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HANNAR ÚR 
ÍSLENSKU LEÐRI
SVUNTA OG VESTI  Bóas Kristjánsson fatahönnuður sýnir nýjar vörurúr í l k h á f

HOLSTER-vesti undir 
fylgihluti fyrir karlmenn úr 
íslensku leðri verður kynnt 
á Kexhosteli á morgun 
klukkan 18.

MYND/BÓAS KRISTJÁNSSON

Verð: 9.750 kr. 

H2O heilsukoddinn
• Minnkar verki í hálsi og eykur svefngæði • Fylltur með vatni eftir þörfum hvers og eins
Opið kl. 9 -18 • laugardaga kl. 11 - 16 • Stórhöfða 25 • 569 3100 • eirberg.is

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Þú mætir - við mælum og aðstoðum

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

10-14 laugardaga

NÝKOMNIR GLÆSILEGIR SUNDBOLIR 

Teg. BAHAMAS 
- frábært snið í 
D,DD,E,F,FF,G,
GG,H,HH,J 
skálum 
á kr. 12.900,-

20%
afsláttur af

Ö

Peysudagar

BLÓM FRÁ TOPPI TIL TÁAR
Blóm skipa stóran sess í vortískunni. Allir helstu tísku-kóngar eru með litrík blómamynstur í hönnun sinni. Bæði má sjá fínleg blóm sem stórgerð. Dolce & Gabbana velur að hafa stór blóm, laufblöð og ávexti í sumarkjólunum. 

15 kr. afsláttur
af lítranum í tíunda hvert skipti sem þú dælir 
25 lítrum eða meira með ÓB-lyklinum! 

Glæsileg afmælistilboð
Heimsferðir 20 ára

á bls. 22 og 23

22. mars - 4. apríl

Sýning á  
íslenskri  
hönnun

Opið til 21 í kvöld

í kvöld

Opið til
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FÓLK Fyrsti fundur nýstofnaðs 
Stjörnufræðifélags Vestmanna-
eyja var haldinn í vikunni og fór 
aðsóknin fram 
úr björtustu 
vonum. 

Alls mættu 
um þrjátíu á 
fund félagsins 
sem lýsir mikl-
um áhuga Vest-
mannaeyinga 
á stjörnuskoð-
un. Védís Van-
díta Guðmundsdóttir, tónlistar-
kennari og félagi í hljómsveitinni 
Galaxies, er stofnandi og stjórn-
armeðlimur nýstofnaðs Stjörnu-
fræðifélags Vestmannaeyja. 

Hún segir stjörnuskoðun vera 
hollt áhugamál og hefur sjálf sinnt 
því frá barnsaldri samhliða tón-
listinni. „Stjörnuskoðun gerir mér 
gott því þá átta ég mig á því hvað 
lítils háttar vandamál eru í raun 
agnarsmá miðað við stærra sam-
hengi,“ segir Védís.  - sm / sjá síðu 54

Stjörnufélag stofnað í Eyjum:

Mikill áhugi á 
stjörnuskoðun

Ellismellirnir koma!
Meðalaldur tónlistarmanna 
sem eru væntanlegir til 
landsins er um 60 ár.
popp 54 

Hrikalega svekkjandi
Stórleikur Þóru B. dugði 
ekki til fyrir Malmö í 
Meistaradeildinni.
sport 48

BLAUTT OG MILT  Í dag verður 
víða suðaustan 8-15 m/s og 
úrkoma en hægari og úrkomulítið 
NA-til. Hiti víðast 4-10 stig síðdegis.
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SAMFÉLAGSMÁL Á árunum 2007 til 
2011 hefur einelti dregist saman 
á landsvísu um þriðjung, nemend-
um fækkar sem leggja í einelti og 
nemendur telja kennara og aðra 
starfsmenn beita sér meira. Þetta 
er meðal niðurstaðna eineltisrann-
sókna í grunnskólum á Íslandi sem 
fylgja Olweusar-áætluninni gegn 
einelti og andfélagslegu atferli.

Þorlákur H. Helgason, fram-
kvæmdastjóri Olweusar-áætlun-
arinnar, segir niðurstöður ein-
eltisrannsókna sem gerðar eru 
á hverju ári sýna að skólarnir 
standi sig afar vel. „Þetta hefur 
ekki áunnist á einni nóttu en hægt 
og bítandi er þessi vinna að bera 

ávöxt. Ég lít þó aðeins á þetta sem 
áfangasigur því eitt barn sem lagt 
er í einelti er einu barni of mikið.“

Átta þúsund nemendur svör-
uðu könnuninni að þessu sinni en 
Olweusar-áætluninni er fylgt í 56 
grunnskólum hér á landi, sem fer 
nærri því að vera einn af hverjum 
þremur grunnskólum hér á landi. 
Skólunum hefur fækkað lítillega 
en það er skólanna að greiða fyrir 
þjónustuna.

Þorlákur segir að vitund sam-
félagsins um einelti hafi aukist 
og foreldrar geri jafnframt meiri 
kröfur. „Ef litið er tíu ár aftur í 
tímann gæti ég trúað að tíundi 
hver nemandi hafi þá orðið fyrir 

einelti. Núna eru þeir innan við 
fimm prósent hjá þeim skólum sem 
við höfum upplýsingar um. Ég get 
ekki sagt til um hvernig þetta er í 
öðrum skólum.“ 

Niðurstaða könnunarinnar sýnir 
að einelti í 5.-10. bekk mælist 4,8% 

að meðaltali í grunnskólum á 
Íslandi sem fylgja Olweusar-áætl-
uninni en eineltið var 7,6% á sama 
tíma haustið 2007. Einelti í skólum 
í Reykjavík er nú 4,6% en var 6,9% 
árið 2007. 

Nemendur staðfesta í könnun-
inni að umsjónarkennarar geri 
meira til að koma í veg fyrir ein-
elti og að kennarar og aðrir starfs-
menn grípi meira inn í til að stöðva 
einelti. Þá séu aðrir nemendur líka 
meira á varðbergi og grípi frekar 
inn í eineltisatburði. 1,7% nem-
enda segjast leggja aðra nemendur 
í einelti og hefur gerendum fækk-
að um tæplega helming frá árinu 
2007.   - shá

Einelti hefur dregist saman 
um þriðjung á fimm árum
Eineltisrannsóknir sýna að stórlega hefur dregið úr einelti í þeim grunnskólum þar sem Olweusar-áætlun-
inni er fylgt. Gerendum hefur fækkað um helming. Nú er áætluninni fylgt í 56 grunnskólum af um 150.  

VANRÆKSLA Eigendur ökutækja greiddu 360 milljónir króna í vanrækslugjöld í fyrra fyrir að hafa ekki 
látið skoða ökutækin á tilsettum tíma. „Ég er alveg undrandi á því hversu mikið er um að menn láti ekki skoða 
ökutækin á réttum tíma,“ segir Jónas Guðmundsson sýslumaður, sem annast innheimtuna. Sjá síðu 12

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Leigði sér skart
Dorrit Moussaieff leigði sér 
skartgrip í gær en leigan 
tengist HönnunarMars sem 
hefst í dag. 
menning 34

SAMKEPPNISMÁL Samkeppniseft-
irlitið skoðar nú ábendingu um 
meint ójafnræði sem talið er felast 
í lögum um gistináttaskatt sem tóku 
gildi í byrjun árs.

Ábendingin snýr að því að hlut-
fallslega er greiddur hærri skatt-
ur af svefnpokarýmum á farfugla-
heimilum en af hótelherbergjum.

Björk Kristjánsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Reykjavík Backpack-
ers, bendir á að greiða þurfi um 
fimm prósent af tekjum af gistingu 
farfuglaheimila, en hótel greiðium 
0,38 prósent af tekjum samkvæmt 
dæmi sem Björk setur fram.

„Kjarni málsins er að þessi staða 
getur komið upp og ég tel það vera 

augljóst dæmi um misrétti,“ segir 
Björk, sem mun senda Samkeppnis-
eftirlitinu formlega kvörtun.

Erna Hauksdóttir, framkvæmda-
stjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, 
segir skattinn mismuna fyrirtækj-
um mikið, heppilegra væri að miða 
gistináttagjaldið við hvern einstak-
ling, ekki herbergi. - gh, bj / sjá síðu 6

Útfærsla gistináttagjalds er augljóst dæmi um misrétti segir talsmaður gististaðar:

Skoðað hjá Samkeppniseftirliti

Ef litið er tíu ár aftur í 
tímann gæti ég trúað 

að tíundi hver nemandi hafi 
þá orðið fyrir einelti. 

ÞORLÁKUR H. HELGASON
FRAMKVÆMDASTJÓRI OLWEUSAR-

ÁÆTLUNARINNAR

VÉDÍS VANDÍTA 
GUÐMUNDSDÓTTIR
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Skipverji um borð í togaranum 
Sigurbjörgu frá Ólafsfirði lést 
þegar skipið var statt á Ísa-
fjarðardjúpi snemma í gær-
morgun. Skipverjar voru að 
þrífa skipið þegar slysið varð.

Þyrla Landhelgisgæslunn-
ar var send vestur með lækni 
sem seig um borð í togar-
ann. Maðurinn var í kjölfarið 
úrskurðaður látinn. Togarinn 
sigldi til hafnar og lagðist að 
bryggju á Ísafirði um klukk-
an 11 í gær. Rannsóknarnefnd 
sjóslysa mun rannsaka atvikið.

Bænastund verður á Ólafs-
firði í dag. Ekki er unnt að 
greina frá nafni hins látna að 
svo stöddu.

Banaslys um 
borð í togara

ALÞINGI Þingmenn tveggja 
stjórnarandstöðuflokka greiddu 
atkvæði gegn því að taka tillögu 
um þjóðaratkvæðagreiðslu um 
stjórnarskrárfrumvarpið kæmist 
á dagskrá Alþingis í gær.

Greiða þurfti atkvæði um 
afbrigði til að málið fengist á 
dagskrá, og þurfti aukinn meiri-
hluti þingmanna að samþykkja 
afbrigðin. Þingmenn Sjálfstæð-
isflokks og Framsóknarflokks 
greiddu atkvæði gegn því að 
málið fengist á dagskrá.

Samþykkja þarf tillöguna fyrir 
fimmtudag eigi tillagan að fara í 
þjóðaratkvæðagreiðslu samhliða 
forsetakosningunum í sumar.  - bj

Tekist á um þjóðaratkvæði:

Stjórnin fékk 
ekki afbrigði

FORNLEIFAR „Fyrir fornleifafræð-
ina gefa þessi skipsflök ekki 
aðeins upplýsingar um ákveðið 
augnablik í tíma heldur eru þau 
heimild um samfélagið í heild. 
Í sokknu skipi er að finna fjár-
sjóð upplýsinga um það sem við 
Íslendingar vorum að flytja hér 
inn. Þessar rannsóknir geta gefið 
okkur vitneskju um eitt og annað 
sem vantar inn í verslunarsögu 
okkar,“ segir Ragnar Edvards-
son, fornleifafræðingur hjá rann-
sóknasetri Háskóla Íslands á Vest-
fjörðum. 

Einni af fyrstu kerfisbundnu 
fornleifarannsókninni neðarsjáv-
ar hér við land verður framhald-
ið í vor en forrannsókn árið 2011 
gekk vel. Skipið sem um ræðir 
er póstskipið Phönix sem fórst í 
aftakaveðri í janúar árið 1881 og 
liggur við Löngufjörur á Snæfells-
nesi. Heimildir sýna að um borð í 
skipinu, sem var um 400 tonn að 
stærð, gæti verið að finna hluta 
af dánarbúi Jóns Sigurðssonar 
forseta og konu hans Ingibjarg-
ar, legsteinn Kristjáns Jónsson-
ar Fjallaskálds auk persónulegra 
muna áhafnarinnar. Forrannsókn-
in sýnir að mikið er af gripum í 
skipinu en frekari uppgröftur 
mun leiða í ljós hvað eftir er heil-
legt af farmi þess. Skipið var allt 
í senn farþega- og flutningaskip 
og fjölbreytileiki fornleifa í flak-
inu eftir því. 

Ragnar, sem er verkefnisstjóri 
ásamt Arnari Þór Egilssyni sem 
fann flakið, segir að skipsflök við 
landið séu í raun óplægður akur 
í íslenskri fornleifafræði. Rann-
sóknin á Phönix sé því fyrst og 
síðast hugsuð til að þróa aðferða-
fræði við slíkar rannsóknir og 

þjálfa kafara og sérfræðinga til 
að takast á við slíkar rannsókn-
ir. Póstskipið liggur á kjördýpi til 
köfunar, eða um tíu metrum. 

En póstskipið er aðeins eitt 
fjölmargra skipa sem liggja við 
strendur landsins. „Ég er með 
skrá yfir 22 fundin flök, sum 
þeirra liggja í of djúpu vatni til að 
raunhæft sé að kafa niður í þau 
til fornleifarannsókna en fjögur 
til sex skip, sem ég veit um, eru 
á það grunnu vatni að raunhæft 
er að rannsaka þau,“ segir Ragnar 
en getur þess einnig að fornleifa-
rannsókn á hafsbotni er allt að því 
þrisvar sinnum dýrari en sú sem 

framkvæmd er á landi. Skipin eru 
þó mun fleiri, en skipin sem Ragn-
ar hefur á skrá eru svo gömul sem 
frá 15. til 17. aldar. Einnig hefur 
Ragnar fundið heimildir um hvar 
mögulegt væri að finna yfir 70 
skipsflök frá 11. til 14. öld, og eru 
þau öll stór.

Ragnar segir að upplýsing-
ar sem koma úr sónarmynda-
tökum við gamlar verslunar- 
og hvalveiðastöðvar sýni ekki 
aðeins sokkin skip heldur einnig 
byggingar og annað sem tengist 
umsvifum manna fyrr á öldum. 
„Tækifærin eru endalaus,“ segir 
Ragnar.   svavar@frettabladid.is

Fjársjóð fornminja 
að finna á hafsbotni
Ein fyrsta kerfisbundna fornleifarannsóknin á hafsbotni við landið stendur yfir. 
Póstskipið Phönix, sem liggur við Snæfellsnes, er til rannsóknar. Um borð er 
hluti af búslóð Jóns forseta og legsteinn Kristjáns Fjallaskálds liggur þar einnig.

DISKAR Á HAFSBOTNI Póstskipið var byggt í Skotlandi 1861, það var 60 metra langt 
gufu- og seglskip. Skipið var í eigu „Det forenede Dampskibsselskab“ (DFDS) í 
Danmörku sem gerði það út til Íslands. Teikningin er frá árinu 1864.

MYND/RAGNAR EDVARDSSON

SPURNING DAGSINS
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Ert þú með markmið?
Segðu frá því á www.skyr.is. Þú gætir unnið flug 
og gistingu fyrir tvo innanlands eða gjafabréf. PRÓTEINRÍKT OG FITULAUST

AÐ KEPPA Á ÓLYMPÍU- 
LEIKUNUM Í LONDON
Í SUMAR

Jakob Jóhann Sveinsson
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MENNING Bókmenntaverðlaun 
Norðurlandaráðs verða afhent við 
hátíðlega athöfn í Háskóla Íslands 
klukkan 19 í 
dag. Þetta er í 
50. skipti sem 
verðlaunin verða 
veitt, og í fyrsta 
skipti sem ekki 
er tilkynnt um 
verðlaunahafana 
fyrir verðlauna-
athöfnina.

