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&FJÁRMÖGNUN

H ið nýja safn, sem kostaði um 18 millj-ónir evra að reisa, tengir saman nútíð 
og fortíð. Annar hluti safnsins stend-

ur á rústum hússins sem Enzo Ferrari fædd-
ist í árið 1898. Hús hans og verkstæði hafa verið 
endurbyggð í upprunalegri mynd en við hlið 
þess stendur hinn hluti safnsins, stórglæsileg 
nútímaleg bygging úr gulu áli sem er einkenn-
islitur Modena borgar og bakgrunnur í merki 
Ferrari.

Hinn nýi sýningarsalur var hannaður af 
breskum arkitektum frá Future Systems Í
honum er að finn ll

lífi Enzo Ferrari auk þess sem farið er yfir sögu 
fyrirtækisins. Gamlir Ferraribílar spila stóran 
þátt í sýningunni og eru á við góð listaverk.

Þó Enzo Ferrari sé í forgrunni er einn-
ig fjallað um hvernig Modena borg varð mið-
stöð fyrir önnur ofurbílamerki á borð við 
Maserati, Pagani og De Tomaso. Meðal bíla 
á sýningunni má nefnda Alfa Romeo 40-60 
frá 1914, Alfa Romeo RL Super Sport Mille 
Miglia frá 1927 og Alfa Romeo Bimotore af
árgerð 1935

Nýtt safn tileinkað Enzo Ferrari
Safnið Museo Casa Enzo Ferrari opnaði í Modena á Ítalíu um síðustu helgi. Safnið er tileinkað 

Enzo Ferrari, hugmyndasmið Ferrari ofurbílsins. Safnið tengir saman fortíð og nútíð en þar er 

að finna bæði Ferrari bíla og aðra sportbíla sem tengjast svæðinu kringum Modena borg. 

Safnið samanstendur annars vegar af uppgerðu húsi sem var fæð-

ingarstaður Enzo Ferrari og hins vegar af nýtískulegum sýningarsal.

Hönnun nýja safnsins er mjög nýmóðins.

Til vinstri á myndinni er Maserati A6G/54 2000 af árgerðinni 1955 og í bak-

grunni er Stanguellini Junior.

Glæsilegur 1948 Ferrari SpA 166 MM Barchetta Touring.

Ítölsk mótorhjólalögga skoðar Alfa Romeo Bimotore frá 1935. 
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Vélsleðasportið er minn heima-
völlur en undanfarin ár hefur

sem hjólin keyra.“ segir Jónas. „Sno 
Cross Country s lík k ll

HJÓLIÐ ALLTAF AÐ 
KOMA STERKAR INN
KEPPNISMAÐUR Jónas Stefánsson, þrefaldur Íslandsmeistari í SnoCross, er jafnvígur á vélsleða og mótorhjól. Hann er á leið norður í land þar sem hann tekur þátt í Mývatnsmótinu 2012 um helgina.

TIL Í SLAGINN

DAGUR GUÐMUNDAR GÓÐA
Boðið verður upp á dagskrá í tengslum við dag Guð-mundar biskups góða á Hólum í Hjaltadal á föstudag. Meðal viðburða má nefna tónlistaratriði og málþing um siðfræði. Dagskráin hefst klukkan 16. UPPLÝSINGAR | SÍMI 4536300.
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Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.
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Amerísk
gæðavara Amerísk

gæðavara

Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.mistyskor.is

Hugsaðu vel um fæturna

Sími 551 2070
Opið mán.-fös. 10-18.
Opið á laugard. 10-14.

Í meira en hálfa öld hafa milljónir manna 
um allan heim notað BIRKENSTOCK®  

sér til heilsubótar. Hvað um þig? 
Teg: Arisona. Verð: 12.885,- 
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Teg: Florida. Verð: 12.885,-

Margir litir
Stærðir: 36 – 42 
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Ný vikutilboð í dag!

Stjörnum prýdd opnun
Framleiðandinn Eva Maria 
Daniels stofnar Gallery for 
the People á netinu.
fólk 30  

FÓLK Undirbúningur fyrir tökur 
á þriðju þáttaröð Latabæjar 
stendur nú yfir og munu þó 
nokkrar skemmtilegar nýjung-
ar líta dagsins ljós í þáttunum. 
Búningur Íþróttaálfsins fær 
meðal annars útlitsyfirhalningu 
sem bandaríska fyrirtækið Iron-
head Studio sér um. Fyrirtækið 
er á meðal færustu fyrirtækja í 
búningahönnun og hefur meðal 
annars hannað búningana 
fyrir Batman-mynd-
irnar.

„Okkur langaði að 
uppfæra búninginn og 
gera hann meira 
spennandi með 
því að bæta 
við tækjum 
og tólum,“ 
segir 
Hrefna 
Björk 
Sverris-
dóttir, verk-
efnastjóri 
Latabæjar.

  - sm / sjá síðu 30

Íþróttaálfurinn í yfirhalningu:

Batman-hönn-
uður í Latabæ

FJÖLMENNT Á VESPU Þessir drengir þrímenntu á rafmagnsvespu í Austurstræti í gær. Í undirbún-
ingi er frumvarp til breytinga á umferðarlögum en nái það fram að ganga má enginn aka rafmagnsvespu nema 
hafa náð fimmtán ára aldri og staðist ökupróf. Reyndar má heldur ekki þrímenna á vespu. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

LÖGREGLUMÁL Kærum til lögreglu 
vegna kynferðisbrota gegn börn-
um fjölgaði um 30 prósent milli 
áranna 2010 og 2011. Í fyrra voru 
kærurnar 58 talsins en 41 árið á 
undan. Tilkynningum til barna-
verndarnefnda vegna barnaníðs 
fjölgaði að sama skapi á tíma-
bilinu, úr 428 tilkynningum árið 
2010 í 461 árið 2011. 

Björgvin Björgvinsson, yfir-
maður kynferðisbrotadeildar lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu, 
segir fjölgunina greinilega.

„Það er mikil aukning í þess-
um málaflokki,“ segir hann. „Ef 

litið er til síðustu ára hefur verið 
jöfn fjölgun á milli ára, það er að 
segja að það er stöðugt kært meira 
heldur en árin á undan.“ 

Þorbjörg Sveinsdóttir, sérfræð-
ingur í Barnahúsi, tekur undir 
orð Björgvins og segir málunum 
fjölga stöðugt milli ára. Ástæðan 
liggi bæði í því að fólk sé orðið 
óhræddara við að kæra, en hún 
telur að sama skapi að brotum geti 
hafa fjölgað á síðustu árum.

„Það eru fleiri mál sem verið er 
að fara með í þennan rétta farveg 
og þau eru tekin fastari tökum,“ 
segir hún. „En eitthvað af þessu 

getur líka skrifast á fjölgun mála.“ 
Þorbjörg segir kynferðisbrot-
um gegn börnum greinilega hafa 
fjölgað í kjölfar hrunsins. Erf-
itt sé að fullyrða hvort þau verði 
alvarlegri milli ára, en á hverju 
ári komi upp mjög alvarleg tilvik.  

Hún bendir einnig á að allt 
sem tengist barnaníði á Netinu 
sé nýtilkomið. Málum vegna kyn-
ferðisbrota á Netinu fjölgi gríðar-
lega, þá sér í lagi þeim sem tengj-
ast áreitni og vændi hjá börnum. 
Um 40 prósent mála sem koma til 
kasta Barnahúss enda í kæru hjá 
lögreglu.  - sv

Barnaníðsmálum 
fjölgar hjá lögreglu
Kærum til lögreglu vegna kynferðisbrota gegn börnum fjölgaði úr 41 í 58 milli 
áranna 2010 og 2011. Tilkynningum til barnaverndarnefnda fjölgar einnig. 

Á leið til Ástralíu
Helga Margrét Þorsteins-
dóttir er ekki enn laus við 
meiðsli aftan í læri.
sport 27

STJÓRNSÝSLA Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, formaður 
Framsóknarflokksins, segir í 
aðsendri grein í Fréttablaðinu 
í dag að nauðsynlegt sé að 
tryggja að þjóðin öll njóti góðs 
af finnist olía og gas í íslenskri 
lögsögu. Ríkisolíufélag sé liður 
í því.

Sigmundur segir að setja 
þurfi reglur um hvernig fara 
eigi með hugsanlegan ávinning 
af olíu- og gasvinnslu án þess 
þrýstings sem geti myndast á 
síðari stigum.

Þar mætti einnig líta til Nor-
egs þannig að byggður yrði upp 
sjóður háður takmörkunum til 
að koma í veg fyrir að stjórn-
málamenn freistist til að eyða 
óhóflega og skapa þenslu.

 - ibs / sjá síðu 16

Formaður Framsóknarflokks:

Ríkisolíufélag 
nauðsynlegt
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HVASST   með S- og SA-strönd-
inni en annars hægari, en vaxandi 
vindur. Talsverð slydda og síðan 
rigning suðaustan og austan til. 
Norðanlands snjóar eftir hádegi.

VEÐUR 4

LANDSDÓMUR Skipuleggja hefði mátt aðgerðir stjórn-
valda í aðdraganda bankahrunsins betur að mati 
Tryggva Pálssonar, fyrrverandi framkvæmdastjóra 
fjármálasviðs Seðlabanka Íslands (SÍ). 

Tryggvi sagði fyrir Landsdómi í gær að þótt skipu-
lagi aðgerða hefði verið ábótavant væri ekki víst 
að það hefði breytt neinu fyrir aðra en kröfuhafa 
bankanna. Hann gagnrýndi fyrrverandi bankastjóra 
harðlega: „Fyrrverandi bankastjórar sem halda því 
fram að þeir hefðu getað lifað þetta áfall af, jafnvel 
fjórum árum síðar, eru í mjög djúpri afneitun.“

Árni M. Mathiesen, fyrrverandi fjármálaráðherra, 

kom einnig fyrir Landsdóm í gær sem vitni. Hann 
sagðist nú efast um heilindi breskra stjórnvalda 
þegar kom að því að flytja Icesave-reikningana úr 
útibúi Landsbankans í Bretlandi í þarlent dótturfélag.

Árni sagði samskipti við bresk stjórnvöld á árinu 
2008 hafa verið „óskaplega skrítin“ og að hann hefði 
fengið það á tilfinninguna að þau vildu ekki vinna að 
þessari færslu Icesave-reikninganna.

Vitnaleiðslum fyrir Landsdómi lauk í gær. Hlé 
verður gert á aðalmeðferð málsins í dag, en á morg-
un og föstudag fer fram munnlegur málflutningur 
saksóknara og verjanda. - bj, þsj / sjá síður 6 og 8 

Aðgerðir hefði mátt skipuleggja betur segir fyrrverandi framkvæmdastjóri hjá SÍ:

Bankastjórar í djúpri afneitun
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Lárus, tolla tollalögin ekki í 
tískunni?

„Nei, þau eru tískulegt stórslys í 
boði hússins.“

Lárus Ólafsson er lögfræðingur hjá 
Samtökum verslunar og þjónustu. Rætt 
var við Lárus í Fréttablaðinu í gær um 
frumvarp sem nú liggur fyrir Alþingi 
um breytingu á úthlutun tollkvóta á 
landbúnaðarvörum.

KIRIBATI, AP Íbúar Kiribati-eyja í 
Kyrrahafi búa sig nú undir flutn-
ing til Fiji-eyja, fari svo að hlýn-
un jarðar valdi því að heimkynni 
þeirra sökkvi í sæ.

Anote Tong forseti sagði að 
ríkisstjórn Kiribati hefði sam-
þykkt að kaupa nærri sex þús-
und ekrur af landi á Viti Levu, 
stærstu eyju Fiji-eyja. 

Það ætti að duga þessari hundr-
að þúsund manna þjóð til að lifa 
á, fari allt á versta veg. 

Hann sagðist þó vonast til þess 
að ekki yrði þörf á þessum þjóð-
flutningi. - gb

Hundrað þúsund íbúa þjóð:

Býr sig undir 
flutning til Fiji

SAMGÖNGUR Starfsmenn ráðuneyta 
hafa  brugðist svo vel við ákalli 
yfirvalda um að nota ekki einka-
bíla til að koma sér til vinnu að 
þörf er orðin á því að byggja sér-
stakt hjólaskýli á stjórnarráðs-
reitnum.

Guðmundi Gunnarssyni arki-
tekt var falið að skoða möguleika 
á staðsetningu hjólaskýla og 
gera tillögu að hönnun þeirra. Í 
bréfi  Guðmundar til skipulags-
fulltrúa Reykjavíkur segir 
að  annars vegar sé gert ráð 
fyrir skýli við norðurgafl 
Arnar hvols og hins vegar 
á horni Sölvhólsgötu og 
Skuggasunds. Segir 
Guðmundur að vegna 
hugmynda um frekari 
uppbyggingu á stjórn-
arráðsreitnum í fram-
tíðinni verði skýlin 
aðeins til bráðabirgða 
þótt ljóst sé að þau 
muni standa í nokkur ár.

„Vegna þeirrar stefnu sem 
stjórnvöld hafa tekið um sjálf-
bæra þróun hafa starfsmenn 
ráðuneyta verið hvattir til að 
nýta sér annan ferðamáta 
en einkabílinn. Hefur þetta 
leitt til þess að fjöldi starfs-
manna mætir nú til vinnu 
á reiðhjóli,“ útskýrir Guð-
mundur fyrir skipulags-
stjóra.

Þær upplýsingar fengust 

hjá stjórnarráðinu 
að fremst í flokki 
hjólreiðamanna 
í stjórnarráðinu 
sé  sta rfsfólk 
menntamála-
ráðuneytisins 
sem jafnvel hjóli 
ofan úr Grafarvogi 
í misjöfnu færi 

og veðri. Búast 
megi við mikilli 
aukningu með 
vorinu.

„Það er fjöldi 
ma nns sem 
m æt i r  hér 
alltaf á hjóli 
og þeim fer 

sífellt fjölg-
andi,“ segir 
Þorgeir Ólafs-
son, upplýs-

ingafulltrúi 
menntamálaráðuneytis-
ins. „Þannig að það má 
alveg til sanns vegar færa, 

það er mikill líkamsræktar-

áhugi hér.“ Samkvæmt tillögu 
Guðmundar á fyrst að byggja 32 
hjóla geymslu við Sölvhólsgötu. 

„Hugmyndin byggir á minn-
ingum um hjallinn við gamla 
Sölvhólsbæinn en fiskihjallarnir 
eru ríkur þáttur í menningar- og 
byggingarsögu landsins,“ segir 
í erindi Guðmundar sem kveður 
fáa vita um tilvist gamla Sölv-
hólsbæjarins í dag og því fari vel 
á að minnast bæjarins á þennan 
hátt. „Auk þess er uppbygging 
gömlu hjallanna sem sniðin að 
kröfum um hönnun á hjólaskýl-
um nútímans, örugg lokun og góð 
loftræsting.“  gar@frettabladid.is

Hjólageymsla byggð 
fyrir ráðuneytisfólk
Sprenging er í notkun reiðhjóla hjá starfsfólki stjórnarráðsins. Starfsmenn 
menntamálaráðuneytisins hjóla mest allra. Engin aðstaða er fyrir hjólin svo 
reisa á geymslu sem verður í fiskihjallastíl til að minnast Sölvhólsbæjarins.

HJÓLAGEYMSLA STJÓRNARRÁÐSINS Fiskihjallar við gamla 
Sölvhólsbæinn eru innblástur að hönnun nýrra hjólaskýla fyrir 
stjórnarráð Íslands. MYND/GUÐMUNDUR GUNNARSSON

DÓMSMÁL Baldur Guðlaugsson, 
fyrrverandi ráðuneytisstjóri í 
fjármálaráðuneytinu, hefur nú 
hafið afplánun á tveggja ára fang-
elsisdómi sínum. Hæstiréttur sak-
felldi Baldur fyrir innherjasvik í 
febrúar. 

Hann óskaði sjálfur eftir því að 
hefja afplánun stuttu eftir að dóm-
urinn féll og greinir fréttastofa 
Vísis frá því að hann hafi setið í 
Hegningarhúsinu við Skólavörðu-
stíg undanfarna daga en verður 
færður fljótlega á Kvíabryggju 
eða Bitru.

Greint hefur verið frá því undan-

farin misseri að biðlistinn inn í 
fangelsi landsins sé orðinn töluvert 
langur, en um 300 manns bíða nú 
eftir því að hefja afplánun og eru 
öll fangelsi yfirfull.

Páll Winkel fangelsismálastjóri 
segir fangelsismálayfirvöld alltaf 
reyna að bregðast við því ef ein-
staklingar óska eftir því að fá að 
hefja afplánun strax. 

„Það er alltaf einhver hluti 
dæmdra einstaklinga sem óskar 
eftir því að hefja afplánun þegar 
í stað. Og ef við getum þá er orðið 
við því,“ segir Páll. Hann bendir 
á að um síðustu mánaðamót hafi 

rafrænt eftirlit með föngum hafist 
og með því hafi losnað um nokkur 
pláss í fangelsum. 

„Við erum bundin af því að vinna 
samkvæmt lögum og allir eru jafn-
ir fyrir lögum, háir sem lágir,“ 
segir hann. „Það er ekki þannig 
að einhver þurfi að bíða lengur 
ef öðrum er hleypt inn fljótt. Það 
koma hingað menn úr öllum þjóð-
félagsstigum og þeir fá allir sömu 
meðferð.“ - sv

Fangelsismálastjóri segir að alltaf sé reynt að verða við óskum ef menn vilja hefja afplánun þegar í stað:

Baldur Guðlaugsson kominn í fangelsi

BALDUR Í HÆSTARÉTTI Hæstiréttur 
dæmdi Baldur í tveggja ára fangelsi í 

febrúar síðastliðnum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SÝRLAND, AP Um 230 þúsund manns eru á flótta vegna 
átakanna í Sýrlandi, samkvæmt upplýsingum frá 
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna.

Um þrjátíu þúsund þeirra hafa flúið til nágranna-
ríkjanna Tyrklands, Líbanons og Jórdaníu en um 200 
þúsund eru á hrakhólum innanlands. Daglega flýja 
hundruð manna yfir landamærin.

Sameinuðu þjóðirnar hafa fyrir nokkru staðfest 
að aðgerðir stjórnarhersins hafi kostað 7.500 manns 
lífið, en uppreisnarmenn segja fjölda látinna kominn 
yfir 8.500.

Nabil Elaraby, leiðtogi Arababandalagsins, segir 
að dráp sýrlenska hersins á almennum borgurum sé 
glæpur gegn mannkyni. Ráðamenn verði því að draga 
fyrir alþjóðlegan stríðsglæpadómstól. Það væri sið-
leysi að láta þá sem bera ábyrgð á fjöldamorðunum í 
Homs og Idlib komast upp með glæpi sína.

Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, ítrek-
aði í gær þá afstöðu Rússa að stjórnvöld og upp-
reisnarmenn í Sýrlandi verði sjálfir að finna lausn á 
deilum sínum. 

Bæði Rússar og Kínverjar höfnuðu í febrúar 
íhlutun á vegum Sameinuðu þjóðanna. - gb

Arababandalagið segir hernað Sýrlandsstjórnar vera glæp gegn mannkyni:

Hundruð þúsunda á flótta

SERGEI LAVROV Utanríkisráðherra Rússlands að loknum fundi í 
öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNMÁL Jón Bjarnason, sem 
hætti sem landbúnaðar- og sjáv-
arútvegsráðherra um áramót-

in, hefur enn 
ekki tekið sæti 
fyrir hönd VG 
í neinni nefnda 
Alþingis.

Árni Páll 
Árnason sem 
hætti sem efna-
hags- og við-
skiptaráðherra 
á sama tíma 
er hins vegar 

sestur í utanríkismálanefnd 
fyrir Samfylkinguna. 

„Það er að styttast í að hann 
taki sæti í nefndum,“ segir 
Björn Valur Gíslason, þing-
flokksformaður VG, um stöðu 
Jóns. 

Sjálfur bendir ráðherrann 
fyrrverandi á að staðan sé flókin 
þar sem enginn þingmaður hafi 
tekið sæti í ríkistjórn um leið 
og þeir Árni hættu svo engin 
pláss hafi losnað þannig í þing-
nefndum. „Þá þurfa einhverjir 
aðrir að standa upp og fara úr 
nefndum,“ segir Jón.  - gar

Fyrrverandi ráðherra á Alþingi:

Styttist í setu í 
nefnd hjá Jóni

JÓN BJARNASON AFGANISTAN, AP Uppreisnarmenn 
í Afganistan gerðu árás á hátt-
setta fulltrúa Afganistan-stjórnar 
í þorpinu Balandi, þar sem þeir 
tóku þátt í minningarathöfn um 
þorpsbúa sem bandarískur her-
maður myrti um helgina.

Tveir bræður Hamids Karzai 
forseta voru meðal þeirra sem 
urðu fyrir árásinni, en sluppu 
án meiðsla. Þrýstingur hefur 
aukist á Bandaríkjamenn að 
hraða brotthvarfi hers síns frá 
Afganistan. Búist er við að þetta 
verði rætt í dag á fundi þeirra 
Baracks Obama Bandaríkja-
forseta og Davids Camerons, 
forsætisráðherra Breta. - gb

Árás á Karzai-bræður:

Einn hermaður 
lést í árásinni

BÆNASTUND Í KANDAHAR Minningar-
athöfn um hina látnu var haldin í gær.

NORDICPHOTOS/AFP

SVANDÍS SVAVARSDÓTTIR
Umhverfisráðherra er einn þeirra 
starfsmanna ráðuneytanna sem sést 
hafa á reiðhjóli eins og hér í átakinu 
Hjólað í vinnuna.

LÖGREGLUMÁL Vegfarandi bjarg-
aði í gærkvöldi lífi ökumanns bíls 
sem hvolfdi ofan í Laxá á Ásum. 
Að sögn lögreglunnar á Blönduósi 
fór bíll sem ekið var norður í átt að 
Blönduósi um sjöleytið yfir á rang-
an vegarhelming og utan í brúar-
handriðið áður en hann valt ofan 
í Laxá. Ökumaðurinn sat fastur í 
bílnum sem var á hvolfi. 

Eldri maður sem kom akandi 
á móti og varð vitni að óhappinu 
náði að halda höfði ökumannsins 
upp úr vatninu þar til hjálp barst 
meira en fimm mínútum síðar. 
Ökumaðurinn, sem er á þrítugs-
aldri, var fluttur kaldur en óbrot-
inn á sjúkrahús á Akureyri.  - gar

Bíl hvolfdi í Laxá á Ásum:

Haldið upp úr 
uns hjálp barst

SPURNING DAGSINS

5.977 kr.
Verð       13.900 kr.

Afsláttur
7.923 kr.  57%

799 kr.
Verð       1.490 kr.

Afsláttur
691 kr.  46%

Dekurpakki: Litun, plokkun, nudd, maski og heitsteinar 
í Gallerí útliti á aðeins 5.977 kr. (kostar 13.900 kr.). 

Glæsilegt hádegisverðarhlaðborð á aðeins 799 kr. (kostar 
1.490 kr.). Pizzur, pasta, salat, súpa og nýbakað brauð!

GILDIR Í
24 TÍMA

1 ÁRS AFMÆLISVIKA
VIÐ ENDURTÖKUM ÖLL VINSÆLUSTU TILBOÐIN

Það er fjöldi manns 
sem mætir hér 

alltaf á hjóli og þeim fer sífellt 
fjölgandi.

ÞORGEIR ÓLAFSSON
UPPLÝSINGAFULLTRÚI 

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTISINS
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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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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 228,3162
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

126,52 127,12

198,11 199,07

165,98 166,9

22,321 22,451

22,264 22,396

18,615 18,725

1,5311 1,5401

194,15 195,31

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Steingrímsson hlynurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson 
orn.geirsson@365.is ALLT SÍMI 512-5402: Jóna Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Snorri Snorrason snorris@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Benedikt Jónsson benediktj@365.is, Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Ívar Hansen ivarorn@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason
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SVÍÞJÓÐ Fyrsta barnið sem kemur 
í heiminn á Norðurlöndunum 
eftir að ófrjóvgað egg hefur verið 
fryst og geymt fæddist í Gauta-
borg fyrir viku. 

Sænskir fjölmiðlar greina frá 
að þessi nýja meðferð hafi verið 
prófuð á tæknifrjóvgunarstof-
unni Fertilitetscentrum. Fjórar 
konur eru þungaðar eftir að hafa 
fengið þessa meðferð.

Algengt er að frysta egg sem 
þegar hafa verið frjóvguð en í 
þessum tilfellum hafa eggin verið 
frjóvguð eftir á. - ibs

Eitt fætt, fjögur á leiðinni:

Ný frjósemis-
meðferð virkar

Í Fréttablaðinu á mánudag birtist 
greinin Skart innblásið af þorsk-
beinum. Opnunarhófið sem þar er 
talað um fer ekki fram næstkomandi 
fimmtudag heldur 22. mars. Beðist er 
velvirðingar á þessu.

Opnunartími verslunar:
Opið virka daga frá kl. 08-18.
Vagnhöfði 23 - S: 590 2000 
benni.is - verslun@benni.is

”Láttu okkur þekkja það, við höfum reynsluna“

SAFETY SEAL dekkjaviðgerðarsett

Verð kr. 8.990-

T-Max spil - stærð frá 2500-15.000 pund

Verð  frá kr. 32.900-

Jeppafólk athugið!

Ranglega var greint frá því í Frétta-
blaðinu á mánudag að allir íslenskir 
nýrnaþegar á síðasta ári hefðu fengið 
nýru úr lifandi aðstandendum. Árið 
2011 fengu fimm Íslendingar nýru úr 
látnum gjöfum, en aðgerðirnar voru 
framkvæmdar í Gautaborg. Beðist er 
velvirðingar á mistökunum.

LEIÐRÉTT

EFNAHAGSMÁL Aukin ásókn í 
skammtímaskuldabréf hér á landi 
og aukinn áhugi á útgáfu slíkra 
bréfa, að því er virðist gagngert til 
að nýta glufu í gjaldeyrishöftum, 
olli stjórnvöldum og Seðlabanka 
áhyggjum og kallaði á aðgerðir 

að sögn Arnórs 
Sighvatssonar, 
aðstoðarseðla-
bankastjóra.

Á ð u r  e n 
lög um hert 
gjaldeyris-
höft voru sam-
þykkt aðfara-
nótt þriðjudags 
höfðu fjárfestar 
undanþágu til að 

flytja út gjaldeyri sem fékkst með 
greiðslum og verðbótum af skulda-
bréfum. Næsti gjalddagi á skamm-
tímaskuldabréfum var á morgun, 
fimmtudag, og þá hefðu sjö millj-
arðar króna komið til greiðslu sem 
hefði mátt flytja óhindrað úr landi 
ef ekki hefðu komið til lagabreyt-
ingarinnar. Annað eins hefði svo 
komið til greiðslu í haust.

Aðspurður um hvort ekki hafi 
verið fyrirsjáanlegt, þegar höftin 
voru sett á á sínum tíma, að þessi 
glufa myndi verða til vandræða 
sagði Arnór að vitað hafi verið af 
glufunni.

„Síðustu mánuði hefur þetta hins 
vegar verið að vinda upp á sig þar 
sem erlendir aðilar hafa verið að 
auka eignarhald sitt á skuldabréf-
um. Þeir hafa svo notað þessa leið 
til að kaupa gjaldeyri og svo notað 
afraksturinn til þess að kaupa 
aftur skuldabréf. Þannig stækka 

þeir sjóðinn stöðugt og hagnast 
mikið með hverjum hring.“

Arnór segir að það sem áður hafi 
verið talið viðráðanlegt ástand 
hefði getað breyst til hins verra 
og útgáfa skuldabréfa sem væru 
sérstaklega til þess fallin að not-
færa sér glufuna hefðu getað vald-
ið útflæði gjaldeyris sem erfitt sé 
að spá fyrir um. 

„Ef það myndi gerast yrði grund-
völlur þess að vera með höft í raun 
brostinn,“ segir Arnór.

Varðandi hinn hluta laganna, 
sem laut að því að fella niður und-
anþágu þrotabúa föllnu bankanna 
til að færa gjaldeyri út úr landi, 
segir Arnór að um sé að ræða 

aðgerð sem eigi að koma öllum til 
góða. 

„Okkar ætlun er alls ekki að 
hefta útgreiðslur slitastjórna til 
erlendra kröfuhafa. Við erum þvert 
á móti að reyna að finna leiðir til 
að þær geti átt sér stað, án þess að 
það valdi óstöðugleika sem gæti 
meðal annars skaðað þeirra eigin 
hagsmuni. Við teljum að þarna fari 
saman hagsmunir þeirra, þjóðar-
búsins og almennings, en það þarf 
að samræma aðgerðir þannig að úr 
verði heildaráætlun sem stenst.“

Steinunn Guðbjartsdóttir, for-
maður slitastjórnar Glitnis, sagði í 
samtali við Fréttablaðið að stjórnin 
myndi nú skoða hvort eða hvaða 

áhrif lagasetningin myndi hafa á 
Glitni.

„Ég á ekki von á að þetta muni 
hafa nein stórkostleg áhrif,“ sagði 
Steinunn.

Nokkur umræða hefur spunn-
ist um áhrif lagasetningarinnar á 
ímynd landsins út á við. Aðspurður 
segist Arnór ekki telja að aðgerðin 
muni hafa neikvæð áhrif. 

„Okkar áætlun hefur notið 
trausts erlendis, meðal annars hjá 
lánsmatsfyrirtækjunum. Höft-
in eru neikvæður þáttur í þeirra 
mati, en hins vegar er áhættan við 
að losa þau með óskipulegum hætti 
enn neikvæðari.“

 thorgils@frettabladid.is

Aukin sókn í gjaldeyris-
glufur kallaði á aðgerðir
Aðstoðarseðlabankastjóri segir að svo hafi virst sem fjárfestar hafi gagngert og í auknum mæli nýtt sér 
glufur í gjaldeyrishöftum til að hagnast mikið. Með aðgerðaleysi hafi grundvöllur haftanna brostið.

