiðlakonur og þar má 
nefna Eddu Andrésdóttur, Thelmu 
Tómasson, Elínu Hirst o.s.frv. Þetta 
eru sterkar, kjarkmiklar kvenfyrir-
myndir og miklir brautryðjendur í ís-
lensku fréttaumhverfi. 

Hvernig er að vera kona í þessu 
umhverfi í dag? Ég fann sérstak-
lega fyrir því að ég væri kona þegar 
ég var að byrja í fréttamennsku. Þá 
var ég frekar óreynd og ný í  faginu. 
Með árunum hef ég hins vegar lært 
að brýna klærnar, segja skoðun mína 
umbúðalaust hátt og skýrt og finnst 
þetta minna mál í dag. Ég þyki samt 
alveg viðkvæm en reynslan og  tíminn 
hafa líka gert mig sterkari. Mínir 
karlkynsstarfsfélagar á Fréttastofu 

HEF LÆRT AÐ SEGJA 
SKOÐUN MÍNA UMBÚÐALAUST

ALMOND FACIAL CARE 
eða möndluandlitsvörulínan frá Weleda er 
lyktarlaus andlitslína og er sérstaklega þróuð 
fyrir viðkvæma húð (rósroða).

Fæst í heilsuvöruverslunum.

HELGA ARNARDÓTTIR
ALDUR: 32 ára

STARF: FRÉTTAMAÐUR Á STÖÐ 2

MENNTUN: BA í stjórnmálafræði og 
frönsku frá Háskóla Íslands og MA í 
international Journalism frá City Uni-
versity of London

MAKI: Reynir Örn Þrastarson

Framhald á síðu 8

Helga Arnardóttir hlaut Blaða-
mannaverðlaun Íslands nýverið 
fyrir umfjöllun um endurupptöku 
Guðmundar- og Geirfinnsmálsins 
í Íslandi í dag. Helga stefndi 
alltaf á lögfræðinám en 
segir örlagaríkt viðtal sem 
hún tók hafa ráðið því 
að hún valdi blaða- og 
fréttamennsku. Helga 
deildi skoðunum sínum 
á fjölmiðlaheiminum, 
rannsóknarblaða-
mennsku og fleira 
áhugaverðu með 
 Lífinu.



Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra eykur munnvatnsframleiðslu, 
jafnar sýrustig, heldur tönnunum hreinum og stöðvar sýklaárásir á þær.
Extra minnkar upptöku hitaeininga og dregur það úr streitu í amstri
hversdagsins.
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Ég hugsa að 
konur af  annarri 
kynslóð hafi 
þurft að mæta 
miklu meira 
andstreymi 
af hálfu karl-
manna í frétta-
mennskunni hér 
á árum áður. 
Jafnréttið er held 
ég komið inn í 
genetíska vitund 
jafnaldra minna 
að miklu leyti.

Stöðvar 2 eru miklir ráð gjafar mínir 
og styðja við bakið á mér í hvert sinn 
sem ég þarf á að halda. Það er allt 
annað hugarfar hjá karlkyns jafn-
öldrum mínum en þeim eldri. Við 
erum jafningjar og leitum óhikað 
hvert til annars. Ég hugsa að konur 
af annarri kynslóð hafi þurft að mæta 
miklu meira andstreymi af hálfu karl-
manna í fréttamennskunni hér á árum 
áður. Jafnréttið er held ég komið inn 
í genetíska vitund jafnaldra minna að 
miklu leyti. 

Til hamingju með Blaðamanna-
verðlaunin – hvaða merkingu 
hefur þessi viðurkenning fyrir þig 
persónu lega? Þetta hefur mikið að 
segja fyrir mig og mín störf, það er 
mjög ánægjulegt að fá viður kenningu 
fyrir það sem maður gerir. Mér þykir 
gott að Guðmundar- og Geirfinns-
málið náði athygli almennings að 
nýju þótt ég hugsi oft til ættingja 
 þessara manna. Það er örugglega 
erfitt að verið sé að rifja upp hluti 
sem vekja upp erfiðar minningar. Það 
er hins vegar líka sársauki hjá sak-
borningum málsins og því megum 
við ekki gleyma. Ættingjar og að-
standendur Sævars Ciesielski hafa 

barist fyrir því að málið yrði endur-
upptekið og rannsakað frekar frá 
því að Sævar dó síðastliðið sumar. 
Hann barðist fyrir því alla sína tíð frá 
því hann lauk afplánun með engum 
 árangri. Loksins var ákvörðun tekin 
um að stofna starfshóp til að rann-
saka þessa umdeildu sakamálarann-
sókn sem átti sér stað og ég bind 
miklar vonir við að hún varpi nýju ljósi 
á málið. Maður veit hins vegar aldrei 
hvernig þessi mál fara og enn í dag er 

réttar kerfið íhaldssamt og á erfitt með 
að viðurkenna mistök sín. Við blaða- 
og fréttamenn þurfum að vera dug-
legir að halda málinu á lífi þangað til 
sannleikurinn kemur fram, hver sem 
hann kann að vera.  

Hvaða skoðun hefur þú almennt 
á Íslenskum fjölmiðlum í dag? Ég 
hef miklar skoðanir á íslenskum fjöl-
miðlum, og ættingjum og vinum finnst 
ég örugglega óþolandi þegar ég sit 
við sjónvarpið og horfi á fréttir. Mér 

finnst mikilvægt að fólk átti sig á því 
hvað við erum að framleiða  margar 
fréttir í svona mörgum fjölmiðlum í 
þessu litla samfélagi. Það er fram-
leiðslukrafa á fjölmiðla landsins 
 nánast 365 daga á ári. Það eru  gerðar 
kröfur til okkar um að leita nýrra frétta 
og vinkla allt upp á nýtt upp á hvern 
einasta dag. Mér finnst fólk  stundum 
ekki átta sig á því hvað við eigum 
duglega blaða- og fréttamenn sem 
leggja mikla vinnu í sín störf. 

Telurðu rannsóknarb laða-
mennsku nægilega vel sinnt hér á 
landi? Miðað við það umhverfi sem 
við lifum við í dag er lítið fjármagn 
aukalega til að sinna rannsóknar-
blaðamennsku þar sem framleiðslu-
krafan er í forgangi og lítill mannafli 
til að sinna rannsóknum. Ég  byrjaði 
í mínum frítíma að vinna í Guð-
mundar- og Geirfinnsmálinu í fyrra-
sumar og það tók mig heilan mánuð 
að framleiða klukkutíma af efni þar 
sem sjónvarpsframleiðslan getur 
verið þung og tímafrek. Það er alls 

ekki  sjálfgefið í dag að taka sér svona 
langan tíma til rannsókna eins og um-
hverfið er. Ritstjórar okkar vilja svo 
gjarnan að við rannsökum mál ítar-
lega en það  kostar fjarveru úr dag-
legri framleiðslu og miðað við það 
fjármagn sem einkareknir fjölmiðlar 
búa við í dag er það mjög erfitt.  

Hvernig telurðu að hægt sé að 
ýta undir aukna rannsóknarblaða-
mennsku? Ég fagna tilkomu Mið-
stöðvar í rannsóknarblaðamennsku 
sem nýlega var stofnuð og er í húsa-
kynnum Háskóla Íslands. Markmið 
hennar er að auka veg rannsóknar-
blaðamennsku, styrkja  tengsla net 
milli blaða- og fréttamanna út um 
allan heim þvert á landamæri og 
reyna að stuðla að frekari rann-
sóknum í blaðamennsku. Það getur 
verið dýrt og tímafrekt að sinna rann-
sóknar  blaðamennsku, það  kostar að 
afla sér ýmissa gagna og það krefst 
þess líka að fólk fái hlé frá hinni dag-
legu framleiðslu. Fjölmiðlar, sérstak-
lega þeir einkareknu, lifa í erfiðu fjár-

Framhald af síðu 6

Tímarit: Eurowoman og Writer´s Digest
Heimasíða: www.lifraent.is og www.visir.is 
Veitingastaður: Gló og Einar Ben 
Verslun: Lifandi markaður og Ilse Jacobsen í Garðabæ
Hönnuður: Filippa K og ELLA  
Dekur: Dýrindis máltíð sem 
sambýlismaður minn gerir 
Líkamsrækt: World Class þegar tími gefst sem er alltof sjaldan.

UPPÁHALDS

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

Nýjar töskur !! 
Mikið úrval – Margir litir
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hagslegu umhverfi í dag og þeir þurfa 
að sníða sér stakk eftir vexti. Þeir 
hins vegar vilja líka sinna rann sóknar-
blaða mennsku en það er bara ekki 
svigrúm til þess í mörgum  tilvikum. 
Þess vegna skil ég ekki af hverju 
stjórnvöld hafa ekki stutt frekar við 
rannsóknarblaðamennsku í landinu 
með auknum fjárveitingum eins og 
gerist á Norðurlöndunum. Það  verður 
að ræða opinskátt  hvernig hægt er 
að styrkja blaðamenn til  frekari rann-
sókna, því sú tegund blaðamennsku 
á verulega undir högg að sækja um 
allan heim. Viljum við að hún hverfi 
hér á landi? Það eru  margir fyrr-
verandi blaða- og fréttamenn á þingi 
og mér finnst hreinlega að þeir ættu 
að taka höndum saman og koma 
þessu í farveg. Auðvitað verður 
að passa hagsmunaárekstra sem 
kunna að verða við það að hið opin-
bera styrki rannsóknir blaðamanna 
en þetta verður bara að ræða á fag-
legum grundvelli. Á Norðurlöndunum 
er sams konar fyrirkomulag og það 
virðist ríkja sátt um það. 

Hvernig fer nokkuð venjuleg-
ur dagur í þínu starfi fram? Ég 
var afskaplega þakklát þegar ég 
fékk að fara yfir í Ísland í dag. Það 
þýðir að ég hef meiri tíma til að 
vinna frétta skýringar og önnur mál. 
Markmið þáttarins er að hafa sem 
mesta breidd og fjölbreytt efni sem 
allir ættu að hafa áhuga á. Ég get 
tekið allt fyrir sem ég hef áhuga á 
að gera og hef fengið mikið svigrúm 
til þess. Samstarfsfólk mitt í Íslandi 
í dag er einstaklega skemmtilegt og 

það eru forréttindi að hlakka til að 
mæta í  vinnuna. Þetta er  skapandi 
og  kröftugur hópur sem gaman er 
að vera í kringum og það sama á 
við um fréttastofuna sem maður um-
gengst alla daga. Stundum koma 
hektískir fréttadagar eins og eld-
gos, jarðskjálftar eða stórtíðindi úr 
 pólitíkinni. Þá er mjög gaman. Núna 
er Landsdómur í forgrunni í allri um-
fjöllun. Sumir dagar geta síðan verið 
þægilegir og nógur tími gefst til að 
vinna hin fjölbreyttustu mál. Ég er 
mjög áhugasöm um sakamál og hef 
verið að fjalla um þau að undan-
förnu en síðan finnst mér ofsalega 

 gefandi að vinna mál úr heilbrigðis-  
og skólakerfinu. Ég hef gaman af því 
að hitta nýtt fólk og fjalla um  ólíkustu 
hluti, ég held ég gæti ekki verið í 
betra starfi. Maður veit líka aldrei 
 hvernig  dagurinn verður þegar maður 
 starfar sem fréttamaður, það er það 
skemmtilegasta í faginu.   

Þú ert í álagsstarfi – hvað  gerirðu 
fyrir sjálfið þegar þú ert ekki að 
störfum? Þegar ég hef tíma þá reyni 
ég að fara í hotjóga og gleyma mér 
þar. Ég er mikil áhugamanneskja 
um heilbrigt matarræði og get alveg 
gleymt mér við að búa til græna 
drykki og sjeik við miklar vin sældir 

sambýlismanns míns eða þannig. Ég 
er líka mikið að stúdera hráfæði þó 
ég sé á þeirri skoðun að ég gæti ekki 
eingöngu verið á því í þessu kalda 
landi. Ég elska smjör, rjóma og ís-
lenskt lambakjöt alltof mikið til að 
sleppa því. Það eru hins vegar meiri 
líkur á því að við höldum heilsunni 
okkar ef við borðum hreinan og heil-
brigðan mat. Göngutúrar, sund og 
lestur góðra bóka eru líka í uppáhaldi. 

Hvar sérðu sjálfa þig eftir tíu ár? 
Ég sé mig í fjölmiðlum ýmist í sjón-
varpi, útvarpi eða á blaði. Ég hef 
aldrei unnið á dagblaði á mínum 
fréttaferli og það er eitthvað sem ég 

gæti alveg hugsað mér þegar ég fæ 
leið á ljósvakahraðanum. Mig  langar 
líka að skrifa bækur. Ég er með 
nokkrar hugmyndir í kollinum sem 
ég vona að ég geti einhvern tímann 
sett niður á blað. Síðan finnst mér að 
ég verði að skrifa eina eða tvær ævi-
sögur. Sjálf elska ég að lesa  slíkar 
bækur og er með nokkrar konur í 
huga sem mig langar að skrifa um.  

Áttu þinn uppáhaldsfrasa? „Fyrsta 
frétt er ekki fyrsta frétt nema hún sé 
fyrsta frétt,“ Logi Bergmann. Þetta er 
minn uppáhaldsfrasi í vinnunni. Hann 
þarf ekki að útskýra fyrir  neinum 
fréttamanni sem starfar á ljósvaka.  

www.markid.is      sími 553 5320      Ármúla 40
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ÚTSALA Á ÖLLUM ÞREK OG LYFTINGAVÖRUM

Hlaupa-
bretti

Primus
Bekkpressubekkur með fótatæki

Verso 
fjölþjálfar

Classic
Lyftingastöð

www.mmarkid.is      sími 553 5320      Ármúla 40

Ve
fjö

markid.is sími 553 5320

Lóð og

handlóð

50 kg.
lóðasett

sic
gastöð

Giro P
Þrekhjól
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AUGLÝSING: OROBLU KYNNIR

Vor- og sumarlínan frá Oroblu er mjög litrík, munstrótt, doppur, rendur og net. Hver kona finnur draumabuxurnar 
sínar. 