Íslensku rit-
höfundarnir 
Gerður Kristný 
og Bergsveinn 
Birgisson eru 
tilnefnd til verð-
launanna í ár.

Markmiðið 
með verðlaun-
unum er að auka 
áhuga Norður-
landabúa á bókmenntum og tungu-
málum nágrannalandanna, sem 
og á sameiginlegri menningararf-
leifð. Veitt verða verðlaun fyrir 
skáldsögu, leikrit eða ljóða-, smá-
sagna- eða ritgerðasafn.  - bj

Bergsveinn og Gerður tilnefnd:

Verðlaun afhent 
í HÍ í kvöld

SÝRLAND, AP Sýrlenski herinn lét sprengjum rigna 
yfir tvö hverfi í Damaskus, höfuðborg Sýrlands, í 
gær. 

Árásir hersins hófust snemma morguns, í kjölfar 
þess að uppreisnarmenn réðust á stjórnarbyggingu í 
borginni. Fréttir bárust einnig af svipuðum aðgerð-
um hersins í öðrum hlutum landsins. Árásum í borg-
inni Homs var haldið áfram, nú í Khaldiyeh-hverfi. 

Bandarísku mannréttindasamtökin Human 
Rights Watch sökuðu í gær uppreisnarmenn um 
mannréttindabrot. Uppreisnarmenn hafi rænt fólki, 
beitt pyntingum og myrt. 

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti í 
gær yfirlýsingu þar sem þess er krafist að stjórn-
völd í Sýrlandi fari eftir friðaráætlun Kofi Annan. 
Annan er sérstakur erindreki Sameinuðu þjóðanna 
og Arababandalagsins vegna Sýrlands. Sendinefnd á 
hans vegum er í landinu nú. Yfirlýsing Öryggisráðs-
ins er ekki bindandi, en Kínverjar og Rússar hafa 
hingað til stöðvað allar slíkar tillögur í ráðinu. 

Framkvæmdastjóri SÞ, Ban Ki-moon, hafði fyrr 
í gær varað við alvarlegum afleiðingum takist ekki 
að stöðva átökin.  - þeb

Öryggisráð SÞ sendi frá sér yfirlýsingu í gær á meðan átök harðna í Sýrlandi:

Öryggisráðið vill friðaráætlun 

HOMS Þessi mynd er tekin úr myndbandi sem sýnir reyk úr 
byggingum í borginni Homs í gær. Átökin hafa verið mjög 
hörð í borginni.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Andri, þetta verður þá varla 
neitt Kanada Dry?

„Nei, það verður svo heitt að þetta 
verður Kanada Fry.“

Sjónvarpsmaðurinn Andri Freyr Viðarsson 
heldur til Kanada í sumar til að taka 
upp næstu þáttaröð af Andri á flandri. 
Hann hefur þó miklar áhyggjur af hita og 
loftraka í Kanada um sumartímann.

EVRÓPUMÁL Íslensk stjórnvöld 
munu fara fram á sérlausnir í 
aðildarviðræðum við ESB um 
orkumál til að tryggt verði að eign-
arhald Íslands á orkuauðlindum 
verði ekki skert á nokkurn hátt, né 
heldur rétturinn til þess að þess að 
stjórna auðlindum.

Þetta kemur fram í samnings-
afstöðu Íslands í nokkrum flokk-
um sem voru gefnir út í vikunni. 
Flokkarnir eru orkumál, sam-
keppnismál, hagtölur, félags- og 
vinnumál, utanríkis-, öryggis- og 
varnarmál, neytenda- og heilsu-
vernd, og fjárhagslegt eftirlit.

Flestir umræddra kafla falla að 
fullu eða mestu leyti undir EES-
samninginn, en Ísland gerir þó 
ýmiss konar fyrirvara.

Meðal annars er kveðið á um 
að Ísland hyggist viðhalda einka-
sölu ríkisins á áfengi og tóbaki í 
óbreyttri mynd, auk þess sem lagt 
er til að gefin verði út yfirlýsing 
Íslands og ESB um að sameigin-
leg stefna sambandsins í öryggis- 
og varnarmálum muni ekki hafa 
áhrif á sérstöðu Íslands sem her-
laust land, ef af aðild verður, og að 
Ísland muni halda valdheimildum 
sínum í þeim málaflokki.  - þj

Samningsmarkmið íslenskra stjórnvalda í nokkrum málaflokkum opinberuð:

Eignarhald á orku verði óskert

ORKUVER Ísland mun fara fram á að 
eignarhald og stjórn á orkuauðlindum 
verði óskert við inngöngu í Evrópusam-
bandið.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BERGSVEINN 
BIRGISSON

GERÐUR KRISTNÝ 
GUÐJÓNSDÓTTIR

VÍSINDI Stærð munnbita fer að 
talsverðu leyti eftir því hversu 
sterk lykt er af matnum sem 
neytt er hverju sinni, samkvæmt 
niðurstöðum rannsóknar hol-
lenskra vísindamanna.

Rannsóknin leiddi í ljós að sé 
sterk lykt af matnum minnkar 
fólk ósjálfrátt bitastærðina. Bit-
arnir stækka hins vegar sé lítil 
lykt af matnum. 

Þeir sem borða smærri munn-
bita borðuðu að jafnaði minni 
skammta í hvert skipti. Þann-
ig mætti hafa áhrif á lyktina af 
matnum og minnka skammta-
stærð til að fólk verði satt fyrr, 
sem getur nýst þeim sem vilja 
grennast, samkvæmt rannsókn-
inni. - bj

Rannsaka matarhegðunina:

Segja lyktina 
ráða bitastærð

DANMÖRK Danska þjóðkirkjan ætti 
að fá að útfæra athafnir þar sem 
samkynhneigð pör verða gefin 
saman. Þetta segir talsmaður 
stjórnarandstöðuflokksins Ven-
stre og bætir því við að þingið ætti 
ekki að skipta sér af vígslufyrir-
komulagi hjá kirkjunni.

Frumvarp til laga sem heimilar 
hjónavígslur fólks af sama kyni 
kemur til fyrstu umræðu á danska 
þinginu í dag. Meirihluti er fyrir 
málinu á þingi og meðal almenn-
ings, en sex af tíu biskupum lands-
ins eru mótfallnir breytingunni. - þj

Hjónabönd samkynhneigðra:

Kirkjan fái að 
móta athöfnina

Icelandair stundvísast
Icelandair er stundvísasta evrópska 
flugfélagið á millilandaflugleiðum 
í febrúar samkvæmt samantekt 
Evrópusambands flugfélaga. Vélar 
félagsins voru á réttum tíma í 90,6 
prósentum tilvika á styttri leiðum.

SAMGÖNGUR



NÝTT 
UPPHAF!

husa.is

Í tilefni af sameiningu Húsasmiðjunnar og Bygma 
sendum við gjöf inn á öll íslensk heimili. Ávísun sem 
gildir í öllum verslunum Húsasmiðjunnar og 
Blómavals frá 21. til 25. mars sem 3.000 króna innborgun 
ef keypt er fyrir 10.000 krónur eða meira. 

Sameining Húsasmiðjunnar og Bygma markar nýtt upphaf 

á íslenskum byggingavörumarkaði. Bygma er danskt 

fjölskyldufyrirtæki sem er eitt stærsta byggingavöru-

fyrirtæki Norðurlanda, með um 100 verslanir í Danmörku, 

Svíþjóð, Færeyjum og nú á Íslandi. Það eru spennandi 

tímar framundan í Húsasmiðjunni þar sem Íslendingar 

hafa fengið allt frá grunni að góðu heimili síðan 1956. 

HLUTI AF BYGMA

Greiðið gegn
tékka þessum

Krónur:

Reykjavík, 20

Tékknr.                             Fl.                              Banki-Hb

Kr.

Handhafa

15. mars 12

Þrjúþúsund 00/100
Ef keypt er fyrir 10.000 krónur eða meira. 

Húsasmiðjan og Blómaval

3.000,-

Ávísunin gildir sem 3.000 kr. innborgun í öllum verslunum Húsasmiðjunnar og Blómavals, frá miðvikudeginum 21. mars til 
sunnudagsins 25. mars 2012, ef keypt er fyrir 10.000 kr. eða meira. Ávísunin gildir  eingöngu þegar verslað er með kreditkorti 
eða í staðgreiðslu en ekki í reikningsviðskiptum. 

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

TÍMAMÓT Á ÍSLENSKUM BYGGINGAVÖRUMARKAÐI
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Rangt var farið með í vísu í aðsendri 
grein í Fréttablaðinu í gær. Rétt er 
vísan svona:

Heimsins brestur hjálparlið,
hugur skerst af ergi.
Þegar mest ég þurfti við,
þá voru flestir hvergi.

HALDIÐ TIL HAGA

SAMFÉLAGSMÁL „Við fengum dán-
arbú í hús og hugsuðum með 
okkur að við þyrftum einhvern 
veginn að koma því í pening,“ 
segir Ásgerður Jóna Flosadótt-
ir, formaður Fjölskylduhjálpar 
Íslands.

Fjölskylduhjálpin hefur nú 
komið á fót húsmunasölu fyrir 
utan aðstöðu sína í Eskihlíð. Þar 
verður opið alla miðvikudaga 
en tekið á móti framlögum alla 
virka daga frá klukkan eitt til 
sex. Ágóðinn rennur í matarsjóð 
samtakanna.

Í dánarbúinu sem barst Fjöl-
skylduhjálpinni í vikunni voru 
meðal annars sófi, tvö eld-
húsborð og stólar, örbylgju-
ofn, símaborð, hægindastóll og 
þvottavél. „Það er strax eitthvað 
farið að seljast,“ sagði Ásgerður 
Jóna um miðjan dag í gær.  - sh

Nýbreytni hjá Fjölskylduhjálp:

Selja húsmuni 
úr dánarbúi

NÓG AÐ GERA Sjónvörpin fást á aðeins 
1.500 krónur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

GENGIÐ 21.03.2012

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

227,7596
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

125,39 125,99

199,10 200,06

166,18 167,10

22,347 22,477

21,839 21,967

18,676 18,786

1,4937 1,5025

193,14 194,30

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

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

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

Fundir og ráðstefnur
Veislusalurinn er vel tækjum búinn og er því tilvalinn 
fyrir hvers kyns ráðstefnur og fundi, stóra sem smáa. 
Í salnum er meðal annars hágæða hljóðkerfi, skjávarpi, 
flettitafla og púlt. Starfsfólk okkar veitir þér ráðgjöf 
varðandi veitingar og annað sem huga þarf að.

GLÆSILEGUR VEISLUSALUR!
Náttúruparadís í hjarta borgarinnar

www.nautholl.is www.facebook.com/nautholl nautholl@nautholl.is sími 599 6660

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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18°
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15°
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17°

12°

12°

22°

15°

16°

21°

28°

17°
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15°
Á MORGUN 

5-10 m/s.

LAUGARDAGUR
10-15 m/s SV-til 
annars hægari.
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VOR Í LOFTI  Það 
hlýnar heldur er 
líður á daginn en 
útlit er fyrir milda 
daga áfram. Helgin 
lítur vel og má 
búast við 8-14 stiga 
hita víða. Bjart 
og fallegt veður 
á laugardag en 
strekkingur suð-
vestantil og fer að 
rigna á sunnudags-
nótt.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

LÖGREGLUMÁL Tveir tæplega tví-
tugir menn voru úrskurðaðir í 
gæsluvarðhald í gær, grunað-
ir um að tengjast sprengingu í 
Bankastræti og ráni í matvöru-
verslun í grenndinni að morgni 
þriðjudags. Mennirnir voru hand-
teknir í fyrrakvöld.

Sprengjan sprakk á rúðu í 
glugga skartgripaverslunarinn-
ar GÞ en náði ekki að gera gat og 
því höfðu mennirnir ekkert upp 
úr krafsinu. Ránið var framið um 
klukkustund síðar. Þar var starfs-
manni hótað með sprautunál.

Þriðja mannsins var leitað 
fram eftir degi í gær. Maðurinn, 
sem er Íslendingur, gaf sig fram 
við lögreglu um kvöldmatarleyt-
ið. Þjóðerni hinna tveggja liggur 
ekki fyrir.  - sh

Sprenging og rán í rannsókn:

Tveir úrskurð-
aðir í varðhald

LÖGREGLUMÁL  Héraðsdómur 
Reykjaness framlengdi í gær 
gæsluvarðhald yfir Annþóri 
Kristjáni Karlssyni og Berki 
Birgissyni til 31. mars. Þeir eru 
grunaðir um tvær hrottalegar lík-
amsárásir fyrir nokkrum mán-
uðum og skipulagða glæpastarf-
semi.

Annþór, sem er þekktur hand-
rukkari með nokkra dóma á bak-
inu, og Börkur, sem hlaut sjö og 
hálfs árs fangelsidóm árið 2005 
fyrir lífshættulega árás með 
öxi, voru handteknir fyrir viku 
í umfangsmikilli lögreglurassíu 

á höfuðborgarsvæðinu. Fjórir 
aðrir hafa setið í gæsluvarðhaldi 
vegna rannsóknar málsins en 
þeim hefur nú öllum verið sleppt, 
að því er fram kom í tilkynningu 
frá lögreglunni í gær. Einn þeirra 
er liðsmaður vélhjólasamtakanna 
Hells Angels.

Í rassíunni í síðustu viku var 
leitað á átta stöðum, meðal ann-
ars á sólbaðsstofum sem Annþór 
og Börkur reka saman. Lögregla 
hefur til skoðunar hvort fyrir-
tæki þeirra hafi verið notuð til að 
þvætta ágóða af ólöglegri starf-
semi.  - sh

Héraðsdómur fellst á kröfu lögreglunnar um framlengingu gæsluvarðhalds:

Annþór og Börkur áfram í haldi

HULINN Annþór var leiddur í og úr 
héraðsdómi undir teppi fyrir viku.

FRAKKLAND, AP Franska lögreglan 
sat í allan gærdag um hús manns 
sem játað hefur að hafa skotið sjö 
manns til bana í Suður-Frakk-
landi á rúmri viku. Maðurinn 
hafði lofað að gefast upp og koma 
friðsamlega út úr íbúðinni í gær-
kvöldi, en umsátrið varði enn 
þegar Fréttablaðið fór í prentun.

Hundruðir lögreglumanna 
umkringdu fimm hæða íbúðarhús 
í borginni Toulouse í allan gær-
dag eftir misheppnaða tilraun 
lögreglu til að brjóta sér leið inn í 
íbúð mannsins í fyrrinótt.