ARNÓR 
SIGHVATSSON

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.  
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HVASSVIÐRI      
eða jafnvel stormur 
verður með suður-
ströndinni í dag 
og vaxandi vindur 
annars staðar. 
Slydda og síðan 
rigning verður 
sunnan- og austan-
lands og talsverð 
úrkoma þar. Norð-
an til fer að snjóa 
eftir hádegi. Það 
frystir á morgun.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

HERT Á HÖFTUNUM Stjórnvöld ákváðu að fella niður 
undanþágur á gjaldeyrishöftum til að stemma stigu við 
auknu útflæði gjaldeyris vegna greiðslna af skulda-
bréfum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

„Þetta var í takt við það sem maður hefði 
búist við,“ segir Páll Harðarson, forstjóri 
Kauphallarinnar, í gær eftir fyrsta daginn 
á markaði undir nýjum reglum. „HFF14-
flokkurinn lækkaði um 14% og svo var 
hækkun á lengri endanum. Þetta var 
nokkurn veginn í takt við væntingar.“

Páll segir að vitað hafi verið að fjár-
festar hafi sótt í ákveðinn flokk skulda-
bréfa til að koma fjármunum úr landi. 
„Og eins og aðrir vorum við meðvituð 
um ásókn í þennan flokk bréfa af þessari ástæðu. En þetta 
er í rauninni ekkert nýtt. Mér finnst þetta ekki hafa kallað á 
að grípa inn í og breyta forsendum viðskipta sem þegar hafa 
átt sér stað. Mín skoðun er sú að ýmsar mildari leiðir hafi 
staðið til boða til að ná tilsettum árangri, til dæmis með því 
að undanskilja þessa flokka bréfa sem um ræðir. Þarna finnst 
mér óvarlega farið.“

„Mildari leiðir stóðu til boða“

PÁLL HARÐARSON

LÖGREGLUMÁL Ársæll Valfells, lektor í við-
skiptafræði við Háskóla Íslands, þarf að 
skila Kristínu Ingólfsdóttur, rektor skól-
ans, greinargerð vegna þáttar síns í leka 
á trúnaðargögnum úr Landsbankanum.

Kristín segist ekki geta svarað því að 
svo stöddu hvernig mál Ársæls snertir 
Háskólann og störf hans þar. „Meira get 
ég ekki sagt fyrr en við höfum farið yfir 
málið. Það er hjá lögreglu og við vitum 
ekkert hvar það er statt í því ferli,“ segir 
rektor og upplýsir að hún hafi í gær rætt 
málið í síma við Ársæl sem staddur sé 
erlendis. Hún reikni með að fá greinar-
gerð hans á næstu dögum.

Ársæll upplýsti í fyrradag að honum 

hefðu borist trúnaðargögn úr Lands-
bankanum og hann komið þeim á rit-
stjórn DV að fyrirmælum Gunnars 
Andersen, þáverandi forstjóra Fjár-
málaeftirlitsins. Gögnin geymdu banka-
upplýsingar um Guðlaug Þór Þórðarson 
alþingismann. Ársæll er sjálfur fyrr-
verandi starfsmaður Landsbankans.

Yfirlýsing Ársæls, þar sem hann lýsir 
þætti sínum í upplýsingalekanum, hefur 
enn sem komið er ekki haft áhrif á 
stöðu hans hjá Háskólanumn. 

„Á meðan málið er í skoðun og hjá 
lögreglu þá sjáum við ekki ástæðu til 
að bregðast frekar við,“ segir háskóla-
rektor.   - gar

Krefst skýringa af lektor sem sentist með trúnaðargögn fyrir Gunnar Andersen:

Lektorinn skýri leka til DV fyrir rektor

ÁRSÆLL VALFELLS Lektor 
við viðskiptafræðideild 
Háskóla Íslands aðstoðaði 
við að koma trúnaðar-
gögnum um alþingismann 
í hendur óviðkomandi.

LÖGREGLUMÁL Pólverji, sem grun-
aður er um rán í úraverslun Mic-
helsen á Laugavegi í október í 
fyrra, var í gær úrskurðaður í 
gæsluvarðhald til 21. mars. Mað-
urinn var handtekinn í Sviss í síð-
asta mánuði ásamt félaga sínum 
sem einnig er grunaður um aðild 
að ráninu.

Martin Tomasz Lech var fyrir 
skömmu dæmdur í fimm ára 
fangelsi í Héraðsdómi Reykjavík-
ur fyrir þátt sinn í ráninu.

Talið er að fjórir menn hafi 
framið ránið og gengur fjórði 
maðurinn laus. Talið er að hann 
sé í Póllandi.  

Framseldur frá Sviss:

Rolex-ræningi í 
gæsluvarðhald

HINN GRUNAÐI Var leiddur fyrir dómara 
í Héraðsdómi í gær. 
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogi

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri

Toyota Reykjanesbæ Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
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við 140 Northern Rock banka 
í kerfislegri áhættu,“ sagði 
Tryggvi. Þá hafi allir erlendir 
aðilar litið á íslensku bankana 
sem eina heild. Því hafi alltaf 
verið gengið út frá því að ef einn 
lenti í vandræðum þá myndi það 
smita yfir á alla. 

Djúp afneitun
Spurður um hvort aðgerðir 
stjórnvalda í aðdraganda banka-
hrunsins hefðu verið fullnægj-
andi sagði Tryggvi að vissulega 
hefði mátt skipuleggja þær betur. 
Erfitt væri hins vegar að segja 
til um hvort það hefði breytt ein-
hverju öðru, en að hugsanlega 
hefði tap kröfuhafanna orðið 
aðeins minna. „Fyrrverandi 
bankastjórar sem halda því fram 
að þeir hafi getað lifað þetta áfall 
af, jafnvel fjórum árum síðar, eru 
í mjög djúpri afneitun,“ sagði 
Tryggvi. 

Hann lýsti því yfir í vitnastúku 
að honum fyndist neyðarlaga-
setningin hafa tekist vel og að 
hún hefði skilað farsælli niður-
stöðu miðað við þær aðstæður 
sem voru uppi.

Vildu ekki valda áfalli
Tryggvi mótmælti þeirri gagn-
rýni sem fram hafði komið hjá 
fjölda vitna undanfarna daga að 
skýrsla Seðlabankans um fjár-
málastöðugleika, sem birt hefði 
verið í maí 2008, hafi verið nokk-
urs konar heilbrigðisvottorð fyrir 
íslensku bankana. Í henni hafi 
meðal annars verið að finna setn-
ingu um að „ríkjandi aðstæður 

reyna á viðnámsþol bankana,“ og 
töflu yfir helstu áhættuþætti sem 
steðjuðu að þeim. Bankinn hafi í 
raun gengið eins langt og hann 
gat í að lýsa stöðunni án þess að 
„við myndum að eigin frumkvæði 
valda fjármálaáfalli“. Tryggvi 
rökstuddi þessa fullyrðingu með 
því að ef Seðlabankinn hefði sagt 
opinberlega að bankakerfið væri 
í verulegum vanda statt þá hefðu 
allar lánalínur lokast samstundis 
og allt farið á hliðina í kjölfarið. 

Eins og gauksungi
Líkt og önnur vitni var Tryggvi 
spurður út í tilraunir bankanna 
til að selja eignir, flytja úr landi 
eða afla lausafjár á árinu 2008. 
Hann sagði Seðlabankann hafa 
fylgst vel með þessum tilraunum, 
bæði með upplýsingum frá bönk-
unum sjálfum en eins frá erlend-
um aðilum. Allar þessar tilraun-
ir hefðu verið kortlagðar innan 
Seðlabankans. 

Hann benti einnig á mögu-
leikann á því að þeir peningar 
sem hægt hefði verið að leysa 
innan bankanna yrðu ekki not-
aðir til að auka lausafjárstöðu 
þeirra, heldur hefðu getað „farið 
út um bakdyrnar“ til stærstu 
eigenda bankanna sem voru líka 
í lausafjárvanda. „Þeir, eins og 
gauksungi, heimtuðu sitt,“ sagði 
Tryggvi. 
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Seðlabanki Íslands gaf 
ekki út heilbrigðisvottorð 
fyrir íslenska bankakerfið 
vorið 2008 heldur varaði 
við án þess að valda sjálf-
ur fjármálaáfalli. Neyðar-
lögin skiluðu góðri niður-
stöðu og það eina sem 
frekari undirbúningur 
hefði skilað væru mögu-
lega betri endurheimtur 
fyrir kröfuhafa bankanna. 
Þetta kom fram í vitna-
leiðslum yfir Tryggva 
Pálssyni fyrir Landsdómi 
í gær. 

Tryggvi Pálsson var fram-
kvæmda stjóri fjármálasviðs 
Seðlabanka Íslands á því tíma-
bili sem ákæran á Geir H. 
Haarde snýr að. Hann var einn-
ig ritari samráðshóps um fjár-
málastöðugleika og ritaði hinar 
umdeildu fundargerðir sem eru 
að miklu leyti undirstaðan í mála-
tilbúnaðinum gegn Geir. Tryggvi 
stýrði auk þess viðbúnaðarstarfi 
Seðlabankans. Vitnaleiðslur yfir 
honum snerust því að miklu leyti 
um þann viðbúnað sem var fyrir 
hendi innan íslenska kerfisins í 
aðdraganda bankahrunsins. 

Tryggvi hóf vitnisburð sinn 
á því að telja upp ýmis skjöl og 
greiningar sem unnar höfðu 
verið innan Seðlabankans í 
aðdraganda hrunsins þar sem 
aðsteðjandi hætta var metin. Á 
meðal þeirra var skjal sem hann 
skrifaði í nóvember 2007 og heit-
ir „Er íslenska fjármálakerf-
inu meiri hætta búin nú en var 
2005/2006?“. Niðurstaða Tryggva 
var sú að svo væri. Auk þess skip-
aði Tryggvi sérstakan krísuhóp 
innan Seðlabankans sem síðar 
starfaði fram að fjármálaáfall-
inu í október 2008. Þetta taldi 
Tryggvi meðal annars til marks 
um að mikið hefði verið unnið að 
viðlagaáætlun í aðdraganda þess. 

140 sinnum Northern Rock
Tryggvi sagði að á vissan hátt 
væru grunnatriði í viðlagaáætl-
un fjármálakerfis þau sömu og í 
náttúruhamfaramálum. Vinnan 
við hana hefði ekki snúist um að 
vinna eitt skjal sem grípa ætti til 
ef í óefni horfði, heldur að gera 
alla tilbúna til að takast á við 
aðstæður sem gætu komið upp. 
Að mati Tryggva tókst Seðla-
bankanum að undirbúa sig mjög 
vel „þó að ýmsir hafi viljað taka 
þá skrautfjöður af okkur“. 

Sum vitni sem hafa komið 
fyrir Landsdóm, meðal annars 
Tryggvi Þór Herbertsson, hafa 
gagnrýnt að Seðlabankinn hafi 
ekki gert sér grein fyrir þeim 
smitáhrifum sem fall eins banka 
myndi hafa á allt kerfið. 

Tryggvi hafnaði þessu og 
sagði alla stóru bankanna þrjá 
hafa verið greinda sem kerfis-
lega mikilvæga. Til samanburð-
ar hefði til dæmis Northern 
Rock, breskur banki sem féll 
fyrr á árinu 2008, ekki verið tal-
inn kerfislega mikilvægur þar 
í landi en samt valdið gríðar-
legum usla. „Þegar áfallið verð-
ur hér, þá er það sambærilegt 

Bankastjórar í mjög 
djúpri afneitun

Tryggvi sagði frá því að í aðdraganda hrunsins hefði hann haft þá skoðun að 
það þyrfti „öðruvísi hóp“ en samráðshópinn, sem var upplýsinga- og skoðana-
skiptahópur skipaður embættismönnum, til að taka næstu skref þegar leið að 
haustinu. Að hans mati hefði þurft að setja á fót aðgerðahóp sem myndi vinna 
út frá sérstakri áætlun og sem væri undir stjórn „hershöfðingja“, líkt og Tryggvi 
orðaði það. Samráðshópurinn, og hann þar með talinn, hafi ekki verið skipaður 
þannig manngerðum. 

Andri Árnason, lögmaður Geirs, spurði Tryggva í kjölfarið hvort það gæti verið 
að umræddur „hershöfðingi“ sem hann hugsaði um hefði mögulega verið til 
staðar innan Seðlabankans. Tryggvi sagðist þá „á engan hátt vera með ákveðinn 
mann í huga sem hershöfðingja, hvort sem það var Davíð Oddsson eða aðrir“.

Hershöfðingja hefði þurft til að leiða 
aðgerðahóp

SEÐLABANKAMAÐUR Tryggvi Pálsson var framkvæmdastjóri fjármálasviðs Seðla-
bankans fyrir hrun. Hann sagði að stærstu eigendur bankanna, sem líka voru í 
lausafjárvanda, hefðu verið „eins og gauksungi, heimtuðu sitt“.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Þórður Snær 
Júlíusson
thordur@fréttabladid.is

Ég var persónulega orðinn 
mjög sannfærður um það 

um sumarið [2008] að óveður væri 
að fara að skella á Íslandi.

Steingrímur J. Sigfússon sagði það skjal-
fest að hann hafi óttast um efnahags-
kerfið allt frá árinu 2005.

Stökkin voru ekki jöfn á 
milli bankanna. Þau voru 

skrykkjótt.

Árni M. Mathiesen reyndi að lýsa því 
hvernig efnahagsreikningar bankanna 
stækkuðu á árunum fyrir hrun.

Nú er ég bara klukkulaus, 
hún stoppaði.

Sigríður Friðjónsdóttir saksóknari svaraði 
athugasemd formanns Landsdóms, sem 
var farinn að líta á klukku sína.

Orðrétt



Jensen´s
- Tsatziki köld sósa

Graasten 
         salöt

JENSEN´S
TILBÚNIR RÉTTIR

Buff stroganoff
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0,5 líter

Hot dog pylsur, pylsubrauð og dressing
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Hvítlauksspægipylsa
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Wonderful Copenhagen kex
algjört sælgæti
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99kr/stk
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beint frá Danmörku

GOTT VERÐ

599kr/stk
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      fra
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      fra
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      fra

GOTT VERÐ
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Erfiðleikar við að flytja Icesave í breskt 
dótturfélag urðu til þess að Árni fór að efast 
um að sú staða sem stjórnvöldum væri kynnt 
væri raunveruleg staða íslensku bankanna. 

Icesave sýndi veikleika bankanna
Hann sagði fyrir Landsdómi í gær að á 
yfirborðinu hefði Landsbankinn, eins og 
hinir bankarnir, virst með góð lánasöfn og 
dreifða áhættu, og allir hefðu þeir skilað 

hagnaði. Á þessum tíma hefðu stjórnvöld 
talið að vandi þeirra væri vegna erfiðleika 
við að afla lausafjár.

Árni sagði að þegar bresk stjórnvöld 
hefðu fundið því allt til foráttu að taka við 
Icesave-reikningunum hefðu farið að renna 
á hann tvær grímur og hann hefði farið að 
efast um að staða Landsbankans, og í kjöl-
farið hinna íslensku bankanna, væri jafn 
sterk og af hefði verið látið.

Þegar maður þekkir söguna 
veit maður hvenær síðari 

heimsstyrjöldin byrjaði og hvenær 
hún endaði, og þá hættir manni til 
að hugsa um hana með hliðsjón af 
því hvernig hún endaði.

Árni sagði erfitt að aðskilja það sem hann 
viti nú og það sem hann hafi vitað fyrir 
hrun.

Margt rangt hefur verið sagt 
um þá skýrslu, sem gott væri 

að geta leiðrétt. 

Tryggvi Pálsson um skýrslu Seðlabankans 
um fjármálastöðugleika sem birtist vorið 
2008. 

Ég minnist þess á engan hátt 
að Tryggvi Þór Herbertsson 

hafi komið þar að.

Tryggvi um björgun á erlendri greiðslu-
miðlun Seðlabankans, en Tryggvi Þór 
sagði í sínum vitnisburði fyrir Landsdómi 
að hann hefði í raun bjargað henni.

Við hefðum aldrei getað 
þvingað Bretana til að taka 

við Icesave.

Árni sagði að lítið hefði verið hægt að 
gera til að flytja Icesave-reikningana í 
dótturfélag seint á árinu 2008.

Það er best að lesa ekkert 
upp úr þessu, þetta er allt á 

útlensku.

Saksóknarinn hætti við að lesa upphátt 
úr gögnum.

Má ég, formaður dóms, fá 
að bæta fjórum tölum við 

kennitöluna? 3439.

Tryggvi mundi ekki kennitöluna sína við 
byrjun skýrslutöku, en kippti því í liðinn 
við lok hennar, um tveimur og hálfum 
tíma síðar. 

Þeir náttúrulega hrópuðu 
upp á þessum tíma að verið 

væri að ræna þá.

Tryggvi um stærstu eigendur Glitnis þegar 
ákveðið var að þynna út hlutafé þeirra.
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Safnaðu mottu og áheitum á www.mottumars.is

„Karlmenn eru ekki kartöflur.
Þeir þurfa að hreyfa sig til þess að dafna vel.”
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Brjánn 
Jónasson
brjann@frettabladid.is

Orðrétt

Bresk stjórnvöld virtust farin að 
beita sér fyrir því að flutningur 
Icesave í breskt dótturfélag yrði 
ekki að veruleika sagði Árni M. 
Mathiesen fyrir Landsdómi í gær. 
Hann sagði engar tillögur hafa 
komið frá Davíð Oddssyni á átaka-
fundi í febrúar 2008, og fékk ekki 
frekar en aðrir ráðherrar að sjá 
bréf breska seðlabankastjórans.

Samskipti íslenskra ráðherra og stofnana við 
bresk stjórnvöld voru „óskaplega skrítin“ á 
árinu 2008, sagði Árni M. Mathiesen, fyrrver-
andi fjármálaráðherra, þegar hann bar vitni 
fyrir Landsdómi í gær. Hann sagðist hafa 
fengið það á tilfinninguna að bresk stjórn-
völd vildu ekki að Icesave-reikningarnir yrðu 
færðir úr íslensku útibúi í breskt dótturfélag 
Landsbankans.

Meðal þess sem Geir H. Haarde, fyrrver-
andi fjármálaráðherra, er ákærður fyrir í 
Landsdómsmálinu er að hafa ekki beitt sér 
fyrir því að Icesave-reikningarnir yrðu fluttir 
í dótturfélag Landsbankans.

Árni sagði, eins og önnur vitni í málinu hafa 
talað um, að unnið hefði verið að málinu frá 
því snemma árs 2008, og fyrst um sinn hefði 
virst sem viðræður Landsbankans við breska 
fjármálaeftirlitið (FSA) gengju vel. FSA setti 
sem skilyrði að eignir Landsbankans yrðu 
færðar í dótturfélagið. Þegar leið á árið komu 
fram kröfur um sífellt verðmætari eignir sem 
færa hefði þurft í dótturfélagið.

Gátu ekki þvingað Breta
„Ég hef miklar efasemdir um heilindi breskra 
stjórnvalda í samskiptum við okkur um 
þetta mál,“ sagði Árni í vitnastúkunni í gær. 
Hann sagðist þar eiga við samskipti við bæði 
ráðherra og FSA.

Spurður af Sigríði Friðjónsdóttur, saksókn-
ara Alþingis, hvort íslensk stjórnvöld hefðu 
getað þvingað Landsbankann til að færa 
reikningana í dótturfélag hafnaði Árni því.

„Við hefðum aldrei geta þvingað Bretana 
til að taka við Icesave,“ sagði Árni. Vand-
inn hefði verið að færa reikningana í breskt 
dóttur félag án þess að skaða Landsbankann. 
Fram hefur komið hjá öðrum vitnum í mál-
inu að ef bankinn hefði ætlað að mæta kröf-
um FSA undir það síðasta hefði þurft að flytja 
flestar verðmætustu eignir bankans í dóttur-
félagið.

Árni sagði hugsanlegt að bresk stjórnvöld 
hafi verið að reyna að byggja undir að íslensk 
stjórnvöld legðu Landsbankanum til fé til að 
færslan í dótturfélag gengi eftir, en það hefði 
ekki komið til greina.

Það var skoðun íslenskra stjórnvalda á 
þessum tíma að ríkið bæri enga ábyrgð á inn-
stæðum á Icesave-reikningunum, og sagðist 
Árni enn þeirrar skoðunar. Þrátt fyrir það 
hefði það einfaldað málið að hafa Icesave í 
dótturfélagi.

Árni sagði að þrátt fyrir að íslensk stjórn-
völd hafi talið að þau bæru ekki ábyrgð á Ice-
save hefði það ekki hindrað einhverja í að gera 
kröfur með tilheyrandi flækjum. Slíkt hefði 
getað komið sér sérlega illa hefðu stjórnvöld á 
sama tíma verið að reyna að byggja upp traust 
á íslenska efnahagskerfinu og bönkunum.

Efaðist um heilindi breskra stjórnvalda

OPINSKÁR Árni M. Mathiesen sagði Geir H. Haarde hafa rætt málin hvað opinskáast á ríkisstjórnarfundum 
af þeim þremur forsætisráðherrum sem hann hefði starfað með. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Steingrímur J. Sigfússon, sem tók við 
sem fjármálaráðherra eftir kosningar 
vorið 2009, sagðist fyrir Landsdómi í 
gær ekki hafa verið upplýstur um yfir-
lýsingu um aðgerðir íslenskra stjórnvalda 
vegna gjaldmiðlaskiptasamnings við 
Noreg, Danmörku og Svíþjóð við 
komuna í ráðuneytið. Hann sagði það 
hafa verið afar auðmýkjandi að komast 
að tilvist plaggsins, sem hann kallaði 
samkomulag, í samræðum við sænska 
fjármálaráðherrann og sænska seðla-
bankastjórann nokkrum mánuðum eftir 
að hann hefði tekið við embætti fjármálaráðherra.

Skjalið, sem Steingrímur kallaði samkomulag en 
Geir H. Haarde hefur kallað yfirlýsingu íslenskra 
stjórnvalda, fannst ekki í fjármálaráðuneytinu 
þrátt fyrir mikla leit, sagði Steingrímur. Þó var það 
undirritað af fjármálaráðherra, forsætisráðherra, 
utanríkisráðherra og seðlabankastjóra. Á endanum 
sagðist Steingrímur hafa þurft að fá afrit af sam-
komulaginu frá Seðlabankanum þar sem frumrit 
hefðu ekki fundist í ráðuneytinu.

Í skjalinu lýsa íslensk stjórnvöld því yfir einhliða 
að þau muni grípa til aðgerða, meðal annars 

til að minnka bankakerfið. Norrænu 
seðlabankarnir settu slíka yfirlýsingu 
sem skilyrði fyrir því að opna lánalínur 
til Íslands í aðdraganda hrunsins. Stein-
grímur sagði fyrir Landsdómi í gær að 
í ferð sinni til Svíþjóðar hefði fjármála-
ráðherra og seðlabankastjóri Svíþjóðar 
kvartað yfir því að stjórnvöld hafi ekki 
efnt efni yfirlýsingarinnar. 

Spurður af Andra Árnasyni, verjanda 
Geirs, hvað nákvæmlega Svíarnir hefðu 
talið óefnt gat Steingrímur ekki svarað. 
Hann sagði að ekki hefði verið farið 

í skjalið lið fyrir lið heldur aðeins minnst á það 
í heild, enda hefði hann á þeim tíma ekki séð 
skjalið.

Í samtali við Fréttablaðið að vitnaleiðslum 
loknum sagði Steingrímur það sinn skilning að 
ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins hefði átt að 
vekja athygli sína á skjalinu þegar hann tók við 
ráðherradómi.

Spurður hvort ekki væri alvarlegt að þessi yfir-
lýsing eða samningur hefði horfið úr ráðuneytinu 
sagði Steingrímur ekki víst að skjalið væri horfið, 
en vissulega hefði það ekki enn fundist.

Yfirlýsing vegna gjaldmiðlaskipta týnd í ráðuneytinu

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

Öllum mátti vera ljóst á árinu 2008 að 
það var yfirlýst stefna ríkisstjórnarinnar 
að hvetja bankana til að minnka efnahags-
reikninga sína, sagði Árni. Geir er ákærð-
ur fyrir að hafa ekki haft frumkvæði að 
aðgerðum ríkisins til að minnka bankana 
og flytja höfuðstöðvar eins þeirra úr landi.

Tilmælum stjórnvalda til bankanna um 
að selja eignir var vel tekið, enda í samræmi 
við stefnu þeirra sjálfra, sagði Árni. Hann 
sagði það þó ekki hafa verið auðvelt. Á þess-
um tíma hefði staðan á mörkuðum verið 
slæm og bankarnir hefðu gengið hættu-
lega á eigið fé hefðu þeir selt eignir undir 
bókfærðu virði.

Árni sagði flutning höfuðstöðva Kaup-
þings hafa verið ræddan alvarlega. Eftir á 
hefði þó verið ljóst að staða bankans hefði 
verið skoðuð vel í mögulegu nýju heima-
landi og ekkert land hefði tekið við banka 
sem hefði ekki verið í lagi. 

Hefði þurft að meta hættu 2003
Saksóknari spurði Árna hvort stjórnvöld 
hefðu á árinu 2008 gert mat á áhættu ríkis-
sjóðs vegna stærðar bankakerfisins. Árni 
sagði slíkt mat ekki hafa verið unnið, og 
vandséð að það hefði breytt neinu. Gera 
hefði slíkt mat árið 2003, þegar Seðlabank-
inn hafi minnkað bindiskyldu bankanna, 
hefði matið átt að koma að einhverju gagni.

Árni sagði Davíð Oddsson, þáverandi for-
mann bankastjórnar Seðlabankans, ekki 
hafa komið með neinar tillögur að aðgerð-
um á umtöluðum fundi bankastjórnarinnar 
með nokkrum ráðherrum 7. febrúar 2008.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, þáverandi 
utanríkisráðherra, lýsti fundinum þannig að 
þar hafi Davíð farið hamförum og úthúðað 
eigendum Glitnis og Kaupþings. Hún sagði 
að ráðherrarnir á fundinum hefðu ekki tekið 
jafn mikið mark á orðum Davíðs sökum þess 
æðis sem á hann hefði runnið, auk óvildar 
hans í garð eigenda bankanna tveggja.

Árni sagðist hafa spurt Davíð á fundin-
um hvað ríkisstjórnin gæti gert, en svarið 
hafi verið að þegar væri verið að gera allt 
sem máli gæti skipt. Þar sagði hann Davíð 
hafa nefnt vinnu við að stækka gjaldeyris-
varasjóðinn, tilraunir til að draga úr stærð 
bankanna og fleira.

Spurður hvort ekki hafi verið óskað eftir 
frekari útfærslum á því sem þyrfti að gera 
sagði Árni það hafa verið á verksviði Seðla-
bankans og Fjármálaeftirlitsins að vinna 
slíkar útfærslur.

Árni sagði sömu sögu og Ingibjörg Sól-
rún af bréfi sem Mervin King, bankastjóri 
breska seðlabankans, sendi Davíð 23. apríl 
2008. Þar hafnaði King því að gera gjald-
miðlaskiptasamning við Ísland, en bauðst 
til að aðstoða íslensk stjórnvöld við að draga 
úr stærð bankakerfisins.

Árni sagðist, eins og Ingibjörg, aðeins 
hafa fengið fréttir af því að King hafi hafn-
að að gera gjaldmiðlaskiptasamning, en 
bréfið og það sem þar kom fram hefði hann 
ekki fengið að sjá eða heyra af.
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IÐNAÐUR Nærri níu af hverjum tíu 
telja mikil tækifæri til verðmæta-
sköpunar í starfsemi sem tengist 
nýtingu jarðvarma hér á landi. Þá 
eru nærri 84 prósent jákvæð gagn-
vart nýtingu jarðvarma.

Þetta kemur 
fram í könnun 
sem Capacent 
Gal lup gerði 
fyrir Gekon ehf. 
í síðasta mán-
uði. „Könnunin 
er hluti af starfi 
gagnaöflunar-
hóps íslenska 
jarðvarma-
klasans,“ segir 

Hákon Gunnarsson, stofnandi og 
framkvæmdastjóri Gekon. Hópur-
inn er einn af tíu sem halda utan um 
samstarf í klasanum. Frumniður-
stöður þeirra verða kynntar í apríl.

Niðurstöðurnar koma Ólafi G. 
Flóvenz, forstjóra Íslenskra orku-
rannsókna (ÍSOR), ekki á óvart 
enda jarðhiti notaður hér á landi á 
margvíslegan máta. Nægi þar að 
nefna heita vatnið sem notað sé til 
húshitunar og spari þjóðarbúinu 
tugmilljarða á ári. 

„Þarna erum við kannski búin 
að ná flestu því sem hægt er með 
hagkvæmum hætti,“ segir hann, 
en bendir á að heitt vatn megi svo 
einnig nota í margvíslegum iðnaði, 
landbúnaði og fiskeldi. „Þetta er 
spurningin um að finna þau tæki-
færi sem fyrir hendi eru. Fisk-
eldi virðist til dæmis dafna alveg 
þokkalega,“ segir hann og bendir 
á tilraunir til að ala hér heitsjávar-
tegundir.

Hvað varðar jarðhita til raforku-
framleiðslu segir Ólafur að miðað 
við spár um orkuverð og að teknu 
tilliti til talna sem Landsvirkjun 
hefur birt um þjóðhaglegan hagn-
að af starfsemi Landsvirkjun-
ar sé ljóst að þar séu tækifæri til 
verðmætasköpunar.

Eins segir Ólafur misskilning 
að nýting á jarðhitasvæðum geti á 

einhvern hátt gengið á rétt komandi 
kynslóða. Varmaforðinn á svæðinu 
sé slíkur að þótt ágangur virkjunar 
sé aðeins meiri en nemur endurnýj-
un á svæðinu sé það svo lítið að það 
skipti engu máli. 

Vissulega séu samt atriði sem 
leysa þurfi tengd þessum virkjun-
um. Þótt útblástur brennisteins-
vetnis sé ekki hættulegur þá sé 
hann kannski ekki heppilegur. „Það 
er vond lykt af þessu og þetta er því 
bara eitt af þessum verkefnum sem 
verður að leysa.“

Sama segir Ólafur eiga við jarð-
skjálfta sem stundum fylgi jarð-
varmavirkjunum. „Menn eru að 
fást við þetta víða um heim og 
finna leiðir til að draga úr þessu.“  
Ólafur segir hins vegar mikilvægt 
að umgangast landið af virðingu 
á þessum athafnasvæðum. „Menn 
eiga að búa svo um hnútana að verði 
ákveðið að hætta þá eigi menn að 
geta gengið þannig frá landinu að 
röskunin verði nær ósýnileg.“

Könnunin sýnir að rúm fjögur 
prósent setja sig upp á móti nýtingu 
jarðvarma.  olikr@frettabladid.is

Jarðvarminn 
býður mörg 
góð tækifæri
Ný könnun sýnir að níu af hverju tíu telja mikil 
tækifæri fólgin í nýtingu jarðvarma. Forstjóri ÍSOR 
segir mikilvægt að umgangast landið af virðingu.

ÓLAFUR G. 
FLÓVENZ

Í SVARTSENGI 80 prósent kvenna eru jákvæð gagnvart nýtingu jarðvarma og 88 
prósent karla, að því er fram kemur í nýrri könnun. Fimmtán prósent kvenna láta sig 
málið engu skipta, en bara átta prósent karla.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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frá kr. 29.900* 20. mars 
11. apríl

* Flug á mann aðra leið með sköttum kr. 29.900

Kanarí 
Tenerife

Heimsferðir bjóða flugsæti eingöngu á frábæru verði aðra leiðina til 
Kanarí eða Tenerife 20. mars. 
Einnig flugsæti eingöngu til Kanarí aðra leiðina 11. apríl. 

Stökktu til Kanaríeyja frá kr. 79.900 
Verð m.v. 2-4 í herbergi/stúdíó/íbúð í 8 nætur 20. mars.