Baldur Rafn og Theodóra Mjöll frá Label M sáu um gera hárið á fyrirsætunum í anda 
50‘s Sophiu Loren.  

Erna Hrund, förðunarfræðingur hjá Maybelline, leggur lokahönd á  módelið með nýjum 
High Shine varalit frá Maybelline.

Kristín, sölufulltrúi Oroblu, sýnir konum það nýjasta í sokkabuxum, að fara í neta-
sokkabuxur yfir aðrar.

Anna Kristín, förðunarfræðingur hjá Maybelline, að setja eye-liner á módelið.

Gulla, Sylvía Dagmar og Sally kynntu nýtt undrakrem frá L‘Oréal, Revitalift Total 
Repair 10.

Glæsileg tískusýning var haldin á  konukvöldi 
í Smáralind þar sem Make up artistar 
 Maybelline sáu um alla förðun, Baldur Rafn 
og Theodóra Mjöll frá Label M sáu um hárið, 
Tinna og Ási frá Eskimo stíliseruðu flotta 
tískusýningu með Eskimo modelum í sam-
starfi við Oroblu sokkabuxur þar sem sýndir 
voru nýjustu straumarnir fyrir vor og sumar 
ásamt nýju línunum frá Karen Millen, Oasis, 
Saints, Top Shop, Dorothy Perkins, Corner, 
3 Smárum, Orginal, Monroe, Vila og Selected.

STÓRGLÆSILEG TÍSKUSÝNING Á

BAK VIÐ
TJÖLDIN

Sjá nánar á visir.is/lifid



Blúndusokkabuxurnar Marlene eru glæsi-
legar við þennan fallega kjól frá Karen Millen.

All Colors Fuxia 5 við sumarlegan kjól frá Oasis, Chloe við kjól frá Oasis, Clothilde við kjól 
frá Oasis, Oroblu Grace lærasokkar við stuttbuxur frá Top Shop.

Fallegar bleikar sokkabuxur Fuxia 5 
við sumarlegan kjóll frá Oasis.

Riga sokkabuxurnar eru 
glæsilegar með rönd að 
aftan við Karen Millen kápu.

Fallegur drappaður kjóll frá Top Shop við All Colors 
Red 3 sokkabuxur og svo Tricot netasokkabuxur yfir 
til að hámarka tískustraumana sem ríkja núna. 

Glæsilegur munstraður kjóll frá Dorothy Perkins við All Colors 
 Cobalto 4.

Smart svartur og hvítur kjóll frá 3 Smárum 
sem auðvelt er að poppa upp með  fallegum 
björtum sokkabuxum eins og þessum frá 
Oroblu All Colors sem heita Cobalto 5.

Karen Millen við sokkabuxurnar Tulle. Karen Millen við Rosy stutt-
sokkana. Oasis við Clothilde blúndusokkabuxurnar. Top Shop við 
fagur  bláu Blue 1 sokkabuxurnar frá Oroblu.

Æðislegar Chloe sokkabuxur við hvítan sumar-
kjól frá Oasis.
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 KONUKVÖLDI

TÍSKU-
SÝNING
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AUGLÝSING: WAREHOUSE KYNNIR
KRINGLUNNI OG DEBENHAMS SMÁRALIND

11-17

Rým ingar  sala
Vegna fjölda áskoranna 

verður opið í DAG 
2 verð – 

1000 kr og 2000 kr
Nýjar og nýlegar vörur.

Sjá nánar á visir.is/lifid

GUÐNÝ ÁSBERG 
BJÖRNSDÓTTIR

DKNY 

ELÍSABET 
ÁSBERG

HM, 5TH 
AVENU, NY

MAXSTUDIO, 
SOHO, NY

ELÍSABET ÁSBERG/ WWW.
ASBERG-DESIGN.COM..

MAGNEA 
SNORRADÓTTIR

H&M

DAY

NINE 
WEST

FENDI

H&M

ANNA SOFFÍA 
SIGURÐARDÓTTIR

ANDREA 
BOUTIQUE

ANDREA 
BOUTIQUE

ANDREA 
BOUTIQUE

CARVELA- 
SELFRIDGES 

LONDON

OCTOPUS,
MAGASIN 
DU NORD

 SIGGA & TIMO

DKNY

DKNY

ULTRA SKINNY 
GALLABUXUR

Margir litir.
Verð 11.990 kr. SATIN FRONT VEST 

Margir litir:
Verð 4.990 kr. 

Sambíóin héldu 30 ára afmælishátíð á Grand Hótel 
og nýr veitingastaður Rub23 var formlega opnaður í 
Aðalstræti. Lífið fór á stúfana og forvitnaðist um 
klæðnað nokkurra glæsikvenna. Svartur var 
áberandi eins og sjá má. 

SVARTUR KLÆÐN-
AÐUR ÁBERANDI 

Jón Gunnar Geirdal og Fjóla Katrín Steinsdóttir

Marta María Jónasdóttir og Greipur Gíslason

OPNUN 
RUB23

SAMBÍÓ 
30 ÁRA
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DÍANA 
BJARNADÓTTIR

ANNA KAREN 
KRISTJÁNSDÓTTIR

GS SKÓR

ZARA

ZARA

GALLERÍ 
SAUTJÁN

ALL SAINTS 

ALL SAINTS 

BIANCO

PROMOD
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Hvenær byrjaðir þú fyrst að æfa íþróttir? 
Ég var sjö ára gömul þegar ég byrjaði 
að æfa handbolta.

Ferillinn í nokkrum orðum? Frjálsíþrótta-
ferillinn var ótrúlega skemmti legur, 
margir sigrar, mikið af ferðalögum, bjó 
í USA, kynntist skemmtilegu fólki alls 
staðar að, og ég endaði bara  nokkuð 
sátt. 

Hvaða hreyfingu stundar þú í dag? Í dag 
er ég að æfa crossfit en þar upplifi ég 
þessa keppni við sjálfan mig sem ég 
var farin að sakna. Svo tek ég spretti 
vikulega.

Hversu oft í viku hreyfir þú þig að meðal-
tali? Fjórum til fimm sinnum í viku.

Hefurðu lent í því að fá leið á íþróttum? 
Já, eftir að ég hætti í frjálsum fannst 
mér erfitt að finna mér eitthvað nógu 
skemmtilegt og eitthvað sem var nógu 
mikil áskorun. 

Hvað gerirðu þá? Þá tek ég mér bara 
smá hvíld, ég leyfi mér hvíld í ákveðið 
marga daga.

Hvað gerirðu til að dekra við kroppinn? 
Nú, ég fer á æfingu, einnig hef ég kíkt í 
Foam Flex tímana í Sporthúsinu.

Nú áttu tvö ung börn – breyttirðu miklu 
í æfingunum á meðgöngunni? Mér líður 
nú eins og ég eigi að gefa voða flott 
svar núna sem þjálfari en sann leikurinn 
er sá að á fyrri meðgöngunni minni 
æfði ég ekkert, ég var að leggja skóna 
á hilluna og varð ólétt á sama tíma.  

Á þeirri seinni var ég dugleg í fimm 
mánuði en þá var ég orðin þreytt og vildi 
frekar fara út að leika með eldri  stráknum 
mínum en að eyða orkunni í æfingar.

Fékkstu æði fyrir einhverjum sér stökum 
mat? Ég var í súra pakkanum á fyrri 
meðgöngunni, já og kókoskúlunum í 
Bæjarbakaríi, en engu sérstöku á þeirri 
seinni.

Þú auglýstir nýlega eftir íþrótta-
fólki í átak á síðunni þinni,  siljaulfars.
is. Hvernig gekk að fá fólk og út á 
hvað gengur átakið? Það gekk ofsa-
lega vel að fá þátttakendur og dró ég á 
 endanum tvo íþróttamenn úr pottinum. 
Átakið gengur út á að þeir bæti sig sem 
mest í hraða á einum mánuði en þeir 
æfa hjá mér tvisvar í viku. Mér finnst 
alveg rosalega gaman að vinna með 
íþróttafólk en mínar helstu áherslur eru 
hraðþjálfun. 

Hversu mikilvæga telurðu markmiða-
setningu vera í líkamsræktinni? Hún 
skiptir miklu meira máli en fólk gerir sér 
grein fyrir. Það eiga allir að vera með 
markmið – og helst að láta það ekki 
bara snúast um vigtina! 

Eitthvað að lokum? Settu þér mark-
mið, reyndu alltaf að bæta þig og hafðu 
gaman af því að stunda hreyfingu. Og 
já, ekki borða mikið af kókosbollum á 
meðgöngu!

HEILSUHEIMUR

MIÐLAR REYNSLUNNI TIL 
ANNARRA ÍÞRÓTTAMANNA

Silja Úlfarsdóttir, frjálsíþróttakona,  
þjálfari og tveggja barna móðir.
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Miðasala  |   568 8000   |   borgarleikhus.is

Gói og Baunagrasið
Einn Gói, þrjár baunir og margfaldur Þröstur Leó 

verða að heilu ævintýri. Risinn, gamla konan, sjálfspilandi 

harpan, hænan sem verpir gulleggjum og allir þorpsbúarnir 

mæta til leiks á litla sviði Borgarleikhússins. 

Leikhúsglaðningur fyrir alla fjölskylduna!

Fréttatíminn

Morgunblaðið

11/3 kl. 13:00 UPPSELT 
11/3 kl. 14:30 örfá sæti
18/3 kl. 13:00 örfá sæti
18/3 kl. 14:30 örfá sæti
25/3 kl. 13:00 örfá sæti
 

1/4 kl. 13:00
15/4 kl. 13:00
22/4 kl. 13:00
28/4 kl. 13:00
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Vinsælasti fjölskyldurétturinn 
hjá Kríu, ritstjóra hjá Bókaút-
gáfunni SÖLKU
„Það er einn réttur sem er mjög 
vinsæll hjá fjölskyldunni en 
 hingað til hefur hann ekki átt 
sér neitt nafn. En nú er tilefni til 
þess svo ég nefni hann hér með 
SALAT BLAÐ, FULLT MATAR. 
Uppskriftin er einföld og rétturinn 
ljúffengur og hollur í þokkabót. 
Svo er líka skemmtilegt að borða 
hann og hægt að nota guðs-
gafflana jafnt sem hina.“

INNIHALD
Kjúklingur (yfirleitt kaupi ég hann 
bara tilbúinn en stundum steiki 
ég líka bringur, fer eftir því hvað 
ég ætla að vera myndarleg.) 
5 gulrætur
1 gulrófa
1 paprika
1 kúrbítur (Zucchini)
sveppir og bara það grænmeti 
sem er til, mæli þó ekki með 
 agúrku, hún er of vökvarík. Yfir-
leitt fer magnið af grænmeti eftir 
því hvað ég er með mikið kjúk-
lingakjöt og það heppnast  alltaf 
best að fara eftir áferðinni á 
blöndunni; hún ætti hvorki að 
vera of vökvakennd né of þurr.
iceberg-salathaus
plómusósa

AÐFERÐ
Fyrst set ég kjúklingakjötið í mat-
vinnsluvél og tek það svo frá. 
Síðan tek ég allt grænmetið (nema 
iceberg-salatið) og það fer í mat-
vinnsluvélina, sömu leið.

Ég set kjúklinginn saman við 
grænmetið og snöggsteiki á 
pönnu í lítilli olíu (helst wok-
pönnu).
Því næst fletti ég blöðunum var-
lega af iceberg-salatinu og smyr 
hvert blað (og enga nísku hér) 
með plómusósu. Síðan skipti ég 
pönnusteiktu blöndunni niður á 
blöðin og vef þau saman. Það fer 
svo alveg eftir  stemmningunni 
hvort við borðum þetta eins og 
„pylsu með öllu“, eða notum 
hnífapör. Við erum plómusósu-
aðdáendur svo oftar en ekki 
höfum við sósuna við höndina og 
bætum við eftir þörfum.

Verði ykkur að góðu.

SPILA GÓÐGERÐALEIK 
Í LEGGHLÍFUM
„Við eigum keppnisgalla og spilum 
alltaf með svartan eye-liner í takka-
skóm og legghlífum,“ segir Rakel 
Garðarsdóttir, skipuleggjandi fótbolta-
leiks til styrktar Rakel S. Magnús dóttur 
sem háir harða baráttu gegn krabba-
meini. Leikurinn fer fram á knattspyrnu-
velli KR klukkan 15.00 á morgun, laugar-
dag.
Margrét Marteinsdóttir, Gunna Dís, Friðrika 
Hjördís Geirsdóttir, Rakel Þorbergs, Eva 
María Jónsdóttir, Linda Blöndal og fleiri 
fjölmiðlakonur spila gegn fótbolta-
liðinu FC Ógn. Mottó mótsins er 
að minna alla á hvað lífið er dýr-
mætt. Börnin fá blöðrur og boðið 
verður upp á frítt heitt kakó. 
Hvetjum alla til að mæta og sýna 
samstöðu.