Lögregla fékk upplýsingar um 
að 24 ára gamall maður sem býr 
á jarðhæð í húsinu, Mohamed 
Merah, hafi staðið að baki þrem-
ur skotárásum sem kostað hafa 
þrjú börn og kennara þeirra auk 
þriggja hermanna lífið. 

Til skotbardaga kom þegar lög-
reglumenn reyndu að brjóta sér 
leið inn í húsið klukkan þrjú um 
nóttina. Þrír lögreglumenn særð-
ust í áhlaupinu, og var í kjölfarið 
ákveðið að hefja umsátur um húsið 
og koma öðrum íbúum á brott.

Talið var að Merah væri 
vopnaður hríðskotariffli, sjálf-
virkri handvélbyssu og nokkrum 
skammbyssum. Þá óttaðist lög-
regla að hann hafi komist yfir 
handsprengjur. Vélhjól sem Merah 
notaði við árásirnar fannst í bíl-
skúr við húsið. Þá fundust fleiri 
vopn í bíl hans.

„Við leggjum allt kapp á að 
handtaka hann og draga hann 
fyrir dóm fyrir ódæðið,“ sagði 
Claude Gueant, innanríkisráð-

herra Frakklands. Hann sagði 
algerlega ónauðsynlegt að taka 
Merah á lífi.

Saksóknarinn Francois Molins 
sagði í gær að Merah væri öfga-
sinnaður múslimi sem héldi því 
fram að hann hafi fengið þjálfun 
í vopnaburði í Pakistan og Afgan-
istan. Hann sagði að Merah hafi 
fúslega gengist við því í samtali 
við samningamenn lögreglunnar 
að hafa myrt fólkið. Hann sagði 
einnig að Merah héldi því fram að 
hann tilheyrði Al-Kaída hryðju-
verkanetinu, og voðaverkin hafi 
verið framin til að hefna fyrir 
dráp á palestínskum börnum.

Merah „sýndi enga iðrun, og 
virtist aðeins iðrast þess að hafa 

ekki haft ráðrúm til að myrða 
fleiri,“ sagði Molins.

Bróðir Merah og móðir voru 
í haldi lögreglu í gær, en ekki er 
gefið upp hvort talið sé að þau hafi 
vitað af árásunum. 

Molins sagði að Merah hafi 
verið að leggja á ráðin um frek-
ari ódæði, og hafi meðal annars 
ákveðið að myrða hermann í gær-
morgun.

Vélhjólið sem Merah notaði við 
skotárásirnar varð til þess að 
hann fannst. Hann stal vélhjólinu 
snemma í mars, en einn af bræðr-
um hans vakti grunsemdir þegar 
hann spurði vélhjólaverkstæði 
hvernig hægt væri að breyta GPS-
tæki hjólsins. brjann@frettabladid.is

Langvinnt umsátur 
um fjöldamorðingja
Franska lögreglan sat í allan gærdag um íbúð manns sem skotið hefur sjö til 
bana í Suður-Frakklandi á rúmri viku. Maðurinn er öfgasinnaður múslimi sem 
segist tilheyra Al-Kaída. Allt kapp var lagt á að ná fjöldamorðingjanum lifandi.

SVISS, AP Svisslendingar greiða 
brátt þjóðaratkvæði um tak-
markanir á fjölda innflytjenda í 
landinu. Tillagan gengur út á að 
svissneskir ríkisborgarar fái for-
gang í störf og sett verði takmörk 
á hversu margir útlendingar geti 
starfað og búið í landinu. Þá geti 
innflytjendur aðeins notið tak-
markaðrar félagsþjónustu. 

Hópurinn sem stendur að tillög-
unni heitir Stop Mass Immigration 
og hefur flokkur þjóðernissinna 
auglýst tillöguna undanfarið. 

  - þeb

Þjóðaratkvæðagreiðsla í Sviss:

Kjósa um fjölda 
innflytjenda

KÓPAVOGUR „Ég held að öllum 
finnist óeðlilegt að það sé ráðinn 
í þetta fyrrverandi bæjarfulltrúi. 
Þau tengsl eru óþægileg þegar 
hugsað er um vanhæfi og siða-
reglur,“ segir Hjálmar Hjálm-
arsson, bæjarfulltrúi Næst besta 
flokksins í Kópavogi. 

Hjálmar vill meðal annars 
fá upplýsingar um hvaða vinnu 
Sigurrós Þorgrímsdóttir, fyrr-
verandi bæjarfulltrúi Sjálfstæð-
isflokks, innti af hendi fyrir þá 
einu milljón króna sem hún fékk 
greiddar fyrir aðkomu sína að 
ritun Sögu Kópavogs. Ármann 
Kr. Ólafsson bæjarstjóri hefur 
bent á að Sigurrós var ráðin til 
starfans í tíð þess meirihluta 
sem Hjálmar tilheyrði. Hjálmar 
segist vonast til að málið skýrist 
með því að umbeðnar upplýsing-
ar verði lagðar fram á bæjarráðs-
fundi í dag.   - gar

Bæjarfulltrúi um söguritun:

Óráð að ráða 
bæjarfulltrúa

UMSÁTUR Lögreglumenn skiptust á skotum við fjöldamorðingjann þegar þeir réðust 
inn í íbúð hans í fyrrinótt, en svo tók við umsátur fram á kvöld.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Dagskrá:

8.00 Húsið opnað
 Gómsætur morgunverður 
 og lútsterkt kaffi í boði Advania

8.30 Advania býður góðan dag
 Sigrún Ámundadó�ir
 forstöðumaður hugbúnaðarþróunar Advania

8.40 Varnir gegn netárásum
 Hákon Åkerlund
 hópstjóri öryggismála Landsbankans
 Ægir Þórðarson
 deildarstjóri UT-rekstrar Landsbankans

9.00 Hugarheimur hakkara
 Dr. Ýmir Vigfússon
 lektor við tölvunarfræðideild HR

9.20 Verndun trúnaðarupplýsinga
 Lior Arbel
 Senior Director, Websense

9.40 Stafræn óværa, blekkingar 
 (social engineering) og öryggisstefna
 Sigurður Másson
 ráðgjafi hjá öryggislausnum Advania

10.00 Upplýsingaleki: Varnir og mannlegi þá	urinn
 Tryggvi R. Jónsson
 liðsstjóri áhæ�uþjónustu Deloi�e

 Fundarstjóri
 Elísabet Sveinsdó�ir
 forstöðumaður markaðssviðs Advania

Viltu vita meira um stafrænar ógnir?

Upplýsingar eru hjartað í starfsemi allra fyrirtækja 
og stofnana. Veikleikar í upplýsingakerfum og 
stafrænar ógnir hafa þess vegna alvarlegar afleiðingar.
 
Upplýsingatæknin býður hins vegar upp á margvísleg 
tól og tæki til verjast þessum ógnum og hægt er að 
skipuleggja uppbyggingu öryggismála á markvissan 
há�, til að mynda hvað snertir varnir gegn netárásum 
og stafrænni óværu, verndun trúnaðarupplýsinga 
og forvarnir gegn upplýsingaleka.

Advania heldur opinn morgunverðarfund, 
föstudaginn 23. mars, fyrir atvinnulífið um 
stafrænar ógnir og upplýsingaöryggi.
 Hvar og hvenær

Fundurinn hefst kl. 8 í ráðstefnusal Advania 
að Ármúla 2 og lýkur upp úr kl. 10.
 Skráning

Skráðu þig á advania.is. Þá�taka er gestum 
að kostnaðarlausu og er fundurinn öllum 
opinn meðan húsrúm leyfir.

Föstudagsmessa:

Hakkarar, 
blekkingar 
og vírusar
Opinn fundur Advania um öryggismál á netinu,
föstudaginn 23. mars

#oryggi
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SAMKEPPNISMÁL Samkeppniseftir-
litið hefur til skoðunar ábendingu 
um nýjan gistináttaskatt sem tók 
gildi í byrjun árs. Í ábendingunni 
er vakin athygli á ójafnræði sem 
felst í nýju lögunum.  

Björk Kristjánsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Reykjavík Back-
packers, sendi ábendinguna um 
mánaðamótin þar sem hún sagði 
að greiddur sé hlutfallslega hærri 
skattur af svefnpokarýmum á far-
fuglaheimilum heldur en af hótel-
herbergjum.

Samkvæmt lögunum þá þarf 
að greiða 100 krónur í gistinátta-
skatt á hverja selda gistinátta-
einingu. Eitt hótelherbergi er til 
dæmis flokkað sem gistinátta-
eining. Hins vegar flokkast hvert 
selt rúm eða svefnpokapláss á 
farfuglaheimili einnig sem gisti-
náttaeining og því eru greiddar 
100 krónur af hverju seldu plássi.  

Björk segir að ef Reykjavík 
Backpackers rukki 1.990 krón-
ur á mann fyrir gistingu í átta 
manna herbergi þá fái fyrirtækið 
15.920 krónur fyrir nóttina sam-
tals. Fyrirtækið greiði 800 krónur 
eða 5 prósent af þessum tekjum 
í gistináttaskatt fyrir þessa átta 
einstaklinga. Björk segir að ódýr-
ustu tveggja manna herbergin á 
Reykjavík Hilton Nordica séu 
seld á 26.200 krónur fyrir nótt-
ina. Ef átta manns leigja fjögur 
herbergi þá fær hótelið samtals 
104.800 krónur. Af þeirri upphæð 
eru greiddar 400 krónur í gisti-
náttaskatt eða um 0,38 prósent af 
tekjunum. Hér telst hvert hótel-
herbergi sem gistináttaeining. 

„Kjarni málsins er að þessi 
staða getur komið upp og ég tel 
það vera augljóst dæmi um mis-
rétti,“ segir Björk.  

Einstökum ábendingum er ekki 

svarað sérstaklega af Samkeppn-
iseftirlitinu og ef fólk óskar eftir 
því að taka þátt í meðferð mála þá 
þarf að senda formlegt erindi eða 
kvörtun. Björk undirbýr nú form-
lega kvörtun og ætlar að fylgja 
málinu eftir.

Erna Hauksdóttir, fram-
kvæmdastjóri Samtaka ferða-
þjónustunnar, segir samtökin 

hafa gagnrýnt þennan skatt og 
sagt að hann mismuni fyrirtækj-
um mikið.

„Skatturinn er mjög skringilega 
skilgreindur og menn eiga erfitt 
með að skilja þetta. Ef þessi skatt-
ur á að vera til staðar þá væri 
mun heppilegra að hafa hann bara 
frekar á hvern haus,“ segir Erna 
Hauksdóttir. - gh 

Samkeppniseftirlitið 
skoðar gistináttaskatt
Samkeppniseftirlitið skoðar ábendingu þar sem nýr gistináttaskattur er gagn-
rýndur. Skatturinn er sagður fela í sér ójafnræði milli aðila í gistirekstri. Sam-
tök ferðaþjónustunnar segja skattinn vera illa skilgreindan og óskiljanlegan.   

ERLENDIR FERÐAMENN Framkvæmdastjóri Reykjavík Backpackers segir að greiddur 
sé hlutfallslega hærri skattur af svefnpokarýmum en af hótelherbergjum. 

Lög um gistináttaskatt tóku gildi 1. janúar á þessu ári. Markmiðið með 
lögunum er að afla tekna til að stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og verndun 
fjölsóttra ferðamannastaða, friðlýstra svæða og þjóðgarða. Á vef ríkisskatt-
stjóra er mismunandi hvernig gistirými eru skilgreind. Hótelherbergi teljast 
sem gistirými á meðan hvert svefnpláss sem er leigt út á farfuglaheimilum 
fellur í þann flokk. Í íbúðum og orlofshúsum telst hver íbúð sem gistirými 
en sama á ekki við um sumarhús í eigu verkalýðsfélaga. Þau þurfa ekki að 
vera með rekstrarleyfi eða að greiða virðisaukaskatt og eru því undanþegin 
gistináttaskatti. Á tjaldsvæðum er stæðið undir hvert tjald gistirýmið og 
sama á við um stæði húsbíla, tjaldvagna og fellihýsa.   

Skatturinn tók gildi í byrjun árs

VEÐURFAR Spáð er ört hlýnandi 
veðri í dag og næstu daga. Veður-
stofan spáir allt að 15 stiga hita um 
helgina, hlýjast fyrir norðan.

„Einstaka hefur meira að segja 
verið að gæla við þá hugsun að 
gamla marshitametið frá 1948 
gæti verið í hættu, en 27. mars það 
ár mældust 18,3°C á Sandi í Aðal-
dal,“ segir Einar Sveinbjörnsson 
veðurfræðingur á vef sínum. 

Mikil hlýindi miðað við árstíma 
munu um skeið hafa verið við Bret-
landseyjar án þess þó að hlýindin 
hafi náð að teygja anga sína hingað.  

„Við höfum þess í stað verið 

mestmegnis undir áhrifum frá 
miklum kuldapolli í háloftunum 
sem haldið hefur sig á kunnugleg-
um slóðum við Grænland.“ Einar 
bendir á að hitaskilum sem marka 

framrás loftmassans í suðaustri sé 
spáð norður yfir landið seint í dag 
og í nótt. „Þá hlýnar hér og gerir 
eindregna leysingu með S- og SA-
átt í nokkra daga hið skemmsta.“

Um leið bendir Einar á að hlýind-
in verði að öllum líkindum skamm-
góður vermir því ýmislegt bendi til 
þess að kuldinn úr vestri nái sér 
aftur á strik einhvern tímann upp 
úr miðri næstu viku. Milda loftið 
um og fram yfir helgi verði því 
aðeins nokkurra daga breyting í 
átt til vors. „Og þá ekki raunveru-
leg vorkoma sem ég veit að margir 
óska sér,“ segir Einar. - óká

Komandi hlýindi eru nokkurra daga umbreyting en ekki raunveruleg vorkoma:

Hitamet kann að falla um helgina
DANMÖRK Danska ríkisstjórnin 
leggur til að ríkustu sveitarfélög 
landsins leggi þeim fátækustu til 
400 milljónir danskra króna. 

Frá því að breytingar voru 
gerðar á sveitarfélögum árið 2007 
hafa 39 lítil sveitarfélög mótmælt 
viðbótarkostnaðinum sem lagðist 
á þau. Ríkisstjórnin reynir nú að 
koma til móts við kröfur þeirra.

Borgarstjórar í því 31 sveitar-
félagi sem þarf að inna af hendi 
greiðslur eru óánægðir og segir 
einn þeirra að um eignaupptöku 
sé að ræða.  - ibs

Draga á úr ójöfnuði:

Rík sveitarfélög 
hjálpi fátækum

Alveg mátulegur

Heimilis
GRJÓNAGRAUTUR
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Telur þú að vorið sé nú endan-
lega komið?
JÁ 25,1%
NEI 74,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú sátt(ur) við að Íslending-
ar hafi fjármagnað byggingu 
spítala í Malaví?

Segðu þína skoðun á visir.is

Á Vísi er hægt að horfa
myndskreyttan upplest
úr þessum sígildu
ævintýrum.

Hlustaðu á Dísu ljósálf  
og Alfinn álfakóng á Vísi

a á 
tur 

ý

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 1928Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 1928
í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið endurprentað.
Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna hollenska meistarans
G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum börnum í tugi ára.