VIÐSKIPTI Horn fjárfestingafélag, 
dótturfélag Landsbankans, verður 
ekki skráð á hlutabréfamarkað á 
næstunni eins og til stóð. Stefnt er 
að því að taka ákvörðun um fram-
tíð Horns á næstu vikum.

Í tilkynningu Landsbankans 
kemur fram að bankinn telji óvíst 
að hann mundi ná því markmiði 
sínu að selja 80 til 90 prósenta hlut 
í félaginu á skömmum tíma með 
skráningu í Kauphöllina. Því hafi 
bankinn ákveðið að kanna fleiri 
leiðir varðandi sölu á Horni.

Enn fremur segir að bankinn 
leggi áherslu á að hámarka virði 

eignarhluta sinna í félögum. Þá 
sé stefnt að því að draga úr vægi 
hlutabréfaeignar í félögum í 
ótengdum rekstri á efnahagsreikn-
ingi bankans.

Heildareignir Horns eru um 
30 milljarðar króna og er eigið 
fé félagsins um 24 milljarðar. 
Meðal eigna félagsins eru Intr-
um Justitia, 3,95 prósenta hlutur 
í Eimskipi, 12,5 prósent hlutur í 
Eyri Invest og 49,9 prósenta hlut-
ur í Promens.

Samkvæmt formlegum áætlun-
um Kauphallarinnar er gert ráð 
fyrir sjö nýskráningum á þessu 

ári þótt einhverjar þeirra kunni að 
dragast fram á næsta ár. Horn átti 
að vera fyrst í þessum eða næsta 
mánuði en flestar nýskráninganna 
áttu að vera haust. Í desember síð-
astliðnum fór fyrsta nýskráning 
félags í Kauphöllina eftir banka-
hrun fram þegar Hagar voru 
skráðir á markað. - mþl

Landsbankinn fellur frá fyrirætlunum um að skrá Horn í Kauphöllina:

Horn ekki á markað á næstunni

Viðhorf til nýtingar og 
verðmætasköpunar
Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) 
ert þú gagnvart nýtingu jarðvarma á 
Íslandi?
 Fjöldi Hlutfall
Mjög jákvæð(ur) 349 42,7%
Frekar jákvæð(ur)  337  41,1%
Hvorki né      97  11,8%
Frekar neikvæð(ur)  31  3,8%
Mjög neikvæð(ur)  4  0,5%

Hversu mikil eða lítil tækifæri telur 
þú vera til verðmætasköpunar í starf-
semi sem tengist nýtingu jarðvarma 
á Íslandi?
 Fjöldi Hlutfall
Mjög mikil tækifæri  307  40,2%
Frekar mikil tækifæri  372  48,7%
Hvorki né      75  9,8%
Frekar lítil tækifæri  9  1,1%
Mjög lítil tækifæri  1  0,2%

 Heimild: Gekon/Capacent Gallup

FRAKKLAND, AP Marine Le Pen, 
dóttir þjóðernissinnans Jean 
Marie Le Pen, hefur tryggt sér 
nægilega margar undirskriftir til 
þess að geta boðið sig fram í for-
setakosningum í næsta mánuði.

Þar keppir hún við Nicolas 
Sarkozy, núverandi forseta, sem 
undanfarið hefur reynt að höfða 
til þjóðernissinna í von um að ná 
þar atkvæðum.

Samkvæmt nýjustu skoðana-
könnunum er Sarkozy spáð sigri í 
fyrri umferð forsetakosninganna. 
 - gb

Hollande spáð sigri:

Marine Le Pen 
fer í framboð

Er gæludýr á þínu heimili?
Já 44,2%
Nei 55,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Var rétt hjá Alþingi að herða 
gjaldeyrishöftin?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN

milljarðar eru 
eigið fé Horns 
en heildareignir 

nema um 30 milljörðum. 

24



www.volkswagen.is

FRELSI TIL AÐ 
FERÐAST 

Volkswagen Tiguan sportjeppi eyðir aðeins 5,8 l á hverja 100 km.

Í Volkswagen Tiguan sameinast fullkomið fjórhjóladrif, sparneytin dísilvél og einstakir aksturseiginleikar  

sem veita þér algjört ferðafrelsi. Hægt er að velja mismunandi útfærslur og má þar nefna Sport & Style fyrir 

þá sem vilja sportlega hönnun eða Track & Sport fyrir þá sem vilja meiri torfæruakstur.  

Tiguan er með 2.0TDI, 140 hestafla dísilvél sem nýtir BlueMotion tæknina frá Volkswagen þar sem áhersla 

er lögð á lágmarks eyðslu eldsneytis og hámarks umhyggju fyrir umhverfinu. Kynntu þér kosti Volkswagen 

Tiguan og veittu þér sannkallað frelsi til að ferðast.

Tiguan kostar aðeins frá

5.590.000 kr. 

Græn bíla�ármögnunLandsbankans

410 4800
landsbankinn.is

63.088 kr. á mánuði í 84 mánuði miðað við 30% útborgun og græna bílafjármögnun 
Landsbankans. Óverðtryggðir, breytilegir vextir. Ekkert lántökugjald.
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is

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

E
ngum þarf að koma á óvart að Alþingi hafi enn og aftur 
þurft að herða á gjaldeyrishöftunum á skyndifundi í 
fyrrakvöld. Það var fyrirsjáanlegt að þegar einu sinni 
hefðu verið sett gjaldeyrishöft leitaði markaðurinn sér 
að leiðum framhjá þeim og þess vegna þyrfti sífellt að 

stoppa í götin, ættu höftin á annað borð að halda. Þetta er dapur-
leg staðreynd, en því miður lítt umflýjanleg.

Íslenzka krónan er ekki not-
hæfur gjaldmiðill á frjálsum 
markaði. Án hafta fellur hún 
eins og steinn. Það er orðið 
tímabært að reyna að skapa ein-
hverja samstöðu um að horfast í 
augu við þá staðreynd.

Umræðan um gjaldmiðils-
málin er annars einkennileg. 

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sagði á flokksstjórnar-
fundi Samfylkingarinnar um síðustu helgi að það sem helzt ógn-
aði stöðugleika og hagfelldri þróun efnahagsmála á Íslandi væri 
krónan. Framtíðarskipan gjaldmiðilsmála skipti öllu máli um 
það hvort tækist að tryggja kaupmátt launa, viðunandi vaxta-
stig og atvinnutækifæri. Forsætisráðherrann talaði fyrir þeirri 
skýru stefnu síns flokks að stefna að upptöku evru með aðild að 
Evrópusambandinu. 

Þetta gagnrýndu stjórnarandstöðuþingmenn. Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, skammaði for-
sætisráðherrann fyrir að tala niður krónuna. Sjálfur nýbúinn 
að halda ráðstefnu um hugsanlega upptöku Kanadadollars í stað 
hennar. Illugi Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, tók 
í sama streng og sagði yfirlýsingar ráðamanna veikja krónuna. 
Hann hefur sjálfur margoft látið í ljós efasemdir um að búandi 
sé við krónuna til framtíðar.

Flestir hugsandi stjórnmálamenn átta sig nefnilega á því að 
krónan er ónýt. Það gera þeir Sigmundur Davíð og Illugi alveg 
áreiðanlega. Sömuleiðis átta flestir sig á því að við eigum ekki 
kost á öðrum gjaldmiðli til skamms tíma. En forsenda þess að 
hægt sé að lifa með krónunni næstu árin og losa hana jafnvel úr 
gjaldeyrishöftum er að við séum með skýra áætlun um hvernig 
við ætlum að taka upp annan gjaldmiðil.

Þar stendur hnífurinn í kúnni. Um nærtækasta planið, það sem 
Jóhanna Sigurðardóttir lýsti á flokksstjórnarfundinum, ríkir 
engin samstaða, hvorki innan ríkisstjórnarinnar né á Alþingi. 
Hugmyndir eins og sú að taka upp einhliða gjaldmiðla ríkja sem 
Ísland á í miklu minni viðskiptum við en evrusvæðið og afsala 
sér þar með einnig einhliða öllu valdi yfir peningamálastefnunni, 
einkennast af raunveruleikaflótta.

Forsætisráðherra minnti í ræðu sinni á að á næstu vikum 
verður gefin út ýtarleg skýrsla Seðlabankans um kosti Íslands í 
gjaldmiðilsmálum. Þverpólitísk nefnd allra þingflokka og aðila 
vinnumarkaðarins á að leitast við að ná samstöðu um stefnu í 
peningamálum landsins. 

Illu heilli er ekki hægt að leyfa sér að vera bjartsýnn á að slík 
samstaða finnist. Sennileg niðurstaða af áframhaldandi skorti á 
sameiginlegri sýn á gjaldmiðilsmálin er að við sitjum áfram uppi 
með krónuna – og höftin.
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HALLDÓR
Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Nú þegar vinna við rammaáætlun er 
á lokametrunum er farið að gæta 

óþreyju hjá mörgum. Ástæða þess að 
málið hefur tekið lengri tíma en áætlað 
var er einfaldlega hversu viðamikið það 
er og að við viljum gæta þess á öllum stig-
um að vinna faglega að málinu og fylgja 
réttri stjórnsýslu.

Það var í júlí síðastliðnum að verk-
efnisstjórn 2. áfanga rammaáætlunar 
skilaði lokaskýrslu sinni. Mikilvægt er 
að hafa í huga að í skýrslunni er ekki að 
finna flokkun þeirra virkjunarkosta sem 
verkefnisstjórnin hafði til skoðunar, en 
í lögum nr. 48/2011 um rammaáætlun er 
mælt fyrir um að virkjunarkostir séu 
flokkaðir í orkunýtingarflokk, biðflokk 
eða verndarflokk og lagðir þannig fram á 
Alþingi í formi þingsályktunartillögu.

Á grundvelli tillagna verkefnisstjórnar 
voru virkjunarkostirnir flokkaðir hver 
í sinn flokk. Við þá vinnu nutum við lið-
sinnis formanns verkefnisstjórnarinnar 
og formanna þeirra fjögurra faghópa sem 
störfuðu í verkefnisstjórninni. Í kjölfarið 
voru samin drög að þingsályktunartillögu 
sem síðan var sett í lögbundið opið 12 
vikna umsagnarferli. 

Alls bárust 225 umsagnir og í samræmi 

við 5. gr. laganna um rammaáætlun á að 
gæta varúðarsjónarmiða þegar umsagn-
ir eru metnar og tillaga til þingsins 
ákveðin. 

Heyrst hafa þær raddir að réttast 
væri að leggja einfaldlega fyrir Alþingi 
sem þingsályktunartillögu skýrslu 
verkefnisstjórnarinnar. Það er hins 
vegar ekki hægt skv. lögum þar sem 
að í henni er ekki að finna flokkun á 
virkjunarkostunum.

Þá hafa aðrir bent á að nærtækast væri 
að leggja fyrir Alþingi drögin sem lögð 
voru fram í umsagnarferlinu. Ef sú leið 
væri farin værum við um leið að hafa 
að engu umsagnarferlið og færum jafn-
framt á svig við Árósasamninginn sem 
kveður á um aukna þátttöku almennings í 
ákvarðanatöku í umhverfismálum. 

Vinna við rammaáætlun hefur staðið 
yfir allt frá árinu 1999 og á öllum stig-
um málsins hefur verið lögð áhersla á 
að vinna málið eins vel og faglega og 
framast er kostur. Tilgangur vinnunnar 
er að vega og meta það hvernig orku-
vinnsla næstu ára og áratuga geti þróast 
með heildarhagsmuni að leiðarljósi, svo 
sátt náist á milli sjónarmiða nýtingar og 
verndar. 

Vel skal vanda
Ramma-
áætlun

Oddný G. 
Harðardóttir
iðnaðarráðherra

Svandís 
Svavarsdóttir
umhverfisráðherra

Krónukvabb
Þingmenn minnihlutans á Alþingi 
hafa undanfarið gert alvarlegar 
athugasemdir við málflutning stjórnar-
liða um íslensku krónuna. Sagði Illugi 
Gunnarsson meðal annars á þingi í 
gær að áhyggjuefni væri að ráðamenn 
töluðu um krónuna líkt og hana yrði 
ekki hægt að nota til frambúðar. Þá 
lét Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður Framsóknar-
flokksins, þau orð falla á 
mánudag að orð forsætis-
ráðherra um helgina, um val-
kosti í gjaldeyrismálum væru 
„óforsvaranleg“, enda hefði 
gjaldmiðill „ekkert annað 
en trúverðugleikann“.

Ímyndarvandi
Já, heyr heyr! Það yrði agalegt ef 
eitthvað yrði til þess að kasta rýrð á 
orðspor og trúverðugleika íslensku 
krónunnar. Þessi minnsti sjálfstæði 
gjaldmiðill heims má að vísu ekki 
við því að nokkuð sé sagt um hann, 
en ímyndarherferð sakar varla. Var 
ekki farið í hressilegt og uppbyggilegt 
ímyndarátak til að porra íslensku 

bankana upp þegar á móti blés? 
Það má kannski byggja á því góða 
verki í krónuherferðinni.

Fyrst með fréttirnar
Eitt af helstu slagorðum Nýja 

Íslands er gegnsæ 
stjórnsýsla. Vigdís 

Hauksdóttir, Framsóknarflokki, er 
brautryðjandi í þeim efnum þar sem 
hún flutti í gær glóðvolgar fréttir á 
Facebook af stöðunni í stjórnarskrár-
málum, sitjandi á nefndarfundi þar 
sem fulltrúar úr stjórnlagaráði voru 
mættir. Upplýsingaflæðið var að 
vísu fullsnarpt fyrir smekk meirihluta 
nefndarinnar og forseta Alþingis 
sem lýsti því yfir að Vigdís hefði með 

því gerst brotleg við þing-
sköp. Vigdís hélt þó fram 
sakleysi sínu og sagðist 
hafa verið beitt ofbeldi í 
þessu máli. Jahá! Aldrei 
má maður ekki neitt.

thorgils@frettabladid.is

Ekki kemur á óvart að herða 
hafi þurft gjaldeyrishöftin:

Haftakrónan
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Mörgum þykir ríkja tryllt öld 
– ófriðaröld – á Íslandi og 

raunar víðar í heiminum, ef út í þá 
sálma er farið. Hér á landi er hver 
höndin uppi á móti annarri og reiði, 
tortryggni og vanlíðan er áberandi, 
enda höfum gengið um dimman 
dal svika, þjófnaðar og lyga. Fáir 
bera traust til Alþingis og kirkju, 
tveggja elstu stofnana þjóðarinn-
ar, sem hafa skapað þetta land 
ásamt tungunni sem gerir okkur 
að Íslendingum. Og nú slæ ég var-
nagla: 

Með þessum orðum er ekki 
verið að ýta undir þjóðernishroka 
og því síður þjóðernisstefnu. Virð-
ing fyrir landi, þjóð og tungu á 
ekkert skylt við þjóðernishroka 
og þjóðernisstefnu. Það er í besta 
falli misskilningur og í versta falli 
þjóðlygi að halda slíku fram. Hver 
einstaklingur á rétt á óskoraðri 
virðingu sem ekki má skerða og 
mikilvægasta hlutverk ríkisvalds-
ins er að virða og vernda þennan 
rétt sérhvers einstaklings – eða 
eins og segir í fyrstu grein stjórn-
arskrár Þýskalands frá 23. maí 
1949: „Die Würde des Menschen 
ist unantastbar. Sie zu achten und 
zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.“

Mannvirðing
Það er engin tilviljun að Þjóðverj-
ar settu þessi orð í fyrstu grein 

stjórnarskrár sinnar árið 1949, en 
í því landi var kynt undir mannfyr-
irlitningu í skjóli falskenninga um 
yfirburði hins hvíta kynstofns, Arí-
anna. Þjóðernisvitund og þjóðern-
isstefna eiga ekkert sameiginlegt. 
En það er ekki aðeins sérhver ein-
staklingur, sem á rétt á óskoraðri 
virðingu og ekki má skerða, heldur 
sérhver þjóð og sérhver þjóðtunga. 
Til þess voru Sameinuðu þjóðirnar 
stofnaðar 1945 sem hafa nú um 200 
þjóðríki innan vébanda sinna.

Í mannréttindayfirlýsingu SÞ 
segir, „að allir séu jafnbornir til 
virðingar og óafsalanlegra rétt-
inda sem er undirstaða frelsis, 
réttlætis og friðar í heiminum“. 
Óskoruð mannréttindi og ósnert-
anleg mannvirðing er grundvöllur 
að jafnrétti og friði og þetta skal 
standa: Hver einstaklingur á rétt 
á óskoraðri virðingu sem ekki má 
skerða og allir eru jafnbornir til 
virðingar – og þá er það sagt.

Alþingi
En hvað má til varnar verða 
vorum sóma þegar alþingismenn 
eru eins og götustrákar sem hró-
past á við hæstaréttarlögmenn 
og skammir og svívirðingar eru 
daglegt brauð í sölum Alþingis. 
Það sem til þarf er siðbót í land-
inu. Það er hlutverk kirkjunnar, 
skólanna og ekki síst heimilanna 
í landinu. Menning íslensku þjóð-
arinnar er kristin menning og auk 
Alþingis er þjóðkirkjan, skólarn-
ir og ekki síst heimilin mikilverð-
ustu stofnanir ríkisins. Það þýðir 
hins vegar ekki að ganga skuli á 
réttindi þeirra sem eru annarrar 
trúar eða telja sig trúlausa, því að 
allir eiga jafnan rétt til virðing-

ar og mannréttinda án tillits til 
kynþáttar, litarháttar, kynferðis, 
tungu, trúar, skoðana, þjóðern-
is, uppruna, eigna, ætternis eða 
annarra aðstæðna, eins og segir í 
mannréttindayfirlýsingu SÞ.

Íslensk tunga
Sem gamall barnakennari í 
íslensku vil ég enn og aftur minna 
á, að íslensk tunga er það sem 
gerir OKKUR að Íslendingum og 
með íslenskri tungu höfum við 
mótað sögu landsins – eða eins og 
Snorri Hjartarson lýsir svo vel í 
ljóði sínu Land þjóð og tunga sem 
er óður til þessarar heilögu þrenn-
ingar og á erindi við íslensku þjóð-
ina nú, ekki síður en áður:

Land þjóð og tunga, þrenning sönn 
og ein,
þér var ég gefinn barn á móðurkné;
ég lék hjá þér við læk og blóm og 
stein,
þú leiddir mig í orðs þíns háu vé.

Á dimmum vegi dýrð þín um mig 
skein,
í dögun þeirri er líkn og stormahlé
og sókn og vaka: eining hörð og 
hrein,
þú heimtar trúnað, spyr hver efnd 
mín sé.
 
Þú átt mig, ég er aðeins til í þér.
Örlagastundin nálgast grimm og 
köld;
hiki ég þá og bregðist bý ég mér
bann þitt og útlegð fram á hinsta 
kvöld.

Ísland, í lyftum heitum höndum ver
ég heiður þinn og líf gegn trylltri 
öld.

Vel má fallast á það með Stef-
áni Jóni Hafstein hér í blaðinu 

10. mars sl. að ekki sé heppilegt að 
kjósa Ólaf Ragnar Grímsson for-
seta Íslands í sumar. Þótt honum sé 
margt vel gefið getur hann aldrei 
orðið annað en í mesta lagi forseti 
lítils meirihluta þjóðarinnar, síst 
af öllu eftir atburði síðustu miss-

era. Það sem við þörfnumst hins 
vegar er samstöðuafl og samein-
ingartákn, maður sem getur end-
urvakið þann frið um Bessastaði 
sem ríkti áður en Ólafur Ragnar fór 
að búa þar. Það merkir ekki endi-
lega að forseti þurfi að vera kosinn 
með miklum meirihluta atkvæða, 
þótt það væri til bóta ef þess væri 
kostur, heldur að hann verði strax 
vel viðunandi og fljótlega vinsæll 
meðal þeirra sem kjósa hann ekki. 
Vigdís Finnbogadóttir hlaut aðeins 
þriðjung atkvæða þegar hún var 
kosin fyrst, en hún ávann sér fljótt 
álit og virðingu sem gerði hana að 
sannkölluðum þjóðhöfðingja. Hún 
reyndist vera rétt val.

Vafalaust geta margir leyst þetta 
verkefni en ég hef sérstaklega einn 

mann í huga, og það er Pétur Gunn-
arsson rithöfundur. Hann hefur 
aldrei verið virkur í stjórnmálum 
og er afar ólíklegur til að blanda 
sér í pólitísk ágreiningsefni. Ég 
veit ekki einu sinni hvaða flokk 
hann hefur kosið að undanförnu og 
hef ekki hugmynd um hvort hann 
er með eða á móti aðild Íslendinga 
að Evrópusambandinu. Við Pétur 
erum engir einkavinir, enda veit ég 
ekki hvort hann er til í kosningabar-
áttu; á það verður að reyna. En ég 
þykist þekkja hann nógu vel til að 
vita að hann hafi víðsýni til að láta 
kjörna fulltrúa kjósenda eða kjós-
endur sjálfa um að taka ákvarðanir 

um slíkt. Hann er einkar viðfelld-
inn maður, glaðvær á hljóðlátan 
hátt og sérstaklega fyndinn eins 
og þeir vita sem hafa lesið bækur 
hans um uppvöxt Andra Haralds-
sonar. En hann getur líka átt til 
að vera talsvert landsföðurlegur 
þegar það á við. Hann er rótfastur 
í íslenskri menningu sem atvinnu-
rithöfundur um áratugi, og hann 
hefur komið að félags- og stjórn-
arstörfum, meðal annars sem for-
seti Rithöfundasambands Íslands. 
Sömuleiðis skiptir það máli að eig-
inkona Péturs, Hrafnhildur Ragn-
arsdóttir prófessor við Menntavís-
indasvið Háskóla Íslands, mundi 
ekki sóma sér miður sem húsfreyja 
á Bessastöðum en Pétur í húsbónda-
hlutverkinu.

Vafalaust geta margir leyst þetta verkefni 
en ég hef sérstaklega einn mann í huga,  
og það er Pétur Gunnarsson rithöfundur. 

Land, þjóð og tunga Frið um Bessastaði
Forsetaembættið

Gunnar 
Karlsson
fyrrum prófessor í 
sagnfræði

Menning

Tryggvi 
Gíslason
fv. skólameistari

ÍReykjavík býr alls konar fólk og 
borgaryfirvöld fagna þeim fjöl-

breytileika. Sumir þurfa á miklum 
stuðningi samfélagsins að halda í 
sínu lífi, aðrir minni en öll eigum 
við það sameiginlegt að þurfa á vel-
ferðarþjónustu að halda á einhverj-
um tímapunkti í lífi okkar.  

Velferðarsvið leggur áherslu á 

það að þegar fullorðið, sjálfráða 
fólk vill leita sér hjálpar hafi það 
val um hvar það fær þjónustu. Í 
þjónustu- og styrktarsamningum 
velferðarsviðs við þriðja aðila er 
sérstaklega kveðið á um að unnið 
skuli í samræmi við mannrétt-
indastefnu Reykjavíkurborgar, 
sem samþykkt var í borgarstjórn 
16. maí 2006. Undanfarin ár hefur 
verið lögð áhersla á aukið samstarf 
við notendur þjónustunnar, auk þess 
sem leitað hefur verið nýrra leiða 
í þjónustunni, m.a. með faglegum 
stuðningi við þriðja aðila frá sér-
fræðingum þjónustumiðstöðva vel-
ferðarsviðs.

Þegar samið er við þriðja aðila 
er fyrst og fremst horft til þess 
hvort starf viðkomandi fyrir-
tækja, félaga eða samtaka sé virkt 

og skili árangri fyrir þá einstak-
linga sem þangað velja að sækja 
sér hjálp. Þá er vert að benda á að á 
vegum mannréttindaráðs er starf-
andi starfshópur sem er ætlað að 
gera tillögu að skýrum ákvæðum 
um mannréttindi utangarðsfólks 
og fíkla í Reykjavík svo að tryggja 
megi að þjónusta við þennan hóp 
verði í samræmi við mannréttinda-
stefnu Reykjavíkurborgar.

Tryggjum mannréttindi.
Þau trúfélög og/eða lífsskoðunar-
félög sem velferðarsvið styrkir 
hafa óskað eftir styrkjum vegna 
verkefna í þágu fullorðins fólks. 
Þessi félög vinna nauðsynlegt og 
mjög óeigingjarnt starf í þágu sam-
félagsins, en það þýðir ekki að þau 
séu hafin yfir gagnrýni eða að þau 
séu undanskilin aðhaldi. Þess vegna 
var tillögu VG um að setja á lagg-
irnar starfshóp til að vinna reglur 
um samskipti velferðarsviðs við 

trúar- og lífsskoðunarfélög hafnað 
en í stað þess var samþykkt tillaga 
um að velferðarsvið upplýsi:

a) hvernig almennu eftirliti er 
háttað með félögum sem talist geta 
til trúfélaga og/eða lífsskoðunar-
félaga og eru með þjónustu-/ styrkt-
arsamninga við sviðið

b) og hvernig auka megi eftir-
fylgni vegna ákvæða í þjónustu-
samningum um að unnið skuli í 
samræmi við mannréttindastefnu 
Reykjavíkurborgar.

Meginhlutverk velferðarráðs 
er að vera eftirlitsaðili með þeirri 
þjónustu sem Reykjavíkurborg veit-
ir. Það eftirlit tökum við mjög alvar-
lega og munum fylgjast áfram náið 
með þeim árangri sem þessi þjón-
usta er að ná og hvernig hún er 
framkvæmd.

Fjölbreytileiki kallar 
á fjölbreytt úrræði

Samfélagsmál

Björk 
Vilhelmsdóttir
formaður velferðarráðs

Kristín Heiða 
Helgadóttir
varaformaður 
velferðarráðs

Velferðarsvið leggur áherslu á það að 
þegar fullorðið, sjálfráða fólk vill leita 
sér hjálpar hafi það val um hvar það fær 
þjónustu.
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Vinnumálastofnun hefur und-
anfarin misseri efnt til fjöl-

margra verkefna til að stuðla að 
virkni fólks í atvinnuleit, skapa 
því tækifæri til að mennta sig, 
auka vinnufærni og takast á við 
verkefni sem eru uppbyggileg 
hvatning til atvinnuþátttöku nú 
þegar eða síðar þegar atvinnu-
tækifærum fjölgar.

Fjölbreytni úrræða sem á sér vart 
fordæmi
Erfitt atvinnuástand og atvinnu-
leysi hefur mikið verið til umfjöll-
unar frá hausti 2008 enda ástand-
ið framandi í samfélagi þar sem 
jafnan hafa verið til störf fyrir 
alla sem vilja og geta unnið. 
Tölur um atvinnuleysi verða þó 
ekki umfjöllunarefni mitt hér, 
heldur sú öfluga uppbygging fjöl-
breyttra tækifæra fyrir atvinnu-
leitendur til að styrkja stöðu sína 
sem átt hefur sér stað síðustu ár 
og ég held að eigi sér vart for-
dæmi. Þetta hefur krafist víð-
tækrar samvinnu og virkrar þátt-
töku fjölmargra aðila, en ekki síst 
öflugrar forystu Vinnumálastofn-
unar þar sem verkefni eru skipu-
lögð og þeim fylgt eftir. Þar hefur 
byggst upp mikil þekking á þessu 
sviði, þar er yfirsýn um atvinnu-
ástand, fjölda atvinnuleitenda og 

aðstæðna innan hópsins sem er 
forsenda þess að skilgreina mark-
hópa og skipuleggja vinnumark-
aðsúrræði við hæfi hvers og eins.

Staðan erfiðust fólki með stutta 
skólagöngu að baki
Að missa vinnuna er áfall. Að vera 
í atvinnuleit og koma alls staðar 
að lokuðum dyrum er skelfilegt 
og það er illt veganesti fyrir ungt 
fólk sem ætlar að stíga sín fyrstu 
skref á vinnumarkaði að vera alls 
staðar hafnað. Erfiðust er staða 
þeirra sem hafa skemmsta skóla-
göngu að baki. Um helmingur 
atvinnuleitenda hefur ekki lokið 
neinu námi eftir grunnskóla og 
um 75% þeirra sem eru 25 ára og 
yngri. Áhersla hefur verið lögð á 
vinnumarkaðsúrræði sem taka 
mið af þessari staðreynd.

Í samfélaginu ríkir almennt 
mikill skilningur á nauðsyn þess 
að bregðast við þessu ástandi. 
Það er ómetanlegt hvað stofnanir 
ríkisins, sveitarfélög, félagasam-
tök og fyrirtæki hafa verið reiðu-
búin til þátttöku í þeim fjölmörgu 
átaksverkefnum sem efnt hefur 
verið til í þessu skyni og það sýnir 
sig að þegar allir leggjast á eitt er 
árangurinn vís.

Í ársbyrjun 2010 hófst stór-
átakið Ungt fólk til athafna í kjöl-
far ákvörðunar stjórnvalda um 
að verja 1,3 milljörðum króna 
til að skapa tækifæri fyrir fólk 
án atvinnu til starfa, menntun-
ar eða annars konar virkni með 
áherslu á úrræði fyrir ungt fólk 
og aðgerðir til að bregðast við 
langtímaatvinnuleysi. Sett var 

það markmið að aldrei skyldu líða 
meira en þrír mánuðir frá því að 
einstaklingur missti starf þar til 
honum væri boðið starf, náms-
tækifæri, starfsþjálfun eða þátt-
taka í öðrum verkefnum og náð-
ist það markmið fáum mánuðum 
síðar. Frá því að átakið hófst til 
ársloka 2011 höfðu ráðgjafar hitt 
um 5.000 unga atvinnuleitendur 
og af þeim höfðu um 3.000 verið 
skráðir af atvinnuleysisskrá sem 
telst mjög góður árangur. 

Í ljósi góðrar reynslu af verk-
efninu Ungt fólk til athafna voru 
aldursmörk fyrir þátttöku hækk-
uð í 29 ár og jafnframt ýtt úr vör 
nýju átaksverkefni gegn lang-
tímaatvinnuleysi undir heitinu 
ÞOR – þekking og reynsla, fyrir 
fólk á aldrinum 30-70 ára. Frá 
upphafi átaksins í ágúst 2010 til 
ársloka 2011 höfðu um 7.500 tekið 
þátt í verkefninu og var þá hátt 
í helmingur þeirra kominn með 
starf eða farinn í nám og skráður 
af atvinnuleysisskrá. 

Brottfall úr námi virðist minna en 
gengur og gerist
Samstarfsverkefni ríkisstjórn-
arinnar og aðila vinnumarkað-
arins, Nám er vinnandi vegur, 
hófst árið 2011 til að bregðast 
við langtímaatvinnuleysi með 
hvatningu og auknum tækifær-
um fyrir atvinnuleitendur til að 
hefja nám. Með góðu samstarfi 
við skólastjórnendur tókst að 
tryggja skólavist öllum sem eftir 
því leituðu og fullnægðu inntöku-
skilyrðum haustið 2011 og skapa 
námstækifæri fyrir um 1.000 

atvinnuleitendur í framhaldsskól-
um, frumgreinadeildum, háskól-
um og framhaldsfræðslu. Skilyrði 
var að þátttakendur hefðu verið 
án atvinnu í hálft ár eða lengur. 
Þessir einstaklingar fengu náms-
vist í eina önn án þess að missa 
rétt til atvinnuleysisbóta, upp-
fylltu þeir kröfur um ástundun, 
en bætur féllu síðan niður hygðust 
þeir halda náminu áfram. Rúm-
lega 900 manns hófu nám í haust á 
grundvelli átaksins. Af þeim hópi 
eru yfir 800 sem ákváðu að halda 
áfram námi á vorönn sem bend-
ir til að brottfall þessara einstak-
linga úr námi sé jafnvel minna en 
almennt gengur og gerist.