BÍLAR &
FARATÆKI

HONDA ACCORD 2,4 EXECUTIVE. 
Árgerð 2004, ekinn 108.þ km, 
sjálfskiptur. Verð 1.790.000. Rnr.124771. 
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

Yamaha FZ6 ABS. Árg.’08, ek. 11 þ.km, 
3 harðar töskur. Flott stgr verð 799 þús. 
#220095.

hjól.is
Sími: 577 4565

www.hjol.is

BOVA Fld 15 71 manns rúta. Árgerð 
1996, ekinn 600 þ. km. Mikið 
endurnýjaður bíll og í góðu standi. 
Verð 5.800.000. Rnr.103531.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

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

HYUNDAI TUCSON 4X4 LUX 10/2007, 
ekinn 88 Þ.km, bensín, sjálfskiptur, 
leður, lúga, filmur, vindskeið ofl. Verð 
2.490.000. Raðnr. 321992 á www.
bilalind.is - Sá flotti er á staðnum!

VW POLO COMFORTLINE 10/2004, 
ekinn 91 Þ.km, bensín, SJÁLFSKIPTUR 
Verð 990.000. Raðnr. 284107 á www.
bilalind.is - Sá sæti er á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

VW Touareg v8. Árgerð 2005, ekinn 105 
Þ.km flottur bill og vel útbúinn Verð 
2.890.000. Rnr.145574.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

Land Rover Range Rover Sport Dísel. 
09.2008, ekinn aðeins 50 Þkm, 
Sjálfskiptur. Leður, krókur, hiti öllum 
sætum og framrúðu, 20” álf,ofl ofl. Verð 
7.9 m Rnr.131385 á www.litla.is

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

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

TOYOTA Land Cruiser 90VX. Árg 
11/1998, ek. aðeins 131 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur, leður, omfl, Mjög flottur 
bíll, Ásett verð 1.590.000. Rnr.117354. 
Er á staðnum.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

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

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

Hyundai Gets árgerð 2006 1600 
sjálfskiptur ekinn 45.000 tveir 
dekkjagangar á felgum. Verð 1.250.000 
uppl. í síma 893 4414.

 250-499 þús.

TS: Yaris, 2000, ek.216þ km. 3ja dyra, 
góður bíll. Sk.2012. V. 310þ. s: 8950622

 Bílar óskast

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

Kaupi bilaða bíla
Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar á ca. 
30 - 200 þús. S. 896 6744.

Óska eftir bíl fyrir allt 
að 150 þús í peningum 

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

Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar allar 
tegundir koma til greina. S. 893 5517.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vélsleðar

Yamaha Venture árg. ‘06. Lítið ekin og 
vel með farin, með aukahl. Verð 1200þ. 
Uppl. í 841 9177.

 Kerrur

Vel með farinn 2hesta kerra til sölu 
skoðuð 2013 verð kr. 290.000 Uppl. 
síma 897-7654.

 Varahlutir

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

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

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

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

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

 Bókhald

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

Vantar þig bókara? Betri Bókarinn ehf. 
S:857-3363.

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

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

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. 
S. 899 3011.

 Tölvur

 Nudd

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

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. S. 
663 0746.

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Lok á heita potta og 
hitaveituskeljar.

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

Saumavélar - prjónavélar. Nýjar og 
notaðar iðnaðarsaumavélar. Notaðar 
heimilis-prjónavélar. Tökum notað upp 
í nýtt. Sjá www.salan.is Sími 480-0500.

Vegna Flutninga
Vegna flutninga er til sölu, ýmislegt úr 
búslóð. T.d. 2 sófar, rúm, skjávarpi og 
fl. fyrir lítinn pening. Uppl. í síma 896 
0742 eða 867 0742.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

Allar 
smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

smá
auglýsingar

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

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

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

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.

 Verslun

 Fyrirtæki

HÁRGREIÐSLUSTOFA TIL SÖLU 
Í Austurb., vel búin, mikið að gera. 
Möguleg stækkun/hliðarrekstur. Leiga/
kaup húsnæðis. Kjöreign s 533 4040, 
kjoreign@kjoreign.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa 
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar 
Friðriksson s. 863 7493.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu. Svefnherbergishúsgögn, 
(hjónarúm King size, kommóða og tvö 
náttborð) PAFF saumavél, veggfesting 
fyrir sjonvarp, auk ýmissa annarra hluta.

 Dýrahald

Til sölu tveir hreinr,, miniature pinscher 
hvolpar HRFÍ ættbók. ein tík og einn 
rakki eftir.. Þeir eru ekki smá sætir 
og rosalega andlitsfríðir tilbúnir til 
afhentingar. Uppl. í síma 6187009 eða 
4617761

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Byssur

Skotveiðivörur í úrvali / skotfæri í riffla 
á góðum verðum. Tactical.is S:5178878

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

4ra herbergja íbúð til leigu í Garði. 
Verð 90 þúsund krónur á mánuði, 
án hita og rafmagns. Dýr ekki leyfð. 
Laus strax, upplýsingar í síma 8617004, 
langtímaleiga.

 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 í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími 
773 3182.

Íbúð til leigu í einbýlishúsi á besta 
stað í bænum með búslóð. Uppl. í s. 
820 7061.

 Húsnæði óskast

ATH LANGTÍMALEIGA
Óska eftir 4-5 herb. Íbúð Frá 1 júní 
2012 er eingöngu að leita eftir íbúð í 
Grafarvogi Öruggum greiðslum heitið 
og meðmæli ef óskað er eftir því 
Greiðslugeta 130.000 þús. á mánuði 
Uppl. í síma 772 6658 eftir kl 17:00

 Sumarbústaðir

Sumarfrí í Danmörku?
Til leigu hús á Mið-Sjálandi í skemmri 
tíma. Uppl. í s. 487 5033.

 Geymsluhúsnæði

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Leitum að hressu fólki í tímabundið 
verkefni næstu daga. Æskilegt að þú 
hafir bílpróf og bíl til umráða. Skráðu 
þig í verkefnið á vefnum: www.pulsinn.
com

Kofi Tómasar Frænda óskar eftir 
vaktstjóra í fullt starf, 22 ára og eldri. 
Umsóknir á staðnum, Laugarvegi 2

Bifreiðasmiður
Viljum ráða bifreiðasmið til starfa. Uppl. 
í síma 899 5424. Bílverk BÁ Selfossi.

 Viðskiptatækifæri

Mjög gott tækifæri til að auka tekjur 
sínar verulega. Nánari upplýsingar í S: 
8643736

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Dýraverndarsamband Ísl
Minnt er á aðalfundinn 10. mars kl. 11 í 
norræna húsinu. Stjórnin

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

 Einkamál

NÝTT NÚMER 908 1666
Spjalldömur, hlökkum til að heyra í þér.

MyPurpleRabbit.com
Djörf stefnumót, heit samskipti. 
Einstaklingar, pör, hjón. Íslenskt viðmót.

Fyrirtæki í Noregi, NORIS CONSTRUCINS AS, 
sem eru hluti af og NORIS Gruppen Holding, 

vill ráða í eftirfarandi stöður:
Smiði (uppsteypa, og innanhúsvinna), Múrara , Pípara, 
Rafvirkja,Verkamenn, Verkstjóra.
Við erum að bjóða aðlaðandi laun og aðstoð við að finna hús-
næði í Osló. Vinnustaður: Osló. Vinsamlega sendið umsóknir 
með ferilskrá á netfangið: mikael@noris-construction.no
Sími: 0047 948 711 55 – Mikael    www.noris-construction.no

Atvinna

Dalvíkurbyggð

AUGLÝSING
um aðalskipulagsbreytingu í Dalvíkurbyggð

Það tilkynnist hér með að bæjarstjórn Dalvíkurbyggðar sam- 
þykkti þann 21. febrúar 2012 óverulega aðalskipulagsbreytingu í 
samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Rökstudd tillaga hefur verið send til Skipulagsstofnunnar og hefur 
stofnunin í svari sínu dags. 7. mars 2012, fallist á að farið sé með 
aðalskipulagsbreytinguna sem óverulega samkvæmt 2. mgr. 36. 
gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Breytingin er í meginatriðum eftirfarandi:
Aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar 2008-2020 er breytt til samræmis 
við tillögu að deiliskipulagi svæðis fyrir frístundabyggð og 
garðlönd í landi Upsa. Í fyrri deiliskipulagstillögu var allt svæðið 
skilgreint sem frístundabyggð, en hluti þess ætlaður undir 
smáhýsi og garðlönd. Landnotkun og réttarstaða allra aðila er 
skýrari ef garðlönd eru skilgreind á opnu svæði til sérstakra nota 
með heimildum fyrir minni háttar byggingar s.s. geymslur og 
aðstöðuhús. Ákvæði og stærðarmörk verða sett í deiliskipulagi.

Skipulagsstofnun mun auglýsa tillöguna í Stjórnartíðindum B 
og öðlast þá aðalskipulagsbreytingin gildi.

Dalvíkurbyggð, 8. mars 2012.
Þorsteinn Björnsson

byggingafulltrúi Dalvíkurbyggðar

Tilkynningar

 alla sunnudaga klukkan 16. 
Njótið vel

Hemmi Gunn – og svaraðu nú!
Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 

Alla virka daga kl. 18.00

Disovery Channel  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR     LANDSBYGGÐ

Sérhæfð 
vörudreifing
Við bjóðum upp á klæðskerasniðnar lausnir í 
vörudreifingu fyrirtækja. 
Hagstæð, örugg og gæðavottuð þjónusta. 

Póstdreifing - Suðurhraun 1 - 210 Garðabær - Sími 585 8300 - www.postdreifing.is

Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar 
í síma 585 8300 eða 585 8330.
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Tjekk! Tjekk! Flott... 
bara eitt í lokin! og 
þá verðum við að 

taka fram hanskann, 
Pondus!

Þurf-
um 
við?

Ég er 
hræddur 
um það!

ÆÆÆÆÆ!
Tjekk! Þetta lítur ágæt-

lega út, Pondus! En 
nokkrar magaæfingar 
mundu ekki skaða!

Hhhhhaa-
aahh hélt að 
þhhú værir 
að meina 
hhhinn 

hanskaaaan

Mamma! Þetta er glat-
aður bústaður!

Við erum 
í útilegu!

Að sætta sig við 
óþægindin er 

helmingur skemmt-
unarinnar!

En hinn 
helmingur-

inn?

Að fara 
heim.

Hver fær að 
fara í sturtu 

í dag?

Bíddu bíddu! ekki 
skella á... Höfum þetta 

stóra pitsu með 
pepperóní og sveppum!

Við erum snemma í 
því. Farðu og... NE! NEI! HÆTTU! 

TÖNNIN MÍN!!

...skoðaðu blöð.

Ég er 
góður.

LÁRÉTT
2. velta, 6. þófi, 8. heyskaparamboð, 
9. festing, 11. tveir eins, 12. skrapa, 
14. veira, 16. skóli, 17. kærleikur, 
18. skelfing, 20. númer, 21. faðmlag.

LÓÐRÉTT
1. kvenflík, 3. nafnorð, 4. niðurstaða, 5. 
þróttur, 7. náreið, 10. mánuður, 
13. af, 15. dreifa, 16. blundur, 19. nudd.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. snúa, 6. il, 8. orf, 9. lím, 
11. ll, 12. skafa, 14. vírus, 16. ma, 
17. ást, 18. ógn, 20. nr, 21. knús. 

LÓÐRÉTT: 1. pils, 3. no, 4. úrlausn, 
5. afl, 7. líkvagn, 10. maí, 13. frá, 
15. strá, 16. mók, 19. nú.

Ég heiti Brynhildur og ég er ekki óham-
ingjusöm. Ég lifi góðu lífi, er í skemmti-

legu og gefandi starfi, á yndislega fjölskyldu 
og frábæra vini. Ég er heilsuhraust, stunda 
afar skemmtilega líkamsrækt þrisvar í 
viku, nýt þess að lesa góðar bækur og fara í 
leikhús, hef ekki teljandi fjárhagsáhyggjur 
og á fullt af flottum fötum. Já, ég er fegurð-
ardrottning.

ÉG FÓR í Hjartavernd um daginn og stóðst 
öll próf þar með einstakri prýði. Blóðþrýst-

ingur aðeins of lágur en blóðsykur í besta 
lagi, sem og öll möguleg kólesteról. Ég er 

hress, hamingjusöm og virk. Og þrjátíu 
kílóum of þung. Það er víst nefnilega 

ekkert sjálfgefið samasemmerki 
milli ofþyngdar og sjúkdóma.

ÉG HEF reyndar einu sinni þurft 
að taka þunglyndislyf. Það var 
eftir að ég náði af mér tuttugu 
kílóum með því að taka megrun-
arduft, brennslupillur og orkute í 
nokkra mánuði. Ég borðaði ekk-
ert og svaf  ekkert heldur mis-
bauð  líkamanum þannig að hann 
hætti að framleiða náttúruleg 
gleðiefni. En vá, hvað ég var 
mjó!

ÉG ER ein af þeim sem hafa 
alla ævi barist við fitupúk-

ann og notað opinberar skoðanir á holda-
fari sem merkimiða á lífsgæði og gleði. 
Það var alveg sama hvaða sigra ég vann 
í lífinu, alltaf var kílóatalan í lok dags 
mælikvarðinn sem allt miðaðist við. 
Þangað til að ég ákvað einn góðan veður-
dag að hætta að láta áhyggjur af líkams-
þyngd stjórna lífi mínu.

OG VITI menn, því minna af áhyggjum og 
vansæld sem ég gaf fitupúkanum, þeim 
mun glaðari varð ég. Og uppgötvaði að 
það er ekki samasemmerki á milli þess 
að vera óhamingjusöm og feit. Heldur 
ekki heilsulaus, heimsk eða leiðinleg og 
feit. Mér fór smám saman að líka bara 
ágætlega að vera ég, hamingjusöm í mínu 
eigin skinni og því sem sumir kalla skvap 
en aðrir mýkt og kvenlegar línur.   

ÞESS vegna er ég orðin svo þreytt á því 
að lesa í blöðunum og sjá á skjá að ég sé 
ekki í lagi, ég hljóti að vera óhamingju-
söm af því að ég er feit og að það sé ekk-
ert til betra í lífinu en að grennast um 
þrjátíu kíló. 