DÓMSTÓLAR Tuttugu og sjö ára maður hefur verið 
dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir nauðgun sem 
átti sér stað í samkvæmi í heimahúsi í júnílok í 
fyrra. Dómurinn yfir manninum, Jóhanni Inga 
Gunnarssyni, var kveðinn upp á þriðjudag í Héraðs-
dómi Norðurlands eystra. Að auki er manninum 
gert að greiða konunni með vöxtum 800 þúsund 
krónur í miskabætur og tæpar 977 þúsund krónur í 
sakarkostnað.

Samkvæmt dómnum þekktust maðurinn og 
konan, en vinskapur hafði tekist með þeim þegar 
þau voru saman í námi. Málsatvik voru þannig 
að þau fóru með öðru fólk heim til mannsins eftir 
skemmtanahald. Þar var meðal annars farið í heitan 
pott. Fram kemur í dómnum að eftir ferðina í pott-
inn hafi átt sér stað kynferðisleg samskipti milli 
mannsins og konunnar með vitund beggja. „Jafn-
framt liggur fyrir að þeim lauk fljótt og að hennar 
frumkvæði,“ segir í dómnum. Bæði voru þá í öðru 
sambandi. 

Fyrir liggur að konan læsti að sér í herbergi í hús-

inu, en opnaði það síðar svefndrukkin þegar mað-
urinn hafði lengi barið dyra. „Hún kveðst ekki hafa 
vaknað aftur fyrr en höfuð hennar hafi skellst í 
vegginn, en muna brotakennt eftir því að ákærði 
var að snúa henni til og hafa mök við hana,“ segir í 
dómnum. Þegar konan vaknaði til fulls hrakti hún 
manninn af sér, flúði úr húsinu og kallaði til lög-
reglu.  - óká

Maður nýtti sér svefn- og ölvunarástand konu eftir samkvæmi í heimahúsi:

Nauðgari fékk tveggja ára dóm

HÉRAÐSDÓMUR Á AKUREYRI Ekki þótti ástæða til að skilorðs-
binda dóm yfir manni sem á þriðjudag var dæmdur fyrir nauðgun. 

KJÖRKASSINN

Einstaka hefur meira 
að segja verið að 

gæla við þá hugsun að gamla 
marshitametið frá 1948 gæti 
verið í hættu. 

EINAR SVEINBJÖRNSSON
VEÐURFRÆÐINGUR



SKÓAÐU ÞIG UPP!
skór á alla fjölskylduna

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.

Tilboðin gilda út sunnudaginn 25. mars 2012.

ALLIR SKÓR ÁN VIRÐISAUKASKATTS
TAX FREE

fimmtudag til sunnudags
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1. Hvaða leikfangafyrirtæki ætlar 
að framleiða geimskip úr íslenska 
tölvuleiknum Eve Online?

2. Hver var samanlagður hagnaður 
Arion banka, Íslandsbanka og 
Landsbankans í fyrra?

3. Hve mörgum á sjúkrahús að 
þjóna sem Íslendingar gáfu til 
Malaví?

SVÖR

ÁSTRALÍA Airbus hefur gengið til 
liðs við fyrirtækjasamtök sem 
hafa það að markmiði að þróa 
sjálfbæran 
orkugjafa fyrir 
flugiðnað.

Stefnt er á að 
vinna eldsneyti 
með hitaskiljun 
úr Mallee ilm-
viðartrjám sem 
vaxa í Ástralíu. 
Þar hafa trén 
verið notuð til 
að rækta upp land í söltum jarð-
vegi.

„Nýjar tegundir af eldsneyti 
eru ómissandi þáttur rannsókna á 
leiðinni til aukinnar sjálfbærni í 
flugiðnaði og styðja metnaðarfull-
ar áætlanir okkur um að draga úr 
útblæstri koltvísýrings,“ er haft 
eftir Tom Enders, forstjóra Air-
bus, í tilkynningu félagsins.  - óká

Airbus reynir hitaskiljun:

Þotubensín 
unnið úr trjám 

TOM ENDERS

HEILBRIGÐISMÁL Níu konur sem 
komið hafa í ómskoðun hjá 
Krabbameinsfélagi Íslands eru 
með heilar PIP-fyllingar, en 
sílíkon í eitlum. Það skýrist af 
því að þær hafa fengið sér nýja 
púða á síðustu tíu árum, en þeir 
gömlu hafi lekið og sílíkonið 
ekki fjarlægt. 

Samkvæmt nýjustu tölum 
frá Krabbameinsfélagi Íslands 
er 151 kona sem komið hefur 
í ómskoðun með lekar PIP-
brjóstafyllingar, sem gerir hlut-
fallið 61 prósent. Alls hafa 253 

konur komið í skoðun af þeim 
393 sem fengu bréf frá ráðu-
neytinu á sínum tíma. 92 konur 
eru með heila púða og ein er án 
fyllinga. Sú kona er búin að láta 
fjarlægja úr sér leka púða en 
vildi láta kanna hvort sílíkonið 
hefði lekið í eitla.

Velferðarráðuneytið hefur 
óskað eftir því að Jens Kjart-
ansson lýtalæknir sendi þeim 
konum bréf sem fengu hjá 
honum PIP-brjóstafylling-
ar fyrir árið 2000 og láti þær 
vita að púðarnir gætu mögu-

lega verið gallaðir. Er þetta 
gert í ljósi þess að frönsk yfir-
völd sendu nýverið frá sér yfir-
lýsingu um að ekki sé hægt að 
útiloka að PIP-púðar sem fram-
leiddir voru fyrir árið 2000 séu 
gallaðir. Fram til þessa var ein-
ungis þeim konum sem fengu 
fyllingar á tímabilinu 2000 til 
2011 boðið að láta fjarlægja þær. 
Ekki liggur fyrir hversu margar 
konur hafa fengið púðana frá 
árinu 1992, þegar framleiðsla 
hófst, en þær eru ekki taldar 
margar.  - sv

Velferðarráðuneytið óskar eftir frekari upplýsingum frá Jens Kjartanssyni í ljósi yfirlýsinga frá Frakklandi:

Níu með sílíkon í eitlum en heila PIP-púða
11 búnar í aðgerð

Samkvæmt upplýsingum frá land-
læknisembættinu hafa 11 konur farið 
í aðgerð á Landspítalanum þar sem 
PIP-púðar voru fjarlægðir úr brjóstum 
þeirra. Á göngudeild hafa komið um 
75 til 80 konur og búið er að bóka 
göngudeildartíma fram í apríl. Alls eru 
áætlaðar 32 aðgerðir í þessum mánuði.

Ekki er ljóst hversu margar af þeim, 
sem búnar eru að fara í aðgerð, voru 
með leka púða. 1. Lego. 2. þrjátíu milljarðar króna. 3. 

125 þúsund manns.
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Flugfar til ALICANTE 
valdar dagsetningar í apríl og maí

49.900 kr.*
Verð frá: Báðar leiðir með sköttum.sköttum.

Spretturinn hefst í dag 22.mars kl.1122:00!!
Vertu í viðbragðsstöðu því við ræsum af stað sjóðheittaan 
sólarsprett á hlægilegu verði! Tilboðið gildir til ALICANNNTE á 
völdum dagsetningum í apríl og maí. Sólarspretturinnnn hefstt í 
dadag fimmtudaginn 22. mars kl. 12:00 og þú hefur aðeeeins 244 
klukukkuk stundir til að bóka ferðina þína á þessu einstakn kka tilbbooðii 
- fyrstitir r koma fyrstir fá!

STJÓRNSÝSLA Umboðsmaður Alþing-
is gagnrýnir úrskurðarnefnd 
almannatrygginga fyrir að túlka 
reglugerð of þröngt þegar nefndin 
neitaði eldri konu, sem handleggs-
brotnaði á heimili sínu, um bætur 
úr slysatryggingu.

Slysatrygginguna fékk konan 
með því að haka við í þar til gerðan 
reit á skattframtali sínu. Hún var 
að elda hádegismat á heimili sínu, 
en gerði hlé á eldamennskunni til 
að svara símanum. Þegar hún hafði 
lokið símtalinu hraðaði hún sér 
aftur í eldhúsið, en féll á leiðinni. 
Konan handleggsbrotnaði á hægri 
handlegg þegar hún bar handlegg-
inn fyrir sig við fallið.

Hvorki Sjúkratryggingar Íslands 
né úrskurðarnefnd almannatrygg-
inga töldu konuna eiga rétt á bótum. 
Hún hafði merkt við að hún vildi 
njóta tryggingar við heimilisstörf 
á skattframtali, og taldi sjálf að hún 
hefði verið við heimilisstörf.

Úrskurðarnefndin taldi konuna 
ekki hafa verið við eldamennsku 
einmitt þegar hún datt. Í reglugerð 
um heimilistryggingarnar segir að 
þær eigi til dæmis ekki við slasist 
fólk í baði, við að klæða sig, borða, 
svara í síma og sækja póst. Trygg-
ingin á að gilda við almenn heim-
ilisstörf, til dæmis matseld, þrif, 
almenna viðhaldsvinnu og garð-
yrkju.

Bæði Sjúkratryggingar og 
úrskurðarnefndin töldu að konan 
hafi gert hlé á eldamennsku með 
því að svara í símann, og sinnt því 
sem kallað er „daglegum athöfn-
um“. Ekki var tekið tillit til þess að 
símtalið snerist um innkaup á mat, 
og því tengt eldamennsku óbeint. Í 
úrskurði nefndarinnar er vitnað í 

reglugerðina, þar sem sérstaklega 
er tekið fram að tryggingin gildi 
ekki slasist fólk við að tala í símann.

Umboðsmaður Alþingis telur 
niðurstöðu úrskurðarnefndarinn-
ar ekki í samræmi við lög, enda 
hafi slysið átt sér stað í beinum 
tengslum við eldamennsku kon-
unnar. Í áliti umboðsmanns er lagt 
að nefndinni að endurskoða niður-
stöðu sína, sækist konan eftir því, 
og breyta vinnubrögðum í sambæri-
legum málum.  brjann@frettabladid.is

Kona fái bæt-
ur fyrir fall á 
eigin heimili
Úrskurðarnefnd taldi eldri konu sem slasaðist í 
miðri eldamennsku ekki hafa verið við heimilisstörf 
og synjaði bótakröfu. Umboðsmaður Alþingis átelur 
nefndina og telur konuna eiga rétt á slysabótum.

GARÐYRKJA Með því að haka í viðkomandi reit í skattframtali getur fólk fengið 
slysatryggingu við almenn heimilisstörf, þar með talið garðyrkjustörf.

NORDICPHOTOS/GETTY

Með því að haka í þar til gerðan 
reit í skattframtali, sem landsmenn 
eiga að skila á næstu dögum, 
getur fólk tryggt sér slysatryggingu 
við heimilisstörf. Tryggingin gildir á 
heimili viðkomandi, í sumarbústað 
og í afmörkuðum húsagarði. 

Tryggingin nær meðal annars til:
■ Hefðbundin heimilisstörf, til 
dæmis matseld og þrif.
■ Umönnun sjúkra, aldraðra og 
barna.
■ Almenn viðhaldsverkefni, til 
dæmis málningu innanhúss 
og minni háttar viðgerðir með 
„hættulitlum verkfærum“.
■ Hefðbundin garðyrkjustörf.

Ýmislegt er undanskilið:
■ Slys við viðameiri viðhaldsfram-
kvæmdir.
■ Slys við daglegar athafnir á borð 
við að klæða sig, borða, svara í 
síma og sækja póst.
■ Slys á ferðalögum, til dæmis í 
tjaldi, hjólhýsi og á hótelum.

Slysatrygging

STJÓRNSÝSLA Stjórnendur Landbún-
aðarháskólans segja þungbært að 
ekki hafi tekist að reka hann innan 
fjárheimilda og gera reksturinn 
sjálfbæran til lengri tíma. 

„Ástæðurnar eru okkur mjög 
ljóslega þær að í upphafi var ekki 
rétt gefið og stofnunin hefur ekki 
fengið þann stuðning sem hún 
hefur þurft,“ segir í viðbrögðum 
sem skólinn sendi frá sér í gær 
vegna athugasemda Ríkisendur-
skoðunar í skýrslu til Alþingis sem 
birt var á þriðjudag. 

Bent er á að heimanmundur 
skólans við stofnun hafi verið 
115 milljóna króna halli frá árinu 
2004, frá þeim stofnunum sem 
runnu saman og mynduðu skól-
ann. Heildarskuldir skólans nema 
nú 739 milljónum króna. Þar af 

skuldar skólinn ríkinu um 695 
milljónir. Í viðbrögðum mennta- og 
menningarráðuneytisins í skýrslu 
Ríkisendurskoðunar er tekið undir 
sjónarmið skólans og segir ráðu-
neytið mál metin á þann hátt að 
óraunhæft sé að krefja skólann 
um endurgreiðslu skuldarinnar við 
ríkissjóð á meðan hagræðingarað-
gerðir ganga yfir.

Í svörum skólans er líka hafnað 
efasemdum um heimtur á skulda-
bréfaeign skólans vegna sölu hans 
árið 2009 á hlut sínum í ORF líf-
tækni. 

„Umrædd skuldabréf eru á 
gjalddaga síðar á þessu ári og 
væntir skólinn þess að allri óvissu 
um verðgildi þeirra verði eytt 
innan ársins með því að þau verði 
greidd upp.“ - óká

Stjórnendur Landbúnaðarháskólans svara gagnrýni:

Segja ekki hafa verið 
rétt gefið í upphafi

VEISTU SVARIÐ?



Allir velkomnir
 
Íslenskir framleiðendur sýna nýja íslenska framleiðslu þar sem framúrskarandi hönnun og frábært 
handbragð haldast í hendur. Samstarf íslenskra framleiðenda og hönnuða er rótgróið og gefur 
sífellt af sér ný og betri húsgögn og innréttingar. 
Sýningin er í Víkinni Sjóminjasafni, Grandagarði 8 og er hluti af Hönnunarmars.
 

Opnunartími:
fimmtudagur 22. mars kl. 11–21
föstudagur 23. mars kl. 11–18
laugardagur 24. mars kl. 11–17
sunnudagur 25. mars kl. 13–17

Þátttakendur eru:
Á. Guðmundsson
Axis
G. Á. Húsgögn

Sólóhúsgögn
Sýrusson
Zenus

Samtök iðnaðarins - www.si.is

Þú getur stólað á 
íslenska hönnun og framleiðslu

Á. GUÐMUNDSSON EHF. 
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SAMFÉLAGSMÁL Mun fleiri Íslend-
ingar spila reglulega peningaspil 
en áður. Samkvæmt niðurstöð-
um nýrrar rannsóknar á vegum 
Háskóla Íslands og innanríkis-
ráðuneytisins eru 0,8 prósent 
þjóðarinnar spilafíklar og um 1,7 
prósent glíma við alvarlegan spila-
vanda. 