Atvinnutengd vinnumarkaðs-
úrræði reynast árangursrík
Nú er hafið nýtt átaksverkefni 
atvinnurekenda, sveitarfélaga, 
stéttarfélaga og ríkisins gegn 
langtímaatvinnuleysi undir slag-
orðinu Vinnandi vegur sem var 
kynnt nýlega á atvinnumessu í 
Reykjavík. Fyrirhugað er að hafa 
sambærilega atvinnumessu á Suð-
urnesjum. Sérstök áhersla verð-
ur lögð á þann hóp atvinnuleit-
enda sem verið hefur án atvinnu 
í eitt ár eða lengur, ekki síst þann 
hóp sem er að ljúka rétti sínum 
til atvinnuleysisbóta á þessu ári. 
Með samvinnu við sveitarfélög, 
stofnanir og fyrirtæki standa 
vonir til að unnt verði að ráða um 
1.500 manns af atvinnuleysisskrá 
í ný starfstengd vinnumarkaðsúr-
ræði um allt land. 

Tölur Vinnumálastofnunar sýna 
að atvinnutengd vinnumarkaðs-

úrræði reynast stórum hópi fólks 
greið leið inn á vinnumarkað-
inn. Á ársgrundvelli eru um 63% 
atvinnuleitenda sem taka þátt í 
slíkum úrræðum farin af atvinnu-
leysisskrá þremur mánuðum eftir 
að þátttöku lýkur og hefur þá 
ýmist boðist áframhaldandi starf 
á viðkomandi vinnustað eða nýtt 
starf annars staðar. 

Uppbyggilegar atvinnuleysis-
bætur
Verkefnin sem ég hef nefnt byggj-
ast á því að atvinnuleysisbætur 
nýtist á uppbyggilegan hátt og 
komi samfélaginu öllu að gagni. 
Með því að skapa aukin tæki-
færi til náms eða starfsþátttöku, 
kynna þau og hvetja fólk til þátt-
töku mynda atvinnuleysisbæturn-
ar nokkurs konar grunn að bjart-
ari framtíð fólks eins og hefur svo 
sannarlega sýnt sig í átakinu Nám 
er vinnandi vegur. Starfstengdu 
úrræðin byggjast á sömu hugsun 
því atvinnurekendur sem fjölga 
hjá sér störfum og leggja þann-
ig átakinu lið geta ráðið fólk af 
atvinnuleysisskrá í tiltekinn tíma 
en bæturnar ganga upp í launa-
kostnað og mæta þannig stofn-
kostnaði vegna starfsins.

Framhald síðar …
Hér hefur verið lýst í stuttu máli 
nokkrum þeirra verkefna sem 
unnið er að á sviði vinnumiðlun-
ar og vinnumarkaðsúrræða fyrir 
atvinnuleitendur. Starfið er þó 
miklu umfangsmeira og mun ég 
gera því betri skil í annarri grein 
sem birtist á næstu dögum.

Þegar allir leggjast á eitt er árangur vís

Fyrirhuguð stækkun Land-
spítala hefur nokkuð verið í 

umræðunni að undanförnu. Mikið 
púður hefur farið í staðsetninguna 
við Hringbraut sem ákveðin var 
fyrir rúmum áratug. Á meðan sjón-
ir beinast aðallega að þessu atriði 
fer minna fyrir annarri en afar 
brýnni umræðu. Hún snertir mál-
efni sjúklinga.

Á blóðlækningadeild Landspítala 
við Hringbraut, sem er eina sér-
hæfða blóðlækningadeild landsins, 
dvelst fólk sem haldið er ýmsum 
illkynja blóðsjúkdómum á borð 
við hvítblæði og eitlakrabbamein. 
Sjúklingarnir eiga það flestir sam-
eiginlegt að vera mjög ónæmis-
bældir og því gríðarlega viðkvæm-
ir fyrir ýmiss konar sýkingum, oft 
í kjölfar þess að hafa gengist undir 
stífar lyfjameðferðir. 

Í hópi þeirra sem vísað er til 
blóðlækningadeildar er fólk sem 
hefur nýlega fengið erfiðar frétt-
ir um að það sé haldið sjúkdómum 

á borð við bráðahvítblæði og þarf 
strax að hefja stranga lyfjameð-
ferð. Aðrir sjúklingar eru veru-
lega ónæmisbældir vegna síns 
sjúkdóms eða meðferðar og þurfa 
að dveljast í varnareinangrun til 
að verja þá gegn utanaðkomandi 
sýkingum. Þá kemur á deildina 
fólk með sýkingu sökum ónæmis-
bælingar sem oft kallar á sérstaka 
einangrun, svokallaða smitgát til 
að koma í veg fyrir að smit ber-
ist í aðra sjúklinga deildarinnar. 
Á deildinni eru jafnframt fram-
kvæmdar háskammta krabba-
meinslyfjameðferðir með eigin 
stofnfrumuígræðslu sem hefur 
bætt verulega árangur meðferðar 
ýmissa illkynja blóðsjúkdóma og 
krefst varnareinangrunar í tölu-
verðan tíma eftir meðferðina. 

Af ofan sögðu ætti öllum að 
vera ljóst að deild sem þessi ætti í 
nútímanum að búa við þær aðstæð-
ur að geta boðið öllum upp á einbýli 
með sér salernis- og sturtuaðstöðu. 
Því miður búum við ekki við það í 
dag þótt starfsfólk geri sitt besta 
til að mæta kröfum um fyrsta 
flokks aðbúnað og þjónustu við 
þennan viðkvæma sjúklingahóp. 

Á blóðlækningadeild eru fjórtán 
rúm. Þar af eru sex á einbýlum en 
á tveimur þeirra er engin sturtu-
aðstaða. Það þýðir að viðkomandi 
sjúklingar þurfa að fara fram á 
gang til að komast í sturtu, sem er 
ekki ákjósanlegt. Ekkert fordyri er 
inni á herbergjunum, sem æskilegt 
væri vegna sótthreinsunarmála. Þá 
deila tvö tvíbýli salerni, sem þýðir 

að allt að fjórir sjúklingar nota þá 
eitt salerni. Oft kemur sú staða 
upp að vegna sýkingarhættu mega 
sjúklingar ekki deila salerni sem 
skapar mjög erfiðar og óásættan-
legar aðstæður á deildinni. 

Stefnan á blóðlækningadeild 
er að tryggja öllum einbýli sem 
á þurfa að halda. Í þeim hópi eru 
sannarlega einstaklingar sem 
nýlega hafa greinst með illvíga 
sjúkdóma og glíma við það áfall 
auk þess að standa frammi fyrir 
strangri meðferð. Þó eru dæmi um 
að nýgreindir einstaklingar þurfi 
að deila sjúkrastofu með mjög 
veiku fólki vegna þess að einbýl-
um er ekki til að dreifa. 

Aðrir sjúklingar, sem sumir 
hverjir eru mikið veikir, liggja 
langa legu á deildinni. Aðstæður 
fyrir þá og aðstandendur þeirra 
eru ekki eins og best verður á 
kosið. Sjúkraherbergin eru lítil og 
þrengsli og plássleysi eru hluti af 
daglegum veruleika sjúklinga og 
venslafólks þeirra sem gjarnan vill 
eiga þess kost að verja sem mest-
um tíma með hinum sjúku. 

Í umræðu um stækkun Land-
spítala er að okkar mati brýnast 
að gefa gaum að aðstæðum sjúk-
linga. Stærri Landspítali snýst alls 
ekki um neitt pjatt heldur fyrst og 
fremst um meðferð og öryggi sjúk-
linga. Brýnt er að stækkun spítal-
ans verði að veruleika til þess að 
mæta þeim kröfum sem nútím-
inn gerir til þessara þátta. Hversu 
lengi geta sjúklingarnir okkar 
beðið? 

Stærri spítali er ekki pjatt 
heldur nauðsyn

Forsetakosningar eru á marg-
an hátt spegilmynd af virkni 

lýðræðis. Álitsgjafar og leiðara-
höfundar íslenskra fjölmiðla hafa 
stundum fjallað um forsetakosn-
ingar erlendis í niðrandi tón og 
gjarnan með viðurnefninu „rúss-
nesk“ kosning.  

Yfirleitt er þá átt við að valda-
maður nær yfirburðakosningu 
með bolabrögðum og misnotkun 
ríkisfjölmiðla m.a. með því að úti-
loka aðra frambjóðendur frá fjöl-
miðlum og keyra þess í stað skoð-
anamyndandi áróður.

En því miður gerist þetta einn-
ig á Íslandi. T.d. í forsetakosn-
ingunum árið 2004 fengu fram-
bjóðendur engan aðgang að RÚV. 
Íslensku ríkisfjölmiðlarnir notuðu 
tugi klukkustunda í að útvarpa og 
sjónvarpa fótboltalýsingum en 
gátu ekki séð af nokkrum mín-
útum fyrir íslenskar forsetakosn-
ingar.

Engin umfjöllun fór fram á RÚV 
annað en margendurteknar skoð-
anakannanir sem hömruðu á yfir-
burðastöðu sitjandi forseta. For-
setinn var eini frambjóðendinn í 
þeim kosningum sem fékk aðgengi 
að ríkisfjölmiðlinum í gegnum 
embætti sitt á Bessastöðum.

Það var síðan ekki fyrr en 

kvöldið fyrir kjördag sem hald-
inn var einn umræðufundur fram-
bjóðenda í sjónvarpssal, en á þeim 
tímapunkti var auðvitað þjóðin 
þegar búin að gera upp hug sinn 
en án þess að hafa kynnst málefn-
um frambjóðenda með óhlutdræg-
um hætti.   

Dr. Dietrich Fischer, prófessor 
við friðarháskóla Evrópu í Aust-
urríki, lýsti viðtali við sig á RÚV 
fyrir forsetakosningarnar 2004 
með þessum orðum: Mér var tjáð 
að öllum þessum þáttum, sem 
voru kjarni umræðu minnar, hefði 
verið sleppt þegar hluti viðtalsins 
var sýndur í sjónvarpinu í kvöld. 
Ég verð að játa að ég er hneykslað-
ur. Þessi leið til að hindra frjálsa 
og opna umræðu minnir einna 
helst á herferðina í Júgóslavíu 
árið 1992 þar sem talsmanni frið-
ar, Milan Panic, var aftrað frá að 
kynna friðarstefnu sína fyrir kjós-
endum vegna þess að fjölmiðlum 
þar í landi var alfarið stjórnað af 
stuðningsmönnum þáverandi for-
seta landsins, Slobodan Milosevic.

Bréf Dr. Fischer má lesa í heild 
á vefnum forsetakosningar.is.

Í kjölfar þess að tilboði RÚV í 
sýningarrétt á fótbolta var hafn-
að, hafa tugir klukkustunda fallið 
úr dagskráráætlun RÚV fyrir maí 
og júní.

Nú er því kjörið tækifæri fyrir 
útvarpsstjóra að venda kvæði í 
kross og tryggja með óhlutdrægri 
og vandaðri umfjöllun að árs-
ins 2012 verði ekki minnst vegna 
„rússneskra“ forsetakosninga á 
Íslandi.

Hvatning til út-
varpsstjóra

Atvinnumál

Guðbjartur 
Hannesson 
velferðarráðherra

Nýr Landspítali

Hlíf 
Steingrímsdóttir
yfirlæknir 
blóðlækningadeildar 
LSH

Kristjana G. 
Guðbergsdóttir
deildarstjóri á 
blóðlækningadeild LSH

Forsetaembættið

Ástþór Magnússon
forsetaframbjóðandi

525 8000
www.bilaland.is
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Þann 29. febrúar birtist í Frétta-
blaðinu grein eftir Hjörleif 

Finnsson, heimspeking og þjóð-
garðsvörð, þar sem vangaveltur 
um Náttúruminjasafn Íslands eru 
viðraðar. Umfjöllun um Náttúru-
minjasafn Íslands er þakkarverð 
og ljóst að greinarhöfundur hefur 
áhuga á safninu. 

Náttúran og fræðslan um hana
Nálgunin við náttúruminjasafnið 
í Kalkútta er áhugaverð, helst 
vegna þess að þar lýsir greinar-
höfundur því sem öll náttúru-
minjasöfn bjóða gestum sínum 
upp á: sýnishornum úr náttúrunni. 
Sýningar náttúruminjasafna eru 
yfirleitt tvenns konar, annars 
vegar föst sýning sem oftast er 
virðuleg eins og sú rykfallna 
sem greinar höfundur nefnir, hins 
vegar tímabundnar þemasýning-
ar sem greinarhöfundur gæti hafa 
farið á mis við meðan á heimsókn-
inni stóð. Óvíst er hvað hugmynda-
fræði nýlenduherra liðinna tíma 
og löngun og vilji Vesturlandabúa 
til að drottna yfir umhverfi sínu 
snertir enn ómótað Náttúruminja-
safn Íslands á 21. öld. Fyrri aldir 
höfðu í för með sér mikla mögu-
leika fyrir náttúruminjasöfn, 
enda engar reglur sem takmörk-
uðu öflun muna og aðgangur safn-
anna að náttúruminjum því góður. 
En hvað breyttist? Hafa náttúru-
minjasöfn dregið úr söfnun? Nei, 
því fer fjarri. Ef skoðuð eru söfn 
grannþjóða Íslands kemur annað í 
ljós. Sýna menntakerfi grannþjóð-
anna náttúruminjasöfnum minni 
áhuga en fyrr? Nei, skipulagðar 
heimsóknir nemendahópa þykja 
ómissandi í fræðslu um einmitt 
náttúruna.

Staðreyndin er sú að þó svo að 
fróðlegt og skemmtilegt sé að 
ganga um náttúruna er lítill hluti 
hennar aðgengilegur almenningi 
í raun. Greinarhöfundur hefur 
eflaust hugmyndir um hvernig 
almenningur gæti kynnt sér til 
dæmis fiska sem lifa á meira dýpi 
en sem nemur tveimur metrum 
úti í náttúrunni, fugla sem fólk 
sér sjaldnast nema úr fjarlægð 
og krefst þjálfunar að greina eða 
jarðfræðifyrirbrigði sem ekki 
hver sem er þekkir. Þetta gera 
náttúruminjasöfnin í þágu almenn-
ings. Þau færa náttúruna heim í 
hús og kynna hana almenningi. 

Eflaust hefur greinarhöfundur 
líka hugmyndir um hvernig færa 
mætti þá sem ekki komast fyrir 
eigin atbeina út í náttúruna. Er 
náttúran kannski ekki fyrir þann 
þjóðfélagshóp? Fyrir náttúru-
minjasöfnum er það fólk hluti 
almennings og hefur rétt á að 
skoða náttúruminjar.

Náttúruminjasafn Íslands
Greinarhöfundur nefnir rétti-
lega að Náttúruminjasafn Íslands 
hafi fræðslu- og miðlunarhlut-
verk, en rangt er að stofnunin hafi 
fyrst og fremst þessu hlutverki 
að sinna, helsta hlutverk hennar 
er að vera safn. Þá vakna eflaust 
spurningar, svo sem: Hvað er safn 
og hvað gerir safn? Söfn safna 
munum, greina þá, skrá og varð-
veita. Menningarlegi þátturinn, 
sem greinarhöfundur talar um, 
er afrakstur ferlisins sem safn-
munurinn gengur í gegnum áður 
en hægt er að fræða nokkurn um 
hann.

Rannsóknir Náttúruminjasafns-
ins beinast að náttúruminjum sem 
verða að safnmunum, ekkert er 
loðið þar. Fagfólk náttúruminja-
safna, sem sinnir munum safn-
anna, er að langmestu leyti sér-
fræðingar á sviði flokkunarfræði 
og skiptir litlu hvort um ræðir dýr, 
plöntur eða jarðfræðilega muni, 
allt þarf að greina áður en ákvörð-
un um framtíðardvöl munarins 
liggur fyrir.

Þegar greinarhöfundur fjallar 
um náttúrufarsrannsóknir ætti 
hann ef til vill að staldra við. 
Fleiri stofnanir en Náttúrufræði-
stofnun Íslands sinna náttúrufars-
rannsóknum, til dæmis Hafrann-
sóknastofnun, Veiðimálastofnun, 
Veðurstofan, náttúrustofurnar, 
Íslenskar orkurannsóknir og allar 
þykja þarfar.

Ef ekki er lengur þörf fyrir 
náttúruminjasöfn sem starfa eftir 
aldalöngum hefðum, og gefist 
hafa vel hingað til, hvað á þá við 
um önnur söfn eins og Þjóðminja-
safn Íslands? Má með sömu rökum 
segja að gestum þess nægi að 

finna sér gömul hús og skoða þau 
og innviði þeirra, nú eða gamlar 
rústir og róta svolítið sjálfir til til-
breytingar? Listasöfn eru þá held-
ur ekki þörf, almenningur getur í 

staðinn fengið sér viðeigandi áhöld 
og lagt stund á eigin listsköpun. 

Framtíðin
Engum dylst sú ömurlega staða 
sem Náttúruminjasafn Íslands er 
í. Veigamikill þáttur í vandræð-
um þess er einmitt skortur á hús-
næði sem hýst getur stofnun er 
á að sinna þeim þáttum sem lög 
um safnið segja til um. Greinar-
höfundur þarf ekki að samsinna 
stefnu náttúruminjasafna í starf-
semi sinni, hins vegar missir 
greinin marks þar sem hann virð-
ist ekki hafa kynnt sér hlutverk, 
tilgang og starf náttúruminjasafna 

almennt svo og Náttúruminjasafns 
Íslands.

Náttúruminjasöfn eru ekki 
bara sýningar á munum úr nátt-
úrunni. Þau eru setur þekking-
ar og vísinda, enda er ekki nema 
örlítill hluti safneignar þeirra 
til sýnis. Náttúruminjasöfn eiga 
þakkir skildar fyrir þátt sinn í 
þeirri þekkingu sem til staðar er 
um náttúruna. Þau veita innsýn 
í hið liðna með hinni miklu söfn-
un náttúruminja sem orðið hefur 
fyrir atbeina þeirra síðustu tvær 
til þrjár aldir. Það sem sést í nátt-
úrunni í dag er óvíst að verði til 
staðar á morgun.

Náttúruminjasafn Íslands – Tímabært?
Náttúruminjasafn

Georg Friðriksson
starfsmaður 
Náttúruminjasafns 
Íslands

Náttúruminja-
söfn eru ekki bara 

sýningar á munum úr 
náttúrunni. Þau eru setur 
þekkingar og vísinda …
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+260.000.000

Tvöfaldur fyrsti vinningur stefnir í 240 milljónir og Ofurpotturinn 

stefnir í 260 milljónir. Ekki gleyma að vera með! Fáðu þér miða 

fyrir klukkan fimm í dag á næsta sölustað eða á lotto.is

Tvöfaldur
1. vinningur
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Talsvert er enn óunnið í barátt-
unni gegn kynþáttafordómum 

á Íslandi.“
Þetta er niðurstaða Kynþátta-

fordómanefndar Evrópuráðsins og 
hún rataði á forsíðu Fréttablaðs-
ins sem aðalfrétt þriðjudagsins 21. 
febrúar 2012. Og hvaða ásteytingar-
steinar eru efstir á baugi hjá nefnd-
inni? „Í fyrsta lagi skuli múslímar 
á Íslandi fá land og leyfi til að reisa 
þar moskur.“

Það eru á 13. ár síðan undirritað-
ur gekk á fund þáverandi borgar-
stjóra, Ingibjargar Sólrúnar Gísla-
dóttur, með þáverandi formanni 
Félags múslíma á Íslandi, Salmanni 
Tamimi, sem lagði þá fram umsókn 
um lóð undir mosku. Nú að liðnum 
meira en 12 árum hafa múslímar 
enn ekki fengið land undir mosku. 
Ýmsar skýringar og aðallega ekki-
skýringar hafa verið á sveimi. 

Ljóst er að kynþáttafordómar 
ýmissa kjörinna fulltrúa og emb-
ættismanna hafa staðið í vegi 
fyrir framgangi málsins og tafið 
eðlilega afgreiðslu þess. Þetta er 
orðin sagan endalausa og er höfuð-

borginni og þjóðinni til háborinnar 
skammar.

Í áliti Kynþáttafordómanefndar 
eru íslensk stjórnvöld í öðru lagi 
hvött til að ljúka lagasetningu um 
bann við mismunun vegna kynþátt-
ar og misréttis.  

Árin hafa liðið og umsókn Félags 
múslíma á Íslandi velkst um í borg-
arkerfinu, og margir hafa orðið til 
að afvegaleiða eðlilega umræðu 
og afgreiðslu málsins. Á meðan 
hafa önnur trúfélög fengið sínar 

umsóknir afgreiddar. Þar má nefna 
Rússnesku rétttrúnaðarkirkjuna, 
búddista, Votta Jehóva og Ásatrúar-
félagið. En múslímar, sem telja nú 
þegar um 750 manns, sitja á hak-
anum.

Kynþáttafordómar, íslamófóbía 
(hræðsla við trúarbrögðin Íslam) 
og rasismi af einum og öðrum 
toga, eiga sér víða vaxtarreit. Það 
eru misvel leyndir fordómar hjá 
borgarfulltrúum, embættismönn-

um og starfsliði borgarinnar sem 
tafið hafa afgreiðslu þessa máls á 
óeðlilegan hátt. Nú er svo komið að 
þessi mismunun hefur vakið athygli 
þeirra sem fara með mannréttinda-
mál í Evrópu, það er Evrópuráðsins. 

Kynþáttafordómanefndin hefur 
sent frá sér álit sem er rautt spjald, 
ekki bara fyrir borgaryfirvöld held-
ur fyrir þjóðina alla. Okkar allra er 
skömmin á meðan þetta mál hefur 
ekki fengið farsælan endi.

Ég treysti því að borgarstjóri og 

skipulagsyfirvöld afgreiði málið nú 
tafarlaust og verði við þeirri mann-
réttindakröfu sem borist hefur 
einnig frá Evrópuráðinu og verið 
sett í forgang af hálfu þess. 

Krafan er að Félag múslíma á 
Íslandi fái land og leyfi til að reisa 
hér mosku þar sem þeir geti iðkað 
trú sína, í samræmi við Mannrétt-
indasáttmála Evrópu. 

Krafan um mosku í Reykjavík er 
mál okkar allra.

Kynþáttafordómanefndin hefur sent frá 
sér álit sem er rautt spjald, ekki bara fyrir 
borgaryfirvöld heldur fyrir þjóðina alla. 

Okkar allra er skömmin á meðan þetta mál hefur 
ekki fengið farsælan endi.

Norðmenn ráða yfir gríðar-
miklum olíu- og gasauðlind-

um. Engu að síður sáu Norðmenn 
ástæðu til að fagna í nóvember síð-
astliðnum þegar birtar voru nið-
urstöður olíu- og gasrannsókna á 
Jan Mayen hryggnum. Olíumála-
stofnun Noregs, sem kippir sér 
ekki upp við hvað sem er, gaf út 
tilkynningu um óvæntar og spenn-
andi niðurstöður. Nýlega upplýsti 
svo Orkustofnun að rannsóknir 
olíuleitarfélaganna TGS og VBPR 
hefðu staðfest að olíu væri að finna 
á Drekasvæðinu. Það eru góðar 
vonir um að olía eða gas séu þar í 
vinnanlegu magni. 

Eins og Stöð 2 greindi frá á 
sínum tíma telur Terje Hagevang, 
helsti sérfræðingur Norðmanna 
um Jan Mayen hrygginn, að þar sé 
að finna álíka verðmæti í olíu og 
gasi og finnast í Noregshafi. Norð-
menn hafa þegar leigt borskip til 
að framkvæma rannsóknarboran-
ir við Jan Mayen þarnæsta sumar 
en samkvæmt rannsóknum Sagex 
olíufélagsins frá 2006 er megnið af 
þeim svæðum sem líklegust eru til 
að geyma olíu- og gaslindir innan 
íslenskrar lögsögu.

Kálið er ekki sopið þótt í ausuna 
sé komið. En ef þetta gefur Íslend-
ingum ekki tilefni til að vera bjart-
sýnir er slíkt tilefni vandfundið.

Aðstæður
Margt hefur breyst frá því að fyrst 
kviknuðu vonir um að olía og gas 

kynnu að leynast á Drekasvæð-
inu. Eldsneytisverð hefur hækkað 
gríðarlega. Nú er því hafin nýting 
á olíulindum sem áður töldust ekki 
hagkvæmar. Tækniframfarir á 
undanförnum árum hafa auk þess 
gert olíuvinnslu á miklu dýpi mun 
vænlegri en áður.

Samkvæmt útboðslýsingu Orku-
stofnunar vegna olíuleitar á Dreka-
svæðinu er hafdýpi yfir áhugaverð-
um leitarsvæðum yfirleitt á bilinu 
1.000 til 1.500 metrar (Sagex 2006). 
Slíkt dýpi er ekki vandamál. Það 
þyrfti að nota fljótandi borpall en 
botnfastir borpallar teljast hvort 
eð er ekki hagkvæmir ef dýpi fer 
mikið yfir 120 metra. Fljótandi bor-
pallar eru því algengir. Þeir hafa 
auk þess þann kost að vera færan-
legir. Fimmta kynslóð færanlegra 
flotpalla, sem varð til árið 1998, 
nýtist til borunar á yfir 2.500 metra 
dýpi og sjötta kynslóð er hönnuð 
fyrir meira en 3.000 metra dýpi. 
Borskip geta svo borað á allt að 
3.700 metra dýpi.

Hafdýpi segir auk þess ekki alla 
söguna. Við samanburð á borhol-
um er litið til þess hversu langt er 
niður að lindinni. Í því sambandi 
er dýpið á Drekasvæðinu minna en 
víða annars staðar.

Og þótt veður geti verið válynd 
suður af Jan Mayen eru aðstæður 
víða miklum mun verri. Á Norður-
sjó er veðurfar mjög erfitt. Raun-
ar er ölduhæð á Drekasvæðinu 
almennt mun minni en við Noreg 
og á Mexíkóflóa ganga reglulega 
yfir gríðarlega öflugir fellibyljir. 
Þar eru yfir 4.000 borpallar.

Hvenær?
Norðmenn boruðu fyrst eftir olíu 
sumarið 1966 án árangurs. Sum-
arið 1969 fannst svo risaolíulind 

sem hlaut nafnið Ekofisk. 1971 
var farið að dæla olíu beint í skip 
og tveimur árum síðar, þegar búið 
var að koma upp olíugeymi, skilaði 
lindin stórum hluta gjaldeyristekna 
landsins.

Frá 1969 hafa orðið gríðarlegar 
framfarir við leit og vinnslu. Jarð-
lög eru kortlögð með tvívíðum, þrí-
víðum og fjórvíðum hljóðbylgju-
mælingum. Nú er hægt að leigja 
borpalla á borð við Eirík rauða 
og Leif Eiríksson sem sigla um 
allan heim og gata hafsbotninn á 

allt að 3.000 metra dýpi. Hinn víð-
förli Leifur hefur á undanförnum 
árum m.a. borað við Noreg, Angóla, 
Tyrkland og Grænland. E.t.v. er 
tímabært að Leifur skili sér heim 
til Íslands.

Þótt fyrr hefði verið
Rannsóknir TGS og VBPR, sem 
getið var um í upphafi, voru unnar 
að frumkvæði fyrirtækjanna 
sjálfra en vísindamennirnir voru á 
leið til Grænlands og fengu leyfi til 
að kanna Drekann í leiðinni. Orku-
stofnun bendir á að hinar jákvæðu 
niðurstöður berist seint fyrir útboð 
sérleyfa sem nú stendur yfir og 
lýkur 2. apríl.

Það er áhyggjuefni að stjórnvöld 
skuli ekki hafa undirbúið útboðið 
með því að láta vinna rannsóknir 
í tæka tíð. Fyrir tveimur árum fór 
ég í fundaferð um landið og benti 
á mikilvægi þess að ráðast í slíkar 

rannsóknir sem fyrst. Hvernig sem 
útboðið á Drekasvæðinu fer er mik-
ilvægt að Orkustofnun fái öflugan 
stuðning og hvatningu stjórnvalda 
vegna olíuleitar.

Ríkisolíufélag
Stofnun ríkisolíufélags hefði ýmsa 
kosti. Halldór Þorkelsson sérfræð-
ingur hjá PWC hefur bent á að 
stofnun slíks félags sé til þess fall-
in að laða að fjárfesta en jafnframt 
er æskilegt að byggja upp þekkingu 
á olíumálum í landinu. Slík þekking 

gæti orðið mjög verðmæt jafnvel 
þótt við yrðum óheppin með Dreka-
svæðið, t.d. ef af vinnslu yrði við 
Grænland og Færeyjar (eða annars 
staðar við Ísland).

Hjá Orkustofnun og í iðnaðar-
ráðuneytinu var á sínum tíma 
hugað að stofnun ríkisolíufélags 
og fyrir fáeinum árum samþykktu 
fulltrúar allra flokka sem þá áttu 
sæti á Alþingi, nema VG, heimild 
til stofnunar slíks félags samhliða 
áformum um fyrsta Drekaútboðið. 
Æskilegt væri að útvíkka þá heim-
ild enda var aðeins gert ráð fyrir 
félagi til að halda utan um vinnslu-
leyfi.

Ráðstafanir
Nauðsynlegt er að tryggja að þjóðin 
öll njóti góðs af því ef olía og gas 
finnast í íslenskri lögsögu. Ríkis-
olíufélag er liður í því. En einn-
ig væri skynsamlegt að undirbúa 

hvernig farið yrði með hugsanleg-
an ávinning af olíu- og gasvinnslu. 
Það er kostur að setja slíkar reglur 
án þess þrýstings sem getur mynd-
ast á síðari stigum. Þar mætti einn-
ig líta til Noregs þ.a. byggður verði 
upp sjóður sem háður yrði tak-
mörkunum til að koma í veg fyrir 
að stjórnmálamenn freistist til að 
eyða óhóflega og skapa þenslu. Þó 
ætti að sjálfsögðu að nýta ávinn-
inginn til að bæta kjör lands-
manna. Greiða undirstöðustéttum 
opinberra starfsmanna almennileg 
laun o.s.frv.