TIL hamingju með árangurinn, allir sem 
hafa náð sínum persónulegu markmiðum 
í starfi, námi eða líkamsrækt. Sjálf hef 
ég náð þeim árangri að vera sátt við mig 
eins og ég er. Og það er mjög góð tilfinn-
ing. 

Of feit fyrir þig?

Brúnó og íslensku illmennin
Eftirminnileg r skúrkar úr kvikmyndasögu 

Íslendinga.

Lætur heyra vel í sér á línunni
Björgvin Björgvinsson hefur verið aðstoðarmaður Willums Þórs 
Þórssonar knattspyrnuþjálfara í áratug og hjá fjórum félögum.

Meðal annars efnis:

Síðustu dagar
útsölu

50%-
af öllum útsöluvörum
opið til kl. 18:30 í dag



KASTARADAGAR

VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

OPIÐ ALLA DAGA
Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 - 16
Sunnud. kl. 12 - 16

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.

20%
afsláttur
af kösturum

7.1927.192
Verð áður 8.990

7.1927.192
Verð áður 8.990

5.5925.592
Verð áður 6.990

5.5925.592
Verð áður 6.990

4.3924.392
Verð áður 5.490

4.3924.392
Verð áður 5.490

4.3924.392
Verð áður 5.490

2.7962.796
Verð áður 3.495

7.9677.967
Verð áður 9.959

10.35210.352
Verð áður 12.940

3.1963.196
Verð áður 3.995

2.3962.396
Verð áður 2.995

3.9963.996
Verð áður 4.995

6.3926.392
Verð áður 7.990

6.3926.392
Verð áður 7.990

3.1923.192
Verð áður 3.990

1.1961.196
Verð áður 1.495

1.1961.196
Verð áður 1.495

1.5961.596
Verð áður 1.995

1.9961.996
Verð áður 2.495

4.7674.767
Verð áður 5.959

2.3922.392
Verð áður 2.990



 

1459 1495

ferskt sérskorið lambalæri ferskt sérskorið kryddað lambalæri

Sérskorið Bónus lambalæri þar sem efsti 
hluti mjaðmabeins og rófubeinið er 
skorið frá og því er meira kjöt

og minna bein á lærinu!

1359

KAUPFÉLAG SKAGFIRÐINGA
frosið lambafillet

3598 779

1995

FERSKUR kjörfuglskjúklingur GOTT VERÐ

1995 695 595 295

ALI GRÍSAKJÖT
ferskur grísabógur

698

KF FROSIÐ 
lamba-hjartasnitsel

KF FROSIÐ

598

KF FROSNAR 
lambalærissneiðar

1798

lamba hjartasnitselambalærissneiðar

KJARNAFÆÐI FROSIÐ
sparhakk 620g

359

KJARNAFÆÐI
pizzu-skinka 125g

ferskur grísabóguferskur grísabógu

KJARNAFÆÐI

urkur grísabógu

KJARNAFÆÐI

98

BÓNUS FLORIDA 1 LTR.

FERSKUR APPELSÍNUSAFI

179



FERSK VÍNBER RAUÐ OG GRÆN STEINALAUS

498

498498

498 598

 HIMNESKUR rauðrófusafi

epla og mangósafi

RICE DREAM 1 LTR.
rísmjólk + kalcium

398 298259

HEIMA möndlur

698

600G FERSKAR döðlur 
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359

avocado 750 gr

495 kr.pk
LÁRPERA

perur í lausu

195195

appelsínur gul epli 

195

359

froosh smoothie 250 ml.
ÓSVIKINN ÁVAXTA ORKUDRYKKUR

298
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Kristjana Skúladóttir leikkona 
flytur lög sem voru vinsæl í síðari 
heimsstyrjöldinni í Iðnó í kvöld. 
Dagskráin nefnist Söngkonur 
stríðsáranna og verða tón leikarnir 
alls þrennir, en Kristjana kemur 
einnig fram á Hvolsvelli annað 
kvöld og á Flúðum 17. mars.

Á tónleikunum heiðrar  Kristjana 
söngkonur á borð við Marlene Diet-

rich, Veru Lynn og Edith Piaf með 
söng og frásögnum. Leikkonan 
segir líka frá íslensku tónlistarlífi í 
síðari heimsstyrjöldinni, þegar ný 
og spennandi dægurtónlist flæddi 
inn í landið með hernámsliðinu.

Hljómsveitina skipa þeir  Vignir 
Þór Stefánsson á píanó, Gunnar 
Hrafnsson á bassa og Matthías 
Hemstock á trommur.

Söngkonur stríðsára

Leiklist ★★★ ★★

Vesalingarnir eftir Alain 
Boublil og Claude-Micher 
Schönberg.
Sýnt í Þjóðleikhúsinu. 

Leikstjóri: Selma Björnsdóttir, 
tónlistarstjórn: Þorvaldur Bjarni 
Þorvaldsson, leikmynd: Finnur 
Arnar Arnarson, búningar: María 
Th. Ólafsdóttir, lýsing: Lárus 
Björnsson og Ólafur Ágúst 
Stefáns son. Leikarar: Þór Breið-
fjörð, Valgerður Guðnadóttir, 
Margrét Vilhjálmsdóttir, Þórhallur 
Sigurðsson, Egill Ólafsson, Vigdís 
Hrefna Pálsdóttir, Arnbjörg Hlíf 
Valsdóttir, Jóhannes Haukur 
Jóhannes  son og fleiri. 

Stórir hópar þeytast um í gleði, 
sorg, stríði og friði. Fallegar litlar 
stúlkur heilla áhorfendur. Undur-
fögur klæði, lifandi ljós, svart hvítar 
hreyfimyndir í bakgrunni. 

Það er öllu til tjaldað á stóra sviði 
Þjóðleikhússins um þessar  mundir. 
Síðastliðinn föstudag var frum-
sýndur söngleikurinn Vesalingarnir 
sem byggður er á skáldsögu  Victors 
Hugo. 

Söngleikir eru um margt furðu-
leg fyrirbæri. Höfundar detta 
niður á algera klassík, eins og 
 Oliver Twist og Vesalingana, og 
svo er skutlast inn í atburðarásina 
með aðferðum óperettunar. Raun-
verulegur vilji höfundar vill oftast 
 týnast á leiðinni. 

Verkið tekur um þrjá tíma í 
 flutningi en leikurinn einkennist af 
ofsahraða. Sagan um einstæðu móð-
urina sem kom barninu sínu fyrir 
hjá groddalegum og  gráðugum 
hjónum, meðan hún sjálf þrælaði 
fyrir því í verksmiðju og lenti svo 
á glapstigum vændisins, lendir í 
skugga ofuráherslunnar á hópsenur. 

Leikhópurinn í heild sinni skilaði 
leikatriðum vel og mörg þeirra voru 

útfærð skemmtilega myndrænt, 
eins og þegar lögreglu stjórinn 
varpar sér í Signu.

Strokufanginn Jean Valjean, í 
hlutverki borgarstjórans og verk-
smiðjueigandans, er fulltrúi hins 
fallna sem snýr sér til betra lífs. 
Þór Breiðfjörð söng þetta hlut-
verk og heillaði alla, ekki síst for-
setafrúna sem stökk á fætur þegar 
honum var fagnað í lokin. 

Móðir Cosette litlu sem varð að 
láta barnið frá sér lék Valgerður 
Guðnadóttir og söngur hennar um 
örlögin og lífið var einstaklega 
heillandi. Atburðarásin lendir aftur 
á móti í eins konar atriðaklippingu í 
stað þess að fljóta eðlilega. 

Hjónin Thénardier sem Margrét 
Vilhjálmsdóttir og Laddi ljáðu lífi 
voru frábær og söng þeirra  haldið 
innan þeirra marka sem þeirra 
skrumskældu og fyndnu persónur 
réðu við. 

Vigdís Hrefna og Arnbjörg Hlíf 
voru ágætar andstæður. Vigdís 
sem hin fróma Cosette og Arnbjörg 
sem Éponine sem eins og Ronja 
ræningja dóttir verður algóð þó að 
pabbi hennar hafi verið ræningi. 

Jóhannes Haukur Jóhannesson 

sýndi einnig fantagóðan leik og var 
kraftmikill í söng sínum í hlutverki 
byltingarforingjans Enjolras.

Egill Ólafsson var eins og  sniðinn 
í hlutverk hins illræmda lögreglu-
stjóra og hvíldi áberandi best í söng 
sínum þar sem ekki var einn einasti 
tónn uppskrúfaður eins og virtist 
vera tilhneigingin í hópatriðunum, 
að skrúfa sönginn upp úr öllu valdi, 
upp úr því sem eyru hlustenda réðu 
við. 

Samspil hljómsveitarinnar í 
gryfjunni og söngvara á sviðinu 
virtist ekki í jafnvægi. Það má þó 
auðveldlega laga. Íslenskan var 
erfið. Það virtist sem of mörgum 
atkvæðum væri hrúgað á hvern 
hljóm þannig að áherslur urðu 
nokkuð furðulegar. Atburðarásinni 
fleygir fram í orðinu og því mikil-
vægt að skilja hvað sagt er.

Þó söngatriðin hafi verið óeðli-
lega hátt stillt þá límast lögin þó 
við heilann. Það verða því ugglaust 
margir fleiri en Susan Boyle sem 
eiga eftir að söngla tóna úr þessu 
verki á næstunni. Elísabet Brekkan

Niðurstaða: Sagan sjálf féll nokkuð í 

skugga ofsafenginna hópatriða.

OFSAFENGIN HÓPATRIÐI

ÚR VESALINGUNUM Leikurinn í Vesalingunum einkennist af ofsahraða, segir í dómi 
Elísabetar Brekkan. Sagan um einstæðu móðurina, sem kom barninu sínu fyrir hjá 
groddalegum og gráðugum hjónum, meðan hún sjálf þrælaði fyrir því í verksmiðju 
og lenti svo á glapstigum vændisins, lendi í skugga ofuráherslunnar á hópsenur.

MYND/ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

SJÓN TILNEFNDUR  Bók Sjóns, Rökkurbýsnir (From the Mouth of the Whale), er tilnefnd til Independent Foreign Fiction 
Prize í London. Verðlaunin eru þau þekktustu fyrir skáldsögur þýddar á ensku. Á höfundalistanum að þessu sinni eru stór nöfn 
eins og Umberto Eco, Haruki Murakami, Amos Oz, Peter Nadas og Bernardo Atxaga og því veruleg vegsemd fyrir Sjón að 
komast á hann. Höfundur og þýðandi fá jafnan heiður að verðlaununum og sömu vinningsfjárhæð, 5.000 pund hvor. 

Starfsfólk Listasafns Reykjavíkur 
bíður nú milli vonar og ótta eftir 
því hvort listaverk spænska lista-
mannsins Antoni Tàpies komist 
til landsins. Til stendur að opna 
stóra yfirlitssýningu með verkum 
hans í vestursal Kjarvalsstaða 17. 
mars. Tàpies, sem er í hópi virtustu 
listamanna Spánar, lést 6.  febrúar 
síðast liðinn, þá 88 ára að aldri. 
Verkin, sem voru á leið frá Kaup-
mannahöfn til Seyðisfjarðar með 
Norrænu, komust ekki lengra en 
til Færeyja. Um mikinn fjölda mál-
verka er að ræða, sem spanna sjö 
áratuga feril Tàpies. 

Listaverkin áttu að koma til 
landsins frá Þórshöfn síðastliðinn 
þriðjudag. Norræna var hins vegar 
kyrrsett í Þórshöfn vegna vonsku-
veðurs á hafi úti og sneri aftur til 
Kaupmannahafnar í gær. „Það 
er auðvitað ekkert við  Norrænu 
að sakast í þessum efnum,“ segir 
Soffía Karlsdóttir, kynningarstjóri 
Listasafns Reykjavíkur. „Það eru 
bara veðurguðirnir sem við munum 
eiga eitthvað sökótt við, ef við 
 þurfum að fresta sýningunni.“

Ef ekki verður siglt um næstu 
helgi hafa forsvarsmenn Tàpies-
stofnunarinnar í Barcelona  krafist 
þess að verkin verði flutt aftur 
til Spánar. Þá verður ekkert af 
 sýningunni og ljóst að af því  hlytist 
mikið tap. „Þetta yrði auðvitað 
mikið tjón fyrir safnið og styrktar-
aðila þess, en fyrst og fremst synd 

fyrir alla þá sem fá ekki að njóta 
verkanna,“ segir Soffía. 

Sýningin á verkum Tàpies er sú 
verðmætasta sem Listasafn Reykja-
víkur hefur ráðist í að flytja til 
landsins og það hefur tekið hátt í 
tvö ár að undirbúa opnun hennar. 
Ef allt gengur að óskum og veður-
guðirnir hlýða á bænir Soffíu og 
kollega hennar, koma verkin til 
landsins með næstu ferð Norrænu 
á þriðjudaginn. „Við krossum bara 
fingur og vonum að þetta gangi 
upp. Annars þurfum við að finna 
nýja sýningu og setja hana upp á 
nokkrum dögum. Það er vandamál 
sem við höfum sem betur fer aldrei 
staðið frammi fyrir áður.“ - hhs

Veðurteppt listaverk

VEÐURTEPPT VERK Þetta er eitt af 
verkum Antoni Tàpies sem sitja veður-
teppt í Þórshöfn, en ættu að vera á leið 
upp á vegg á Kjarvalsstöðum.
 MYND/ANTONI TÀPIES

 

m/osti, gúrku, 

lauk,papríku,  

iceberg,  

smokey BBQ sósu  

og grill “flavour” 

marineringu

 MÁLTÍÐ

MÁNAÐARINS

M/FRÖNSKUM
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Veitingastaðurinn RUB 23 opnaði við Aðalstræti 2 í gær. 
Á miðvikudag var haldið sérstakt frumsýningarpartý og 
fengu gestir að smakka rétti af matseðli staðarins. 