Hlutfallið er mun hærra hjá 
körlum en konum, 4,3 prósent á 
móti 0,7 prósent. Gera má ráð 
fyrir því að fjögur til sjö þús-
und Íslendingar eigi í alvarlegum 
vanda með peningaspil.

Niðurstöðurnar sýndu meðal 
annars að drengir eru margfalt 
líklegri en stúlkur til að greinast 
með spilavanda og að aðrir mögu-
legir áhættuþættir spilavanda 
unglinga eru meðal annars athygl-
isbrestur með ofvirkni, neysla 
áfengis og annarra vímuefna og 
regluleg þátttaka í peningaspil-
um á netinu.

Um 75 prósent þjóðarinnar 
spiluðu einhvers konar peninga-
spil síðustu tólf mánuði áður en 
könnunin var gerð, sem var fyrri 
hluta síðasta árs. Vinsælustu spil-
in eru Lottó, flokkshappdrætti, 
skafmiðar, póker og spilakassar. 
Svipaðar kannanir voru gerðar á 
árunum 2005 og 2007 og séu þær 
niðurstöður bornar saman við 
nýjustu könnunina kemur í ljós að 
þátttaka í peningaspilum var mest 
í fyrra. 

Um 15 prósent Íslendinga spila 
peningaspil vikulega eða oftar. 
Eins og með aðra þætti könnun-
arinnar er það mun algengara 
meðal karla en kvenna. Tæp 20 
prósent hafa lagt peninga undir 
í peningaspilum á netinu, og um 

3,3 prósent höfðu spilað á erlend-
um fjárhættuspilasíðum. Rúmlega 
helmingur svarenda í könnuninni 
taldi sig hafa tapað lítillega á pen-
ingaspilum og um 30 prósent töldu 
sig vera á sléttu. Þeir sem eru á 
aldrinum 18 til 25 ára eru marg-
falt líklegri en aðrir til að eiga 
við spilavanda að glíma, en einn-

ig benda niðurstöðurnar til þess 
að vandinn sé algengari hjá þeim 
sem hafa minni menntun og eru í 
lægri tekjuhópum.  

Rannsóknin var unnin af 
Félagsvísindastofnun HÍ og 
byggði á 3.227 manna slembiúr-
taki úr Þjóðskrá. Svarhlutfall var 
62 prósent.   sunna@frettabladid.is 

PÁFI OG DJÖFULL Benedikt sextándi 
páfi mun heimsækja Mexíkó í fyrsta 
skipti á morgun. Þessi maður dansaði 
í gervi djöfulsins fyrir framan vegg-
spjald af páfanum í gær af þessu 
tilefni.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KÓPAVOGUR Sóknarnefndir Kárs-
ness-, Digraness, Hjalla-, og 
Lindasóknar óska eftir því að 
bæjarráðið í Kópavogi lækki 
verulega vatnsskatt og holræsa-
gjald á kirkjur bæjarins.

„Það er flestum kunnugt að 
sóknargjöld hafa lækkað verulega 
undanfarin ár og því mikill vandi 
fyrir höndum að viðhalda því 
mikla starfi sem unnið er í öllum 
kirkjum bæjarins og því leitað 
leiða til að lækka þann kostnað,“ 
segir í sameiginlegu bréfi sóknar-
nefndanna til bæjarráðs.

Í bréfinu segir að í Reykjavík 
séu umrædd gjöld lægri. „Er það 
von okkar að beiðni okkar verði 
tekið af velvild og skilningi og 
sem viðurkenning á því mikla 
starfi sem unnið er fyrir unga 
sem aldna í kirkjum bæjarins,“ 
segja sóknarnefndirnar í Kópa-
vogi.

Bæjarráðið hefur falið bæjarrit-
ara  að gefa því umsögn um erindi 
sóknarnefndanna.  - gar

Sóknarnefndir vega upp á móti lækkun sóknargjalda:

Vilja lækkun vatnsskatts

HJALLAKIRKJA Fjórar sóknarnefndir í 
Kópavogi segja í bréfi til bæjaryfirvalda 
að þeim sé mikill vandi á höndum.

„Taktu þátt í Mottumars. 
Þitt framlag skiptir máli.” 

                                 

Safnaðu mottu og áheitum á www.mottumars.is
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Spilafíkn hrjáir 4,3 
prósent karlmanna
Talið er að fjögur til sjö þúsund Íslendingar glími við spilafíkn. Samkvæmt 
nýrri rannsókn er spilafíkn mun algengari meðal karlmanna en kvenna. Lög 
verða endurskoðuð til að bregðast við vandanum, segir innanríkisráðherra.

GULLNÁMAN Spilakassa Gull-
námunnar, sem reknir eru af Happ-
drætti Háskóla Íslands, er að finna 
á 31 stað á landinu, þar af eru 27 á 
höfuðborgarsvæðinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Ögmundur Jónasson innanríkis-
ráðherra segir brýnt að samræma það 
regluverk sem gildir um spilakassa og 
happdrætti. Einnig vill hann láta auka 
eftirlit gífurlega og takmarka aðgengi 
að spilakössum. Þá vill hann grípa til 
úrræða til að sporna gegn fjárhættu-
spilum á netinu. 

„Allt þetta og fleira verður tekið til 
skoðunar,“ segir Ögmundur. „Það var 
gott að heyra hve alvarlega menn taka 
þessari umræðu.“ 

Innanríkisráðuneytið er nú að láta 
skoða hvaða lagabreytinga er þörf 
til þess að sporna við þeim vaxandi 
vanda sem spilafíkn er hér á landi. 
„Auk þess hef ég kallað til sérstakan 
starfsmann til að kortleggja þetta og 
undirbúa stefnumótun sem ég ætla 
að leggja fram með haustinu,“ segir 
Ögmundur. „Í samræmi við það verða 
breytingar á lögum og reglugerðum 
og starfsumhverfi þessara spilakassa 
og fjárhættuspilum almennt.“ Að hans 
mati er ágengasti aðilinn á mark-
aðnum fjárhættuspil á netinu. „Í gegn 
um þau renna gríðarlegir fjármunir 
út úr landi í verðmætum gjaldeyri, en 
það sem verra er að þetta eyðileggur 
verðmæt líf fjölskyldna.“ 

Aðgengi að kössunum verði takmarkað

SVÍÞJÓÐ Ingvar Kamprad, stofn-
andi IKEA, vill að velgjörðar-
sjóður fyrirtækisins verði meðal 
þeirra stærstu í heimi. Markmið-
ið er að taka 
þátt í að hjálpa 
hundrað millj-
ónum barna 
til ársins 2015, 
hefur Dagens 
Industri eftir 
Per Heggenes, 
framkvæmda-
stjóra sjóðsins.

Kamprad, 
sem talinn er meðal ríkustu 
manna heims, hefur verið gagn-
rýndur fyrir lítil framlög til góð-
gerðarmála. 

Í fyrra var veitt 580 milljón-
um sænskra króna úr velgjörðar-
sjóði IKEA og var það 44 prósenta 
aukning frá árinu áður. Markmið-
ið er að veita nær einum milljarði 
sænskra króna úr sjóðnum í ár.  
 - ibs

Veitt úr velgjörðarsjóði:

Kamprad gefur 
milljarða króna

INGVAR KAMPRAD

ÍRAK, AP Al-Kaída hefur lýst 
sprengjuárásum í átta borgum í 
Írak á hendur sér. Minnst 46 létust 
í árásunum í fyrradag, en þeim 
var beint gegn lögreglunni og 
sjíta-múslimum. 

Í borginni Karbala sprungu 
tvær bílasprengjur á fjölfarinni 
götu. Þá var hús lögreglumanns 
í Fallujah sprengt í loft upp, 
sprengja sprengd við lögreglustöð 
í borginni Kirkuk og nokkrar víðs 
vegar um Bagdad. Að auki voru 
árásir gerðar á veitingastaði og 
verslanir í tveimur litlum bæjum 
í suðurhluta landsins. 

Leiðtogar arabaríkjanna hitt-
ast á fundi í Bagdad í næstu viku 
og hafði verið óttast að reynt yrði 
að grafa undan öryggi í landinu 
vegna þess.  - þeb

Al-Kaída ber ábyrgð: 

46 drepnir í 
árásum í Írak

BELGÍA, AP Þúsundir manna mættu 
á minningarathöfn fyrir fimm-
tán af þeim sem létust í rútuslysi í 
Sviss í síðustu viku. 

Albert konungur Belgíu var við-
staddur athöfnina sem og Willem 
Alexander, krónprins Hollands. 
Þá voru forsætisráðherrar beggja 
ríkjanna þar. 

Fjórtán barna og eins kenn-
ara úr barnaskóla í Lommel var 
minnst í athöfninni og voru kistur 
þeirra á staðnum svo fólk gæti 
vottað virðingu sína. Önnur minn-
ingarathöfn verður haldin í dag 
í bænum Heverlee, en börnin 
voru úr þessum tveimur bæjum. 
Þau voru á leið heim úr skíðaferð 
þegar slysið varð. Þrjár stúlkur 
eru enn á sjúkrahúsi í Sviss, en 
eru úr lífshættu.  - þeb

Þrjár stúlkur úr lífshættu: 

Fórnarlamba 
rútuslyss minnst

FYLGST MEÐ Íþróttahöllin þar sem 
minningarathöfnin var haldin rúmar 
fimm þúsund manns en fjöldi fólks 
fylgdist með fyrir utan.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÍBÍA Yfirvöld í Máritaníu ætla 
að framselja Abdullah al-Seno-
ussi, fyrrverandi samstarfsmann 
Gaddafís, til Líbíu, þar sem réttað 
verður yfir honum. 

Abdullah er sakaður um að 
hafa skipulagt árásir á óbreytta 
borgara í Líbíu á síðasta ári. Hann 
er jafnframt talinn hafa staðið 
að fjöldamorðum þar í landi árið 
1996 þegar um 1.200 fangar voru 
myrtir. Abdullah er eftirlýstur af 
stríðsglæpadómstólnum í Haag og 
yfirvöldum í Frakklandi.  - sþ       

Liðsmaður Gaddafís framseldur:

Fjöldamorð og 
árásir á borgara

SJÁVARÚTVEGUR Loðnuvertíð er að 
ljúka en aðeins tuttugu þúsund tonn 
eru óveidd af 591 þúsund tonna afla-
marki, samkvæmt upplýsingum á 
heimasíðu Fiskistofu. Skip HB 
Granda áttu í gær óveidd um 1.500 
tonn af kvóta fyrirtækisins og er 
vonast til þess að hægt verði að ná 
því magni í vikunni. 

Ingunn AK hefur lokið veiðum en 
hin skipin eru enn að.  

Að sögn Vilhjálms Vilhjálmsson-
ar, deildarstjóra uppsjávarsviðs 
HB Granda, hafa aðstæður til veiða 
verið erfiðar síðustu dagana vegna 
leiðinda sjólags. Loðnan er að mestu 

hrygnd og hefur legið á botninum 
og lítil færi gefið á sér.

 „Veiðivonin hefur verið frá því 

um hádegisbil og fram á kvöld en 
það eru ekki stórar torfur sem 
menn hafa verið að kasta á. Við 
erum að vona að úr þessu rætist 
þannig að kvótinn náist og það vant-
ar ekki mikið upp á til þess að það 
takist,“ segir Vilhjálmur.

Þar sem loðnan er búin að hrygna 
fara síðustu farmar skipanna allir 
í framleiðslu á fiskmjöli og lýsi. 
Þess má geta að þrátt fyrir að lítið 
sé eftir af úthlutuðum loðnukvóta 
hafa tíu skip verið á miðunum síð-
ustu daga en þegar mest var stund-
uðu 25 skip loðnuveiðarnar, segir á 
heimasíðu HB Granda. - shá

Aðeins smáslatti óveiddur af 590 þúsund tonna loðnukvóta:

Fáeinir dagar eftir af vertíðinni

Á MIÐUNUM Vertíðin hefur gengið vel, 
þrátt fyrir að brælur hafi tafið skip frá 
veiðum með reglulegu millibili.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

HEILSA Þeir sem eru með lengri 
baugfingur en vísifingur eru lík-
legri til þess að þurfa gervilið í 
hné vegna slitgigtar. Þetta kom 
fram á rannsóknarráðstefnu Lyf-
lækningasviðs LSH. 

Rúmlega 5.100 ljósmyndir af 
körlum og konum í kringum sjö-
tugt voru skoðaðar. Þá voru einn-
ig gerviliðir í hnjám og mjöðmum 
skoðaðir með hjálp tölvusneið-
mynda. Orsakir tengslanna eru 
óþekktar en mögulegar skýring-
ar  tengjast meðal annars útlima-
lengd og kynhormónum.  - sþ

Fólk um sjötugt rannsakað:

Lengd fingra 
skiptir máli
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SVEITARSTJÓRNIR Áskorun með undirskriftum 
48 íbúa Blönduósbæjar vegna starfsloka 
æskulýðsfulltrúa var tekin fyrir í bæjarráði 
á þriðjudag.

„Mér finnst þetta náttúrlega alveg frá-
bært,“ segir Rannveig Rós Bjarnadóttir á 
Hólabaki, sem verið hefur æskulýðsfulltrúi 
frá árinu 2006 en sagði starfinu upp í fyrra-
haust vegna bágra launakjara og lét af störf-
um um síðustu mánaðamót. Starfsvettvangur 
hennar var félagsmiðstöðin Skjólið.

„Það er eindregin ósk þeirra sem skrifa 
undir að bæjaryfirvöld sjái sóma sinn í því 
að gera allt hvað þau geta til að halda í Rann-
veigu. Viljum við með þessum undirskrifta-
lista skora á stjórn Blönduósbæjar að taka 

þetta mál fyrir á stjórnar- og/eða nefndar-
fundum bæjarins og reyna að ná sáttum við 
Rannveigu í málinu,“ segir í áskoruninni.

Bæjarráðið sagði að því hefði verið ókunn-
ugt um að æskulýðsfulltrúinn væri ósáttur 
við starfskjörin. „Æskulýðsfulltrúi hefur 
unnið farsælt starf og leitt er ef starfslok 
hennar beri að með ósætti,“ bókaði bæjar-
ráðið.

„Ég hef þá líklega unnið mína vinnu, ég 
vona það að minnsta kosti,“ segir Rannveig 
um undirskriftasöfnunina sem hún kveðst 
ekki hafa vitað af. Spurð hvort hún geti 
hugsað sér að snúa aftur ef kjörin verði betri 
svarar Rannveig einfaldlega: „Já, mig langar 
það.“  - gar

Íbúar á Blönduósi ósáttir við að laun tómstundafulltrúa hafi ekki verið hækkuð og safna undirskriftum:

Vilja endurheimta æskulýðsfulltrúann

BLÖNDUÓS Vinsæll æskulýðsfulltrúi er hættur vegna 
lágra launa en segir sig langa að snúa aftur og margir 
skora á bæjaryfirvðld að greiða fyrir því.

DANMÖRK Grímuklæddur ræningi 
komst undan á hjóli eftir að hafa 
rænt kjörbúð í Vissenberg á Fjóni 
í fyrrakvöld. Hann bar þung-
ar klyfjar á flóttanum enda var 
meginþorri ránsfengsins, 30 þús-
und danskra króna, í smámynt.