Áhrif
Okkur liggur á. Ef það finnast 
vinnanlegar olíu- eða gaslindir í 
íslenskri lögsögu hefði það sam-
dægurs mikil áhrif á hag lands-
manna. Vaxtakjör ríkisins myndu 
batna til muna og vaxtakostnað-
ur lækka. Það leyfir strax meiri 
útgjöld en ella, gerir Íbúðalánasjóði 
kleift að veita óverðtryggð lán á 
lágum vöxtum og leysa skuldavand-
ann. Hægt yrði að halda úti stöðug-
um og sterkum gjaldmiðli án verð-
tryggingar.

Norðursjávarolía og gas bjargaði 
á sínum tíma efnahag Bretlands og 
gerði Noreg að einu ríkasta landi 
heims. Smæð þjóðarinnar er kost-
ur því að brot af þeim kolefnisauð-
lindum sem grannþjóðir okkar hafa 
yfir að ráða gerir sama gagn fyrir 
Íslendinga.

Í því efnahagslega gjörninga-
veðri sem mun ríða yfir heiminn á 
næstu árum myndi slík viðbót við 
þær auðlindir sem Íslendingar eiga 
nú þegar tryggja velferð til fram-
tíðar.

Verum skynsöm og varfærin en 
leyfum okkur líka að vera bjartsýn. 
Það er fullt tilefni til þess.

Stofnun ríkisolíufélags

Opið bréf til borgarstjóra:
Mosku í Reykjavík - mál allra

Auðlindir

Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson
formaður 
Framsóknarflokksins

Nauðsynlegt er að tryggja að þjóðin öll 
njóti góðs af því ef olía og gas finnast í 
íslenskri lögsögu.

Trúmál

Sveinn Rúnar 
Hauksson
formaður Félagsins 
Ísland-Palestína

525 8000
www.bilaland.is
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Vélsleðasportið er minn heima-
völlur en undanfarin ár hefur 
hjólið verið að koma sterkar inn 

hjá mér, enda meira keppt á því held-
ur en á sleðunum og fjölbreyttari mögu-
leikar,“ segir Jónas Stefánsson, marg-
faldur Íslandsmeistari í SnoCross, sem 
fer fram á vélsleðum, og landsliðsmaður 
í Enduro, sem fer fram á mótorhjólum. 
„SnoCrossið sem var í gamla daga hefur 
alveg lagst af og við vorum að reyna að 
starta nýjum grundvelli með Sno End-
uro, reyna að fá menn til að halda áfram 
að keppa. Það tókst bara mjög vel. 
Fyrsta keppnin fór fram 4. febrúar og 
þar kepptu hátt í þrjátíu keppendur.“ 

Jónas er á leiðinni norður í land þar 
sem hann mun um helgina taka þátt í 
Mývatnsmótinu 2012, sem hann segir 
vera eina mestu mótorsportsveislu árs-
ins. Mótið hefst á föstudag og stendur 
fram á sunnudag og verður keppt meðal 
annars í Sno Cross Country og Ískrossi. 
„Í Ískrossinu er keppt á frosnum vötnum 
á mótorhjólum sem eru sérútbúin til að 
keyra á ís. Búinn er til hringur á ísnum 

sem hjólin keyra.“ segir Jónas. „Sno 
Cross Country, sem líka kallast Sno End-
uro, fer fram á vélsleðum og er þolakst-
ur á brautum sem lagðar eru í landslag-
inu.“ Dagskrá Mývatnsmótsins í heild er 
að finna á vefsíðunni jonni.is.

Jónas hefur keppt á vélsleða síðan 
2003 og á mótorhjóli frá 2004. Hann 
hefur þrisvar sinnum orðið Íslandsmeist-
ari í SnoCross og einnig tekið þrisv-
ar sinnum þátt á Heimsmeistaramóti í 
þeirri keppnisgrein fyrir Íslands hönd. 
„En ég hef aldrei verið í vinningssæti í Ís-
krossinu á Mývatnsmótinu,“ segir hann 
hlæjandi. „Bara svona verið með.“ 

Jónas slær síður en svo slöku við í 
sportinu þótt snjór og ís hverfi á braut. 
„Í sumar verða sex keppnir í Motocrossi 
og fjórar í Enduro Cross Country á hjól-
um,“ segir hann. „Sú fyrsta er snemma í 
maí og sú síðasta í byrjun september og 
þær verða víðs vegar um landið. Þetta 
eru langar keppnir, þolakstur á mótor-
hjólum eftir brautum sem lagðar eru í 
landslaginu. Það er mín helsta keppnis-
grein á hjólinu.”  ■ fsb 

HJÓLIÐ ALLTAF AÐ 
KOMA STERKAR INN
KEPPNISMAÐUR Jónas Stefánsson, þrefaldur Íslandsmeistari í SnoCross, er 
jafnvígur á vélsleða og mótorhjól. Hann er á leið norður í land þar sem hann 
tekur þátt í Mývatnsmótinu 2012 um helgina.

TIL Í SLAGINN
Bæði sleðinn og hjólið 
verða notuð á Mývatns-
mótinu um helgina þar 
sem Jónas tekur þátt 
í mörgum keppnis-
greinum.
MYND/ANTON

SNO CROSS 
COUNTRY
Ný grein sem er 
keyrð í fyrsta sinn 
til Íslandsmeistara 
í vetur

Þolakstur á sleðum

Brautir lagðar í 
landslaginu

Langar keppnir

DAGUR GUÐMUNDAR GÓÐA
Boðið verður upp á dagskrá í tengslum við dag Guð-
mundar biskups góða á Hólum í Hjaltadal á föstudag. 
Meðal viðburða má nefna tónlistaratriði og málþing 
um siðfræði. Dagskráin hefst klukkan 16. 
UPPLÝSINGAR | SÍMI 4536300.

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

I

Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.
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Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.mistyskor.is

Hugsaðu vel um fæturna

Sími 551 2070
Opið mán.-fös. 10-18.
Opið á laugard. 10-14.

Í meira en hálfa öld hafa milljónir manna 
um allan heim notað BIRKENSTOCK®  

sér til heilsubótar. Hvað um þig? 
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Kate Winslet í verðlaunaþáttum
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Að fara sem nordjobbari er 
ógleym anleg reynsla,“ segir Val-
dís Ösp Árnadóttir, starfsmaður 

hjá Nordjobb á Íslandi. „Nordjobbarar 
kynnast menningu og þjóð, læra nýtt 
tungumál, eignast fullt af nýjum vinum 
og öðlast einnig persónulegan þroska.“  

Allir á aldrinum 18 til 28 ára geta sótt 
um sumarstarf gegnum Nordjobb. Um-
sækjandi fær aðstoð við að finna vinnu 
og húsnæði í einhverju Norðurlandanna 
og auk þess heldur Nordjobb úti tóm-
stundastarfi.

Valdís segir Nordjobb góðan valkost 
fyrir íslensk ungmenni í dag þegar 
mikið sé um atvinnuleysi yfir sumar-
mánuðina. „Umsóknartímabilið er 
komið á gott skrið og mörg íslensk ung-
menni stefna á að finna sér vinnu á 
Norðurlöndunum í sumar. Umsóknar-
frestur er til 31. maí en í dag stöndum 
við einnig fyrir námskeiði fyrir þá sem 
stefna á að fara út sem nordjobbarar,“ 
útskýrir Valdís. Á námskeiðinu verður 
farið yfir hvernig gera má ferilskrá og 
hvað þarf að hafa í huga þegar flutt er 
til nýs lands.  Námskeiðið hefst klukkan 
16.30 í Húsi Norræna félagsins.

■ TRYGGVI GUNNARSSON 
23 ÁRA NEMI Í RAFMAGNSVERK-
FRÆÐI VIÐ HÍ 
FÓR SEM NORDJOBBARI TIL FINNLANDS 
SUMARIÐ 2011.
„Ég fór að vinna í úthverfi Helsinki, 
fyrst við garðyrkju og síðan við smíð-
ar. Þetta var í fyrsta skipti sem ég fór 
þetta lengi einn að heiman en ég fékk 
enga heimþrá, gleymdi mér bara í því 
að hafa gaman,“ segir Tryggvi sem 
var tæpa þrjá mánuði úti. Hann kunni 
ekki stakt orð í finnsku þegar hann fór 
út en bjargaði sér á ensku. „Finnska 
er ekki auðvelt tungumál en ég lærði 
orð og orð hjá vinnufélögunum. Nor-
djobb bauð líka upp á smá tungumála-
kennslu.“ Tryggvi leigði íbúð í miðri 
Helsinki með sex öðrum strákum til 
að byrja með en flutti svo á stúdenta-
garðana í Espo. Hann vann til klukkan 
fjögur á daginn og fór í ferðir með 

Nordjobb hópnum, meðal annars til 
Tallin í Eistlandi. „Ég var eini Íslend-
ingurinn í Helsinki en í ferðinni hitti 
ég íslendinga sem voru annars staðar 
í Finnlandi. Ég held ennþá sambandi 
við krakkana sem ég kynntist úti, bæði 
nordjobbara og strákana sem ég leigði 
með,“ segir Tryggvi og mælir með því 
að eyða sumri sem nordjobbari. „Já, 
hiklaust! Ekki til að safna peningum 
kannski en til að safna reynslu. Mér 
fannst til dæmis hressandi að taka lest 
í vinnuna á morgnana, það er eitthvað 
sem maður á ekki að venjast á Íslandi.“

■ ÁSA KRISTÍN EINARSDÓTTIR
22 ÁRA NEMANDI Í MÁLVÍSINDUM Í HÍ
FÓR SEM NORDJOBBARI TIL SVÍÞJÓÐAR 
SUMARIÐ 2010.
„Ég fór að vinna með öldruðum í Stokk-
hólmi. Ég talaði ekki sænsku áður en 
las og æfði mig sjálf áður en ég fór út. 
Þetta var „eldgosasumarið mikla“ og 
fólki fannst spennandi að ég kæmi frá 
Íslandi. Ég sat oft bara heilu dagana og 
spjallaði við gamla fólkið og lærði auð-
vitað mikið á því,“ segir Ása. Hún kunni 
vel við sig í Stokkhólmi. 

„Þetta er yndisleg borg. Ég hafði tæki-
færi til að ferðast um landið en ég var að 
langmestu leyti í borginni. Ég hafði uppi 
á tveimur íslenskum stelpum sem voru 
líka nordjobbarar og við vorum mikið 
saman, stunduðum kaffihúsin og kíktum 
í H&M,“ segir Ása og hlær. Spurð hvort 
hún hafi fengið heimþrá viðurkennir hún 
að erfitt hafi verið að fara frá mömmu.

„Þetta var í fyrsta skipti sem ég fór 
ein að heiman. Fyrstu vikuna grenjaði 
ég allan tímann en svo jafnaði ég mig. 
Ég man að ég fékk nett taugaáfall þegar 
ég þurfti fyrst að fara út í búð að kaupa 
í matinn og hringdi grátandi í mömmu. 
En svo lærði ég inn á þetta,“ segir Ása 
og hlær að minningunni. Hún segist 
betri manneskja fyrir vikið.

„Ég lærði bara svo margt og væri ekki 
sama manneskja og ég er í dag ef ég 
hefði ekki farið. Þetta er frábær reynsla 
til að læra að standa á eigin fótum. 
Henda sér bara út í djúpu laugina.“ ■ rat

STAÐIÐ Á EIGIN FÓTUM
AUKIN TENGSL Nordjobb hefur verið starfrækt frá árinu 1985 til að auka 
tengslin milli allra Norðurlandanna sem og að auka þekkingu á tungumálum 
þjóðanna og menningu. Allir á aldrinum 18 til 28 ára geta sótt um.

SPENNANDI
Valdís Ösp Árnadóttir, 
verkefnisstjóri hjá Nor-
djobb á Íslandi segir 
sumarvinnu gegnum 
Nordjobb spennandi 
valkost fyrir ungmenni 
í dag þar sem atvinnu-
leysi sé talsvert yfir 
sumarmánuðina.
MYND/STEFÁN

LÆRDÓMSRÍKT
Tryggvi Gunnarsson var 
nordjobbari í Finnlandi.
MYND/STEFÁN

YNDISLEGT
Ása Kristín Einars-
dóttir var nordjobbari í 
Svíþjóð.
MYND/HAG

HEILLANDI 
HÖFUÐBORG
Ása Kristín Einars-
dóttir vann eitt 
sumar í Stokkhólmi 
gegnum Nordjobb.
NORDICPHOTOS/GETTY

FÓLK|FERÐIR

■ HEILRÆÐI Fyrir sólarlanda-
ferð er gott að aðgæta hvort 
nokkuð í farangri hafi gleymst. 
Nauðsynlegir smáhlutir eru sól-
arvörn, plástur, verkjalyf, töflur 
við brjóstsviða, lítil skæri, 
flöskuupptakari, flísatöng, 
vörn gegn moskító-flugum og 
bakteríudrepandi krem gegn 
húðsýkingum. Þeir sem neyta 
lyfja daglega ættu að pakka 
nokkurra daga skammti í litlar 
umbúðir og hafa í handfarangri.

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

lindesign.is
sendum frítt

Nánari upplýsingar á utivist.is 
eða í síma 562 1000

Höldum Páska í Dalakofanum.  
Gönguskíðaferð
Jeppaferð á eigin jeppum

NÝ SENDING AF  
SPARIKLÆÐNAÐI

Útsalan að klárast en meiri lækkun

Skipholti 29b • S. 551 0770

NAUÐSYNLEGIR 
SMÁHLUTIR



Kynningarblað Græn bílafjármögnun, 
fjármögnun á eldri bílum, Ferrarisafn og Batmanbílar.
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&FJÁRMÖGNUN

Hið nýja safn, sem kostaði um 18 millj-
ónir evra að reisa, tengir saman nútíð 
og fortíð. Annar hluti safnsins stend-

ur á rústum hússins sem Enzo Ferrari fædd-
ist í árið 1898. Hús hans og verkstæði hafa verið 
endurbyggð í upprunalegri mynd en við hlið 
þess stendur hinn hluti safnsins, stórglæsileg 
nútímaleg bygging úr gulu áli sem er einkenn-
islitur Modena borgar og bakgrunnur í merki 
Ferrari.

Hinn nýi sýningarsalur var hannaður af 
breskum arkitektum frá Future Systems. Í 
honum er að finna allt það markverðasta úr 

lífi Enzo Ferrari auk þess sem farið er yfir sögu 
fyrirtækisins. Gamlir Ferraribílar spila stóran 
þátt í sýningunni og eru á við góð listaverk.

Þó Enzo Ferrari sé í forgrunni er einn-
ig fjallað um hvernig Modena borg varð mið-
stöð fyrir önnur ofurbílamerki á borð við 
Maserati, Pagani og De Tomaso. Meðal bíla 
á sýningunni má nefnda Alfa Romeo 40-60 
frá 1914, Alfa Romeo RL Super Sport Mille 
Miglia frá 1927 og Alfa Romeo Bimotore af 
árgerð 1935. 

Heimasíða safnsins er www.museocasa-
enzoferrari.it.

Nýtt safn tileinkað Enzo Ferrari
Safnið Museo Casa Enzo Ferrari opnaði í Modena á Ítalíu um síðustu helgi. Safnið er tileinkað 
Enzo Ferrari, hugmyndasmið Ferrari ofurbílsins. Safnið tengir saman fortíð og nútíð en þar er 
að finna bæði Ferrari bíla og aðra sportbíla sem tengjast svæðinu kringum Modena borg. 

Safnið samanstendur annars vegar af uppgerðu húsi sem var fæð-
ingarstaður Enzo Ferrari og hins vegar af nýtískulegum sýningarsal.

Hönnun nýja safnsins er mjög nýmóðins.

Til vinstri á myndinni er Maserati A6G/54 2000 af árgerðinni 1955 og í bak-
grunni er Stanguellini Junior.Glæsilegur 1948 Ferrari SpA 166 MM Barchetta Touring.

Ítölsk mótorhjólalögga skoðar Alfa Romeo Bimotore frá 1935. NORDICPHOTOS/GETTY

STÓRI BRÓÐIR FYLGIST MEÐ
Hjá Ford í Evrópu er verið að þróa rafeindakerfi sem gerir fólki kleift að læsa mörgum eiginleikum bílsins og 
takmarka með því hvers konar notkun og misnotkun hans. Er þetta hugsað sérstaklega fyrir foreldra ungmenna 
sem eru að aka sína fyrstu metra á götunum og hafa oft afar háleitar skoðanir á eigið ágæti sem ökumenn. 
Með búnaðinum og sérstakri fjarstýringu sem honum fylgir geta foreldrar til dæmis takmarkað hámarkshraða 
bílsins og hljóðstyrk frá hljómtækjum. Ford B-Max bílar sem koma munu á markað frá og með haustinu verða með 
þessum búnaði sem nefnist „MyKey-System“ en einnig verður möguleiki á að setja búnaðinn í aðra bíla.
Frá þessu er greint á vef Félags íslenskra 
bifreiðaeigenda www.fib.is.

Ford B-Max kemur á markað í 
haust og verður útbúinn 
MyKey-System.

HAGTÖLUR BÍLGREINA
Bílgreinasambandið tekur í hverjum mánuði saman hagtölur bílgreina. 
Þannig var í febrúar síðastliðnum verð á bílavarahlutum 7,3% hærra en í 
sama mánuði í fyrra og viðgerðarkostnaður hafði hækkað um 11,7%.
Rekstrarkostnaður ökutækja hafði hækkað um 6,3% á einu ári og kaupverð 
ökutækja um 6,4%. Á sama tíma hækkaði vísitala neysluverðs um 6,6%.
Á vefnum www.bgs.is er að finna ýmsan fróðleik, fréttir og tengla á 
áhugaverðar vefsíður.

Á vef Bíl-
greinasam-
bandsins er að 
finna ýmsar 
áhugaverðar 
upplýsingar.
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Hvar: Batman þættirnir
Hvenær: 1965-1968
Hönnuður: George Barris
Byggður á: 1955 Lincoln Futura

Sumir telja leðurblökubíllinn úr sjónvarps-
þáttunum um Leðurblökumanninn frá 7. 
áratugnum slái eftirbátum sínum að öllu leyti 
við. Bíllinn var að stærstum hluta byggður á 
hvítum, sportlegum hugmyndabíl frá Ford, 
Lincoln Futura Show Car, sem var frum-

sýndur á bílasýningunni í Chicago árið 1955. 
George nokkur Barris hafði yfirumsjón með 
breytingum bílsins fyrir þættina sem varð 
straumlínulagaðri og skrautlegri eftir að skipt 
var um húdd, púströrum bætt við og hann 
lakkaður svartur og rauður og merki Leður-
blökumannsins var límt á sitthvora hliðina. 
Þótt ótrúlegt kunni að virðast fékk Barris 
aðeins þrjár vikur til að breyta bílnum þar sem 
Fox flýtti framleiðslu þáttanna talsvert. Hann 
birtist bandarískum sjónvarpsáhorfendum 
árið 1966 og sló samstundis í gegn.

Fararskjóti Leðurblökumannsins
Nú styttist óðum í frumsýningu Dark Knight Rises, þriðju og síðustu kvikmyndar Christophers Nolan um ævintýri Leðurblökumannsins. Alls kyns 
tryllitækjum bregður fyrir eins og vænta má og þar á meðal endurbætt bifreið svarta riddarans sem hefur tekið miklum breytingum í áranna rás.

Batman Forever.

Batman and Robin.

Helsti aukabúnaður: Bíllinn er meðal annars 
búinn fjaðurbúnaði undir sætum sem skýtur 
farþegum upp í loftið þegar hætta steðjar að, 

reykvél, ratskjá og innbyggðum múrbrjót til 
að brjóta niður hurðir eða veggi. 

Hvar: Batman og Batman Returns
Hvenær: 1989 og 1992
Hönnuður: Anton Furst
Byggður á: Chevrolet Impala

Leðurblökubíllinn fékk heldur betur andlits-
lyftingu í kvikmyndum leikstjórans Tims Burton, 
Batman og Batman Returns, í lok níunda 

áratugarins og byrjun þess tíunda. Anton Furst 
hafði umsjón með hönnun á sviðsmynd fyrri 
myndarinnar og bílsins og sótti innblástur í Art 
Deco stíl. Að þessu sinni var bíllinn byggður 
á tveimur gerðum Chevrolet Impala sem 
General Motors framleiddi á sjötta og sjöunda 
áratugnum, með vél úr nýrri gerð af Chevrolet 
og að viðbættri sérsmíðaðri ávalri yfirbyggingu 
sem gaf bifreiðinni tignarlegt yfirbragð.

Helsti aukabúnaður: Byssur að framan, eldvarpa að aftan, sprengjuvörpur, ratsjá, hlífðarskildir 
og flóttahylki.

Hvar: Batman Forever og Batman and 
Robin
Hvenær: 1995 og 1997
Hönnuður: Barbara Ling
Byggður á: Chevrolet Impala og svo 
Delahaye 165 og Jagúar D

Warner Bros. réði fyrrum gluggaskreytinga-
manninn Joel Schumacher til að leikstýra 
þriðju kvikmyndinni um Leðurblökumanninn 
árið 1995, Batman Forever. Ástæðan var mikil 
gagnrýni á þá dökku mynd sem Tim Burton 
dró upp af heimi ofurhetjunnar og var talin 
eiga þátt í dræmri miðasölu Batman Returns. 

Schumacher fékk það hlutverk að nálgast við-
fangsefnið á léttari og „áhorfendavænni“ hátt. 
Breytingarnar náðu meðal annars yfir leður-
blökubílinn sem Barbara Ling stýrði. Útkoman 
varð bíll búinn skrautlegum ljósabúnaði sem 
undirstrikaði ávalari línur og meira skraut og 
vindskeið sem átti að vísa í útlit leðurblaka 
(vængi og fleira) þótt sumum fyndist bíllinn 
minna frekar á reður á fjórum hjólum. Ling 
gerði breytingar á bílnum fyrir seinni mynd 
Schumachers (sem fólu meðal annars í sér 
lengri bíl) og byggði á Delahaye 165 sem 
Figoni et Falaschi framleiddi 1938 og Jagúar D 
kappakstursbíl frá miðjum sjötta áratugnum.

Helsti aukabúnaður: Ratskjár, byssur, 
sprengjuvörpur og dráttarkrókur sem skýst 

úr framanverðri bifreiðinni og gerir 
henni kleift að keyra lóðrétt 

upp byggingar.

Hvar: Batman Begins, Dark Knight og 
Dark Knight Rises
Ár: 2005, 2008 og 2012
Hönnuðir: Christopher Nolan og Nathan 
Crowley
Byggður á: Skriðdreka, Hummer og Lam-
borghini Murciélago

Christopher Nolan settist í leikstjórastól 
fimmtu myndarinnar um Leðurblökumanninn 
eftir að Schumacher gerði næstum út af við 
seríuna með innihaldslausu skrautsýningunni 
Batman and Robin. Nolan sá sér ekki annað 
fært en að byrja á byrjuninni með því að 
kanna fortíð Leðurblökumannsins í myndinni 
Batman Begins og nálgast viðfangsefnið á 

„raunsærri“ hátt en áður. Í takt við þá hug-
mynd hannaði Nolan nýjan og svartan 
kraftmikinn bíl alsettan hlífðarskjöldum í 
samvinnu við Nathan Crowley þar sem skrið-
drekar voru hafðir að fyrirmynd. Sjálfur hefur 
Crowley sagt Lamborghini Murciélago vera 
annan áhrifavald, að minnsta kosti á yfirbygg-
inguna, en Bruce Wayne, maðurinn á bakvið 
Leðurblökumanninn, sést einmitt aka á einum 
slíkum í myndinni. Bíllinn er svipaður að stærð 
og Hummer og búinn 350 kúbiktommu 
Chevrolet-vél sem skilar 500 hestöflum. „Skrið-
drekinn“ birtist í framhaldinu Dark Knight og 
ljósmyndir úr þeirri þriðju, Dark Knight Rises, 
gefa til kynna að illmennið Bane og skó-
sveinar hans muni líka aka á slíkum bílum.

Helsti aukabúnaður: Bíll-
inn er búinn byssum, hlífðarskjöldum, 
ratskjá og þotuhreyfli sem nota má til 

að láta hann stökkva 2,70 metra lóðrétt 
upp í loftið og/eða 120 metra lárétt.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmaður auglýsinga: Benedikt Freyr Jónsson, benediktj@365.is, s. 512-5411

Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

KAFFIKORGINN Í HANDSÁPUNA
Olíu og smurningu getur verið erfitt að ná af höndum eftir langan dag á 
verkstæðinu. Mikil notkun á kemískum kornasápum þurrkar húðina. Hún 
getur sprungið svo sýking á greiðari leið inn í líkamann. Í staðinn mætti 

búa til náttúrulega kornasápu úr því sem til fellur á kaffistofunni, 
sem fer bæði betur með hendurnar og umhverfið.

1 msk malað kaffi, eða kaffikorgur úr uppáhell-
ingnum frá í gær.

3 msk sykur en hann er iðulega innan 
seilingar á kaffistofunni.

2 msk ólífuolía eða 1 msk. lint smjör 
ef engin ólífuolía finnst.

Blandið sykri og kaffikorg saman í 
skál og síðan olíunni eða smjörinu. 

Nuddið á blautar hendurnar þar til 
óhreinindin hafa leyst upp og skolið svo 

með volgu vatni.
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Fólk er í auknum mæli farið að 
horfa á rekstrarkostnað bíls-
ins ekki síður en kaupverð-

ið þegar hugað er að bílakaupum,“ 
segir Jón Hannes Karlsson, fram-
kvæmdastjóri Ergo, fjármögnun-
arþjónustu Íslandsbanka. Á síð-
ustu árum hefur eldsneytiskostn-
aður hækkað verulega og því vegur 
sá kostnaður þyngra í heimilisbók-
haldinu en áður. Bílaframleiðend-
ur hafa brugðist við þessu með því 
að framleiða sparneytnari og um-
hverfishæfari bíla og er því gott 
úrval af slíkum bílum á markaðn-
um í dag. Stjórnvöld hafa einnig 
gert miklar breytingar á gildandi 
lögum um vörugjöld. Í stað þess 
að miða við rúmtak véla var í árs-
lok 2010 byrjað að miða við meng-
un í útblæstri.  Einnig er heimild í 
þessum lögum til lækkunar á vöru-
gjöldum á bifreiðum sem knúnar 
eru af metani. Þessar breytingar 
hafa haft áhrif á það hvaða nýja 
bíla einstaklingar og fyrirtæki eru 
að kaupa.

Grænir bílar – græn lán
Ergo hefur frá stofnun boðið sér-
kjör á bílalánum til kaupa á spar-
neytnum bílum með því að fella 
niður lántökukostnað á öllum 
bílum, nýjum sem gömlum, sem 
losa 0 til 120 g af Co2 á hvern 
ekinn kílómetra. Markmið Ergo 
er að hjálpa viðskiptavinum að 
taka upplýsta ákvörðun við kaup 
á bílum og atvinnutækjum og um 

leið að styðja fjölgun umhverfis-
hæfari bíla á Íslandi. „Grænu 
lánin hafa fengið frábærar viðtök-
ur en stór hluti allra nýrra bíla-
lána hjá Ergo eru græn lán,“ segir 
Jón Hannes. Í ljósi þess hve frábær-
ar viðtökur grænu bílalánin hafa 
fengið hefur verið ákveðið að fram-
lengja tilboð um græn bílalán án 
lántökugjalda út júní mánuð 2012. 

Reiknaðu þig græna/n 
Á vefsíðu Ergo eru reiknivélar frá 
Orkusetri sem sýna svart á hvítu 
hvernig val á sparneytnum bíl 
getur sparað háar fjárhæðir. Þar er 
meðal annars hægt að sjá hversu 
miklu bíllinn eyðir í bensín og 
hversu mikið hann mengar. Einnig 
er hægt að sjá samanburð á eyðslu, 
útblæstri og bifreiðagjöldum bíl-
tegunda auk þess sem bíllinn 
getur fengið eyðslueinkunn eftir 
því hvað hann eyðir miklu elds-
neyti. „Ég ráðlegg öllum að skoða 
þessar reiknivélar áður en tekin er 
ákvörðun um hvaða bíl skal kaupa. 
Þarna er hægt að skoða hvernig 
rekstrarkostnaðurinn breytist eftir 
því hvaða bíltegund þú velur,“ segir 
Jón Hannes. 

Bílar með reynslu 
Innflutningur á bílum dróst veru-
lega saman á árinu 2008 og hefur 
því aldur bílaflotans hækkað þrátt 
fyrir aukningu í innflutningi á 
þessu ári. Um 30% bílaflotans er 
6 til 10 ára gamall. Lánamögu-

leikar á eldri bílum hafa verið tak-
markaðir og því oft erfitt fyrir við-
skiptavini að festa kaup á eldri bíl. 
„Árgerðarbilið sem varð á árun-
um 2008 til 2011 hefur ýtt fólki út 
í kaup á eldri bílum. Til að koma 
til móts við viðskiptavini okkar 
ákváðum við að bjóða upp á fjár-
mögnun á eldri bílum,“ segir Jón 

Hannes. Ergo býður upp á allt að 
60% fjármögnun á allt að 10 ára 
gömlum bílum. Hámarksfjár-
mögnun er 2,5 milljónir króna og 
lágmarksverðmæti bifreiðar er 800 
þúsund krónur. 

 „Við sjáum ákveðinn viðsnúning 
í bílaviðskiptum. Það var lítið um 
að vera á markaðnum í nokkurn 

tíma og fólk hélt að sér höndum. 
Nú er aftur á móti að færast líf í 
viðskiptin að nýju en það sjáum 
við best á því að útlán hafa tvö-
faldast milli ára,“ segir Jón Hann-
es. Hann hvetur þá sem eru í þeim 
hugleiðingum að kaupa bíl að hafa 
samband við Ergo þar sem ráðgjaf-
ar geta farið yfir málin með þeim.

Verndaðu umhverfið og veskið
Grænu lánin frá Ergo hafa hitt í mark en Ergo hefur frá stofnun boðið sérkjör á bílalánum til kaupa á sparneytnum bílum.

Jón Hannes segir fólk í auknum mæli farið að horfa í rekstrarkostnað ekki síður en bílverð við kaup á bílum.
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Hagsýnir heimilisbílar

Suðurlandsbraut 14  >  sími 440 4400  >  www.ergo.is  >  ergo@ergo.is

Að endurnýja bílinn í dag getur borgað sig.
Kannaðu kosti grænna bílalána og reiknaðu dæmið til enda á ergo.is

1Blönduð eyðsla á hverja 100 km  

2Rekstur í eitt ár á meðalstórum fólksbíl m.v. að bensínverð sé 243 kr., dísilverð 254 kr. og akstur á ári 20.000 km.

Árgerð 20052

sjálfskiptur · bensín
Árgerð 20122

beinskiptur · dísil
Sparnaður

á ári

228.240 kr.Eyðsla1 228.600 kr.

4,5 l

456.840 kr.