RUB 23 opnaði fyrst á Akureyri árið 2008 og síðan þá hefur hann  skipað 
sér sess sem einn af vinsælustu veitingastöðum landsins. Reykjavíkur-
búar fá loks að njóta veitinganna líka. 

KÁTIR GESTIR Á 
OPNUNARKVÖLDI

KAMPAKÁTIR Einar Geirsson og Kristján Þórir Kristjánsson, eigendur RUB 23, voru 
ánægðir með kvöldið líkt og sjá má. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

ÁNÆGÐIR GESTIR Vinirnir Ármann 
Ingvi Ármannsson og Ingólfur Olsen 
heimsóttu veitingastaðinn og smökkuðu 
á veitingunum.

BROSMILD Tryggvi Sigurðsson, Arna Tryggvadóttir og Berglind 
Kjartansdóttir voru brosmild á opnunarkvöldinu.

KOKKURINN Siggi Hall lét sig ekki vanta 
á opnunina. Með honum á myndinni er 
kona hans, Svala Ólafsdóttir.

KÁTIR VORU KARLAR Stefán Örn Sigurðsson, Kristján Sveinsson 
og Birgir Örn Arnarson voru kátir í opnunarveislunni.

Rapparinn Kanye West sýndi 
sína aðra fatalínu á þriðju-
daginn var og hlaut sú engu 
betri dóma en sú fyrsta. Á 
fremsta bekk mátti svo helst 
sjá vini West og samstarfsfólk 
hans úr rappheiminum.

Tísku spekúlantar voru 
almennt lítið hrifnir af  hönnun 
rapparans og blaðamaður 
breska Vogue skrifaði meðal 
annars á Twitter: „Sýningar-
salurinn er nánast tómur. 

Kannski að maður fari heim 
og skáldi upp umsögn.“ Blaða-
maður New York Times, Eric 
Wilson, lýsti hönnuninni sem 
„varhugaverðri“ og sagði að 
nálgun Kanye að  hönnun væri 
ekki ósvipuð því „þegar kokkur 
gengur frá afgangs kjúklinga-
bita“. 

Á þessu er auðsætt að ferill 
Kanye sem hönnuðar verður 
ekki jafn farsæll og tónlistar-
ferill hans. 

Misheppnuð sýning

VONDIR DÓMAR Kanye West fær ekki góða 
dóma fyrir nýja fatalínu sína.

NORDICPHOTOS/GETTY

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) 17:40, 
20:00, 22:20  BLIKKIÐ (BOÐSSÝNING) 19:00  MACHINE 
GUN PREACHER 17:30, 20:00, 22:30  THE AWAKENING 
20:20 (SÍÐASTA SÝNING)  THE SKIN I LIVE IN 22:20  THE 
DESCENDANTS 20:00, 22:20  MY WEEK WITH MARILYN 
18:00                                                          ÍSL. TEXTI ENG. SUBS                      “MOVES LIKE A SNAKE ON SPEED” -TWITCHFILM

SVARTUR Á LEIK
(BLACK’S GAME) ENGLISH SUBTITLES

 

BLIKKIÐ
SAGA MELAVALLARINS

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

10

EGILSHÖLL

12

16

16

L

7

7

FYRSTA STÓRMYND ÁRSINS.
SÝND Í 2D OG 3D

MÖGNUÐ 
ÆVINTÝRAMYND Í 3D

ÁLFABAKKA

10

7

7

7

7

12

V I P

16

16

L

L

JOHN CARTER kl. 4 - 5:20 - 8 - 10:40 3D
JOHN CARTER kl. 10:10 2D
JOHN CARTER Luxus VIP kl. 5:20 - 8 - 10:40 2D
THE WOMAN IN BLACK kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
JOURNEY 2 : THE MYSTERIOUS ISLAND 3D kl. 3:20 3D
JOURNEY 2 : THE MYSTERIOUS ISLAND kl. 3:40 - 5:50 - 8 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:30 2D
HUGO Með texta kl. 5:30 - 8 2D
CONTRABAND kl. 10:10 2D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 3:40 2D
FJÖRFISKARNIR M/ ísl. Tali kl. 3:30 2D

10

7

7

16

L

KRINGLUNNI

JOHN CARTER                          kl. 5:20 - 8 - 10:40 3D
THE WOMAN IN BLACK kl. 8 - 10:10 2D
JOURNEY 2 : THE MYSTERIOUS ISLAND 3D kl. 5:50 - 8 3D
HUGO Með texta kl. 10:10 2D
BEAUTY & THE BEAST - 3D  (FRÍÐA OG DÝRIÐ) M/ ísl. Tali kl. 6 3D

7

12

12

SELFOSS

JOHN CARTER kl. 5:20 - 8 - 10:40
A FEW BEST MEN kl. 6
THIS MEANS WAR kl. 8 - 10:20

KEFLAVÍK

7

7

12

16

L

JOHN CATER kl. 8 3D
SVARTUR Á LEIK kl. 10:40 2D
JOURNEY 2 : THE MYSTERIOUS ISLAND kl. 5:50 3D
SKRÍMSLI Í PARÍS m/íslensku tali kl. 6 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:10 2D

AKUREYRI

7

7

12

16

L

JOHN CARTER kl.   8 3D
JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND kl.   6  3D
THE WOMAN IN BLACK kl.   10:40 2D
PRÚÐULEIKARARNIR enskt tal ísl texti kl.   6 2D
A FEW BEST MEN kl.   8 - 10:20 2D

PLEASANT SURPRISE
 -  C.B, JOBLO.COM

EXPLOSIVE
 – J.D.A, MOVIE FANATIC

“PURE MAGIC”
 – H.K, AIN’T IT COOL NEWS

“VISUALLY STUNNING” 
– K.S, FOX TV

����

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

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
Time

����

Movieline
����

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

gríðarlega vinsælda í USA.

Ein besta draugamynd síðari ára

JOHN CARTER 3D 4(950 kr.), 7 og 10.15
SVARTUR Á LEIK 5.50, 8 og 10.15
JOURNEY 2 3D 4(950 kr.)
SAFE HOUSE 8 og 10.20
THE IRON LADY 5.50
SKRÍMSLI Í PARÍS 2D 4(750 kr.)

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

V.J.V. - Svarthöfði.is

C.B. - JOBLO.COM

MÖGNUÐ 
ÆVINTÝRA 
MYND Í 3D

H.S.K. - MBL

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

5%

FT

FBL

MBL

DV

PRESSAN.IS

KVIKMYNDIR.IS

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI
 20.000 MANNS 

Þ.Þ., FRÉTTATÍMINN

H.V.A., FRÉTTABLAÐIÐ

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%NÁNAR Á MIÐI.ISGLERAUGU SELD SÉR 5%
THE VOW  KL. 5.40 - 8 - 9 - 10.20  L
SVARTUR Á LEIK         KL. 5.30 - 6.30 - 8 - 10.30 - 11.20  16
SVARTUR Á LEIK LÚXUS  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
TÖFRATENINGURINN  KL. 3.40  L
THIS MEANS WAR  KL. 8 - 10.15  14
STAR WARS EPISODE 1 3D ÓTEXTUÐ  KL. 3.40  10
SAFE HOUSE  KL. 5.40  16
SKRÍMSLI Í PARÍS 3D  KL. 3.40  L
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3  KL. 3.40  L

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

SVARTHÖFÐI.IS

FRÉTTABLAÐIÐ

THE VOW  KL. 5.40 - 8 - 10.20  L
SVARTUR Á LEIK  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
SAFE HOUSE  KL. 10.15  16
GHOST RIDER 3D ÓTEXTUÐ KL. 5.40  12
THIS MEANS WAR  KL. 8 - 10.15  14
LISTAMAÐURINN  KL. 5.45 - 8  L

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUMYND MEÐ ÍSLENSKU TALI 

THE VOW  KL. 6 - 8 - 10  L
SVARTUR Á LEIK  KL. 6 - 8 - 10   16

HVAÐ EF SÍÐUSTU FIMM ÁR ÆVI ÞINNAR HYRFU Á EINU AUGNABLIKI?
BYGGÐ Á SANNSÖGULEGUM ATBURÐUM.



VIÐ ÞÖKKUM FRÁBÆRAR VIÐTÖKUR
20.000 ÁHORFENDUR Á RÚMRI VIKU

„Fokking góður skítur“
Tómas Valgeirsson, 

kvikmyndir.is og Séð & Heyrt

„Vel leikin, skemmtileg 
og spennandi mynd“

Atli Fannar Bjarkason, Fréttablaðið

„Fyrsta sannfærandi kvikmyndin 
um undirheima Íslands“

Kristjana Guðbrandsdóttir, DV

„Grjótharður krimmi 
í efsta gæðaflokki“

Þórarinn Þórarinsson, Fréttatíminn

„...skylduáhorf, 
ekkert flóknara en það.“

Kristinn Ingvason, Pressan.is



Gildir til 18. mars á meðan birgðir endast.

Ga-Jol
6 tegundir

Sambakossar
2 tegundir

BKI kaffi 
2 tegundir

Dan Cake
kökur og rúllutertur

Sun Lolly
tilbúið til að setja í frysti

Kims snakk
4 tegundir

Haframjöl og Havre fras
morgunkorn

TULIP ÁLEGG
Hamborgarhryggur

Rúllupylsa
Reykt rúllupylsa
Steiktur kambur

Roastbeef
Nautabringa
Dönsk salami

Hvítlauksspægipylsa

Tulip kæfur
2 tegundir

Tulip kjötbollur
 

Mjúkar rúsínubollur
nýbakaðar

 frá Steff Holberg

Danskir 
frystiréttir

Kjötbollur
með mildri karrísósu 
og hrísgrjónum

Hamborgarhryggur
með aspassósu, 
grænmeti og kartöflum

Steiktur svínakambur 
með rauðkáli,  
kartöflum og sósu

Hakkabuff 
með kartöflumús

Danskt buff
með lauk, sósu 
og kartöflum 

Ekta dönsk  
     lifrakæfa

Tulip álegg í úrvali

Danskir
dagar

GOTT VERÐ

89kr/stk

GOTT VERÐ

199kr/pk

Danmark
Direkte
      fra

Danmark
Direkte
      fra

Danmark
Direkte
      fra

danske dage
Nyheder

       på
danske dage

Nyheder

       på

Danmark
Direkte
      fra

Danmark
Direkte
      fra



GOTT VERÐ

899kr/kg

GOTT VERÐ

1.799kr/kg

GOTT VERÐ

1.198kr/kg

GOTT VERÐ

899kr/kg

Svínasíða
ribbensteg að dönskum sið

Fylltar svínalundir
með gráðaosti

Hamborgarhryggur
að dönskum sið

Svínabuff
að dönskum sið

Dönsk súkkulaðiterta

Víking rúgbrauð, 1 kg
beint frá Danmörku

Graasten brauðsalöt
9 tegundir

Sambökuð rúnstykki
Nýtt

Guld súkkulaðistangir
7 tegundir

Hatting brauð
3 tegundir

Klovn sjónvarpsþættirnir

3 Stjernet Salami

Danskar pylsur
ekta danskar pylsur

French dog dressing
dressing fyrir pylsubrauð og pylsur

Pylsubrauð
hatting frosin pylsubrauð
á danska vísu

      Ekta danskar
    hotdog pylsur og pylsubrauð 

Danmark
Direkte
      fra

GOTT VERÐ

999kr/stk

GOTT VERÐ

399kr/stk

GOTT VERÐ

599kr/stk

danske dage
Nyheder

       på

danske dage
Nyheder

       påDanmark
Direkte
      fra

Danmark
Direkte
      fra

Danmark
Direkte
      fra

Danmark
Direkte
      fra

Danmark
Direkte
      fra

GOTT VERÐ

2.699kr/stk
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FÓTBOLTI Argentínumanninum 
 Lionel Messi hefur margoft verið 
hampað sem besta knattspyrnu-
manni heims og hann sýndi á 
miðvikudags kvöldið að hann er 
 lofsins verður. Þá varð hann fyrsti 
 maðurinn í sögu Meistaradeildar 
Evrópu til að skora fimm mörk í 
einum og sama  leiknum, 7-1 sigri 
Barcelona á þýska liðinu Bayer 
Leverkusen.

„Hann er sá besti frá upphafi. 
Hann á engan sinn líka og við 
munum aldrei sjá annan leikmann 
eins og hann. Hásætið er hans og 
aðeins hann sjálfur mun ákveða 
hvenær hann stígur til hliðar,“ 
sagði stjórinn Pep Guardiola eftir 
leikinn gegn Leverkusen. Og hann 
hélt áfram:

„Hann er ekki að hugsa um að 
bæta metin. Hann skorar eitt og 
reynir svo að skora aftur. Svo 
skorar hann og þá vill hann skora 
þriðja markið. Svona hugsar hann.“

Heimir Guðjónsson, þjálfari 
FH, hefur fylgst náið með Messi í 
 gegnum tíðina og getur ekki annað 
en tekið undir með þeim sem segja 
að hann sé besti knattspyrnu-
maður sem uppi hefur verið.