Ræninginn ógnaði ungri starfs-
stúlku og þvingaði hana til að 
opna peningahirslu þar sem fjár-
munirnir voru. Eftir það batt 
hann stúlkuna og hélt á brott.

Myndir náðust af ræningjanum 
og stúlkan gat auk þess lýst vexti 
mannsins og klæðnaði. Lögreglan 
á Fjóni rannsakar málið.  - þj

Búðarræningi á Fjóni:

Komst undan 
með klinkhaug

MYNT Ræninginn slapp með um 30.000 
danskar krónur, nær allt var í smámynt.

SVÍÞJÓÐ Stjórnvöld í Svíþjóð úti-
loka ekki hertar aðgerðir vegna 
svindls háskólanema. Í fyrra var 
548 háskólanemum vísað tíma-
bundið úr skóla vegna svindls, 
samkvæmt könnun fréttastofunn-
ar TT. Hægt er að vísa háskóla-
nema úr skóla í sex mánuði í 
mesta lagi. Hugmyndir eru uppi 
um að lengja þetta tímabil eða 
reka þá sem svindla úr háskóla 
fyrir fullt og allt.

Tímabundinn brottrekst-
ur jókst um 60 prósent á milli 
áranna 2009 og 2010. Fjöldinn 
sem var vísað frá námi í fyrra 
var svipaður og 2010 eða sjö 
fleiri.  - ibs

548 nemar höfðu rangt við:

Tekið á svindli

FÉLAGSMÁL Orlofssjóður Kenn-
arasambands Íslands (KÍ) hefur 
opnað nýjan bókunarvef og vef-
verslun fyrir orlofshús sín, hótel- 
og flugmiða auk veiðikorts. 

Orlofssjóðurinn er einn sá 
stærsti á landinu og leigir út 
á sumrin um 150 orlofshús og 
-íbúðir, en félagsmenn KÍ eru um 
11.500 talsins.

Sjóðurinn samdi í lok síðasta árs 
við hugbúnaðar- og tæknifyrir-
tækið AP Media um að taka upp 
orlofshúsakerfið Frímann, sem AP 
Media hefur þróað frá 2005.   - óká

Orlofssjóður KÍ notar Frímann:

150 hús og íbúð-
ir handa 11.500

ORLOFSHÚS Nítján starfsmanna- og 
stéttarfélög með um 46.000 félags-
menn nota Frímann. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Romney sigraði í Illinois
Mitt Romney sigraði í forkosningum 
Repúblikanaflokksins í Illinois á 
þriðjudag. Romney hlaut 47 prósent 
atkvæða og Rick Santorum 35. 
Ron Paul fékk níu prósent og Newt 
Gingrich átta. Næstu forkosningar 
verða í Louisiana á laugardag. 

BANDARÍKIN 

skattur.is

Veflyklar
Veflyklar hafa verið sendir til nýrra 
fram teljenda. Hafi veflykill glatast má 
sækja um nýjan á skattur.is. 

Einnig er hægt að opna framtalið og 
skila með rafrænum skilríkjum. 

Leiðbeiningar
Leiðbeiningar er að finna á skattur.is.  
Auðvelt er að kalla fram skýringar við 
einstaka kafla eða reiti í vefframtali. 

Prentaðar leiðbeiningar má fá  
á skattstofum.

Aðstoð í síma 442-1414
Í mars verður veitt aðstoð  
í síma 442-1414 alla virka daga  
frá kl. 9:30 til 15:30. 

Dagana 22., 26. og 27. mars 
verður þjónustan í boði til kl. 19:00.

Í dag
er síðasti skiladagur skattframtala 

Það er einfalt að telja fram

Falklandseyjar skulu varðar
Um 61 prósent Breta vilja að breski 
herinn verji Falklandseyjar hvað sem 
það kostar. Þetta kemur fram í nýrri 
könnun. Argentínumenn hafa lengi 
gert tilkall til eyjanna og hafa deilur 
þeirra og Breta magnast á síðustu 
mánuðum. 

BRETLAND
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hagur heimilanna

Eigendur og umráðamenn 
ökutækja greiddu í fyrra 
360 milljónir króna í van-
rækslugjöld fyrir að hafa 
ekki látið skoða þau innan 
ákveðinna tímamarka. Van-
rækslugjaldið nemur 15.000 
krónum. Ef brugðist er við 
innan mánaðar frá álagn-
ingu lækkar gjaldið í 7.500 
krónur.

Þótt það kosti töluvert fé að koma 
ekki með bílinn eða annað öku-
tæki til skoðunar á réttum tíma 
voru það 37.500 manns sem sættu 
álagningu vanrækslugjalds í 
fyrra, að því er kemur fram á 
vef sýslumanna. Enn er nokkur 
fjöldi krafna sem stofnaðist það 
ár ógreiddur.

Álagning vanrækslugjalds hófst 
í apríl 2009 og leggst það á öll öku-
tæki sem ekki eru færð til skoð-
unar á réttum tíma samkvæmt 
reglugerð um skoðun ökutækja. 
Vanrækslugjaldið, sem nemur 
15.000 krónum og er hið sama 
fyrir öll ökutæki, leggst á að liðn-
um tveimur mánuðum frá því að 
skoðun átti að fara fram ef hún 
er vanrækt. Krafan færist þá í 
heimabanka eiganda eða umráða-
manns og má greiða hana þar óháð 
því hvort ökutækið hafi verið fært 
til skoðunar eða ekki. Sé brugðist 
við innan mánaðar frá álagningu 
lækkar vanrækslugjaldið í 7.500 
krónur.

Skráður eigandi ökutækis ber 
ábyrgð á að það sé fært til skoðun-
ar en umráðamaður þegar umráð 
þess byggjast á eignaleigusamn-
ingi við fjármálafyrirtæki.

Á vef sýslumanna segir að 
greidd vanrækslugjöld í fyrra hafi 
numið 360 milljónum króna. Gera 

megi ráð fyrir að 25 til 30 þús-
und einstaklingar standi á bak við 
þessar greiðslur. 

„Ég er alveg undrandi á því 
hversu mikið er um að menn láti 
ekki skoða ökutækin á réttum 
tíma,“ segir Jónas Guðmundsson, 
sýslumaður í Bolungarvík, sem 
annast álagningu og innheimtu 
vanrækslugjalda. Hann segir 
mikið hafa verið um álagningar 
fyrst þegar þær hófust. Menn hafi 
kannski ekki áttað sig strax á að 
vanrækslugjald væri komið á. „En 

álagningunum hefur samt ekki 
fækkað sem neinu nemur,“ tekur 
Jónas fram.

Árið 2010 námu greiðslurnar 
rúmum 285 milljónum króna en 
árið 2009 námu þær rúmum 238 
milljónum króna. Það ár hófst 
álagningin þó ekki fyrr en í apríl 
eins og greint er frá hér að fram-
an.

Um síðustu áramót nam óinn-
heimt vanrækslugjald frá upphafi 
um 250 milljónum króna. Ýmsar 
ástæður kunni að liggja að baki 
því að greiðslur hafi ekki borist, 
að því er segir á vef sýslumanna. 
Líklegt þykir að helstu ástæðurnar 
séu þær að ökutæki sem gjald er 
lagt á séu oft ekki til þótt þau séu 
skráð í ökutækjaskrá og hafi jafn-
vel sætt álagningu þrjú ár í röð.

Í sérstökum tilfellum getur 
frestun álagningar komið til 
greina. ibs@frettabladid.is

37.500 manns komu 
of seint í bílaskoðun

SKOÐUN Kostnaðurinn verður mikill þegar vanrækslugjald bætist við sjálft skoðunar-
gjaldið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

þúsund 
manns 
eru 

taldir standa að baki greiddra 
vanrækslugjalda á árinu 2011.

25-30

Öndunarmælir sem mælir áfengismagn í blóði 
ökumanna á að vera í öllum bílum og bifhjólum 
í umferð í Frakklandi frá og með 1. júlí næstkom-
andi, að því er greint er frá í frétt á vef Umferðar-
stofu.

Markmiðið er að tryggja að allir ökumenn viti 
hversu mikið áfengismagn er í blóði þeirra áður 
en þeir taka þá ákvörðun að aka af stað. Þetta á 
einnig við um erlend ökutæki og verða mælar seldir við 
landamæri Frakklands. Eina undantekningin eru hjól sem 
eru með mjög lítilli vél eða undir 50 kúbikum.

Á vef Umferðarstofu segir að hrina alvarlegra umferðar-
slysa, sem meðal annars megi rekja til ölvunar, í upphafi 
árs 2011 hafi hvatt stjórnvöld til að grípa til þessara 
aðgerða.

■ Akstur

Vínandamælar í öllum bílum í 
umferð í Frakklandi

Á vefnum grænn.is er að finna upp-
lýsingar um hvað helstu umhverfismerkin 
á vöruumbúðum þýða. Bent er á að 
neytendur geti treyst því að þegar vara 
er merkt Svaninum, Evrópublóminu 
eða öðrum sambærilegum merkjum séu 
þeir að velja það besta fyrir umhverfi og 
heilsu. Óháður aðili á að hafa gengið úr 
skugga um að varan hafi minni áhrif á 
umhverfið og heilsuna en almennt gerist 
með sambærilegar vörur hér á landi.

Umhverfisstofnun heldur utan um Svaninn 
og Evrópublómið hér á landi.

■ Umhverfisvernd

Hvað þýða umhverfismerkin 
á umbúðunum?

GÓÐ HÚSRÁÐ tannkrem

Tannkrem til margs nýtilegt

Tannkrem má nota til annarra hluta en bursta tennurnar kvölds og morgna. 
Tannkrem getur virkað vel á silfurmuni. Best er að nudda silfrið með tann-
kremi og skola svo burt með köldu vatni. Þá má ná pennastrikum og litum 
af veggjum með tannkremi. Nuddið blettinn með tannkreminu og þrífið 
svo með blautri tusku. Þá má nota tannkrem til að þrífa nótnaborðið á 
píanóinu. Tannkremið er borið á og látið þorna. Síðan eru nóturnar pússaðar 
með klút. 

KÖNNUN Litla fiskbúðin í Miðvangi 
í Hafnarfirði er ódýrasta fisk-
verslun landsins, ef marka má 
könnun sem verðlagseftirlit ASÍ 
gerði á mánudag. Þá var farið í 23 
verslanir vítt og breitt um landið 
og verð kannað á 25 algengum teg-
undum af fersku fiskmeti.

Fimmtán vörur af 25 reynd-
ust ódýrastar í Litlu fiskbúðinni í 
Miðvangi og í fimm tilvikum var 
lægsta verðið hjá annarri verslun 
í Hafnarfirði, Fiskbúðinni Trönu-
hrauni. Keisarinn, fiskbúð og veit-
ingastaður í Grandagarði, var með 
lægsta verðið í þremur tilvikum.

Meiri dreifing var á hæsta verð-

inu milli verslana, en Melabúðin 
Hagamel og Gallerý fiskur Nethyl 
voru oftast með hæsta verðið, eða 
fimm sinnum.

Munur á lægsta og hæsta verði 
var frá 27 prósentum upp í 158 
prósent. Mestur verðmunur reynd-
ist vera á eldislaxi í sneiðum sem 
var dýrastur á 2.298 krónur hvert 
kíló hjá Melabúðinni Hagamel en 
ódýrastur á 890 krónur hjá Litlu 
fiskbúðinni Miðvangi. Þá var 118 
prósenta verðmunur á rauðsprettu-
flökum á milli ódýrustu búðanna, 
Litlu fiskbúðarinnar og Keisarans, 
og þeirrar dýrustu, Fiskikónginum 
Sogavegi.  - sh

Verðkönnun á 25 fisktegundum í 23 verslunum:

Fiskurinn ódýrastur í 
Hafnfirskum búðum

MISDÝR ÝSA Ríflega 40 prósenta verðmunur var á ýsuflökum milli verslana.
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

KÍLÓVERÐ  á dilka- eða súpukjöti hefur hækkað um 22%, 
eða 173 krónur, síðan árið 2009. Samkvæmt Hagstofunni var 
kílóverðið 617 krónur 2009 og er nú 790 krónur.

22%



*Á meðan birgðir endast.

20% AFSLÁTTUR AF VARALITUM OG GLOSSUM Í CHANEL Á KYNNINGARDÖGUM.

 

 



Í tilefni komu nýja iPad munum við 
opna verslanir okkar á Laugavegi 182 
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Umsjón: nánar á visir.is 

Peningastefnunefnd Seðlabank-
ans kynnti í gær þá ákvörðun sína 
að hækka vexti bankans um 0,25 
prósentustig. Eftir hækkunina eru 
vextir af sjö daga lánum bankans 
gegn veði, svokallaðir stýrivextir, 
5,0 prósent.

Ákvörðun peningastefnunefndar-
innar kom fæstum á óvart en grein-
ingardeildir stóru viðskiptabank-
anna þriggja höfðu allir spáð 25 
punkta hækkun. Þá hafði ákvörðun-
in að því er virðist ekki mikil áhrif 
á skuldabréfamarkað.

Í yfirlýsingu peningastefnunefnd-
arinnar segir að verðbólguhorfur til 
skamms tíma hafi versnað nokkuð 
frá því að síðasta hagspá bankans 
var gefin út í febrúar. Þá hafi gengi 
krónunnar veikst þótt efnahagsum-
svif séu í megindráttum svipuð og 
gert var ráð fyrir í spánni.

„Litið lengra fram á veginn er 
hætta á að verðbólga verði lengur 
fyrir ofan verðbólgumarkmið en 
spáð var, styrkist krónan ekki á 
komandi mánuðum,“ segir í yfir-
lýsingunni og enn fremur: „Batni 
verðbólguhorfur ekki er líklegt 
að hækka þurfi nafnvexti frekar á 

næstunni til þess að taumhald pen-
ingastefnunnar, sem er enn tiltölu-
lega laust, verði hæfilegt.“

Verðbólga mældist 6,3% í febrú-
ar og hefur farið hækkandi þótt hún 
hafi að vísu lækkað frá mælingu 
upp á 6,5% í janúar. Verðbólgan var 
síðast undir 2,5% verðbólgumark-
miði Seðlabankans í mars í fyrra.

Greiningardeildir Arion banka og 
Íslandsbanka fjölluðu um ákvörð-
unina í fréttabréfum sínum í gær 
og eru sammála um að frekari 
vaxtahækkanir séu í kortunum. Í 
Markaðspunktum greiningar Arion 

banka segir að flest hnígi í þá átt að 
frekari vaxtahækkanir séu fram 
undan samhliða auknum umsvif-
um í hagkerfinu og þeirri verð-
bólgu sem fram undan er. Þá telur 
bankinn að gengi krónunnar verði 
lágt næstu árin sem auki líkurnar á 
hærri vöxtum.