9,4 l

- =

24.780 kr.Bifreiðagjöld 9.460 kr.34.240 kr. - =

2.100 kgCO2 útblástur 2.380 kg

119 g/km

4.480 kg

224 g/km

- =
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Bílaframleiðandinn Citroën sýndi á dögunum nokkra bíla sem þjónað hafa for-
setum Frakklands í gegnum tíðina, mönnum á borð við Valéry Giscard d’Estaing, 
François Mitterrand og Jacques Chirac. Glæsibifreiðar frá Citroën hafa verið áberandi 
í opinberu hlutverki fyrir forsetaembættið í gegnum tíðina en þó hefur persónulegur 
smekkur ráðið nokkru um hvaða bílar verða fyrir valinu.Þannig kýs Nicolas Sarkozy 
helst Renault meðan Jacques Chirac var aðdáandi Citroën. 
Við vígsluathöfn sína árið 2007 notaði Sarkozy einstakan Peugeot 607 Paladine bíl, 
limósínu sem upphaflega var smíðuð sem hugmyndabíll árið 2000. Bílnum var breytt 
og hann nútímavæddur en síðan skilað til Peugeot. Hann er því ekki hluti af flota 
franska forsetaembættisins.

BÍLAR FRANSKRA FORSETA

Citroën SM bifreið sem notuð var af Valéry Giscard 
d’Estaing, François Mitterrand og Jacques Chirac 

sést hér neðar á myndinni en fyrir ofan er Citroën 
Traction limósína sem notuð var af René Coty.

DRAUMABÍLL HERU
Hera Björk Þórhallsdóttir 
söngkona var ekki í nokkrum 
vafa þegar hún var spurð um 
draumabílinn. 
„Mig langar í nýja Skoda-jepp-
ann sem nefnist Yeti og helst 
svartan. Ég er mikið búin að horfa 
á þennan bíl. Ég er líka hrifin af 
litlum, sparneytnum bílum eins 
og Fiat. Draumabíllinn væri samt 
kannski nýr Austin mini en ég ók 
slíkum bíl í Þýskalandi 2010 þegar 
ég var þar á ferð og líkaði mjög 
vel. Annað hvort kemur maður 
fullt af skemmtilegu fólki í aftur-
sætið eða bara farangrinum. Það 
var mikill kraftur í þessum litla bíl.“
Hver er besti bíll sem þú hefur 
átt? „Það var Hyundai Trajet sem 
er sjö manna bíll. Ég átti þann bíl 
áður en við fluttum til Dan-
merkur frá 2003 til 2007. Hann var 
rúmgóður og þægilegur. 
Hvernig bíl átt þú núna? 
„Núna ek ég Opel Zafira árgerð 
2000. Hann er orðinn gamall en 
hefur nýst okkur vel. Ég keypti 
hann á góðu verði en allt í einu 
varð hann rosalega dýr þegar 
lánin stökkbreyttust. Þessi bíll 
var valinn besti fjölskyldubíll í 
Danmörku á sínum tíma.“

HVAÐ KOSTAR 
FERÐIN?
Á vef orkuseturs er að finna 
reiknivél þar sem hægt er að 
reikna út eldsneytis- og um-
hverfiskosnað við innan- og utan-
bæjarakstur. Það er ágæt regla 
að nýta sér hana áður en lagt er 
í langferð til að vita um það bil 
hversu margar krónur þarf að 
hafa meðferðis.
Þegar um innanbæjarakstur er 
að ræða er fjöldi kílómetra valinn 
en þegar kanna á kostnað við 
utanbæjarakstur er brottfarar- og 
áfangastaður valinn af lista.
Sé bíllinn bensínknúinn er bens-
ínverð slegið inn og í framhaldi 
bílaframleiðandi, bíltegund og 
undirtegund. Þá er vegalengdin 
valin og þannig er hægt að áætla 
hvað kostar að aka á leiðarenda. 
Sé til að mynda ekið á Toyota 
Auris 388 kílómetra vegalengd 
frá Reykjavík til Akureyrar kostar 
ferðin 5.997 krónur miðað við að 
bensínlítrinn kosti 262 krónur.

Landsbankinn
kynnir góð kjör
í bílafjármögnun
Landsbankinn býður óverðtryggða bílasamninga með föstum vöxtum og 
verð tryggða eða óverðtryggða bílasamninga með breytilegum vöxtum. 
Græn fjármögnun er einnig í boði á hagstæðari kjörum.

Vextir skv. vaxtatöflu Landsbankans 
11. mars 2012.

» Fastir 8,95% óverðtryggðir vextir   
 fyrstu 36 mánuðina

» Hámarkslánstími er 7 ár
 að frádregnum aldri bíls

» Lánshlutfall allt að 70%

» Engin stimpil- eða þinglýsingargjöld

Skilmála og nánari upplýsingar má finna á landsbankinn.is eða hjá
Bíla- og tækja�ármögnun Landsbankans í Sigtúni 42.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn



Bílar

BÍLAR &
FARATÆKI

SKODA OCTAVIA AMBIENTE COMBI 4X4 
DISEL 2-2006 EK 232Þ ÞJÓNUSTUBÓK 
ALLT LANGKEYRSLA NÝ UPPT GÍKASSI 
FRÁ HEKLU V-1390.- SKOÐA SKIPTI.

Toyota lc 120 35” 4-2006 Ek. 150þ. 
sjálfsk. Ný dekk, nýir diskar og klossar 
allan hringinn. Mjög fallegur bíll. Ath 
ýmis skipti, v-5590.

NISSAN PATROL 4-2006 35” EK. 87 
Þ. SVART LEÐUR V-4190 ATH SKIPTI 
RAÐNÚMER.192426.

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 110 Rvk

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

BMW 535D E60 Diesel, 04/2006 
Ekinn 51þús. Ssk, Leður, Sóllúga ofl. 
Gullfallegur bíll. Ásett Verð 5.890.000.- 
Skipti möguleg á ódýrari.

AUDI Q7 Quattro 3.0 Diesel, 06/2006 
Ekinn 99þús. Ssk, Leður, Fallegur bíll. 
Ásett Verð 6.290.000.- Skipti möguleg 
á ódýrari.

M.Benz GL420 CDI 4Matic Diesel, 
12/2007 Ekinn 97þús. Ssk, Leður, 
Dráttarkrókur ofl. Glæsilegur bíll. Ásett 
Verð 9.490.000.- Skipti möguleg á 
ódýrari.

Mitsubishi Pajero Instyle Diesel, 
04/2007 Ekinn 86þús. Ssk, Leður 
Filmur ofl. Ásett Verð 5.450.000.-

Toyota Land Cruiser 120 GX Diesel 
Turbo, 06/2008 Ekinn 89þús. Ssk, 
Dráttarkrókur, Ný ryðvarinn, Ný kominn 
úr 90þús. km skoðun, ný dekk, Ásett 
Verð 6.390.000.- Skipti möguleg á 
ódýrari.

Toyota Land Cruiser 90 VX Diesel 
turbo, 03/2001 Ekinn 221þús. Ssk, 
Leður, Glertopplúga, Ný tímareim, 
Dráttarkrókur, Ásett Verð 2.490.000.- 
Skipti möguleg á ódýrari.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
Mikið úrval bíla með 

möguleika á allt að 90% láni.
www.bilahollin.is

TILBOÐ 1.990.000.-
JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 
4X4. Árgerð 2005, ekinn 124.þ 
km,sjálfskiptur,fallegur bíll.Verð 
áður 2.490.000.- Tilboð 1.990.000.- 
Áhvílandi lán 1,4 og útborgun aðeins 
590.þ kr,afb ca 30.þ kr á mán. 
Rnr.124483. 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

Husaberg FE650 götuskr. Árg.’07, 
ek. 135klst., Ásett 690 þús., sérstakt 
tilboðsverð 549 þús!!! #121179.

hjól.is
Sími: 577 4565

www.hjol.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

CHRYSLER TOWN - COUNTRY LX Árgerð 
2008, ekinn 46 Þ.km, sjálfskiptur, 
hliðarhurðir beggja megin ofl. Verð 
3.250.000. Raðnr.283847 - Er á 
staðnum!

SUZUKI GRAND VITARA LUX 032010, 
ekinn 40 Þ.km, sjálfskiptur, leður 
ofl. Verð 3.990.000. Raðnr.321496 - 
Jeppinn er á staðnum!

ISUZU Trooper 38”. Árgerð 2000, 
ekinn 138 Þ.km, dísel, 5 gírar. (breytt 
hjá Fjallasport), lækkuð hlutföll, 
driflæsing að framan, dráttarbiti, 
drullutjakksfestingar, 80L aukatankur, 
ný túrbína - Verð 1.390.000. 
Raðnr.321986 - Er á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

VW Touareg V8 árg. 2005 ek. 110 Þkm. 
„einn með öllu” Krókur, ný dekk, verð 
áður 3290 þús., verð nú tilboð 1990 
þús. !!!

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

HONDA Civic lsi h/b 90 h.ö.. Árgerð 
1997, ekinn 175 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 380. þús Góður bíll Rnr.154803.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

Trumatic C 4002/Miðstöð og vatnshitari 
ónotuð ,kostar ný rúmlega 400þ ,,verð 
250 þ. Góð gasmiðstöð og vatnshitari 
(12 lítra) sem hentar vel í ferðavagna, 
bíla, báta og sumarhús.

BENS E320 8-2001 EK. 118Þ. MJÖG 
FLOTTUR OG VEL BÚINN BÍLL SKIPTI 
D/Ó V-1590 RAÐNÚMER.250110.

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

NISSAN Pathfinder se. Árgerð 2007, 
ekinn 60 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.450.000. Rnr.175644.

YAMAHA Apex warior . Árgerð 2007, 
ekinn -1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.180.000. tilboð 950 þús stgr. ath 
skipti á bíl Rnr.147312.

HYUNDAI Terracan disel 35”. Árgerð 
2003, ekinn 118 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 1.980.000. Rnr.147438.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

 Bílar til sölu

Nissan Almera, árg. 03. HB. 1.8, 5. g. 
ek. 124 þkm. V. 750 þ. Uppl. 893 2284

Ódýrir góðir bílar!!
Fiat stilo árg. 03, ek. 118 þ. nýr startari, 
gormar ofl. 5.gíra. V. 375 þ. Honda 
Accord árg. 99. ssk. V. 195 þ. S. 821 
9887

Nissan Micra árg. 04, ek. 100 þkm. Vél. 
1,2. S. 841 0504

Til söluI X422 Volkswagen Caddy, 2000 
kr.390.000 uppl. Magnus s. 696 5900.

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

 0-250 þús.

Til sölu Gmc Yukon árg „93 5,7L Flottur 
og skemmtilegur bíll.v350þ S.8684539

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

NOTAÐIR 
BÍLAR

Ertu í leit að notuðum bíl á góðu verði?
Kíktu á heimasíðu okkar  - www.benni.is- wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Opið alla virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 12-16.
Bílabúð Benna - Notaðir bílar - Bíldshöfða 10 - 587 1000 - benni.is
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9  - Reykjanesbæ - 420 3330
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 250-499 þús.

Tilboð 390 þús!
Passat ‘98 5gíra, bsk, EK 226þús. 
Nýskoðaður 2013, Dráttarkrókur og 
heilsársdekk. Uppl í síma 659 3459

 Bílar óskast

Óska eftir bíl fyrir allt 
að 150 þús. í peningum 

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

Musso dísel óskast. Lítið eða ekkert 
breyttur. Er með V40 Volvo mikið 
upptekinn og stgr. milli. Uppl. í s. 899 
2276 eftir kl 16.

 Jeppar

Toyota Landcruiser LC 80 ek. 308 
þús., árg. ‘94. Toppbíll, nýsprautaður, 
nýjir brettakantar, hásingfærsla, auka 
olíutankur. Mikið endurnýjaður. Er á 
nýjum 38” dekkjum. Verð 4,2m. Upp. 
í s. 699 3467.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

Til sölu Setra S415 HD árg. 2002. 49 
sæta + 2, ekinn 474 þ. km. Í bílnum eru 
mjög góð sæti, wc og kaffivél. Nánari 
upplýsingar í síma 893-9782.

 Bátar

SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU 
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700

 Mótorhjól

KTM 250 SXF 2006 árg. Nýr 
stimpill. Verðhugmynd 400,000 kr 
Sími:8650352

 Fjórhjól

Til sölu kawasaki KXF 450 2011 ekið 
aðeins 29 tima Tilboð óskast fer á mjög 
góðu staðgreiðslu verði. Upplýsingar í 
síma 8633088

 Vinnuvélar

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar.  S. 893 3573.

 Bílaþjónusta

VORTEX Heithúðun á allar gerðir 
pallbíla og fleira. Upplýsingar hjá 
Bílaryðvörn í síma : 587-1390.

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

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.

NULL
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.

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

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

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

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

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

ÞJÓNUSTA

 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.

 Pípulagnir

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

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

 Garðyrkja

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

Garðklippingar. Af hverju borga meira, 
fáðu verðtilboð hjá okkur. Engi ehf. 
Sími 615-1605

Felli tré, grisja og snyrti. s. 698 1215 
Halldór garðyrkjum.

 Bókhald

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

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

 Málarar

Málarameistari
Öll almenn málningarvinna. Egill s. 
868 5171.

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

 Búslóðaflutningar

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

 Tölvur

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

 Nudd

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

 Húsaviðhald

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

 Spádómar

-Símaspá - Einkatímar
Upplýsingar í síma 663 0813 & 554 
3306. Elísabet.

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

 Önnur þjónusta

Frábær þjónusta. Frekari upplýsingar í s. 
823 5669 & 693 0348.

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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 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.  Sími 777 2000 
www.heitirpottar.is

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Ísskápar, þvottavélar. S. 896 8568.

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

velkomin

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

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

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

www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

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

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

KAUPUM GULL

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. 
Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

NUDD OG HEILSA
FÓTAAÐGERÐIR + SOGÆÐANUDD 
upp fyrir hné. Vönduð vinna, líkþorn 
fjarlægð, sveppagreining og hreinsun. 
Opið frá 12-18 alla virka daga nema 
sun. S. 823 8280. www.nuddogheilsa.
is

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

Gott nudd - 105 Rvk/
Hlíðar

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

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Rúllugardínur
Þessar gömlu góðu, gluggakappar s. 
567 1086.

 Dýrahald

Til sölu labradorhvolpar, HRFÍ ættbók. 
Hagstætt verð, tilb. til afh. Uppl. 
í s. 822 2118, 822 0383 & á FB, 
fornastekksræktun.

Óska eftir eldri konu, barnlausri til að 
passa ársgamla læðu, kassavön, blíð 
og góð, í 6 mánuði. Vel borgað. s. 696-
8862 Inga.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Byssur

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

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

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

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

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

leiguherbergi.is

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

21 fm bílskúr, til leigu í Ugluhólum 10, 
111 Rvk Verð 30 þús. Sími 694 7607

 Húsnæði óskast

Óska eftir 2ja herb. íbúð er 37 ára 
reglusöm kona. Skilvísar greiðslur. Góð 
meðmæli. Gsm 8625565

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Gisting

ATVINNA

 Atvinna í boði

Miðlun leitar að 
starfsfólki

Við leitum að metnaðarfullu 
og ánægðu sölufólki til þess 
að tala í síman á kvöldin og 
um helgar. Úthringingar fyrir 

íslensk fyrirtæki, félagasamtök 
og stofnanir

Góð laun í boði fyrir gott 
fólk. Sveigjanlegir vinnutímar. 
5808080 - midlun@midlun.is

Tilboð óskast í flutninga á 
steypumótum. Uppl. s. 898 2062 og 
899 6482.

Fudge óskar eftir hármódelum til að 
koma fram á námskeiðum dagana 20. 
til 22. mars. Æskilegt er að hárið sé ekki 
mjög dökkt. Áhugasamir sendi mynd á 
har@kaupsel.is

Aðstoð í vinnslusal.
Bakarameistarinn Suðurveri 
óskar eftir að ráða starfsfólk 
í vinnslusal. Vinnutími 07-15 
virka daga og helgarvinna. 

Íslenskukunnátta skilyrði, auk 
snyrtimennsku og duggnaðar.
Umsóknir berist á netfangið 
ottar@bakarameistarinn.is

Óska eftir starfsfólki á hársnyrtistofu á 
svæði 108 R.vík. Til greina kemur leiga 
á stól. Uppl. sendist á lindaj@simnet.is

 Atvinna óskast

Kerfisfræðingur í fullu fjöri en sem 
þurfti að hætta hjá stórfyrirtæki 
vegna aldurs leitar að vinnu. Mikil 
tölvu og bókhaldskunnátta, reynsla við 
afstemmingar og að vinna bókhald í 
hendur endurskoðenda. Góð kunnátta 
í ensku og dönsku, Microsoft Office 
og Windows stýrikerfum. Er vanur að 
vinna sjálfstætt og hefur unnið við 
verkstjórn, en allt mögulegt kemur til 
greina. Nánari upplýsingar í netfangi 
tt@centrum.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

NÝTT NÚMER 908 1666
Spjalldömur, hlökkum til að heyra í þér. 
Tal er komið inn.

AÐALFUNDUR
Aðalfundur Eignarhaldsfélags Suðurnesja verður 
haldinn fimmtudaginn 12. apríl nk. kl. 16.00 í sal 
Verslunarmannafélags Suðurnesja að Vatnsnesvegi 
14, Reykjanesbæ.

Dagskrá
• Venjuleg aðalfundarstörf
• Önnur mál

Stjórnin

Möðrudalur, deiliskipulag
auglýsing um opið hús

Skipulags- og byggingarfulltrúi Fljótsdalshéraðs auglýsir 
hér með opið hús þar sem íbúar geta kynnt sér lýsingu 
deiliskipulagsverkefnis fyrir Möðrudal á Fjöllum, Fljóts-
dalshéraði skv. ákv. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Um er að ræða deiliskipulag fyrir verslunar- og 
þjónustu svæði ásamt afmörkun svæðis fyrir vatnsafls-
virkjun.
Lýsingin verður til sýnis á bæjarskrifstofu Fljóts-
dalshéraðs, að Lyngási 12, Egilsstöðum föstudaginn 
16. mars 2012 frá kl. 8:00 til kl. 16:00.  Lýsingin verður 
einnig á heimasíðu sveitarfélagsins „egilsstadir.is“
Íbúum er með þessu gefinn kostur á að koma á fram-
færi ábendingum og athugasemdum við lýsinguna.
Athugasemdir, ef einhverjar eru, óskast sendar Skipul-
ags- og byggingarfulltrúi, Lyngási 12, 700 Egilsstaðir, eigi 
síðar en þriðjudaginn 27. mars 2012, merkt “Möðruda-
lur deiliskipulag.”
Tillaga að deiliskipulaginu verður svo til sýnis á bæjar-
skrifstofu Fljótsdalshéraðs, að Lyngási 12, Egilsstöðum 
fimmtudaginn 29. mars 2012 frá kl. 8:00 til kl. 16:00 og 
á heimasíðu sveitarfélagsins.
Athugasemdir við deiliskipulagstillöguna ef einhverjar 
eru óskast sendar Skipulags- og byggingarfulltrúi, Lyn-
gási 12, 700 Egilsstaðir, eigi síðar en þriðjudaginn 10. 
apríl 2012, merkt “Möðrudalur deiliskipulag.”

Ómar Þröstur Björgólfsson
Skipulags- og byggingarfulltrúi
Fljótsdalshéraðs.

Tilkynningar
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19. mars 2011

FORNVÉLAFÉLAG ÍSLANDS

Aðalfundur
verður haldinn laugardaginn  

24. mars kl. 14:00  
í Kríunesi Vatnsenda, 203 Kópavogi .

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

timamot@frettabladid.is
Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Rúnar Jóhannes 
Guðmundsson
Ársölum 1, Kópavogi,

lést á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi mánu-
daginn 12. mars sl. Jarðarförin fer fram í kyrrþey að 
ósk hins látna. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
styrktarreikning 0537-14-121071 kt. 130446-2999.

Hjördís Davíðsdóttir
Geirlaug Rúnarsdóttir
Valgerður Hjördís Rúnarsdóttir
Sigurborg Rúnarsdóttir  Hermundur Svansson  
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, yndisleg móðir 
okkar, tengdamóðir, systir, amma 
og langamma, 

Erla Guðmundsdóttir
Smáraflöt 15, Akranesi,

andaðist í faðmi fjölskyldu sinnar sunnudaginn  
4. mars á hjúkrunar- og dvalarheimilinu Höfða, 
Akranesi. Útförin fer fram frá Akraneskirkju  
föstudaginn 16. mars kl. 14.00.

Gísli S. Sigurðsson
Þráinn Elías Gíslason  María S. Sigurðardóttir
Gunnar Valur Gíslason     Hervör Poulsen
Jón Bjarni Gíslason        María Kristinsdóttir
Sigurlaug Gísladóttir   Guðmundur Gíslason
Guðrún Sigríður Gísladóttir   Guðmundur S. Jónsson
Friðgerður E. Bjarnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma, 

Guðrún Ólafsdóttir
frá Efra-Lóni,  
Skálagerði 7, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum 2. mars. sl., verður  
jarðsungin frá Langholtskirkju fimmtudaginn  
15. mars kl. 13.00. Blóm og kransar afþakkaðir en þeim 
sem vildu minnast hennar er bent á Minningarsjóð 
Landspítalans (sími 1446).

Sigríður Sigurðardóttir
Þóra G. Sigurðardóttir Gunnar H. Jóhannesson
Jónína Stefanía Sigurðardóttir Rúnar F. Sigurðsson
Ólöf Unnur Sigurðardóttir Bernhard Svavarsson
Anna Björk Sigurðardóttir Erlingur Sigtryggsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Vaktsími: 
581 3300 & 896 8242

www.utforin.is 

Allan sólarhringinn 

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir Hermann Jónasson

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Símar: 565 5892 & 896 8242

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðlaug Kristbjörg 
Stefánsdóttir

andaðist á Landakotssjúkrahúsi þriðjudaginn 6. mars. 
Guðlaug verður jarðsungin frá Eskifjarðarkirkju 
laugardaginn 17. mars klukkan 14.00.
Við færum sérstakar þakkir til starfsfólks Landakots 
fyrir einstaka umönnun og hlýju.

 
Björk Aðalsteinsdóttir        Þorsteinn Kristjánsson
Kristinn Aðalsteinsson        Hrafnhildur Hrafnkelsdóttir
Elfar Aðalsteins Anna María Pitt
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Jóhanna Sigurðardóttir
frá Ísafirði,

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ laugardaginn  
3. mars.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 16. mars kl. 13.00.

Bjarni Garðarsson  Ásdís Símonardóttir
Einar Oddur Garðarsson Guðbjörg Helgadóttir
Hjördís Garðarsdóttir Héðinn Stefánsson
Hrefna Garðarsdóttir Þórður Pálmi Þórðarson
ömmubörn og langömmubörn. 

Okkar ástkæri faðir,

Matthías Ólafsson 
frá Breiðabólsstað á Síðu, 

andaðist að morgni 8. mars á Hjúkrunar- og dvalar-
heimilinu Kirkjubæjarklaustri. Útförin fer fram frá 
Prestsbakkakirkju á Síðu laugardaginn 17. mars kl. 14.00. 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Velunnarasjóð 
Klausturhóla 0317-13-771176, 700399-2739.  
Erna Þ. Matthíasdóttir
Sigríður Ó. Matthíasdóttir
Bjarni Jón Matthíasson
Sigurjóna Matthíasdóttir
Ragna Matthíasdóttir
og fjölskyldur.

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

Emil S. Guðmundsson
skipasmiður, frá Barðsnesgerði í 
Norðfjarðarhreppi,  
Digranesvegi 34, Kópavogi,

lést fimmtudaginn 8. mars á Landspítalanum  
í Fossvogi. Útförin fer fram frá Hjallakirkju í  
Kópavogi föstudaginn 16. mars kl. 15.00. 
 
Kristín Sveinsdóttir
Guðbjörg Emilsdóttir   Pétur Karl Sigurbjörnsson
Ástríður H. Emilsdóttir  Pär Åhman
Guðrún Emilsdóttir
Emil, Kristín, María, Jónas, Dísa, Fríða, Anna Linnea,  
Emil Viktor
og barnabarnabörn.

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

Sigurður Óskarsson
húsgagnasmíðameistari og kennari, 
Hvannalundi 13, Garðabæ,

andaðist á heimili sínu mánudaginn 5. mars. Útför 
hans fer fram frá Vídalínskirkju í Garðabæ föstudaginn 
16. mars kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent 
á Karítas hjúkrunarþjónustu.

Vilhelmína Þórarinsdóttir
Laufey Sigurðardóttir Birgir Sigurjónsson 
Hanna Sigurðardóttir Guðlaugur Kristjánsson 
Óskar Sigurðsson Elsa Björnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

„Ég vona bara það besta og er jákvæð-
ur,“ segir Ólafur Ágústsson, landsliðs-
maður í knattspyrnu, sem keppir fyrir 
Íslands hönd í Norðurlandakeppni í 
matreiðslu á sýningunni FoodExpo 
þann 20. mars næstkomandi. Sýning-
in fer fram í bænum Herning á Mið-
Jótlandi í Danmörku, en árlega keppa 
fimm af sterkustu matreiðslumönn-
um Norðurlandanna um titillinn Mat-
reiðslumaður Norðurlanda.

Ólafur, sem vinnur nú hörðum hönd-
um að undirbúningi fyrir opnun Hótel 
Marina við Reykjavíkurhöfn í apríl, 
segist ganga að því vísu að keppn-
in verði afar hörð. Hann hefur áður 
keppt fyrir Íslands hönd á heimsmeist-

aramótum, Ólympíuleikum og fleiri 
mótum með kokkalandsliðinu og geng-
ið vel, en segir undirbúninginn fyrir 
keppnina í Danmörku nokkuð snúinn.

„Þetta eru sterkir keppendur. Ég 
þekki til dæmis til Mette Gassner, 
stelpunnar sem keppir fyrir Dan-
mörku, og hún er mjög sterk, en ég 
stefni að sjálfsögðu á sigur. Undirbún-
ingurinn er skrýtinn að því leyti að 
keppnin fer fram með „Mystery bas-
ket“-fyrirkomulagi, eða Leyndarkörfu, 
sem þýðir að ég veit ekki hvaða hrá-
efni ég á að vinna með fyrr en kvöld-
ið fyrir sjálfa keppnina. Í rauninni get 
ég bara undirbúið mig út í bláinn og 
vonað það besta. Þetta er verðugt verk-

efni,“ segir Ólafur. Spurður hvaða hrá-
efni hann myndi kjósa ef hann fengi að 
velja fyrir fram segist hann helst vilja 
vinna með skelfisk í forrétt, lambakjöt 
eða kjúkling í aðalrétt og súkkulaði í 
eftirrétt.

Auk þeirra fimm sem keppa um 
titilinn Matreiðslumaður Norður-
landa 2012 sendir hvert land svokall-
aðan „Wildcard“-keppanda til leiks, 
nema eða svein undir 23 ára aldri, og 
er það ungkokkurinn Gísli Matthías 
Auðunsson sem fer fyrir Íslands hönd. 
Þá eigum við Íslendingar einnig dóm-
ara í keppninni, Bjarna Gunnar Krist-
insson, sem er yfirmatreiðslumaður 
veitingsviðs Hörpu. kjartan@frettabladid.is

ÓLAFUR ÁGÚSTSSON:  KEPPIR UM TITILINN MATREIÐSLUMAÐUR NORÐURLANDA

Undirbúningurinn er snúinn

BILLY CRYSTAL,  bandaríski leikarinn og grínistinn, er 64 ára í dag.

„Konur þurfa ástæðu til þess að hafa kynmök. Menn 
þurfa bara stað til þess.“

64

FOODEXPO Ólafur Ágústsson stefnir á sigur 
í keppninni um Matreiðslumann Norður-
landa sem fer fram í Danmörku eftir viku.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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GEFUMST
ALDREI UPP!

Eftirsóttustu bikarar knattspyrnunnar  •  sérútgáfa  •  mars 2012  

216 KR. 
Á DAG

Stöð 2 Sport og fylgistöðvar

 KAUPTU ÁSKRIFT Á STOD2.IS

Ryan Giggs og félagar þurfa að kreista  
fram enn eitt kraftaverkið á útivelli gegn
ógnarsterkum Böskum.

í kvöld kl. 19:30
Chelsea - Napoli
Lundúnaliðið og nýi þjálfarinn þurfa
að vinna upp tveggja marka mun!

í kvöld kl. 19:30
Real Madrid - CSKA Moskva
Fyrri leiknum lauk með jafntefli. Tekst
Rússunum hið ómögulega á Bernabeau?

ÞORSTEINN J.
OG GESTIR
Sérfræðingarnir spá í
spilin og gera upp
alla leikina í
Meistaradeildinni
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Stórleikur á morgun kl. 17:50 
Athletic Bilbao - Man. Utd.

Drogba ætlar alla leið!
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BAKÞANKAR 
Ragnheiðar 

Tryggva-
dóttur

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. pest, 6. í röð, 8. sauðagarnir, 9. 
slöngu, 11. eyðileggja, 12. kvenvargur, 
14. gleikka, 16. ætíð, 17. kopar, 18. 
kæla, 20. bókstafur, 21. bor.

LÓÐRÉTT
1. land í asíu, 3. tveir eins, 4. 
gufuskip, 5. hamfletta, 7. hluti ár, 10. 
mánuður, 13. gerast, 15. einsöngur, 
16. sigti, 19. tvíhljóði.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. kvef, 6. aá, 8. vil, 9. orm, 
11. má, 12. skass, 14. víkka, 16. sí, 17. 
eir, 18. ísa, 20. pí, 21. alur. 

LÓÐRÉTT: 1. laos, 3. vv, 4. eimskip, 
5. flá, 7. árkvísl, 10. maí, 13. ske, 15. 
aría, 16. sía, 19. au.

Neihei! 
Hver var 

það?

Ein frækin 
fóstra frá 

Fáskrúðsfirði! 
Hún hét Móna 

Lísa!

Úla-
lala!

Heldurðu að ég 
hafi ekki átt sam-
tal við dömu sem 
stóð í yfir fimm 

mínútur?

Móna Lísa, 
vá! Var 

hún með 
leyndardóms-

fullt bros á 
vörunum?

Já, þegar þú nefnir 
það! Þegar ég hugsa 

mig um var hún 
var líka með frekar 

leyndardómsfullt nef!

Mér leiðist Ég ætla að 
senda nokkrum 
vinum skilaboð.

En ég hélt að það væri ekkert 
farsímasamband hérna.

Eins og ég 
léti það 

trufla mig.

Tvö ár, sex mán-
uðir, þrettán dagar 

og 21 mínúta! 
persónulegt met!! Kalli 

ræktaði 
kappaksturs-
skjaldbökur

Búinn 
strax?

Jebb!

Og héðan í frá ætla ég að 
bursta tennurnar og nota 
tannþráð á hverjum degi!

Ég hef sagt 
þér það 
milljón 

sinnum!!

Og svo sagði ég: 
„En enginn sér-
fræðingur hefur 
sagt mér það.“

Það 
útskýrir 
nöldrið 

sem 
heyrist úr 
eldhúsinu. 

Enginn hefur 
sagt mér að 
það sé gott 
fyrir tenn-

urnar.