Messi hefur tekið við af Maradona
„Hann er bara ótrúlegur,“ segir 
Heimir. „Hann er sá maður sem 
kemst næst því að vera hinn full-
komni leikmaður. Hann býr yfir 
ótrúlegri tækni, mjög góðu jafn-
vægi og fyrir utan það að skora 
öll þessi mörk er hann líka mjög 
duglegur við að búa þau til. Hann 
skilar líka góðri varnarvinnu af 
sér eins og er nauðsynlegt í þeirri 
knattspyrnu sem Barcelona spilar. 
Diego Maradona var alltaf sá besti 

sem hefur spilað í mínum huga en 
ég held að Messi sé nú sá besti frá 
upphafi. Hann er 24 ára gamall en 
hefur unnið allt sem hægt er að 
vinna með Barcelona og það oftar 
en einu sinni.“

Auðmýktin uppmáluð
Heimir sagði einnig skipta máli 
mann Messi hefur að geyma. 
„Hann virðist afar auðmjúkur 
og laus við allan hroka. Hann er 
sparkaður niður margoft í leikjum 
en alltaf stendur hann það af sér. 
Það væri seint hægt að saka hann 
um leikaraskap.“

Messi er í frábæru liði og spilar 
með mörgum bestu leikmönnum 
heims sem hefur vitanlega mikið 
að segja. „Það má ekki gleyma því. 
Í leiknum gegn Leverkusen fékk 
hann frábæra þjónustu en eins og 
Guardiola hefur minnst á sjálfur 
að þá eru allir þessir frábæru leik-
menn sífellt að leita eftir tækifæri 
til að senda boltann á Messi – enda 
vita þeir að hann mun annað hvort 
skora eða leggja upp mark,“ segir 
Heimir.

Mun blómstra með landsliðinu
Það hefur stundum verið sagt um 
Messi að hann sé vinsæll alls  staðar 
í heiminum nema í heimalandi 
hans – Argentínu. Þar hefur hann 
oft verið gagnrýndur fyrir að spila 
ekki jafn vel og með Barcelona.

„Landslið Argentínu hefur verið 
í basli með þjálfaramál sín  síðustu 
ár og ég held að það hafi ekki 
hjálpað Messi. En hann  skoraði 
þrennu fyrir landsliðið gegn Sviss 
á dögunum og ég held að hann 
þurfi bara aðlögunartíma. Það 
kemur að því að hann springur út 
með landsliðinu,“ segir Heimir.

Messi verður 25 ára gamall 24. 
júní næstkomandi og gæti þess 
vegna spilað í áratug til viðbótar. 
Það er ótrúleg tilhugsun, miðað við 
þann fjölda marka sem hann hefur 
nú þegar skorað á ferlinum.

„Það eru allar forsendur fyrir 
því að hann verði enn frábær 
leikmaður eftir tíu ár. Þá verð-
ur hann búinn að slá öll met sem 
til eru í þeim keppnum sem hann 
tekur þátt í. Hann vantar aðeins 
sjö mörk upp á að slá markamet 
Barcelona sem segir allt sem segja 
þarf.“ eirikur@frettabladid.is

KATRÍN ÓMARSDÓTTIR  er búin að finna sér lið því hún hefur ákveðið að spila með sænska liðinu Kristianstads 
DFF í ár. Katrín spilaði einnig með liðinu sumarið 2010 en Elísabet Gunnarsdóttir þjálfar Kristianstad og hjá liðinu spila íslensku 
landsliðskonurnar Sif Atladóttir og Guðný Björk Óðinsdóttir. Katrín, sem er 25 ára miðjumaður, var að leita sér að liði síðan að 
ekkert varð af tímabilinu í Bandaríkjunum en hún var búin að semja við Philadelphia Independence. 

FLEST MÖRK Í MEISTARADEILDARLEIK

2012  Lionel Messi Barcelona  5
2011  Bafetimbi Gomis Lyon  4
2010  Lionel Messi  Barcelona  4
2005  Andriy Shevchenko AC Milan  4
2004  Ruud van Nistelrooy  Man Utd  4
2003  Dado Pršo Mónakó  4
2000  Simone Inzaghi Lazio  4
1992  Marco van Basten  AC Milan  4

Töframaðurinn Messi
Lionel Messi skoraði fimm mörk 

í 7-1 stórsigri Barcelona gegn 
Bayer Leverkusen.  

Argentínumaðurinn er sá fyrsti í 
sögunni sem skorar fimm mörk í 

leik í Meistaradeild Evrópu.

MYND/GETTY ©GRAPHIC NEWS

Hinn fullkomni leikmaður
Lionel Messi hefur enn og aftur skráð nafn sitt í sögubækur knattspyrnunnar. 
Hann varð fyrsti maðurinn til að skora fimm mörk í einum leik í Meistaradeild-
inni og er á góðri leið með að slá öll markamet sem hann á möguleika á að slá.

ÓTRÚLEGUR Lionel Messi fagnar einu fimm marka sinna gegn Leverkusen í fyrrakvöld. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

N1 deild karla í handbolta
Akureyri - HK 31-28 (12-14)
Mörk Akureyrar (skot): Bjarni Fritzsson 9/3 
(14/4), Geir Guðmundsson 8 (16), Heimir Örn 
Árnason 5 (7), Guðmundur H. Helgason 3 
(3), Bergvin Þór Gíslason 2 (3), Hörður Fannar 
Sigþórsson 2 (4), Oddur Gretarsson 2 (4), Heiðar 
Þór Aðalsteinsson (1),
Varin skot: Sveinbjörn Péturss. 17 (45/2, 38%),
Hraðaupphlaup: 10 (Bjarni 5, Heimir Örn 2, Geir, 
Guðmundur, Hörður Fannar)
Mörk HK (skot): Bjarki Már Elísson 8/2 
(11/2), Leó Snær Pétursson 5 (7), Tandri Már 
Konráðsson 5 (10), Atli Ævar Ingólfsson 4 (5), 
Ólafur Bjarki Ragnarsson 3 (9), Vilhelm Gauti 
Bergsveinsson 1 (1), Bjarki Már Gunnarsson 1 (1), 
Atli Karl Bachmann 1 (3),
Varin skot: Arnór Freyr Stefánsson 14 (38/2, 
37%), Björn Ingi Friðþjófsson 4/1 (11/2, 36%),
Hraðaupphlaup: 12 (Bjarki Már E. 4, Leó Snær 
3, Ólafur Bjarki 2, Tandri Már , Atli Ævar, Bjarki 
Már G.)
Fram - Afturelding  30-25 (11-13)
Mörk Fram (skot): Róbert Aron Hostert 9 (15), 
Jóhann Gunnar Einarsson 6 (10), Ægir Hrafn 
Jónsson 4 (7), Stefán Baldvin Stefánsson 3 (3), 
Elías Bóasson 2 (2), Einar Rafn Eiðsson 2/1 
(4/2), Sigfús Páll Sigfússon 1 (2), Ingimundur 
Ingimundarson 1 (2), Jóhann Karl Reynisson 1 
(2), Jón Jónsson 1 (2), Sigurður Eggertsson (1),
Varin skot: Magnús Erlendsson 18 (38/4, 47%), 
Sebastian Alexandersson 3 (7/1, 43%),
Mörk Aftureldingar (skot): Jóhann Jóhannsson 
5/2 (6/2), Pétur Júníusson 4 (6), Sverrir 
Hermannsson 4 (12), Jón Andri Helgason 3 (4), 
Helgi Héðinsson 3/3 (5/3), Aron Gylfason 2 (6), 
Böðvar Páll Ásgeirsson 2 (6), Mark Hawkins 1 (1),
Varin skot: Davíð Svansson 11/1 (38/2, 29%), 
Hafþór Einarsson 1 (4, 25%),
Valur - FH  28-27 (15-15)
Mörk Vals (skot): Anton Rúnarsson 8 (14), 
Sveinn Sveinsson 5 (7), Orri Freyr Gíslason 4 (4), 
Sturla Ásgeirsson 4/2 (7/2), Valdimar Fannar 
Þórsson 3 (6), Agnar Smári Jónsson 2 (4), Sigfús 
Sigurðsson 1 (2), Magnús Einarsson 1 (3),
Varin skot: Hlynur Morthens 14 (36/2, 39%), 
Ingvar K. Guðmundsson 1 (6, 17%),
Mörk FH (skot): Ólafur Gústafsson 7 (13), 
Sigurður Ágústsson 6 (6), Örn Ingi Bjarkason 4 
(5), Hjalti Þór Pálmason 3/2 (5/3), Andri Berg 
Haraldsson 3 (6), Ragnar Jóhannsson 3 (7), 
Þorkell Magnússon 1 (3/2), Halldór Guðjónsson 
(1),
Varin skot: Daníel Freyr Andrésson 13 (40/2, 
33%), Pálmar Pétursson (1, 0%),
Grótta - Haukar  23-20 (13-12)
Mörk Gróttu: Þorgrímur Smári Ólafsson 9, Jóhann 
Gísli Jóhannesson 4, Þráinn Orri Jónsson 4, 
Ágúst Birgisson 2, Kristján Orrri Jóhannsson , 
Þórir Jökull Finnbogason 2.
Mörk Hauka: Stefán Rafn Sigurmannsson 8, 
Gylfi Gylfason 4, Freyr Brynjarsson 3, Sveinn  
Þorgeirsson 2, Tjörvi Þorgeirsson 1, Árni Steinn 
Steinþórsson 1, Matthías Árni Ingimarsson 1.
STAÐAN Í DEILDINNI
FH 17  10   3   4   454-424  23
Haukar   17  11   1   5   412-375  23
Akureyri  17  10   2   5   469-419  22
HK            17  10   1   6   469-442  21
Fram          17   9   1   7   429-431  19
Valur         17   7   4   6   451-431  18
Afturelding   17   3   1  13   395-462   7
Grótta        17   1   1  15   389-484   3

ÚRSLIT Í GÆR

SVEINN ARON SVEINSSON Skoraði 
sigurmark Vals í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Iceland Express ka. í körfu
Njarðvík - Keflavík 95-93 (44-53)
Stig Njarðvíkur: Travis Holmes 41 (12 frák./6 
stoðs.), Maciej Baginski 15, Cameron Echols 
15 (15 frák.), Elvar Már Friðriksson 10, Ólafur 
Helgi Jónsson 9, Oddur Birnir Pétursson 4, Páll 
Kristinsson 1. 
Stig Keflavíkur: Charles Michael Parker 35, Jarryd 
Cole 25, Arnar Freyr Jónsson 19, Halldór Örn 
Halldórsson 5, Magnús Þór Gunnarsson 5, Valur 
Orri Valsson 3, Almar Stefán Guðbrandsson 1. 
KR - Tindastóll 84-66 (39-31)
Stig KR: Joshua Brown 21, Dejan Sencanski 
19, Robert Lavon Ferguson 18, Hreggviður 
Magnússon 9, Finnur Atli Magnusson 6 (11 frák.), 
Kristófer Acox 4, Emil Þór Jóhannsson 3, Martin 
Hermannsson 3, Jón Orri Kristjánsson 1. 
Stig Tindastóls: Maurice Miller 23, Curtis Allen 
14, Friðrik Hreinsson 8, Þröstur Leó Jóhannsson 
6, Hreinn Gunnar Birgisson 5, Helgi Rafn Viggós-
son 5, Friðrik Stefánsson 3, Igor Tratnik 2. 
Haukar - Valur 97-74 (49-32)
Stigahæstir: Chavis Holmes 27, Christopher 
Smith 22, Emil Barja 16 (8 frák./8 stoðs.) - 
Marvin Jackson 18 (11 frák.), Kristinn Ólafsson 17, 
Benedikt Blöndal 13, Birgir Björn Pétursson 12.
STAÐAN Í DEILDINNI
Grindavík 18 17 1 1641-1419 34
KR 19 12 7 1679-1609 24
Stjarnan 18 12 6 1569-1472 24
Þór Þ. 18 12 6 1545-1447 24
Keflavík 19 12 7 1716-1603 24
Snæfell 18 9 9 1687-1605 18
Tindastóll 19 9 10 1578-1652 18
Njarðvík 19 9 10 1608-1622 18
ÍR 18 7 11 1581-1665 14
Fjölnir 18 7 11 1536-1638 14
Haukar 19 5 14 1483-1567 10
Valur 19 0 19 1444-1768 0

Evrópudeildin í fótbolta
16 LIÐA ÚRSLIT, FYRRI LEIKUR
Sporting Lisboa - Manchester City 1-0
1-0 Xandao (51.).
Manchester United - Athletic Bilbao 2-3
1-0 Wayne Rooney (22.), 1-1 Fernando Llorente 
(44.), 1-2 Oscar De Marcos (72.), 1-3 Iker 
Muniain (88.), 2-3 Wayne Rooney, víti (90.+2)
Atlético Madrid - Besiktas 3-1
1-0 Eduardo Salvio (24.), 2-0 Salvio (27.), 3-0 
Adrian Lopez (37.), 3-1 Simão Sabrosa (53.).
Metalist Kharkiv - Olympiakos 0-1
Twente - Schalke 04  1-0
AZ Alkmaar - Udinese  2-0
1-0 Martens (63.), 2-0 Falkenburg (84.). Jóhann 
Berg Guðmundsson kom inn á 74. mínútu.
Standard Liege - Hannover 96  2-2
0-1 Lars Stindl (22.), 1-1 Yoni Buyens (27.), 2-1 
Mohamed Tchité (30.), 2-2 Mame Biram Diouf 
(56.)  Birkir Bjarnason sat á bekknum. 
Valencia - PSV  4-2

ÚRSLIT Í GÆR

ÖRUGGT HJÁ KR. Robert Ferguson lék 
vel í DHL-höllinni í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

525 8000
www.bilaland.is

KLETTHÁLSI 11 og EIRHÖFÐA
VIÐ ERUM Á TVEIMUR STÖÐUM:
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HÆLSPYRNAN Xandao skorar hér með 
hælnum framhjá Joe Hart í gær. MYND/AP
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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.