Þá var því spáð í Morgunkorni 
greiningar Íslandsbanka að Seðla-
bankinn muni hækka vexti aftur um 
0,25 prósentustig við næstu vaxta-
ákvörðun í maí og svo aftur síðar á 
árinu. Stýrivextir verði því komnir 
í 5,5% í árslok.

Aðilar vinnumarkaðarins tóku 
illa í ákvörðun peningastefnunefnd-
arinnar. Gylfi Arnbjörnsson, forseti 
ASÍ, sagði ákvörðunina ekki koma á 
óvart í ljósi fyrri yfirlýsingar seðla-
bankastjóra en kallaði hana samt 
sem áður dapurlega. Þá sagði hann 
að hærri vextir myndu leiða til mun 
veikari atvinnuuppbyggingar en 
vonast hefði verið eftir. Hannes G. 
Sigurðsson, aðstoðarframkvæmda-
stjóri Samtaka atvinnulífsins, tók 
í sama streng, sagði vaxtahækkun 
hafa neikvæð áhrif á atvinnulífið og 
fjárfestingar. magnusl@frettabladid.is

Batni verðbólgu-
horfur ekki er líklegt 

að hækka þurfi nafnvexti 
frekar á næstunni til þess að 
taumhald peningastefnunnar, 
sem er enn tiltölulega laust, 
verði hæfilegt.

ÚR YFIRLÝSINGU PENINGASTEFNU-
NEFNDAR SEÐLABANKANS

HÚSGAGNAHÖLLIN  Bíldshöfða 20 Reykjavík  sími 585 7200 
OPIÐ Virka daga 10-18 laugardaga 12-18 sunnudaga lokað

0% VEXTIR  -  Húsgagnahöllin býður nú upp á vaxtalaus lán til  allt að 12 mánaða  

HÚSGAGNAHÖLLIN Bíldshöfða 20 Reykjavík  sími 585 7200 
OPIÐ Virka daga 10-18 laugardaga 12-18 sunnudaga lokað

0% VEXTIR  -  Húsgagnahöllin býður nú upp á vaxtalaus lán til  allt að 12 mánaða  

NÚNA

20%
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GABRIELLA sófaborð
L:130 H:70 B:40 cm.

GABRIELLA hornborð
Þvermál: 60cm  H:48,5 cm.

23.99039.980

FLOTT HÚSGÖGN
FYRIR HEIMILIÐ ÞITT

FULLT VERÐ: 149.990 FULLT VERÐ: 199.990

SANTANDER sófasett, svart leður.
2 sæta sófi B:176 D:91 H:86 cm.  
3 sæta  B:213 D:91 H:86 cm. 

2 SÆTA

159.990119.990
3 SÆTA

GABRIELLA sófaborð
L 130 H 70 B 40 cm

GABRIELLA hornborð
Þvermál 60cm H 48 5 cm

STÍLHREIN
SÓFABORÐ

Seðlabankinn hækkar vexti – 
útlit fyrir frekari hækkanir
Peningastefnunefnd Seðlabankans hækkaði í gær vexti bankans um 0,25 prósentustig. Versnandi verðbólguhorfur og lágt gengi krón-
unnar eru helstu ástæður hækkunarinnar sem var í takt við væntingar. Aðilar vinnumarkaðarins eru óánægðir með hækkunina.

SEÐLABANKANUM Í GÆR Arnór Sighvatsson aðstoðarseðlabankastjóri og Már Guð-
mundsson seðlabankastjóri kynntu ákvörðun peningastefnunefndar í gær. Þeir eiga 
báðir sæti í nefndinni auk Þórarins G. Péturssonar, aðalhagfræðings bankans, Gylfa 
Zoëga prófessors og Katrínar Ólafsdóttur lektors. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hátekjuskattur í Bretlandi verð-
ur lækkaður úr 50 prósentum í 
45 prósentum fyrir apríl á næsta 
ári. George Osborne, fjármála-
ráðherra Bretlands, greindi meðal 
annars frá þessu þegar hann 
kynnti fjárlagafrumvarpið í gær. 

Osborne sagði að hækkun 
hátekjuskatts hefði ekki skilað 

eins miklum fjármunum og von-
ast hefði verið til. Nú hefur sjö 
prósenta skattur verið settur á 
sölu húsa sem kosta meira en tvær 
milljónir punda, eða 400 milljónir 
íslenskra króna. 

Skattleysismörk verða jafnframt 
hækkuð í 9.205 pund, eða rúmlega 
1,8 milljónir króna.  - þeb

Fjárlagafrumvarp lagt fram:

Bretar lækka hátekjuskattinn

Enn eru fá ummerki um eignaverðs-
bólu á Íslandi þrátt fyrir að gjald-
eyrishöftin skapi skilyrði mjög lágra 
vaxta og fárra fjárfestingarkosta. 

Þetta er mat Más Guðmundsson-
ar seðlabankastjóra, sem segir þó 
að Seðlabankinn verði að fylgjast 
vel með eignaverði enda geti gjald-
eyrishöftin ýtt undir bólumyndun. 
Ingólfur Bender, forstöðumaður 
greiningar Íslandsbanka, spurði Má 
hvort hann hefði áhyggjur af því að 
höftin myndu skapa eignaverðsbólu 
á vaxtaákvörðunarfundi Seðlabank-
ans í gær.

„Það er auðvitað alveg hugsan-
legt [að eignaverðsbóla myndist] 
því við erum með fjármagn lokað 
inni í landinu sem leitar að ein-
hverri útrás. Hvert ætti þá viðbragð 
okkar að vera? Jú, þá ættu vextirnir 
að vera hærri,“ sagði Már og bætti 
við: „En við sjáum hins vegar ekki 
mjög mikil merki um þetta enn þá. 
Við höfum til dæmis verið að skoða 
húsnæðismarkaðinn og okkur virð-
ist að hækkanir á húsnæðisverði séu 
nú bara í línu við þá hækkun sem 
hefur orðið á ráðstöfunartekjum. 
Það er því erfitt að sjá mikil bólu-
einkenni enn þá.“

Greining Íslandsbanka birti 
nýverið spá um þróun húsnæðis-
verðs til næstu tveggja ára. Var þar 
spáð samanlagt 16% hækkun á hús-
næðisverði á næstu tveimur árum 
eða um 8,5% hækkun að raunvirði.

Ingólfur Bender segir að höftin 

séu áhrifavaldur í spánni en segir 
það þó ekki þýða að greiningardeild-
in sé að spá bólu.

„Það er auðvitað spurning hvað 
maður kallar bólu og hvað ekki. En 
höftin eru klárlega áhrifavaldur í 
þessu. Þau hafa áhrif bæði með því 
að skapa skilyrði fyrir mjög lága 
vexti og skapa líka skilyrði mjög 
fárra fjárfestingarkosta. Hvort 
tveggja ýtir undir eftirspurn eftir 
húsnæði,“ segir Ingólfur og heldur 
áfram: „Hvort að það sé innistæða 
fyrir þessum hækkunum fer svo 
eftir því hvernig okkur gengur að 
byggja upp trúverðugleika hagkerf-
isins og afnema höftin.“

Þá segir Ingólfur að erfitt verði 
að svara þeirri spurningu fyrr en 
eftir á þegar verði hægt að sjá hvort 
krónan gefi mjög mikið eftir í kjöl-
far afléttingar hafta. Lækki krón-
an mikið muni lækkun á húsnæðis-
verði og eignabruni fylgja í kjölfarið 
en það fari eftir því hvernig spilað 
verði úr stöðunni. - mþl

Hætta á að höftin valdi bólu á húsnæðismarkaði:

Enn þá fá ummerki 
um eignaverðsbólu

VAR STAÐA OMXI6ISK,  íslensku hlutabréfavísitölunnar, við lokun 
markaða í gær. Vísitalan hefur hækkað um 12,3% frá áramótum.1021,85

MÁR 
GUÐMUNDSSON

INGÓLFUR 
BENDER



Í ELLINGSEN

Mikið úrval af fermingargjöfum í Ellingsen. Útivistarfatnaður, gönguskór, bakpokar, 
veiðivörur, sleðavörur og margt fleira. Komdu og skoðaðu úrvalið!

VERÐ ÁÐUR 23.990 KR.

19.192 KR.

TATONKA CONA BAKPOKI
25 l, 1,3 kg
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FERMINGAR-
DAGAR

COLEMAN PAKKI
Svefnpoki, dýna og tjald.

16.016 KR.
FULLT VERÐ ÁÐUR 22.880 

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

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

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

Munið gjafabréfin!

4.990 KR.

HAWKE SJÓNAUKAR

VERÐ FRÁFULLT VERÐ 21.990 KR.

10.990 KR. 10.990 KR.

10.990 KR.9.990 KR.

17.592 KR.

DEVOLD ACTIVE BOLUR

DEVOLD  
EXPEDITION BOLUR

DEVOLD  
EXPEDITION BUXURDEVOLD ACTIVE BUXUR

ABU DIPLOMAT 
FLUGUSTANGARSETT 

KK og KVK KK og KVK

KK og KVKKK og KVK

5.990 KR.

4.990 KR.

TATONKA GÖNGULEGGHLÍFAR

TATONKA HITABRÚSI 750 ml.

VERÐ FRÁ

11.192 KR.

BERGANS  SKEL VETTLINGAR
Stærðir S–XL

VERÐ ÁÐUR 13.990 KR.
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Í dag er alþjóðlegur dagur vatnsins. 
Mikið magn af vatni þarf til til að 

framleiða dagskammt af fæðu fyrir eina 
manneskju. Miklu meira en við flest 
gerum okkur grein fyrir. Að meðaltali 
drekkum við 2-3 lítra af vatni á dag en 
það þarf 1.500 lítra af vatni til að fram-
leiða aðeins 1 kíló af korni og það þarf tíu 
sinnum meira vatn eða 15.000 lítra til að 
framleiða 1 kíló af kjöti. Til að framleiða 
dagsskammt af fæðu fyrir eina mann-
eskju þarf 3.000 lítra af vatni. Vatn er 
auðlind sem endurnýjast en hún er ekki 
ótakmörkuð.

Stöðug fólksfjölgun veldur því að það 
vatn sem er til skiptanna á hvern mann 
verður sífellt minna. 70% af heildar-
vatnsnotkun heims fer til landbúnaður. 
Vissir þú að það þarf 13 lítra til að fram-
leiða einn tómat, 40 til að framleiða eina 
brauðsneið, 70 fyrir eitt epli, 135 fyrir 
eitt egg, 200 fyrir eitt glas af mjólk, 
2.400 fyrir einn hamborgara og 7.000 
lítra af vatni til að framleiða eina góða 
sneið af nautakjöti? 

Af þessu öllu má draga þá ályktun að 
heimurinn er þyrstur vegna þess að hann 
er svangur. Það þarf þúsund sinnum 
meira vatn til að fæða heiminn en það 

þarf til að mæta þorsta hans. Að drekka, 
þvo, borða og framleiða matvöru er háð 
vatni. Þegar við þetta bætist að 30% af 
matvöru er hent blasir við að lífsnauð-
synlegt er að bregðast við og gera allt til 
þess að dýrmætasta auðlind okkar allra, 
vatnið, sé betur nýtt. Tryggja þau sjálf-

sögðu mannréttindi að allir hafi aðgang 
að hreinu vatni. Þrátt fyrir að vel hafi 
gengið að bæta aðgengi að hreinu vatni 
hafa enn um 800.000.000 manna ekki 
aðgang að hreinu drykkjarvatni. Betur 
má ef duga skal. Fleiri staðreyndir um 
vatn má finna á unwater.org/worldwa-
terday.

Vissir þú þetta um vatnið?
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HALLDÓR

Þrátt fyrir að vel hafi 
gengið að bæta aðgengi 

að hreinu vatni hafa enn um 
800.000.000 manna ekki aðgang 
að hreinu drykkjarvatni. Betur 
má ef duga skal.

Dagur 
vatnsins

Bjarni 
Gíslason
upplýsingafulltrúi 
Hjálparstarfs 
kirkjunnar
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PÁSKAVERÐ*

Miele þvottavél W1634 
áður kr. 184.500 

nú kr. 169.900
Miele þvottavél W1714 
áður kr. 202.500 

nú kr. 184.900
* á meðan byrgðir endast

S
tjórnarmeirihlutanum á Alþingi virðist ætla að takast að 
klúðra enn einu stórmáli, endurskoðun stjórnarskrárinnar. 
Uppleggið var þó ekki slæmt. Alþingi hefur aldrei ráðið við 
það verkefni sitt að endurskoða stjórnarskrána í heild, sem 
stefnt var að fljótlega eftir lýðveldisstofnun. Málið hefur 

alltaf týnzt ofan í skotgröfum flokka- og kjördæmapólitíkur. Það 
var þess vegna rétt ákvörðun að taka það úr hinum hefðbundna far-
vegi samningaviðræðna stjórnmálaflokka og fela stjórnlagaþingi að 

semja drög að nýrri stjórnarskrá.
Stór mistök voru hins vegar 

gerð eftir að Hæstiréttur dæmdi 
kosninguna til stjórnlagaþings 
ógilda. Þá kom raunar ekkert 
annað til greina en að endur-
taka kosninguna, en þess í stað 
voru úrslit hennar látin gilda og 
þinginu breytt í stjórnlagaráð. 

Þar með var búið að veikja umboð þess og trúverðugleika.
Margt er til bóta í tillögunni sem stjórnlagaráðið skilaði af sér. 

En jafnframt hefur með góðum rökum verið bent á að þar sé margt 
óljóst og opið fyrir túlkun, til dæmis ákvæði um forsetaembættið, 
og ýmis fleiri atriði sem orka tvímælis. Ekki sízt vegna þess vafa 
sem leikur á um umboð stjórnlagaráðs bar Alþingi skylda til að 
fjalla efnislega um tillöguna, sækja sér ráðgjöf sérfræðinga, endur-
skoða málið og sníða af því ágalla. Stjórnar meirihlutinn réði því að 
það var ekki gert. Svo virðist raunar sem hvorugur stjórnarflokk-
urinn hafi myndað sér efnislega afstöðu til tillagna stjórnlagaráðs. 

Þess í stað vísaði Alþingi málinu frá sér til nýs fundar stjórn-
lagaráðs, sem hafði óljósan tilgang. Nú liggur fyrir undarleg tillaga 
meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar þingsins um að bera 
tillögu stjórnlagaráðs undir þjóðina í ráðgefandi atkvæðagreiðslu, 
en þó ekki í endanlegri mynd, heldur er spurt hvort fólk vilji að 
tillagan verði lögð fram sem frumvarp „eftir að hún hefur verið 
yfirfarin með tilliti til laga og alþjóðasamninga“. Hefði ekki verið 
nær að þingið yfirfæri tillöguna fyrst, meðal annars með tilliti til 
laga og alþjóðasamninga, og spyrði svo þjóðina álits?

Ennfremur á að bera fimm álitaefni tengd stjórnarskrá undir 
þjóðina; ákvæði um náttúruauðlindir, þjóðkirkjuna, persónukjör, 
jafnan atkvæðisrétt og hvort ákvæði eigi að vera í stjórnarskrá um 
að tiltekinn minnihluti kjósenda geti farið fram á þjóðaratkvæði.