Ef ég ætti fyrirtæki mundi ég aldrei 
ráða konu í vinnu,“ sagði sextán ára 

bekkjarfélagi minn í félagsfræði 101 án 
þess að blikna. Verið var að ræða stöðu 
kynjanna í kennslustund og spruttu af 
þessu hressilegar umræður. Drengurinn 
lét þó ekki haggast enda fannst honum 
einfaldlega liggja í augum uppi að konur 
væru verri starfskraftur en karlar. Það 
fylgdi þeim vesen og þá aðallega „vesen í 
kringum börn“ með tilheyrandi fjarveru 

frá vinnu. Hann lét það ekki slá sig 
út af laginu að kennarinn var úti-

vinnandi kona og móðir, né að 
sjálfur var hann barn konu.

ÉG veit ekkert um það hvort 
drengur þessi hafi alist upp 
við heimavinnandi móður en 
það þarf þó ekkert að vera. Mér 

hefur nefnilega orðið smám 
saman ljóst að meiri-
hluti fólks setur stöðu 
kvenna í heiminum 
sjaldnast í samhengi 
við sjálft sig, mæður 
sínar, dætur eða 
systur.

„ÞETTA snýst bara um 
frumeðli mannsins, því 

verður ekki breytt. Svo 
lengi sem þetta virkar þá 

verður þetta svona,“ sagði faðir á fertugs-
aldri og yppti öxlum þegar til umræðu 
voru fáklæddar konur í hjólbarðaauglýs-
ingum. Aðspurður hvort hann yrði sáttur 
við að dóttir hans beraði sig fyrir bílasölu 
sagðist hann reyndar vona að hann þyrfti 
ekki að standa frammi fyrir því. Hann 
setti það hins vegar ekki í samhengi að 
meðan hann yppti öxlum yfir fáklæddum 
konum í auglýsingum fyrir framan dóttur 
sína sendi hann henni þau skilaboð að 
„svona væri þetta bara“ og tja, af hverju 
ekki hún eins og hver önnur?

„ÞÚ ert nú meiri stelpustrákurinn,“ sagði 
móðir við lítinn son sinn þegar hann þorði 
ekki niður brattan stiga í búð, án þess að 
hún leiddi hann. Hún setti það ekki í sam-
hengi að með þessu fullyrti hún að stelpur 
væru aumingjar. Hún sá sjálfsagt ekki 
heldur hvernig hún gerði þar með lítið 
úr sjálfri sér í augum sonar síns. Og úr 
systur hans, ef hann átti einhverja.

UMRÆÐAN um viðhorf til kynjanna, og 
jafnrétti er á fljúgandi ferð þessa dagana. 
Jafnvel svo sumum finnst nóg um enda 
margt ljótt sem kemur fram. Það sýnir 
hins vegar hversu þörf hún er og að með 
því að setja stöðu kvenna ekki í samhengi 
við okkur sjálf verðum við aldrei jöfn. Við 
erum alltaf að tala um mömmur okkar, 
dætur og systur.

Samhengi hlutanna

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

VERÐI LJÓS

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Akureyri

Húsavík

Vestmannaeyjum

SHA-V5228 IP65 
T5 Flúor lampi 
2x28w 120cm

5.390

SHA-3901 
T8 Loftljós flúor rakaþ. 
1x18w 67,5x11,2cm

2.865

SHA-3901A  
T8 Loftljós flúor rakaþ. 
2x18w 67,5x16,6cm

3.595

SHA-V5228 IP65
T5 Flúor lampi
2x28w 120cm00000cmcmccmcmcmcmcmcmcmc

5.39333333333333333399999999999999990000000000

655

01A
jós flúor rakaþ.
67,5x16,6cm

SHA-3902A  
T8 Loftljós flúor rakaþ.  
2x36w 128x16,6cm

5.595

SHA-2625 
Vinnuljóskastari Rone 
28W m. innst. blár

5.995

Rakaþolið Veggljós,  
svart ál 26W

3.990

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS

Heimir & Kolla vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00
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menning@frettabladid.is

en vel mætti segja að hún sé okkar 
Marina Abramovic sem sjálf 
hefur gert tilkall til ömmu-titils-
ins. Dirfska Rúríar sem tilrauna-
listamanns hefur birst í gjörning-
um sem hafa þótt ganga undrum 
næst og það er gaman að sjá þessi 
sniðugu bernskubrek listakonunn-
ar saman komin í smekklegum 
römmum, uppstækkuð og jafn-
vel endurgerð í fallegum sölum 
Listasafns Íslands.

Þá er skemmtilegt að rifja upp 
það tímabil í ferli listakonunnar 
sem kennt hefur verið við tomm-
una og sjá tommustokka raðað 
upp á alla mögulega og ómögulega 
vegu svo gengur undrum næst. 

Rúrí er mikill náttúruunnandi 
og hefur gert gagnvirkar inn-
setningar þar sem náttúruundur 
og perlur spila stóra rullu. Verk 
sem sóma sér vel á ferðamanna-
stöðum, Bláa lóninu og flugleiða-
hótelum og henta vel til Íslands-
kynninga. Það væri til dæmis 
viðeigandi og gaman að sjá 
Archive – Endangered Waters ein-
hvers staðar í námunda við gullna 
þríhyrninginn eða í sendiráðinu 
okkar fallega í Berlín.  

Hápunktur sýningarinnar er 
myndband af tilfinngaþrungn-
um gerningi í almannagjá sem 
ber nafnið Tileinkun II, frá árinu 
2006. Í honum svamlar listakonan 
í Drekkingarhyl og finnur fata-
druslur kvenna sem fyrr á öldum 
var drekkt í hylnum fyrir lauslæti. 
Rúrí hefur sagst vonast til þess að 
hafa með gjörningnum hreinsað 

mannorð kvennanna, veitt þeim 
uppreisn æru. Það virðist hafa 
tekist og maður heyrir ekki lengur 
nokkurn mann hallmæla þessum 
ólánsömu konum í almannagjá og 
er þó ýmislegt látið flakka á ver-
aldarvefnum þegar kemur að fem-
ínistum og klámi. Það væri samt 
vafasamt að kalla Rúrí femínista 
þótt vissulega hafi hún daðrað við 
hann á tímabili, hún er einfaldlega 
með sterka réttlætiskennd eins og 
fólk af hennar kynslóð. Í nýlegu 
viðtali við Fréttablaðið sagði hún 
„Ofbeldi finnst mér ekki eiga 
nokkurn rétt á sér, í hvaða mynd 

sem er.“ Líklegast eru fæstir til í 
að skrifa undir svona óbilgjarna 
afstöðu en listakonan kemst upp 
með það af því að hún er réttsýn og 
frumleg og af því að hún er „í hópi 
mikilvægustu listamanna evrópu“ 
svo vitnað sé í Dr. Christian Schön 
sýningarstjóra sýningarinnar.

Ásmundur Ásmundsson

Niðurstaða: Rúrí á stórglæsilegan 
feril að baki. Skilaboð verkanna eru 
einföld og stundum er þeim lamið 
ofan í listunnandann með öllum 
tiltækum ráðum án þess þó að ganga 
of nærri honum.

Myndlist ★★★★ ★

RÚRÍ yfirlitssýning
Rúrí

Listasafn Íslands. Stendur til 6. 
maí 2012.

Við höfum ýmislegt til að vera 
þakklát fyrir þrátt fyrir að vera 
stödd í miðju hruni sem ekki sér 
fyrir endann á. Það er til dæmis 
góðs viti að hér þrífist menning. 
Það er ekki sjálfgefið að smáþjóð 
eigi sitt Þjóðmenningarhús, Hörpu 
og Ríkislistasafn. Stjörnum prýdd 
starfsemin sem fer fram inni á 
þessum stofnunum er landi og 
þjóð til sóma og öðrum þjóðum til 
eftirbreytni. Vegna hrunsins eða 
smæðarinnar er þó sanngjarnt og 
eðlilegt að við notumst við heima-
tilbúið stjörnukerfi sem vissulega 
er að hluta byggt á alþjóðlegum 
stöðlum. Hér eru allir að gera sitt 
besta. Hvort sem það er meistari 
Mugison eða Geir H. Haarde, sem 
alltaf verður okkar Stoltenberg.  

Listakonuna og fálkaorðuhaf-
ann Rúrí þarf ekki að kynna. Hún 
hefur í heil fjörutíu ár stundað sitt 
fag af mikilli elju og ósérhlífni, 
meðan aðrir efnilegir hafa gef-
ist upp og lagst í sút og sorg. Hún 
hefur vaknað eldsnemma á morgn-
anna og ekki látið hrun og tískuból-
ur stoppa sig en hefur þó reynt að 
elta þær uppi þegar sá gállinn er á 
henni. Hún kallar ekki allt ömmu 
sína þegar kemur að gjörningalist 

Gjörningar sem ganga undrum næst

VEL HEPPNAÐUR GJÖRNINGUR Hápunktur sýningar á verkum Rúríar í Listasafni 
Íslands er myndband af tilfinningaþrungnum gerningi í Almannagjá, að mati 
Ásmundar Ásmundssonar.  

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Miðvikudagur 14. mars 2012 

➜ Tónleikar
20.00 Lögreglukór Reykjavíkur, ásamt 
Eyþóri Inga Gunnlaugssyni, heldur tón-
leika í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ
21.00 Hljómsveitin Tusk kemur fram 
á tónleikaröð Jazzklúbbs Múlans í Nor-
ræna Húsinu. Aðgangseyrir er kr. 1.500, 
eða kr. 1.000 fyrir nemendur.
21.00 Björgvin Gíslason og félagar 
halda tónleika á Café Rosenberg. 

➜ Uppákomur
14.00 Söngvaka verður haldin hjá 
Félagi eldri borgara í Reykjavík að 
Stangarhyl 4. Aðgangseyrir er kr. 600.
15.00 Guðni Th. Jóhannesson sagn-
fræðingur mun lesa úr verki Stefans 
Zweig, Veröld sem var, og fjalla um það 
í félagsmiðstöðinni að Aflagranda 40. 
19.00 Bingó fyrir Þróttara og aðra 
velunnara verður haldið í sal Þróttar við 
Engjateig 7. Veitingar fást á vægu verði. 
17.00 Kvenfélagasamband Íslands 
heldur opið hús í Kvennaheimilinu Hall-
veigarstöðum, Túngötu 14. Hallfríður 
Bjarnadóttir miðlar fróðleik um hefðir á 
bolludag, sprengidag og öskudag. 
20.00 Einar Falur Ingólfsson ljósmynd-
ari stjórnar stefnumótakaffi í Menn-
ingarmiðstöðinni Gerðubergi. Aðgangur 
er ókeypis.
20.30 Gömlu dansarnir verða dansaðir 
hjá Þjóðdansafélagi Reykjavíkur, Álfa-
bakka 14a. Aðgangseyrir kr. 800.

➜ Listamannaspjall
20.00 Spjall við Hildi Bjarnadóttur, Ívar 
Valgarðsson, Rögnu Róbertsdóttur og 
Þór Vigfússon verður í Artíma galleríi í 
tengslum við sýningu þeirra þar.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

RAFBÓKARÚTGÁFAN  af glæpasögunni Flateyjargáta, eftir Viktor Arnar Ingólfsson, skaust í 6. sæti á met-
sölulista bandarísku Amazon-vefverslunarinnar á mánudaginn og sat þar enn í gær. Flateyjargáta er ein af tíu íslenskum 
skáldsögum sem AmazonCrossing-útgáfan gefur út á þessu ári. Enskur titill bókarinnar er The Flatey Enigma.
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Í dag breytast  

Ekki verða 
tómur á leiðinni
25% afsláttur af GSM 
hleðslutækjum í bílinn

Skoðaðu úrvalið á síminn.is eða í næstu verslun Símans.

Hleðslutæki í bíla
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„Það er mikil tilhlökkun í mér að 
fara þarna út í Norræna hús og 
djamma með félögunum. Tusk 
er samstarfshópur góðra spila-
félaga sem hafa verið að spila 
saman í gegnum árin í hinum og 
þessum hljómsveitum. Þetta eru 
allt saman toppgæjar sem eru að 
spila þarna með mér og hjá okkur 
ríkir alltaf mikil spilagleði,“ segir 
Pálmi Gunnarsson um félaga sína 
í hljómsveitinni Tusk, sem flyt-
ur djass- og blússkotinn bræðing 
á tónleikum í Norræna húsinu í 
kvöld klukkan 9. 

Tusk skipa, auk Pálma á bassa, 
gítarleikarinn Eðvarð Lárusson, 
trommuleikarinn Birgir Baldurs-
son og píanóleikarinn Kjartan 

Valdemarsson. Þess má geta að 
sá síðastnefndi hlaut á dögunum 
Íslensku tónlistarverðlaunin fyrir 
tónsmíð ársins í djassflokki. 

Tónleikarnir eru liður í dagskrá 
Jazzklúbbsins Múlans og Norræna 
hússins. Múlinn er samstarfsverk-
efni Félags íslenskra hljómlistar-
manna og Jazzvakningar. Klúbb-
urinn heitir í höfuðið á Jóni Múla 
Árnasyni sem var heiðursfélagi 
og verndari Múlans. Pálmi segir 
að djassinn lifi góðu lífi á Íslandi 
og metnaðarfull dagskrá Múlans 
í gegnum árin styðji við hann. 
„Þetta góða starf hjá Múlanum 
hefur ýtt undir það að ungir og 
gamlir tónlistarmenn fara af stað 
og fremja tónlist.“  - hhs

Tusk í Norræna húsinu

TUSK Hljómsveitina skipa þeir Pálmi Gunnarsson, Eðvarð Lárusson, Birgir Baldursson 
og Kjartan Valdemarsson.  MYND/TUSK

Söngdeild Tónlistarskóla Kópa-
vogs, Balletskóli Sigríðar Ármann 
og strengjasveit Tónlistarskóla 
Kópavogs flytja óperuna Dído og 
Eneas eftir Henry Purcell í Saln-
um, Tónlistarhúsi Kópavogs í 
kvöld klukkan átta. 

Með titilhlutverkin fara þau Elín 
Arna Aspelund og Áslákur Ingv-
arsson en auk þeirra koma fram 
fjöldi söngvara, dansara og hljóð-
færaleikara. Leikstjórn sýningar-
innar er í höndum Önnu Júlíönu 
Sveinsdóttur söngkennara skólans. 

Óperan Dido og Eneas var samin 
árið 1688 af Henry Purcell fyrir 
kvennaskóla í Chelsea við handrit 
sem Nahum Tate byggði á Eneasar-
kviðu ítalska skáldsins Virgils. 
Söguþráðurinn, sem er blanda af 
rómverskri goðsögn og ævintýri, 
fjallar um örlagaríkt tilfinninga-
samband Dídó drottningar Kar-
þagóborgar og tróverska kappans 
Eneasar sem lenti í hrakningum á 
sjóleið frá Trójuborg í Litlu Asíu 
og náði landi í Karþagó, Túnis í 
dag, en Dídó, sem einnig er kölluð 
Elissa, var sögð hafa verið fyrsta 
drottning borgarinnar. 

Aðgangur á óperuna er ókeypis.

Dídó og Eneas 
í Salnum

DÍDÓ OG ENEAS Óperan eftir Purcell 
verður flutt í Salnum í kvöld.

Verið velkomin á opið hús í
Fjölbrautaskólanum 

við Ármúla
að Ármúla 12

Fimmtudaginn 15. mars
Kl. 16.30 – 18.30

Námsframboð, inntökuskilyrði
og félagslíf skólans verður kynnt.

Heimir & Kolla vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

25% afsláttur af öllum GSM aukahlutum 
á Mögnuðum miðvikudegi

aukaatriðin í aðalatriði

Þú ert öruggari 
með báðar á stýri
25% afsláttur af 
handfrjálsum búnaði

Kemst dótið 
ekki fyrir?
25% afsláttur af 
minniskortum

Vantar þig hlíf
utan um símann?
25% afsláttur af GSM 
töskum og hlífum

MinniskortTöskur og hlífar Handfrjáls búnaður
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Tónlist ★★★★ ★

Kveldúlfur
Myrra Rós

Hæg og angurvær
Myrra Rós Þrastardóttir fór ekki að spila á hljóðfæri fyrr en hún var orðin tvítug. 
Þá keypti hún sér gítar, byrjaði að læra á hann og fór svo að semja lög. Hún 
vakti fyrst athygli sem hluti af félagsskapnum Trúbatrixur og hún hefur verið 
dugleg að spila á tónleikum undanfarin ár, bæði undir þeirra hatti og á eigin 
vegum. Kveldúlfur er hennar fyrsta plata. Myrra var greinilega ekki að flýta sér 
að koma henni út. Platan var tekin upp á löngum tíma, á nokkrum stöðum og 
með aðstoð fjölmargra tónlistarmanna, m.a. meðlima Hjálma, KK sem spilar á 
kassagítar í titillaginu og Ryan Karazija sem bakraddar í laginu Sail on.

Kveldúlfur lætur frekar lítið yfir sér við fyrstu kynni, en við frekari spilun 
koma gæði þessara laga og útsetninga í ljós. Það eru níu lög á plötunni og öll 
góð. Best er Myrra í rólegustu og angurværustu lögunum, t.d. Sail On, Við og 
við tvö, River og Láru lagi sem er mitt uppáhaldslag á plötunni. Lögin Milo, 
Kveldúlfur og Animal, sem eru aðeins hraðari, gefa þeim samt lítið eftir.

Myrra er fín söngkona og greinilega ágætur lagasmiður. Hún semur lögin 
á Kveldúlfi ásamt bassaleikaranum Andrési Lárussyni. Textarnir, sem Myrra 
semur ein, eru líka fínir, en þeir eru ýmist á ensku eða íslensku. Það er góð 
leið til þess að ná beint til íslenskra hlustenda (íslenskir textar snerta okkur oft 
meira), án þess að loka á hlustendur úti í hinum stóra heimi.

Á heildina litið er Kveldúlfur mjög fín plata. Fyrsta ómissandi íslenska 
poppplatan á árinu 2012. Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Fyrsta plata Myrru Rósar er gæðagripur. 

Matthew Eisman myndaði 
hóp ungra íslenskra tónlist-
armanna á Íslandi í janúar. 
Hann getur vel hugsað sér 
að endurtaka leikinn. 

„Andrúmsloftið í myndatökunum 
var mjög skemmtilegt og óþving-
að. Við spiluðum á hljóðfæri, borð-
uðum kex og fífluðumst hvert í 
öðru,“ segir bandaríski ljósmynd-
arinn Matthew Eisman. 

Hann segist vel geta hugsað sér 
að mynda fleiri íslenskar hljóm-
sveitir eftir að hafa myndað 
nokkrar slíkar af yngri kynslóð-
inni hér á landi í janúar. „Það eru 
margir fleiri íslenskir tónlistar-
menn sem mig langar að tengjast 
og ljósmynda í kjölfarið. Það væri 
frábært að geta haldið áfram með 
þetta verkefni,“ segir hann.

Eisman sérhæfir sig í að mynda 
hljómsveitir og tónlistarmenn 
og hafa myndir hans birst í The 
New York Times, SPIN, Brooklyn 
Vegan og víðar. Hann starfrækir 
vefsíðuna Musicinfocus.net, sem 
er ein sú vinsælasta í New York 
fyrir tónlistarljósmyndir. Íslensku 
hljómsveitunum, þar á meðal Sykri, 
Jeff Who?, Valdimar, Borko og 
Mammút, kynntist hann á Iceland 
Airwaves í fyrra þegar hann var 
að mynda hátíðina. Í framhaldinu 
ákvað hann að kynnast þeim betur 
í von um að geta náð af þeim and-
litsmyndum.

„Ég er ánægður með hve íslenska 
tónlistarsenan er lítil og náin. 
Hljómsveitirnar forðast að herma 
hver eftir annarri og í staðinn vilja 
þær skapa eitthvað nýtt og öðru-
vísi. Þetta umhverfi býr líka til 
vinalega samkeppni sem hvetur 
hljómsveitirnar til að verða betri.“

Aðspurður segir Eisman að 
myndatökurnar á Íslandi hafi 
gengið framar vonum. „Ég vildi 
hafa nóg fyrir stafni á meðan á 
stuttri dvöl minni á Íslandi stóð og 
vildi mynda eins mikið og ég gat. 
Ég hafði samband við allar hljóm-
sveitirnar sem ég þekkti og vonaði 

það besta. Ég bjóst við að einhverj-
ar myndu samþykkja að taka þátt 
og aðrar ekki en þær sögðu allar 
„já“. Ég vissi að ég hefði úr nægum 
efnivið að moða og þannig fékk ég 
hugmyndina að þessari myndaröð,“ 
segir Eisman. 

 freyr@frettabladid.is

Vill halda áfram að mynda 
íslenska tónlistarmenn

TÓK ANDLITSMYNDIR Matthew Eisman tók fjöldann allan af andlitsmyndum hér á 
landi, meðal annars af tónlistarmanninum Borko.  MYND/MATTHEW EISMAN

Bandaríska leikkonan Jes-
sica Biel upplýsti lesendur W 
Magazine að hún hafi aldrei 
átt samleið með stúlkum 
og vildi heldur leika sér við 
stráka þegar hún var barn.

„Fyrsta kvikmyndin sem ég 
man eftir að hafa horft á var 
The Goonies. Ég átti aldrei 
samleið með öðrum stelpum 

og fannst þess 
vegna heillandi að 
horfa á „stráka-
myndir“. Stelpur 
voru hræddar 

við að fara inn 
í hella, þær 
voru hræðslu-
púkar og ég 
var það ekki. 
Ég var hrifin af 
hugmyndinni 
að vera hluti 
af strákagengi 
og ramba fram 
á holur fulla af 
snákum,“ sagði 

leikkonan í 
vitaðlinu. 

Vildi vera í 
strákahóp

UTANGÁTTA Jessica 
Biel vildi vera í 
strákahóp þegar 
hún var ung. 

NORDICPHOTOS/GETTY

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

MIÐVIKUDAGUR: BLACK’S GAME (SVARTUR Á LEIK) 17:40, 
20:00, 22:20  BLIKKIÐ 18:00  MACHINE GUN PREACHER 
17:30, 22:00  THE SKIN I LIVE IN 22:20  GAIA 20:00  
SLÓÐAVINIR 20:00  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.

FT

FBL

MBL

DV

PRESSAN.IS

KVIKMYNDIR.IS

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI
30.000 MANNS 

Þ.Þ., FRÉTTATÍMINN

H.V.A., FRÉTTABLAÐIÐ

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

10

EGILSHÖLL

12

16

L

7

7

FYRSTA STÓRMYND ÁRSINS.
SÝND Í 2D OG 3D

MÖGNUÐ 
ÆVINTÝRAMYND Í 3D

ÁLFABAKKA

10

7

7

7

12

V I P

16

16

L

JOHN CARTER kl. 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. 8 - 10:10 2D
JOURNEY 2 : THE MYSTERIOUS ISLAND kl. 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. 5:50 2D

10

10

7

7

16

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
EXTREMLY LOUD AND INCREDIBLY CLOSE M/ ísl. Tali kl. 5:20 3D

KEFLAVÍK
7

12

16
JOHN CARTER kl. 8 3D
SVARTUR Á LEIK kl. 10:40 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:10 2D

AKUREYRI

7

7

12

16

JOHN CARTER kl.   8 3D
JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND kl.   6  3D
THE WOMAN IN BLACK kl.   10:40 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 3D
THE WOMAN IN BLACK kl. 8 - 10:10 2D
JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND kl. 5:50 - 8 3D
FRÍÐA OG DÝRIÐ m/ísl tali kl. 6 3D
HUGO kl. 5:20 2D
A FEW BEST MEN kl. 10:10 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 7 og 10.15
SVARTUR Á LEIK 5.50, 8 og 10.15
SAFE HOUSE 8 og 10.20
THE IRON LADY 5.50

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

V.J.V. - Svarthöfði.is

C.B. - JOBLO.COM

MÖGNUÐ 
ÆVINTÝRA 
MYND Í 3D

H.S.K. - MBL

C B JC B JC B - JC.B. - JC.B. - JOBLO COOBLO COOBLO COMOBLO.COMOBLO.COM FT

DV

MBL

FBL

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

5%
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sport@frettabladid.is

BJÖRNINN  varð í gærkvöldi Íslandsmeistari í íshokkí með 7-4 sigri á Skautafélagi Reykjavíkur í fjórða leik úrslita-
keppninnar. Sanngjarn sigur Bjarnarins í opnum og skemmtilegum leik þar sem Styrmir Snorrason, markvörður 
Bjarnarins, var maður leiksins ásamt Sergei Zak. Björninn vann þrjá leiki gegn einum í einvíginu. Mörk Bjarnarins skoruðu 
þeir Ólafur Björnsson (2 mörk), Hjörtur Björnsson (2), Matthías Sigurðsson, Sergei Zak og Úlfar Jón Andrésson.

Meistaradeildin - 16 liða úrs.
Bayern München - Basel 7-0
1-0 Arjen Robben (10.), 2-0 Thomas Müller (44.), 
3-0 Mario Gomez (44.), 4-0 Gomez (50.), 5-0 
Gomez (61.). 6-0 Gomez (67.), 7-0 Robben (81.)
Bayern komst áfram samanlagt 7-1.
Inter Milan - Marseille 2-1
1-0 Diego Milito (75.), 1-1 Brandão (90.+2), 2-1 
Giampaolo Pazzini, víti (90+6).
Marseille komst áfram á marki á útivelli.

Enska úrvalsdeildin
Liverpool - Everton 3-0
1-0 Steven Gerrard. (34.), 2-0 Gerrard (51.), 3-0 
Gerrard (90.+3)

ÚRSLIT Í GÆR

STEVEN 
GERRARD 
Fagnaði í 
gær. 
 Mynd/AP

Iceland Expresss deild kve.
Keflavík - Snæfell 59-61 (27-27)
Stig Keflavíkur: Pálína Gunnlaugsdóttir 29 (10 
frák.), Eboni Mangum 10, Jaleesa Butler 8 
(15 frák./6 varin), Sara Rún Hinriksdóttir 4, 
Birna Ingibjörg Valgarðsdóttir 4, Telma Lind 
Ásgeirsdóttir 2, Hrund Jóhannsdóttir 2. 
Stig Snæfells: Hildur Sigurðardóttir 16 (10 
frák.), Jordan Lee Murphree 12 (13 frák.), Hildur 
Björg Kjartansdóttir 11, Kieraah Marlow 8 (10 
frák.), Helga Hjördís Björgvinsdóttir 8, Alda Leif 
Jónsdóttir 4, Rósa Indriðadóttir 2. 
Keflavík hefði orðið deildarmeistari með sigri en 
Snæfell tryggði sér sæti í úrslitakeppninni. 
STAÐAN Í DEILDINNI:
Keflavík 27 20 7 2050-1880 40
Njarðvík 26 19 7 2161-1951 38
Snæfell 27 15 11 1967-1999 30
Haukar 26 13 13 1908-1863 26
KR 26 13 13 1904-1808 26
Valur 26 11 15 1908-1928 22
Fjölnir 26 8 18 1856-2125 16
Hamar 26 6 20 1807-2007 12
- Fjögur efstu liðin komast í úrslitakeppnina 
LEIKIRNIR Í KVÖLD
Fjölnir - Njarðvík  Dalhús klukkan 19.15
Valur - Hamar  Vodafonehöllin kl. 19.15
Haukar - KR  Schenkerhöllin kl. 19.15

ÚRSLIT Í GÆR

FÓTBOLTI  Bayern München 
sýndi sannkallaða Barcelona-
takta þegar liðið vann 7-0 
stórsigur á Basel í gærkvöldi 
og tryggði sér sæti í átta liða 
úrslitum Meistaradeildarinnar. 
Úrslitaleikurinn fer fram á Allianz 
Arena í München í vor og ef marka 
má frammistöðu þýska liðsins í 
gær er allt eins líklegt að Bayern 
verði þar á heimavelli.

Basel vann fyrri leikinn 1-0 en 
það var ljóst frá byrjun að þetta 
yrði langt og erfitt kvöld fyrir 
Svisslendingana sem voru mörg-
um númerum of litlir í gær. Arjen 
Robben og Franck Ribery fóru 
á kostum á köntunum og Mario 
Gomez var sem fyrr réttur maður 
á réttum stað í teignum. Gomez 
skoraði fjögur markanna og hefur 

þar með skorað 10 mörk í 7 
leikjum í Meistaradeildinni 
á þessu tímabili – sannkall-
aðar Messi-tölur á ferðinni 
þar.

Bayern München-liðið 
er komið á flug eftir tvo 
stórsigra og þrettán 
mörk í síðustu tveim-
ur leikjum.

Arjen Robben 
kom Bayern í 
1-0 eftir aðeins 
tíu mínútna leik. 
Hann hafði þá 
heppnina með 
sér þegar bolt-
inn datt fyrir 
hann í teignum 
eftir að skot 
Thomas Müll-

er fór í varnarmann. 
Thomas Müller kom 

Bayern síðan í 2-0 á 41. 
mínútu með skoti úr mark-
teignum eftir fyrirgjöf frá 

Arjen Robben og þrem-
ur mínútum síðar var 
Mario Gomez búinn 
að skora þriðja mark-
ið eftir aukaspyrnu 
og sendingu Holgers 
Badstuber. 

Gomez skoraði síðan 
þrjú mörk á fyrstu 22 

mínútunum í seinni hálf-
leik og var þar með kom-
inn með fernu í leiknum. 
Franck Ribery lagði upp 
öll mörkin fyrir hann.   
 ooj@frettabladid.is

Barca-taktar hjá Bayern
Bayern München vann 7-0 stórsigur á svissneska liðinu Basel í seinni leik 
liðanna í 16 liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Mario Gomez skoraði fernu.
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FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Helga Margrét 
Þorsteinsdóttir er farin að horfa 
til sumarsins eftir vel heppnað 
innanhússtímabil og fyrsta skrefið 
er að komast í æfingabúðir í 
sólinni í Ástralíu. Gamalgróin 
meiðsli aftan í læri eru enn að 
gera vart við sig og munu því 
enn á ný hafa áhrif á leið Helgu 
að aðalmarkmiði sínu í ár sem er 
að komast inn á Ólympíuleikana í 
London í sumar.

„Þetta er aðeins búið að 
breytast. Þetta átti upphaflega 
að vera keppnisferð en núna 
verður þetta meiri æfingabúðir 
en keppni,“ segir Helga Margrét.

„Ég fer samt og tek með mér 
alla skó og keppnisgalla. Ég setti 
sjálfri mér það skilyrði eftir EM 
síðasta sumar þar sem ég þurfti að 
hætta vegna meiðsla að ég ætlaði 
aldrei aftur að byrja í sjöþraut ef 
mér fyndist ég ekki vera alveg 
tilbúin,“ segir Helga en meiðslin 
eru enn að angra hana. 