11.10 Jersild Live  11.35 Dyrehospitalet  12.05 Ha‘ 
det godt  12.35 Aftenshowet  13.30 Sømanden 
&amp; Juristen - historier fra et hospice  14.00 DR 
Update - nyheder og vejr  14.10 Maggies nye liv  
15.00 Dyk Olli dyk  15.15 Timmy-tid  15.25 Der 
var engang....  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 Jeg erklærer jer nu for Chuck og 
Larry  22.35 After Sex

18.00 Föstudagsþátturinn

10.05 Toralv fra Maurstad  10.45 V-cupfinale 
kombinert  12.00 NRK nyheter  12.05 VM ski-
skyting  12.40 V-cup hopp kvinner  14.00 VM 
skiskyting  16.00 NRK nyheter  16.10 V-cupfinale 
kombinert  16.40 Oddasat - nyheter på samisk  
16.55 Tegnspråknytt  17.00 Førkveld  17.40 
Distriktsnyheter  18.00 Dagsrevyen  18.40 Norge 
rundt  19.05 VM-kveld fra Ruhpolding  19.55 Nytt 
på nytt  20.25 Skavlan  21.25 Sporløst forsvunnet  
22.05 Kveldsnytt  22.20 Game of Thrones  23.15 
Tungrockens historie  23.55 Elskerinner

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 Útvarpssagan: Sólskinshestur 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 
22.16 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 (20:52)

17.23 Músahús Mikka (71:78)

17.50 Óskabarnið (8:13)

18.15 Táknmálsfréttir

18.25 Andraland (1:7) (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Gettu betur (3:7) Spurninga-
keppni framhaldsskólanna. Menntaskólinn 
við Hamrahlíð og Borgarholtsskóli eigast við í 
átta liða úrslitum. Spyrill er Edda Hermanns-
dóttir, dómarar og spurningahöfundar Þór-
hildur Ólafsdóttir og Örn Úlfar Sævarsson.

21.15 New York-sögur (New York  Stories) 
Bandarísk bíómynd frá 1989. Hér eru sagðar 
þrjár sögur úr stórborginni: af miðaldra mynd-
listarmanni sem er yfir sig hrifinn af ungri 
aðstoðarkonu sinni, af bráðþroska barni og 
taugaveikluðum lögfræðingi. Meðal leikenda 
eru Woody Allen, Nick Nolte, Mia Farrow og 
Rosanna Arquette. 

23.20 Lewis – Bráðabani (Lewis: Your 
Sudden Death Question) Bresk sakamála-
mynd þar sem Lewis lögreglufulltrúi í Oxford 
glímir við dularfullt sakamál. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi barna.

00.55 Olnbogabörn (El orfanato) 
 Mexíkósk/spænsk bíómynd frá 2007. Kona 
flyst með fjölskyldu sína á æsku heimili sitt 
og lætur sig dreyma um að opna þar hæli 
fyrir munaðarlaus börn. Atriði í  myndinni eru 
ekki við hæfi ungra barna.

02.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.30 Game Tíví (7:12) (e)

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Dynasty (7:22) (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

12.00 Solsidan (5:10) (e)

12.25 Game Tíví (7:12) (e) 

12.55 Pepsi MAX tónlist

16.00 7th Heaven (15:22)

16.45 America‘s Next Top Model

17.35 Dr. Phil

18.20 The Good Wife (6:22) (e)

19.10 America‘s Funniest Home Videos

19.35 Got to Dance (2:15) Hæfnis-
prufurnar eru hafnar og umsækjendur mæta 
á staðinn og reyna að hljóta náð fyrir augum 
dómaranna þriggja.

20.25 Minute To Win It  Keppendur sem 
þekkjast ekki þurfa að taka  höndum saman.

21.10 Minute To Win It

21.55 HA? (24:31) Íslenskur skemmti-
þáttur með spurningaívafi. Gestir kvöldsins að 
þessu sinni eru þeir Villi Naglbítur, Sveppi og 
Gunnar Sigurðsson á Völlum.

22.45 Jonathan Ross (16:19)

23.35 Once Upon A Time (9:22) (e)

00.25 Flashpoint (10:13) (e)

01.15 Jimmy Kimmel (e)

02.00 Jimmy Kimmel (e) 

02.45 Whose Line is it Anyway? 
(22:39) (e)

03.10 Smash Cuts (31:52) (e)

03.35 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 World Golf 
Championship 2012 (1:4) 12.10 Golfing 
World 12.55 Ryder Cup Official Film 1995 
13.45 Presidents Cup Official Film 2011 (1:1) 
14.35 Inside the PGA Tour (10:45) 15.00 
World Golf Championship 2012 (1:4) 18.00 
World Golf Championship 2012 (2:4) 23.00 
PGA Tour - Highlights (9:45) 23.55 ESPN 
America

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (45:175)
10.15 Covert Affairs (6:11)
11.00 Hell‘s Kitchen (4:15) 
11.45 Human Target (5:12) 

12.35 Nágrannar

13.00 Marley & Me Hugljúf og róman-
tísk gamanmynd sem skartar þeim Jennifer 
Aniston og Owen Wilson í hlutverkum hjóna 
sem taka þá afdrifaríku ákvörðun að fá sér 
hvolp. Við fáum svo að fylgjast með hjóna-
bandinu þróast og hundinum Marley eldast 
en hann verður ekki auðveldari í umgengni.
14.55 Friends (23:24) 
15.20 Sorry I‘ve Got No Head
15.50 Tricky TV (10:23)
16.15 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (5:22) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 The Simpsons (23:23)
19.45 Týnda kynslóðin (26:40)
20.10 Spurningabomban (7:10) 
20.55 American Idol (17:40) 

22.20 Shallow Hal Gamanmynd, upp-
full af rómantík og dramatík. Hal Larson er 
vel uppalinn og fylgir ráðum föður síns og fer 
bara á stefnumót með gullfallegum konum. 
Dag einn hittir hann andlegan leiðtoga og er 
dáleiddur til að sjá innri fegurð kvenna. 

00.15 Fast Food Nation 

02.10 My Blueberry Nights Rómantísk 
og hugljúf mynd um unga konu sem  leggur 
upp í ferð þvert yfir Bandaríkin til að leita 
að tilgangi ástarinnar og á leiðinni hittir hún 
ýmsa kynlega kvisti sem hafa áhrif á hana. 
Meðal leikara eru Norah Jones, Jude Law, 
Natalie Portman, Tim Roth, Rachel Weisz og 
David Strathairn.

03.45 Marley & Me

05.40 Fréttir og Ísland í dag

08.00 Bride Wars
10.00 Mr. Woodcock
12.00 Open Season 2
14.00 Bride Wars
16.00 Mr. Woodcock
18.00 Open Season 2
20.00 You Again
22.00 Jesse Stone: Thin Ice
00.00 Capturing Mary 
02.00 The Prophecy 3
04.00 Jesse Stone: Thin Ice
06.00 Gray Matters

18.35 The Doctors (66:175) 
19.20 The Amazing Race (3:12) 
20.05 Friends (8:24) 
20.30 Modern Family (8:24)
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 How I Met Your Mother (4:24) 
22.20 American Idol (18:40) 
23.05 Alcatraz (5:13)
23.50 NCIS: Los Angeles (12:24) 
00.35 Týnda kynslóðin (26:40) 
01.00 Friends (8:24) 
01.25 Modern Family (8:24)
01.50 The Doctors (66:175) 
02.30 Fréttir Stöðvar 2 
03.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Sporting - Man. City Útsending 
frá leik í 16 liða úrslitum Evrópudeildarinnar.

16.05 Standard - Hannover Útsending 
frá leik S 16 liða úrslitum Evrópudeildarinnar. 

17.50 Evrópudeildarmörkin

18.40 Þýski handboltinn: RN Löwen 
- Magdeburg BEINT Guðmundur Guð-
mundsson þjálfar Rhein-Neckar Löwen.

20.30 Fréttaþáttur Meistara deildar 
Evrópu

21.00 La Liga Report

21.30 Man. Utd. - Athletic Bilbao 
Útsending frá í 16 liða úrslitum Evrópu-
deildarinnar.

23.15 RN Löwen - Magdeburg

15.30 Sunnudagsmessan

16.50 Man. City - Bolton

18.40 Wigan - Swansea

20.30 Football League Show Sýnt 
frá síðustu leikjum í neðri deildum enska 
 boltans. Glæsileg mörk og mögnuð tilþrif.

21.00 Premier League Preview 

21.30 Premier League World

22.00 PL Classic Matches: Arsenal - 
Leeds 

22.30 Premier League Preview

23.00 WBA - Chelsea

09.00 Genialt eller galet  09.20 Alpint  10.30 Plus  
11.30 Bästa frisören  12.20 Alpint  13.30 Stoppa 
könsstympningen!  13.45 Anslagstavlan  13.50 
Antikrundan  14.50 Rapport  14.55 Friidrotts-VM 
inomhus  16.20 Freestyle  16.45 Friidrotts-VM 
inomhus  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 Baby Mama  22.35 Rapport  
22.40 Kulturnyheterna  22.45 Aldrig i livet  00.20 
Rapport  00.25 Game of Thrones  

Claire Danes hefur átt sérstakan stað í hjarta 
mér allt frá því hún lék hina angurværu Angelu 
í unglingaþáttunum My So-Called Life, árið 
1994. Eitthvað við þessa dreymnu stúlku 
með rauðlitað hárið snerti í mér streng 
þá og allar götur síðan, hvernig hún 
hallar iðulega undir flatt og virðist 
byrgja eitthvað óuppgert innra með 
sér. 

Mig rak því í rogastans þegar ég 
horfði á fyrsta þátt Homeland á Stöð 
2 um daginn. Þar er engin angurværð 
á ferðinni heldur leikur Claire CIA 
fulltrúa sem virðist ekki ganga heill 
til skógar. Ágeng og óþolinmóð með 
æðisglampa í augum tortryggir hún 

ameríska hermanninn, Brody, sem finnst á lífi 
eftir átta ára fangavist í Írak. Hún spilar 

ekki eftir reglunum og svífst einskis til 
að ná fram því sem hún vill. Hún hellir 
í sig pillum, stundar barina á kvöldin 
og hörkuleg hrukkan milli augnanna 
á ekkert skylt við dreymandi andlit 

Angelu sem mér þótti svo vænt um. 
Ég sat þó sem límd. Þrátt fyrir 
að persóna Claire sé ágengari 

og ósvífnari en ég átti von á 
virðist hún þó birgja eitthvað 

óupppgert innra með sér, 
aumingja stúlkan. Ég verð 
að komast að því hvað 
það er.

VIÐ TÆKIÐ RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR HEFUR ÁHYGGJUR

Eitthvað angrar Angelu mína

20.00 Hrafnaþing 21.00 Motoring 21.30 
Eldað með Holta

06.20 The Vicar of Dibley  07.20 Jane Eyre  08.15 
New Tricks  09.05 Come Dine With Me  09.55 
My Family  11.25 Come Dine With Me  12.15 My 
Family  13.15 The Vicar of Dibley  15.45 QI  16.45 
The Best of Top Gear  17.35 Live at the Apollo  
18.20 Come Dine With Me  19.10 QI  20.10 
Derren Brown: How To Be A Psychic Spy  21.00 
Live at the Apollo  21.45 Peep Show  22.15 Live at 
the Apollo  23.00 The Vicar of Dibley  00.30 Jane 
Eyre  01.20 New Tricks  02.10 Live at the Apollo  
03.40 Peep Show  04.05 Live at the Apollo

Auglýsing “Það er skelfilegt að 
þessi frægi leikari komi og taki 
allan lyfjaskammtinn frá okkur 
heimamönnum”, sagði einn eftir-
launaíbúi í Grindavík í samtali 
við fréttastofu. 

Þessi handtaka kemur á mjög  
slæmum tíma þar sem  
Sigurður er á ferð og flugi  
um landið með leiksýninguna 
Afann sem hefur slegið ræki-
lega í gegn í Borgarleikhúsinu.  
Fréttastofa náði tali af  
Sigurði sem viðurkennir 
að hann hafi beðið lækni  
sinn um að símsenda  
fyrir sig lyfseðil  í Lyfju   
í Grindavík, en vildi ekki ræða 

frekar um hvaða lyf væri  
að ræða. Aðspurður um 
hvort að hann hafi verið 
að ná sér í Viagra svarar  
Sigurður því hvorki játandi né  
neitandi, það sé hans prívat mál.  
Sigurður bætti þó við að  
allir hafi rétt á að lifa  

“fjörugu lífi” sama á hvaða aldrei 
þeir eru og að inntaka Viagra  
eða annarra löglegra örvandi  
efna séu ekki neitt til að  
skamast sín fyrir. Hann hafi  
heyrt af því að sumir þurfi á stærri  
skömmtum að halda en 
aðrir. Meira vildi hann ekki 

tjá sig um málið. Að sögn  
lyfjafræðings við apótekið í  
Grindavík var starfsfólkinu þar 
boðin áfallahjálp, sem engin 
hafði þó nýtt sér þegar blaðið fór í  
prentun. “Það er uggur í mönnum” 
sagði einn 75 ára gamall fyrrum  
starfsmaður Saltfisksafnins í 
Grindavík, en hann vildi ekki tjá 
sig frekar um málið.     
 
Ekki er vitað hvort að hand-
takan muni hafa einhverjar 
afleiðingar í för með sér en  
ljóst er að miklar varúðar-
ráðstafanir verða gerðar á 
landsbyggðinni þar sem leik- 
sýningin Afinn er vætanleg. 

Framleiðendur sýningarinnar 
hafa í kjölfarið sent út viðvörun 
til eftirfarandi bæjarfélaga 
þar sem sýningin verður sýnd: 
Húsavík, Vopnafirði, Egilsstöðum, 
Akureyri, Ólafsvík, Vestmanna-
eyjum, Selfossi og Bolungarvík.  
Ennig eru eigendur og  
rekstraraðilar apóteka á  
þessum stöðum beðnir um 
að hengja upp myndir af Sigurði 
Sigurjónssyni í apótekum sínum 
þannig að strax verði hægt að 
bregðast við svo svipað atvik og  
gerðist í Grindavík endur- 
taki sig ekki. 

Stórleikari með ofurskammt af Víagra handtekinn í Grindavík
Einn ástsælasti leikari þjóðarinnar Sigurður Sigurjónsson var handtekinn í apóteki Grindavíkur með ofurskammt af Víagra á fimmta tímanum í gær.

> Stöð 2  kl. 19.45
Týnda kynslóðin

Björn Bragi og Þórunn Antonía stýra fjörugum þætti af 
Týndu kynslóðinni á Stöð 2 í kvöld. Aðalgestur þáttarins 
er leikarinn Þorvaldur Davíð Kristjánsson sem leikur 
aðalhlutverkið í kvikmyndinni Svartur á leik. Hann vakti 
ungur athygli fyrir hæfileika sína 
á leiksviðinu og er nú 
útskrifaður frá virtasta 
listaháskóla Banda-
ríkjanna og sestur að 
í stjörnuborginni Los 
Angeles.
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Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!dbindinga!db d ga!

RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría leguuugreiningu með
hinum byyltinggarkennda Xsensor Medical Pro búnaðði.

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGUU??
 Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?

VaVaknknararðuðu o oftft m meðeð v vererkiki í í m mjöjöðmðm??
 Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?

Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
  ·  hryggskekkju
  · b b jrjóósklklos
  ·  samföllnum hryggjaliðum
  ·  spengdum hryggjaliðum
  ·  ggiggt,, til dæmis:
  ·  slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.

FREMSTIR Í FRAMLEIÐSLU Á HEILSUDÝNNNUM

Vertu örugg/ur.

Komdu í greiningu

25-50%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HEILSURÚMUM

ð raf
Smíðum raf
Smíðum f-ffff

l
magnsrúm í ölluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

ssttæærrððuum!

V O R T I L B O Ð

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

F E R M I N G A R T I L B O Ð
Á HEILSURÚMUM  VERÐ 120X200 FRÁ KR. 79.442

Öllum 

fermingar rúmum 

 fylgir dýnuhlíf, lak og 

 sængurver.

Gjafapakki að verðmæti 

kr. 17.500,-
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„Þetta er besti bóka markaður 
sögunnar. Það hefur aldrei 
 gengið jafnvel og nú,“ segir 
Kristján B. Jónasson, formaður 
Félags íslenskra bókaútgefenda. 

Hinn árlegi bókamarkaður í 
Perlunni hefur gengið vonum 
framar og hafa bókhneigðir 
Íslendingar flykkst þangað að 
undanförnu. Markaðurinn hófst 
24. febrúar og stendur yfir fram 
á sunnudag. „Það er búið að 
selja upp um tvö hundruð titla. 
Þetta eru titlar sem koma ekkert 
aftur.“ Kristján nefnir sem dæmi 
að 760 titlar hafi verið í Bóka-
tíðindum í fyrra og því sé þessi 
sala um þriðjungur af því. „Við 
erum mjög ánægð með þetta.“

Þegar best hefur látið hafa 
um tíu þúsund manns komið á 
 markaðinn á dag. Fram til þessa 
voru árin 2008 og 2009 þau bestu. 
Salan minnkaði næstu tvö árin á 
eftir en hefur komið sterk inn 
núna.

Að sögn Kristján hefur stór 
bók um Kjarval gengið mjög vel 
auk þess sem bókin Líf mitt með 
Mozart eftir Eric- Emmanuel 
Schmitt hefur selst í þrjú til 
fjögur hundruð eintökum. Telur 
hann að umfjöllun um bókina 
í sjónvarpsþættinum Kiljunni 
hafi hjálpað þar mikið til. Fræði-
bækur hafa einnig verið óvenju 
vinsælar í ár en í staðinn hefur 
dregið úr áhuga á ævisögum.  - fb 

Mest sótti bókamarkaðurinn

FÖSTUDAGSLAGIÐ

„Það er High Life með Daft 
Punk. Franskt hús eins og það 
gerist best.“

Steve Sampling, raftónlistarmaður.

ÁNÆGÐUR Kristján B. Jónasson er 
mjög ánægður með áhuga Íslendinga á 
bókamarkaðinum. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

„Það var virkilega svalt að vinna 
með Helga,“ segir bandaríski tón-
listarmaðurinn John Grant. 

Hann og Helgi Björnsson 
hafa nýlokið við að semja lagið 
 Finish on Top. Það verður  spilað 
í  þættinum Hljómskálinn í Sjón-
varpinu á laugardaginn. Þar 
verður umfjöllunarefnið sveita-
böll á Íslandi og eru bæði Helgi 
og Grant á meðal viðmælenda.

Samstarfið átti sér stuttan 
aðdraganda. Kiddi, gítarleikari 
í Hjálmum og einn umsjónar-
manna Hljómskálans, hafði sam-
band við Helga síðasta laugardag 
og spurði hvort hann og félagar 
hans í SS Sól vildu starfa með 
einhverjum í þættinum. Helgi 
stakk óvænt upp á Grant og 
fékk hann til samstarfs við sig í 
 gegnum Stephan Stephensen úr 
GusGus. Þar eru hæg heimatökin 
því Grant er að vinna með Bigga 

Veiru úr GusGus að næstu plötu 
sinni eins og Fréttablaðið hefur 
greint frá. 

„Helgi, President Bongo 
[Stephan Stephensen] og ég 
 fengum okkur kvöldmat og fórum 
síðan í hljóðverið hans Stebba til 
að semja textann. Ég var fljótur 
að semja nokkur textabrot og við 
fórum yfir þau saman til að sjá 
hvort þau pössuðu,“ segir Grant. 
„Næsta dag fórum við í hljóðver 
og tókum lagið upp. Það gekk 
ótrúlega auðveldlega fyrir sig og 
var mjög skemmtilegt. Það var 
virkilega þægilegt og gaman að 
vinna með Helga og við hlógum 
mikið saman.“

Helgi er einnig ánægður með 
samstarfið við þennan þekkta 
tónlistarmann. „Við Sólin vorum 
að djamma á þessu á laugar-
deginum á Akureyri í „sánd-
tékki“. Svo hitti ég John á mánu-
deginum og við kláruðum lagið,“ 
segir Helgi. „Þetta var mjög 
skemmtilegt. Hann er rosa  ljúfur 
strákur og þægilegur. Hann er 
auðvitað sprúðlandi „talent“ og 
við rúlluðum þessu upp.“ Lagið 
verður hugsanlega gefið út en 
það fer eftir viðbrögðunum sem 
það fær eftir sýningu þáttarins. 

Mikil eftirvænting ríkir eftir 
næstu plötu Johns Grant en sú 
fyrsta, Queen of Denmark, var 
kjörin plata ársins 2010 af breska 
tónlistartímaritinu Mojo. Grant 
hefur tvívegis spilað hér á landi 
og heldur eina tónleika til við-
bótar í Háskólabíói í júlí.

 freyr@frettabladid.is

JOHN GRANT:  ÞAÐ VAR VIRKILEGA SVALT AÐ VINNA MEÐ HELGA

John Grant og Helgi Björns 
sömdu lagið Finish on Top

GOTT SAMSTARF Helgi Björnsson og John Grant við upptökurnar á laginu Finish on Top.

Við hlógum mikið 
saman

JOHN GRANT

Leikritið Djúpið verður frumsýnt í Berlín á 
laugardaginn og í Kaupmannahöfn á mánu-
daginn. Leikararnir Urs Jucker og Carsten 
Bjørnlund fara þar með sama hlutverk og 
Ingvar E. Sigurðsson lék í íslensku upp-
færslunni sem var sýnd í Borgarleikhúsinu 
í tæp tvö ár.

„Það er frábært að vera á þessum stöðum, 
sérstaklega í Berlín því þetta er virtasta 
leikhús Evrópu. Það er þarna sem  hlutirnir 
gerast,“ segir höfundurinn Jón Atli Jónas-
son og á við leikhúsið Schaubühne. Þar 
verður leikritið hluti af hinni árlegu hátíð 
F.I.N.D. þar sem tekin eru fyrir ný og 
spennandi alþjóðleg leikrit.

Verkið var heimsfrumsýnt árið 2009 í 
leikhúsinu Oran Mor í Glasgow þar sem 

Liam Brennan lék aðalhlutverkið. Fram 
undan eru fleiri sýningar erlendis, þar á 
meðal í Svíþjóð og hugsanlega í Færeyjum. 
Leikritið er óður til þeirra íslensku sjó-
manna sem hafa í gegnum aldirnar haldið á 
djúpið.

„Við vildum bíða frekar eftir því að fá 
rétta leikara í aðalhlutverkin heldur en að 
æða af stað. Það getur ekki hver sem er 
leikið þetta hlutverk og þess vegna höfum 
við verið rólegir í tíðinni,“ segir Jón Atli, 
sem verður viðstaddur frumsýningarnar í 
Berlín og Kaupmannahöfn.  - fb

Djúpið til Berlínar og Köben

JÓN ATLI OG INGVAR Jón Atli Jónassson, höfundur 
Djúpsins, verður viðstaddur frumsýningarnar í Berlín og 
Kaupmannahöfn. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

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

www.facebook.com/drdenimiceland

LAUGAVEGI 7 & SMÁRALIND

Þáttastjórnandinn og grínistinn Sólmundur Hólm 
varð tveggja barna faðir í gær. Eiginkona hans, 

Elín Anna Steinarsdóttir, fæddi dreng í gærmorg-
un en móður og barni heilsast vel. Fyrir eiga þau 

hjónin soninn Matthías sem er fjögurra 
ára gamall og því væntanlega mikið stuð 
á heimilinu fram undan.  - áp

FRÉTTIR AF FÓLKI



17.  mars  kl. 20 Húsavík, Fosshótel
23. mars  kl. 20 Vopnafjörður, Mikligarður
24. mars  kl. 19 Egilsstaðir, Valaskjálf
12.  april  kl. 20 Leikfélag Akureyrar
13.  april   kl. 19 Leikfélag Akureyrar
13.  april   kl. 21.30 Leikfélag Akureyrar

Afinn með Sigurði Sigurjónsyni á leið um landið!
19.  april  kl. 20 Ólafsvík, Klifi
21.  april  kl. 21 Leikfélag Akureyrar
22. april  kl. 20 Leikfélag Akureyrar
27.  april  kl. 20 Vestmannaeyjar, Höllinn
11.   maí     kl. 20 Selfoss, Hótel Selfoss
18.  maí    kl. 20 Bolungarvík , Félagsheimilið
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Bætist í titlaflóruna
Enn bætist í titlasafn Þorbjargar 
Marinósdóttur, eða Tobbu Marinós 
eins og hún er betur þekkt. Tobba 
hefur í gegnum tíðina verið titluð 
sem rithöfundur, deitdrottning, 
fjölmiðlakona, vefstjóri, kynningar-
fulltrúi og nú fyrir skemmstu var 

hún gerð að markaðs-
stjóra Skjásins. Sam-
kvæmt heimildum 

Fréttablaðsins er 
óvíst hvort Tobba 
muni áfram sinna 
starfi vefstjóra 

og kynningar-
stjóra Skjásins 
samhliða 
nýja  starfinu. 
En víst er að 
Tobba mun þó 
áfram hafa nóg 

fyrir stafni enda 
er stúlkan ekki 
þekkt fyrir að sitja 
auðum höndum. 
 

Ógegnsæjar styrkveitingar
Menningar- og ferðamálaráð sam-
þykkti nýlega nokkra fjárstyrki til 
ýmissa verkefna. Þar fá til dæmis 
Kvikmyndafélag Íslands 300 
þúsund króna styrk vegna Stutt-
myndadaga í Reykjavík og sömu 
upphæð fær söngkonan Lovísa 
Elísabet Sigrúnardóttir, betur þekkt 
sem Lay Low. Erfitt er fyrir utanað-
komandi að leggja mat á rökin fyrir 
styrkveitingunum þar sem ferlið við 
úthlutunina er ekki alveg gegnsætt 
því menningarsvið borgarinnar 
hafnar því að afhenda 
afrit umsókna 
styrkþeganna. 
Ástæðan er sögð 
sú að í þeim komi 
fram hugmyndir 
listamanna um 
verkefni sem oft 
á tíðum séu 
enn á vinnslu-
stigi og varin 
höfundar-
rétti. 
 -sm, gar

200 bíómiðar

2222220000000000000000000
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  Taktu þátt 

   í toppleik 

Cocoa Puffs!
  Taktu þátt 

   í toppleik 

Cocoa Puffs!

Sendu þrjá bláa toppa af Cocoa 
Puffs pökkum merkt: 
Cocoa Puffs leikur, Klettagörðum 19, 
104 Reykjavík – ásamt nafni og 
símanúmeri og þú ert kominn í 
pottinn.

Dregið 18. apríl. 

www.cocoapuffs.is
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 fjó
ra til Euro Disney*

Í aðalvinning er 
fjölskylduferð fyrir 
fjóra til Euro Disney 
auk fjölmargra 
annarra glæsilegra 
vinninga. 

*Innifalið: Flug fyrir fjóra til Parísar, báðar leiðir 
og aðgangskort fyrir fjóra í Euro Disney.

1 Norðmenn óttast risavaxna 
flóðbylgju í Storfjorden

2 Mjög öflugur sólstormur 
skellur á jörðinni

3 Hlátrasköll í dómssal

4 “Pabbi, þú ert aldrei heima 
nema á morgnana”

5 Hreiðari heitt í hamsi
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