„Það hefur gengið vel í vetur en 
ég er alltaf að glíma við meiðsli 
aftan í læri. Við ákváðum að það 
væri ekki það sem ég gæti alltaf 
verið að æfa með. Ég er í stöðugri 
meðhöndlun alla daga og ég ætla 
ekki að láta æfingarnar vinna á 
móti henni. Meðhöndlunin hefur 
því forgang núna,“ segir Helga 
en hitinn í Ástralíu gæti haft góð 
áhrif. „Hitinn hefur alltaf haft 
rosalega góð áhrif á kroppinn á 
mér. Maður er orðinn svo hvítur og 
grár eitthvað hérna núna þótt að 
sólin sé aðeins farin að skína. Það 
verður gott að fá smá sól,“ segir 
Helga í léttum tón. 

Helga Margrét sá fyrir sér að 
ná Ólympíulágmarkinu strax í 
Ástralíu en það gæti þurft að bíða 
á meðan hún er að ná sér góðri. 

„Ég þarf að tækla þetta lágmark 
svolítið öðruvísi. Auðvitað er það 
búið að vera markmiðið rosalega 
lengi og er náttúrulega markmið-
ið ennþá. Ef maður ætlar samt 

að einblína bara á það og láta allt 
annað fara til andskotans þá geng-
ur það ekki. Það kemur bara ef það 
kemur,“ segir Helga um Ólymp-
íulágmarkið sem er 5950 stig. 
Íslandsmetið hennar frá því í júní 
2009 er 5.878 stig. Helga vill frek-
ar mæta heil inn í sumartímabilið 
í maí í stað þess að taka einhverja 
áhættu í Ástralíu.

„Ég lít mjög björtum augum á 
þetta allt saman hvort sem að ég 
keppi í Ástralíu eða ekki. Ég er 
búin að vera með þessi meiðsli 
meira eða minna í tvö ár og ég get 
alveg búist við því að það muni 
taka langan tíma að fara þegar 
þetta er búið að vera svona lengi,“ 
segir Helga en hún viðurkennir að 
þetta reyni á andlegu hliðina.

„Ég er orðin mjög þreytt á þessu 
og vera alltaf að æfa og keppa ofan 
í þetta. Núna langar mig að losna 
alveg við þetta og fara þá aftur af 
stað á fullu. „Hamurinn“ ræður 
svolítið ferðinni núna. Þegar 

Ólympíulágmarkið hangir svona 
yfir manni þá verður maður að 
taka einn dag í einu. Ég hugsa 
ekkert um þetta Ólympíulágmark 
því það má ekki. Eina sem maður 
getur haft áhrif á er núið,“ segir 
Helga að lokum.  ooj@frettabladid.is

TEK MEÐ MÉR ALLA SKÓ
Helga Margrét Þorsteinsdóttir er á leiðinni í 3 vikna æfingabúðir til Ástralíu. 
Innanhússtímabilið gekk vel og Helga horfir nú til þess að ná lágmarkinu inn á 
ÓL í London í sumar. Þessa dagana er það þó „hamurinn“ sem ræður ferðinni.

HELGA MARGRÉT ÞORSTEINSDÓTTIR
MYND/HANS UURIKE

FÓTBOLTI Juan Mata og félagar 
hans í Chelsea eru síðasta von 
Englands í Meistaradeildinni en 
til þess að komast áfram í átta 
liða úrslitin þarf Chelsea-liðið að 
vinna upp 1-3 tap á móti ítalska 
liðinu Napoli í fyrri leiknum á 
Ítalíu. 

„Við munum sækja frá fyrstu 
mínútu. Við erum með góða 
sóknarmenn og ætlum að pressa 
þá framarlega. Það er ekkert 
ómögulegt í fótbolta og við höfum 
áður náð góðum úrslitum á 
Stamford Bridge,“ sagði Mata.

Leikurinn hefst klukkan 19.45 
en þá reynir líka á Real Madrid 
sem gerði 1-1 jafntefli í fyrri 
leiknum við CSKA Moskvu. - óój

Chelsea í Meistaradeildinni:

Munu sækja frá 
fyrstu mínútu

JUAN MATA Fagnar hér marki sínu í fyrri 
leiknum.   NORDICPHOTOS/GETTY
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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.

06.35 My Family  08.35 The Inspector Lynley 
Mysteries  10.05 Come Dine With Me  10.55 
EastEnders  11.25 Come Dine With Me  12.15 My 
Family  13.15 My Family 15.15 My Family  15.45 QI  
16.45 The Best of Top Gear  17.40 The Graham 
Norton Show  18.25 Come Dine With Me  19.15 
QI  20.15 The Graham Norton Show  21.00 QI  
22.00 Peep Show  22.30 Live at the Apollo  23.10 
My Family  00.10 My Family  01.10 The Inspector 
Lynley Mysteries  02.40 QI  03.40 Peep Show  
04.05 Live at the Apollo  04.50 The Weakest Link

14.00 DR Update - nyheder og vejr  14.10 Lægerne  
15.00 Dyk Olli dyk  15.15 Timmy-tid  15.25 Skæg 
med bogstaver  15.45 Sprutte-Patruljen  16.00 
Pacific Paradise Police  16.50 DR Update - nyheder 
og vejr  17.00 Dyrehospitalet  17.30 TV Avisen 
med Sport  18.05 Aftenshowet  19.00 Kender 
du typen  19.30 Restaurant bag tremmer  20.00 
TV Avisen  20.25 Penge  20.50 SportNyt  21.00 
Homeland - Nationens sikkerhed  21.50 Onsdags 
Lotto  22.00 Mordet på vandrehjemmet  22.45 
Nye hvide verden  23.15 Lægerne

13.05 Ut i naturen  13.35 Norge rundt  14.00 
NRK nyheter  14.10 Folk  14.40 V-cup lang-
renn  16.30 Glimt av Norge  16.40 Oddasat 
- nyheter på samisk  16.55 Tegnspråknytt  17.00 
Førkveld  17.40 Distriktsnyheter  18.00 Dagsrevyen  
18.45 Forbrukerinspektørene  19.15 Helt patent!  
19.45 Vikinglotto  19.55 Distriktsnyheter  20.00 
Dagsrevyen 21  20.40 Lilyhammer  21.25 Lindmo  
22.10 Kveldsnytt  22.25 Finnmarksløpet  22.55 
Nasjonalgalleriet  23.25 Brenner - historier fra 
vårt land

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með 
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 
10.03 Veðurfregnir 10.13 Tríó 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 
Öryggissjóður verkalýðsins 14.00 Fréttir 14.03 
Gullfiskurinn 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: 
Sólskinshestur 15.25 Skorningar 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 20.30 
Reisubók  Gúllívers 21.10 Út um græna grundu 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Lestur 
Passíusálma 22.17 Bak við stjörnurnar 23.07 
Flakk 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

15.25 360 gráður (e)

15.55 Djöflaeyjan (e)

16.40 Leiðarljós (Guiding Light)

17.20 Dansskólinn (7:7) (Simons danse-
skole) (e)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Disneystundin

18.01 Finnbogi og Felix (52:59)

18.23 Sígildar teiknimyndir (23:42)

18.30 Gló magnaða (46:52)

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.00 Bræður og systur (97:109) 
(Brothers and Sisters) 

20.45 Meistaradeild í hestaíþróttum 
Umsjón: Samúel Örn Erlingsson.

21.05 Kiljan Bókaþáttur í umsjón Egils 
Helgasonar.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Septemberblaðið (The Septem-
ber Issue) Heimildamynd um undirbúning-
inn fyrir útgáfu septemberheftisins af tísku-
tímaritinu Vogue árið 2007. Þá gaf ritstjórinn 
Anne Wintour og hennar fólk út þykkasta 
tímaritstölublað sögunnar sem vó nærri tvö 
og hálft kíló.

23.50 Landinn (e)

00.20 Kastljós (e)

00.45 Fréttir

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.35 Matarklúbburinn (5:8) (e)

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Dynasty (8:22) (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

12.00 Jonathan Ross (16:19) (e)

12.50 Matarklúbburinn (5:8) (e)

13.15 Pepsi MAX tónlist

16.30 7th Heaven (16:22)

17.15 Dr. Phil

18.00 Solsidan (5:10) (e)

18.25 Innlit/útlit (5:8) (e)

18.55 America‘s Funniest Home Vid-
eos (25:50) (e)

19.20 Everybody Loves Raymond 

19.45 Will & Grace (23:27) (e) 

20.10 Britain‘s Next Top Model (1:14) 
Það er komið að sjöttu seríunni og nú mætir 
glæný dómnefnd til leiks. Ferðinni er meðal 
annars heitið til Noregs, Spánar og Malas-
íu. Í fyrsta þættinum mæta 25 stúlkur til leiks 
og þær eru samstundis sendar í herþjálf-
un þar sem þær hitta fyrir nýja kynninn, Elle 
MacPherson. 

20.55 The Firm (3:22) 

21.45 Law & Order UK (2:13) 

23.15 Prime Suspect (8:13) (e)

00.05 HA? (24:31) (e)

00.55 The Walking Dead (6:13) (e)

01.45 The Firm (3:22) (e)

02.35 Everybody Loves Raymond (e)

03.00 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.00 World Golf 
Championship 2012 (3:4) 11.10 Golfing 
World 12.00 Golfing World 12.50 World 
Golf Championship 2012 (3:4) 18.00 Golf-
ing World 18.50 Inside the PGA Tour (10:45) 
19.15 Ryder Cup Official Film 1997 21.35 
Inside the PGA Tour (11:45) 22.00 Golfing 
World 22.50 PGA Tour - Highlights (10:45) 
23.45 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (115:175)

10.15 60 mínútur

11.00 The Big Bang Theory (18:23) 

11.25 How I Met Your Mother (20:24) 

11.50 Pretty Little Liars (11:22) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Til Death (2:18)

13.25 The Deep End (2:6) 

14.15 Ghost Whisperer (9:22) 

15.05 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Bold and the Beautiful 

17.30 Nágrannar

17.55 The Simpsons

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 Malcolm In The Middle (19:22) 

19.45 Perfect Couples (6:13) 

20.10 New Girl (5:24)

20.35 Reykjavík Fashion Festival Nýr 
og áhugaverður íslenskur sjónvarpsþáttur um 
alþjóðlegu tískuvikuna Reykjavík Fashion Festi-
val sem fram fór sl. vor. Gefin er hröð og gríp-
andi innsýn í allt það markverðasta sem þar 
var á boðstólum og rætt við þá hönnuði sem 
athygli vöktu fyrir framlag sitt til hátíðarinnar.

21.15 Mildred Pierce (2:5) Magnaðir 
þættir með Kate Winslet og Guy Pearce í 
aðalhlutverkum og fjalla um unga móður 
sem stendur ein á báti og þarf að berjast fyrir 
tilveru sinni í kreppunni miklu.

22.20 Gossip Girl (7:24) 

23.05 Pushing Daisies (6:13)

23.50 Alcatraz (5:13) 

00.35 NCIS: Los Angeles (12:24) 

01.20 Rescue Me (4:22)

02.05 Damages (13:13)

03.05 Farce of the Penguins 

04.25 Mildred Pierce (2:5) 

05.30 Fréttir og Ísland í dag

08.00 12 Men Of Christmas

10.00 Picture This

12.00 Abrafax og sjóræningjarnir 

14.00 12 Men Of Christmas

16.00 Picture This

18.00 Abrafax og sjóræningjarnir 

20.00 Ripley Under Ground

22.00 The Contract

00.00 The Things About My Folks

02.00 Lions for Lambs

04.00 The Contract

06.00 Pledge This! 

19.30 The Doctors (69:175) 

20.10 American Dad (10:18) 

20.35 The Cleveland Show (2:21) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Modern Family (15:24)

22.15 Two and a Half Men (3:24) 

22.45 White Collar (2:16) 

23.30 Burn Notice (10:20) 

00.15 Community (23:25)

00.40 The Daily Show: Global Edition 

01.05 Malcolm In The Middle (19:22) 

01.30 Perfect Couples (6:13) 

01.50 American Dad (10:18) 

02.15 The Cleveland Show (2:21) 

02.40 The Doctors (69:175)

03.20 Fréttir Stöðvar 2 

04.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Þorsteinn J. og gestir: Meistaramörk.

16.20 Meistaradeild Evrópu

18.05 Þorsteinn J. og gestir: Meistaramörk.

18.30 FA Cup - Preview Show

19.00 Þorsteinn J. og gestir: upphitun

19.30 Meistaradeild Evrópu: Chelsea 
- Napoli BEINT frá seinni viðureign liðanna í 
16 liða úrslitum.

21.45 Þorsteinn J. og gestir: Meistaramörk.

22.10 Meistaradeild Evrópu: Real 
Madrid - CSKA Moskva Útsending frá 
seinni viðureign liðanna í 16 liða úrslitum.

00.00 Meistaradeild Evrópu: Chelsea 
- Napoli 16 liða úrslit.

01.50 Þorsteinn J. og gestir: Meistaramörk.

07.00 Liverpool - Everton

16.30 Swansea - Man. City

18.20 Wolves - Blackburn

20.10 Premier League Review 2011/12

21.05 Sunnudagsmessan

22.25 Football League Show

22.55 Bolton - QPR

20.00 Tveggja manna tal 20.30 Tölvur 
tækni og vísindi 21.00 Fiskikóngurinn  21.30 
Bubbi og Lobbi

> Stöð 2 kl. 21.15
Mildred Pierce

Það er komið að öðrum 
þættinum í magnaðri 
míníseríu um Mildred 
Pierce á Stöð 2. Kate Winslet 
leikur unga móður sem berst á 
móti straumnum á kreppuárunum í 
Bandaríkjunum. Núna stefnir hún á 
að opna sinn eigin veitingastað en 
einkalífið er stormasamt og þar 
skiptast á skin og skúrir.

08.20 Alpint  09.50 Alpint  11.15 Inte Thelma 
eller Louise  11.30 Hübinette  12.00 Så levde 
de lyckliga  13.00 Five Easy Pieces  14.35 Skidor  
16.30 Sverige idag  16.55 Sportnytt  17.00 
Rapport  17.10 Regionala nyheter  17.15 Go‘kväll  
18.00 Kulturnyheterna  18.15 Regionala nyhe-
ter  18.30 Rapport  19.00 Uppdrag Granskning  
20.00 Svenska dialektmysterier  20.30 Kobra  
21.00 Game of Thrones  21.55 Dag  22.20 
Tv-cirkeln. Game of thrones  22.35 Rapport  22.40 
Kulturnyheterna  22.45 Skavlan  23.45 Dox

18.00 Að norðan 18.30 Áttavitinn Suðurland 

Ég á það til að lifa mig um of inn í hlutina. Þegar 
ég las Twilight-bækurnar grét ég mig í svefn á 
hverju kvöldi yfir að ég myndi aldrei finna sanna 
ást, þar sem vampírur eru jú ekki til í raun og 
veru, og ég átti í hrókasamræðum við bílinn 
minn (sem að sjálfsögðu keyrði sig sjálfur) á 
leiðinni heim úr bíói eftir að hafa horft 
á myndina Cars. Oftar en ekki hef ég 
misst stjórn á skapi mínu yfir fótbolta-

leikjum og ég hef grátið yfir Oprah 
og Extreme Makeover: Home 
Edition oftar en ég kæri mig um að 
taka saman. 

Þegar kemur að raunveruleika-
sjónvarpi bölva ég því yfirleitt 
að vera ekki amerískur ríkis-

borgari, því ég myndi að sjálfsögðu rústa flestum 
þessum keppnum (nema American Idol, þar 
sem ég er víst laglausari en gíraffi með streptó-

kokkasýkingu). Ég er yfirleitt búin að 
velja mér uppáhald strax í áheyrenda-
prufunum og það bregst ekki að mín 
uppáhöld séu alltaf tekin fyrir og ég 

fæ að kynnast lífi þeirra, fjölskyldu 
og forsögu (sem yfirleitt er frekar 
dramatísk og uppfull af erfiðleikum). 

Svo komast mín eftirlæti alltaf alla 
leið í úrslit. Tilviljun? Eða fell ég í raun í 
allar gildrur þáttastjórnenda og læt þá 

stýra áliti mínu og skoðunum án 
þess að átta mig á því? Ég ætla 
ekki að útiloka það!

VIÐ TÆKIÐ TINNA RÓS STEINSDÓTTIR FELLUR FYRIR ÖLLU

Fyrir fram ákveðin eftirlæti

Áfangastaðir: VALENCIA - RÓM - FLÓRENS/PÍSA - AJACCIO - MALAGA - VALENCIA

á mann m.v. 2 fullorðna í innri klefa*

MEEIRA ÁÁ
uuurvvalllutssyynn.iss

VVerrðð frá: 

336668..90000 kkrr.
Innifalið: Flug til og frá Alicante. Gisting í þrjár nætur á Hotel Solvasa Valencia 
með morgunverði. Skemmtisigling með fullu fæði og afþreyingu í 7 nætur.  
GIsting á Hotel Melia Alicante í tvær nætur eftir siglingu. Þjórfé um borð í 
skipinu. Allar ferðir milli flugvalla, hótela og skips.

Ferðaskrifstofa
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10 DAGAR AF ÆVINTÝRUM, FRAMANDI MENNINGU, SÖGU OG ALGJÖRUM LÚXUS!



Mini Fras er ein af fáum morgunkornstegundum fyrir börn sem uppfylla 
kröfur Skráargatsins. Margar gerðir af morgunkorni sem ætlaðar eru börn-
um innihalda allt að 35 g af sykri í hverjum 100 g, sem er svipað magn 
og í 100 g af hlaupi eða lakkrís.

Mini Fras er 
holli valkosturinn

Borðar 
barnið þitt 
líka sælgæti 
í morgunmat?

Hollara en maður heldur
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Örn Alexander Ámundason, ný -
útskrifaður listamaður frá Lista-
háskólanum í Malmö, var með 
verk á opnun The Armory Show í 
New York. Sýningin er svonefnd 
listamessa þar sem gallerí setja 
upp sýningar í þeim tilgangi að 
kynna starfsemi sína og selja verk. 
Í ár var lögð sérstök áhersla á Nor-
ræna list og tóku meðal annars 
listamennirnir Shoplifter, Ragn-
ar Kjartansson og Björk þátt í 
sýningunni. 

Verk Arnar Alexanders 
nefnist Kreppa og er tónverk 
sem hann samdi árið 2009 og 
er ætlað þrettán hljóðfærum. 
„Ég valdi þrettán einstak-
linga sem mér þóttu 
koma sérstaklega 
við sögu efnahags-
kreppunnar og gerði 
hvern einstakling að 
ákveðnu hljóðfæri. 
Þannig urðu stjórn-
málamenn strengir, 
útrásarvíkingarnir 

urðu að blásturshljóðfærum, bank-
ar og fjölmiðlar urðu lúðrar og mót-
mælendur urðu slagverkshljóðfæri, 

sem oft eru nefnd hjarta hljómsveit-
ar. Þannig breytti ég til dæmis rödd 
Davíðs Oddssonar í selló á meðan 
rödd Jóns Ásgeirs varð að flautu,“ 
útskýrir Örn.

Verkið var flutt í tvígang á mið-
vikudaginn var og voru móttökurn-
ar jákvæðar að sögn Arnar. Fjöl-
miðlar hafa einnig sýnt verkinu 
áhuga og skrifuðu Art in America, 

Artfagcity.com og Artinfo.com 
umsagnir um verkið. 

Örn verður í New York fram 
á fimmtudag og heldur þá 
aftur til Malmö, þar sem hann 
er búsettur. Aðspurður segir 

hann dvölina í New York hafa 
verið skemmtilega og fræð-

andi. „Það er áhuga-
vert að sjá hvernig 
svona stórt batt-
erí er rekið og 
svo er náttúru-
lega spennandi 
að fá tækifæri 
til að sýna utan 
Evrópu.“  - sm

MORGUNMATURINN

Ég er búin að vera að prufa að 
búa til kalda hafragrauta undan-
farið. Þá bý ég til kasjúhnetu eða 
möndlu mjólk og set til dæmis 
hörfræ út í. Svo helli ég mjólkinni 
yfir hráa tröllahafra. Ég bý graut-
inn til kvöldið áður og set svo ávexti 
og ber út á hann á morgnana. 
Þetta er alveg geðveikt.

Hrefna Rósa Sætran, kokkur.

„Það var gaman á opnunarkvöldinu og gestirnir 
mjög hrifnir,“ segir framleiðandinn Eva Maria 
Daniels sem nýverið stofnaði listagallerí á net-
inu undir nafninu Gallery for the People. 

Listagalleríið er hliðarverkefni hjá Evu Mariu 
sem hefur getið sér góðs orðs sem kvikmynda-
framleiðandi í Los Angeles. Í galleríinu verða 
til sýnis verk eftir nýja jafnt sem rótgróna lista-
menn þar sem netið er sýningarrýmið. „Ég hef 
alltaf verið mjög heilluð af list og þekki mjög 
marga sem deila þessum áhuga, en búa út um 
allan heim og hafa því ekki tækifæri til að sækja 
allar þær sýningar sem þeir vilja. Þess vegna 
fannst mér sniðugt að nota netið sem sýningar-
rými og leyfa þá öllum að hafa jafnan aðgang 
að sýningunum, sama hvort þeir vilji skoða eða 
festa kaup á verkunum.“

Reglulega ætlar Eva Maria að halda svo-

kallaðar „pop up“ sýningar en hún gerir sér 
grein fyrir að sumir geta ekki keypt list án þess 
að sjá verkin berum augum. Fyrsta sýning Evu 
Mariu var haldin í sýningarrými Soho House 
í Hollywood í síðustu viku þar sem stjörnur 
á borð við Ashton Kutcher, Melanie Griffith 
og Danny Masterson voru meðal gesta. Gest-
gjafi var leikkonan Dakota Johnson en hún lék 
einmitt eitt af aðalhlutverkunum í seinustu 
mynd sem Eva Maria framleiddi, Goats. „Það er 
gaman að geta sameinað starfsemi gallerísins 
og framleiðslufyrirtækisins að einhverju leyti. 
Dakota Johnson er yndisleg og safnaði saman 
mjög skemmtilegu fólki á þessa fyrstu sýningu. 
Melanie Griffith var hrifin og keypti tvö verk af 
okkur,“ segir Eva Maria en hægt er að fylgjast 
með og skoða galleríið á síðunni Galleryforthe-
people.com.  - áp

Kutcher mætti á opnun Evu Mariu í Hollywood

MEÐ MÖRG JÁRN Í ELDINUM Kvikmyndaframleiðandinn 
Eva Maria Daniels stofnaði nýverið listagallerí á netinu 
og var fjölmennt á opnunarkvöldinu í Hollywood þar 
sem Ashton Kutcher og Melanie Griffith voru meðal 
gesta.  NORDICPHOTOS/GETTY

„Okkur langaði að uppfæra bún-
inginn og gera hann meira spenn-
andi með því að bæta við tækjum 
og tólum,“ segir Hrefna Björk 
Sverrisdóttir, verkefnastjóri Lata-
bæjar.

Undirbúningur fyrir tökur á 
þriðju þáttaröð Latabæjar stend-
ur nú yfir og munu þó nokkrar 
skemmtilegar nýjungar líta dags-
ins ljós í þáttunum. Búningur 
Íþróttaálfsins fær meðal annars 
útlitsyfirhalningu og við hann 
munu bætast ýmis spennandi 
tæki og tól. Bandaríska fyrirtæk-
ið Ironhead Studio sér um vinnuna 
við búninginn, en það er á meðal 
færustu fyrirtækja í búningahönn-
un í dag. Fyrirtækið er í eigu bún-
ingasmiðsins Jose Fernandez sem 

hefur meðal annars skapað bún-
ingana fyrir Batman myndirnar, 
X-Men, Fantastic Four, Hellboy, 
Planet of the Apes, Alien, Thor og 
Death Becomes Her svo fátt eitt 
sé nefnt.

 „Við höfðum samband við Jose 
og honum fannst verkefnið spenn-
andi því hann hafði meðal annars 
aldrei unnið við barnaefni áður,“ 
segir Hrefna. „Það kom okkur líka 
skemmtilega á óvart hversu hrif-
inn hann var af upprunalega bún-
ingi Íþróttaálfsins, honum fannst 
hönnunin mjög góð og allt útlit 
þáttarins flott.“

Hrefna segir nýjan bakpoka 
bætast við búning íþróttaálfsins 
ásamt ýmsu öðru. „Úlnliðsböndin 
fá einnig skemmtilega viðbót sem 

gera Íþróttaálfinn aðeins hasar-
hetjulegri,“ útskýrir hún.

Magnús Scheving, skapari Lata-
bæjar, fer með hlutverk Íþrótta-
álfsins og flaug hann út til Los 
Angeles í síðustu viku þar sem 
tekin voru af honum mót og mynd-
ir svo hægt væri að hefjast handa 
við gerð nýja búningsins. Að sögn 
Hrefnu Bjarkar mun nýr og betri 
Íþróttaálfur koma fyrir sjónir 
almennings í byrjun næsta árs 
þegar nýja þáttaröðin fer í loftið. 

Búningur Íþróttaálfsins verður 
þó ekki eina nýjungin í þáttunum 
og má sem dæmi nefna að ný leik-
kona fer með hlutverk Sollu stirðu 
í þáttunum auk þess sem nýr leik-
ari mun bætast við hópinn sem 
fyrir er.  sara@frettabladid.is

HREFNA BJÖRK SVERRISDÓTTIR:  HASARHETJULEGAR VIÐBÆTUR

Búningahönnuður Batman 
tekur Íþróttaálfinn í gegn

Útrásarvíkingar að blásturshljóðfærum

NÝR OG BETRI ÁLFUR Búningahönnuður Batman hefur tekið að sér að uppfæra búning Íþróttaálfsins fyrir þriðju þáttaröð Lata-
bæjar. Tekin hafa verið mót af líkama Magnúsar Scheving fyrir nýja búninginn.

KREPPAN Í TÓNLIST Örn Alexander Ámundason fékk tækifæri til að 
sýna verk sitt, Kreppu, á opnun The Armory Show í New York. Jón 
Ásgeir Jóhannesson og Davíð Oddsson koma fyrir í verki Arnar.

mini
   

     Nyr og 

skemmtilegur 

     valkostur  

 

*Pantanir þurfa að berast 
 fyrir 15:00 daginn áður

Nú bjóðum við okkar frábæru pítur sem smárétti fyrir 
öll stór og smá tilefni. Mini píturnar eru afgreiddar á 
hentugum bökkum í þremur útfærslum*

Klassík: Buff, kjúklingabringa, 
grænmeti, lamb og beikon
Exótík: Sjávarréttir, lax, 
kalkún-beikon og kebab
Mix: Roastbeef, buff, 
skinka og kjúklingalundir

Skipholti 50 C
Pöntunarsími: 562 9090
www.pitan.is

2.990.-
 12 mini pítur

klassík   
          

 mix
 exótík  
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FLUG EÐA BÍLL   
FLUGFELAG.ISEINFALT REIKNINGSDÆMI

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

FRÁ  6.750 kr. FRÁ  15.209 kr.

REYKJAVÍK

AKU R E Y RI

MIÐI = 6.750 kr.

BLÖÐ KAFFI

ELDSNEYTI = 11.968 kr. *

KAFFI = 245 kr.

PYLSA = 310 kr. PYLSA = 310 kr.

GOS = 240 kr. ÍS = 395 kr.

GÖNGIN = 1.000 kr.

NEYTI  11. RÚÐUPISS = 741 kr.



DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

Sýnir í New York
Stuttmyndin Útrás Reykjavík í leik-
stjórn Ísoldar Uggadóttur hefur 
verið valin á kvikmyndahátíðina 
New Directors/New Films sem fer 
fram í New York dagana 21.mars - 
1.apríl. Hátíðin er haldin á vegum 
Museum of Modern Art og The 

Film Society of Lincoln 
Center en alls eru 12 
stuttmyndir valdar 
inn á hátíðina. New 
Directors/New Films 
er þekkt fyrir að 
kynna til leiks ný 
nöfn í kvikmynda-
bransanum en 
meðal þeirra sem 

stigu sín fyrstu skref 
á hátíðinni eru 
Pedró Almodóvar, 
Steven Spielberg 
og Spike Lee.  

 LÖGFRÓÐUR 
LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA LÖGRÉTTU

ÓKEYPIS LÖGFRÆÐIRÁÐGJÖF 
fyrir almenning í Háskólanum í Reykjavík. 
Sendið fyrirspurn á logfrodur@hr.is

logfrodur.hr.is

Meistaradeild Evrópu 
í kvöld á Stöð 2 Sport
19.00 Þorsteinn J. og gestir 
19.30 Chelsea - Napoli
19.30 Real Madrid - CSKA
21.45 Þorsteinn J. og gestir

Meistaradeild Evrópu
kvöld á Stöð 2 Sport

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT |512 5100 | STOD2.IS 

1 Baldur farinn í fangelsi – 
óskaði sjálfur eftir að hefja …

2 Kona barin ítrekað með 
áhaldi í háskólanum á Hólum

3 Þurfti að kúka í miðri sýningu

4 Fyrrverandi bankastjórar í 
djúpri afneitun

5 Tveir mánuðir þar til ákvörðun 
verður tekin um ákæru

Sigríður skal hún heita
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
formaður Framsóknarflokksins, og 
eiginkona hans, Anna Sigurlaug 
Pálsdóttir, eignuðust sitt fyrsta 
barn í lok janúar. Sigmundur, 
sem fagnaði 37 ára afmælinu 
sínu á mánudaginn síðastliðinn, 
var að vonum uppnuminn vegna 
þessa nýja fjölskyldumeðlims 
og varð litla fjölskyldan strax 
vinsælt umfjöllunar efni hvarvetna. 
Sigmundur var heiðursgestur á 
árshátíð stjórnmálafræðinema á 
föstudag þar sem hann greindi 
frá því að litla stúlkan skyldi skírð 
sunnudaginn eftir, sem 
hún og var, og fékk 
þingmannsdóttirin 
nafnið Sigríður 
Elín.   - áp, sv


	FB040s_P001K.indd
	FB040s_P002K.indd
	FB040s_P003K.indd
	FB040s_P004K.indd
	FB040s_P005K.indd
	FB040s_P006K.indd
	FB040s_P007K.indd
	FB040s_P008K.indd
	FB040s_P009K.indd
	FB040s_P010K.indd
	FB040s_P011K.indd
	FB040s_P012K.indd
	FB040s_P013K.indd
	FB040s_P014K.indd
	FB040s_P015K.indd
	FB040s_P016K.indd
	FB040s_P017K.indd
	FB040s_P017K.indd
	FB040s_P019K.indd
	FB040s_P020K.indd
	FB040s_P021K.indd
	FB040s_P022K.indd
	FB040s_P023K.indd
	FB040s_P023K.indd
	FB040s_P023K.indd
	FB040s_P026K.indd
	FB040s_P027K.indd
	FB040s_P028K.indd
	FB040s_P029K.indd
	FB040s_P030K.indd
	FB040s_P030K.indd
	FB040s_P032K.indd
	FB040s_P033K.indd
	FB040s_P034K.indd
	FB040s_P034K.indd
	FB040s_P036K.indd
	FB040s_P037K.indd
	FB040s_P038K.indd
	FB040s_P039K.indd
	FB040s_P040K.indd