Allt eru þetta gildar spurningar, en eru þær endilega þær réttu? 
Æpandi er til dæmis fjarvera spurningar um eitt heitasta deilumál-
ið tengt stjórnskipaninni undanfarin ár: Á forseti Íslands að hafa 
vald til að taka fram fyrir hendur Alþingis og vísa lögum í þjóðar-
atkvæðagreiðslu að eigin geðþótta? Málskotsréttur forsetans virðist 
óþarfur, verði þjóðinni sjálfri fenginn slíkur réttur í stjórnarskrá. 

Hugsanlega óttaðist stjórnarmeirihlutinn að spurningar um for-
setaembættið myndu hafa áhrif á baráttuna fyrir forsetakosningar, 
sem fara fram á sama tíma og fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla. 
Það eru réttmætar áhyggjur; að greiða atkvæði um þetta tvennt 
á sama tíma getur orðið til þess að umræðan fari í einn graut. En 
það er fremur tilefni til að halda atkvæðagreiðsluna á öðrum tíma 
en að sleppa einna augljósustu spurningunni um stjórnskipunina.

Alþingi ætti að salta tillögu þingnefndarinnar og einbeita sér 
að því að búa málið þannig úr garði að það eigi erindi í þjóðar-
atkvæðagreiðslu. Það er mikilvægara að endurskoðuð stjórnarskrá 
sé vönduð en að hún verði afgreidd með hraði.

Endurskoðun stjórnarskrárinnar þarf að vanda:

 Stjórnlagaklúður

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Upphefð
Ólafur Ragnar Grímsson er orðinn 
svo mikið númer á sviði norður-
heimskautsmála að virtir bandarískir 
háskólar eru farnir að vísa til hans 
sem mannsins sem gjarnan er 
kallaður Dalai Lama norðursins í 
auglýsingum fyrir eigin ráðstefnur. 
Dalai Lama hefur reyndar lítið 
látið til sín taka í umræðunni 
um málefni norðurslóða en er 
þeim mun meiri áhugamaður 
um umhverfismál og hlýnun 
jarðar. Hafi eitthvað vantað upp á 
það hlýtur Ólafur því að finna 
aðeins til sín þegar 
hann heyrir svona 
samlíkingar. 

Óheppilegur samanburður?
Reyndar er erfitt að finna dæmi 
um að Ólafi og Lama hafi verið líkt 
saman nokkurs staðar nema í þessari 
tilteknu auglýsingu. Frá Bessastöðum 
fréttist í gær að nafngiftin væri ekki 
þaðan komin. Enda kannski óþægi-

legt fyrir mann sem er í jafn-
nánum tengslum við Kínverja 
og Ólafur Ragnar að 
vera kenndur við 
þennan óstýriláta 
uppreisnarsegg.

Frelsari er oss fæddur
Ólafur hefur sem kunnugt er sóst 
eftir því að gegna forsetaembættinu 
enn lengur en orðið er og gæti, ef 
vel tekst til, öðlast fleiri titla á borð 
við þann sem Tufts-háskólinn hefur 

sæmt hann. Gandhi vestursins, 
hinn hvíti Martin Luther King, 
faðir Teresa, Konfúsíus þriðja 
árþúsundsins. Allt eru þetta 
hugmyndir sem vert væri að 

gauka að ráðstefnuhöld-
urum í leit að góðum 

slagorðum.  
stigur@frettabladid.is
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Miklu stærri 
slagur

Utan Asíu fer ekki mikið 
fyrir fréttum af sögulegri 

valdabaráttu í Kína, einu allra 
mikilvægasta samfélagi jarð-
arinnar. Hér vestra höfum við 
verið upptekin af prófkjörum 
í Bandaríkjunum. Þaðan fáum 
við daglegar fréttir af baráttu 
fólks sem virðist hafa ofsafeng-
inn áhuga á kynlífi nágranna 
sinna og mikla trú á sköpunar-
sögu biblíunnar. Rick Santorum, 
Rick Perry og Sarah Palin eru 
því flestum kunn en öllu minna 
fer fyrir nöfnum eins og Wen 
Jibao, Xi Jinping, Bo Xilai, Li 
Keqing eða Wang Qishan. Það 
getur verið kostulegt að fylgj-
ast með prófkjörum repúblik-
ana. Sú skemmtun dregur hins 
vegar athygli manna frá því 
sem raunverulega er að gerast í 
stjórnmálum mannkyns.  

Annar slagur
Á meðan Santorum varar við 
þeirri lausung sem of mikil og 
almenn menntun getur valdið og 
frjálshyggjumenn berjast fyrir 
auknum ríkisafskiptum af kyn-

lífi kjósenda er annars konar 
barátta háð austur í Kína. Hún 
snýst um hvernig koma eigi á 
lýðræði í stærsta ríki heimsins, 
draga úr ójöfnuði og spillingu, 
tryggja aðgang milljarðs manna 
að sæmilegu heilbrigðiskerfi og 
opna eða loka Kína í efnahags-
legu og pólitísku tilliti. Löng og 
tvísýn barátta sem varðar allan 
heiminn er hafin. 

Val á valdhöfum    
Í bráð snýst taflið í Kína um 
æðstu embætti landsins og 
ekki síst um sæti í fastaráði 
stjórnmálanefndar Kommún-
istaflokksins. Stór embætti hjá 
ríki, borgarstjórnum, héraðs-
stjórnum, flokki og stofnun-
um skipta raunar þúsundum. 
Kerfið er risavaxið og óraflók-
ið. Síðustu ár hefur val á valda-
mönnum verið niðurstaða af 
málamiðlunum á milli ólíkra 
afla. Óánægja fer ört vaxandi 
með þau ósýnilegu ferli sem þar 
liggja að baki. Hagsmunir hafa 
líka orðið rammari og sundr-
ast meira en áður. Nú í þessum 
mánuði sauð upp úr.     

Stjarnan Bo
Leiðtogi flokksins í risaborginni 
Chongqing, Bo Xilai, háði opin-
bera baráttu fyrir sæti í fasta-
ráðinu. Bo náði snilldartökum á 
kínverskum fjölmiðlum. Hann 
sá þeim fyrir sífelldum upp-
ákomum og gerðist vinsæll lýð-
skrumari sem sagðist vilja tala 
beint við þjóð sína. Bo sagði sig 
vinstri mann og þjóðernissinna 
sem vildi endurlífga „rauða“ 
menningu Maótímans. Hann 
endurvakti byltingarsöngva og 
slagorð og fór í vinsælar her-
ferðir gegn spillingu og glæp-
um um leið og hann hamraði 
á einföldum áróðri. Wen Jibao 
forsætisráðherra tók Bo af lífi 
í pólitískum skilningi fyrir 
skemmstu með ræðu þar sem 
hann minnti á ógnir Maótímans 
og sagði að umbætur í lýðræðis-

átt væru eina leið Kína til fram-
fara. Bo reyndist fámennur og 
er úr sögunni.   

Xi Jinping
Ekkert er einfalt í Kína en svo 
virðist sem öfl sem vilja í senn 
umbætur í efnahagsmálum, 
aðgerðir gegn spillingu og skref 
í átt til lýðræðis séu í sókn. Þeir 
sem gæla við kommúnisma og 
einangrunarhyggju eru greini-
lega á undanhaldi með falli Bo 
Xilai og afhjúpun á því lýð-
skrumi og sjálfsdýrkun sem 
voru hans ær og kýr. Líklegast 
er að Xi Jinping verði valinn 
leiðtogi flokksins á þessu ári og 
forseti að ári. Hann er umbóta-
sinnaður í efnahagsmálum. Xi 
berst hins vegar ekki aðeins 
gegn spillingu heldur líka fyrir 
auknum aga innan flokksins 
sem gæti orðið á kostnað hug-
mynda um aukið lýðræði. Hann 
er hámenntaður, tvöfaldur dokt-
or, og líklegur til að skilja Vest-
urlönd betur en forverar hans. 
Valdakerfið í Kína verður hins 
vegar hans tímafrekasta við-
fangsefni.     

Wen Jibao
Wen Jibao, núverandi forsætis-
ráðherra, mun fljótlega stíga til 
hliðar en hópur fólks sem virð-
ist í sókn hefur lík viðhorf. Wen 
hefur ítrekað rætt um lýðræði 
sem stjórnarform framtíðarinn-

ar og um aukin mannréttindi. 
Hann leggur þó meiri áherslu á 
að menn noti þekkingu, vísindi 
og skynsemi við lausn vanda-
mála en á pólitískar breyting-
ar, þótt hann hafi raunar nefnt 
kerfisbreytingar í stjórnmál-
um sem möguleika. Wen hefur 
gefið í skyn að Kínverjar verði 
að endurmeta atburðina á torg-
inu við Hlið hins himneska frið-
ar en slíkt endurmat gæti opnað 
leið fyrir umfangsmiklar póli-
tískar umræður í landinu. Wen 
og menn honum handgengnir 
hafa líka bent á að Kína þurfi 
hið fyrsta að verða alvöru rétt-
arríki.   

Næsti forsætisráðherra
Baráttan um embætti forsæt-
isráðherra virðist vera á milli 
tveggja manna sem báðir eru 
umbótasinnaðir. Annar er hag-
fræðidoktorinn Li Keqiang, 
hinn fjármálasérfræðingur-
inn Wang Qishan. Li sem er tal-
inn líklegri er áhugasamur um 
bætta stöðu einkafyrirtækja í 
Kína gagnvart ríkisfyrirtækj-
um. Wang sem er þekktur af 
áhuga á aukinni tengingu Kína 
við fjármálakerfi heimsins virð-
ist njóta stuðnings þeirra sem 
nú gagnrýna forustuna fyrir of 
litlar efnahagsumbætur. Báðir 
þekkja vel alþjóðleg efnahags-
mál. 

Áhugi á breytingum
Þrátt fyrir að í Kína hafi orðið 
stærsta lífskjarabylting mann-
kynssögunnar gætir vaxandi 
óánægju í landinu. Almenn-
ingur hefur til þessa verið frá-
hverfur stjórnmálum og talið 
þau uppsprettu ills eins. Áhugi 
á lýðræði og opnu samfélagi fer 
hins vegar ört vaxandi og sömu-
leiðis áhugi á alvöru baráttu 
gegn spillingu, ofríki embættis-
manna og gífurlegum ójöfnuði 
í landinu. Fram undan er tími 
gerjunar, átaka og sköpunar í 
kínversku þjóðlífi.  

Í DAG

Jón Ormur 
Halldórsson
dósent

Þrátt fyrir að í Kína hafi orðið stærsta lífs-
kjarabylting mannkynssögunnar gætir 

vaxandi óánægju í landinu.

Ego vill stuðla að fjölgun á umhverfishæfari bílum á Íslandi og býður því græn 
bílalán. Græn bílalán standa til boða við kaup á bílum í útblástursflokkum A, B 
og C og eru þau án lántökugjalda út júnímánuð 2012.

Kannaðu kosti grænna bílalána á ergo.is

Engin lántökugjöld á 
grænum bílalánum

Suðurlandsbraut 14  >  sími 440 4400  >  www.ergo.is  >  ergo@ergo.is
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Í þessari viku kemur Norður-
landaráð saman til fundar í 

Reykjavík til að fjalla um mál-
efni norðurskautsins. Umhverf-
is- og auðlindanefnd Norður-
landaráðs mun einnig ræða 
annað og mikilvægt mál, fæðu-
öryggi. Steingrímur J. Sigfús-
son, sjávarútvegs- og landbún-
aðarráðherra, kemur á fund 
nefndarinnar til að lýsa því 
hvernig fámenn þjóð á eyju í 
miðju Atlantshafi stendur vörð 
um fæðuöryggi sitt og stuðl-
ar jafnframt að fæðuöryggi í 
öðrum löndum með því að flytja 
út sjávarafurðir.

Sameinuðu þjóðirnar spá því 
að árið 2050 verði jarðarbúar 
orðnir þremur milljörðum fleiri 
en nú. Það þarf því að afla fæðu 
fyrir fleira fólk en samtímis má 
búast við hraðfara breytingum 
á loftslagi og skertum aðgangi 
að fersku vatni. Síðustu ár 
hefur borið á verðhækkunum á 
matvælum vegna vaxandi eftir-
spurnar. Það veldur þrýstingi á 
framleiðendur og getur ógnað 
sjálfbærum veiðum og land-
búnaði.

Landbúnaðarframleiðsla 
getur valdið ofauðgun í vötn-
um og í hafi, jarðvegseyðingu, 
minni líffjölbreytni og öðrum 
skaða á umhverfinu. Það er víð-
tæk samstaða um að landbúnað-
ur geti og eigi að vera sjálfbær. 
Það má ekki gleymast að hann 
getur stuðlað að breytileika 
landslags og lífríkis ef rétt er 
á málum haldið. Við teljum að 
fæðuframleiðslan sé á réttri 
leið hvað þetta varðar, en betur 
má ef duga skal. 

Undanfarin ár hefur áhugi 
vaxið á staðbundinni matvæla-
framleiðslu sem byggir á sögu-
legum hefðum og náttúrugæð-
um á hverjum stað. Vaxandi 
eftirspurn eftir lífrænt rækt-
uðum matvælum hefur einnig 
haft umtalsverð jákvæð áhrif á 
framleiðslu bænda. 

Það er óhætt að segja að 
margar og ólíkar kröfur séu 
gerðar til matvælaframleið-
enda. Þess er vænst að á hverju 
svæði séu staðbundnir land-
kostir nýttir til að tryggja fæðu 
fyrir 25 milljónir íbúa Norður-
landa. Matvælaverð á að vera 
sanngjarnt og viðráðanlegt 
fyrir neytendur. Maturinn á að 
vera hollur og næringarríkur. 
Framleiðslan á að vera bæði 
samfélagslega og umhverfis-
lega ábyrg og í takt við menn-
ingu hvers svæðis. Þá þarf að 
mæta eftirspurn eftir lífrænt 
ræktaðri fæðu og staðbundnum 
matvælum. 

Svo takast megi að ná þessum 
margbreytilegu markmiðum er 
þörf fyrir skynsamlega stefnu í 

landbúnaðar- og sjávarútvegs-
málum og duglega framleiðend-
ur sem geta aðlagast breyttum 
aðstæðum. Það verður einnig að 
nýta skynsamlega það opinbera 
fjármagn sem fer til landbún-
aðarins til að framleiðsla bæði í 
fiskveiðum og landbúnaði verði 
sjálfbær. 

Evrópusambandið hefur til 
umfjöllunar tillögur um endur-
skoðun landbúnaðarstyrkja-
kerfisins. Það er ríkur vilji til 
þess að styrkir til landbúnaðar 
stuðli að því að ná samfélags-
legum markmiðum í stað þess 
að þeir séu einfaldlega tekju-
bót fyrir bændur. Sama á við 
um fiskveiðistefnu Evrópu-
sambandsins. Þessar umbætur 
gætu stuðlað að grænum hag-
vexti.

Fæðuöryggi felst ekki ein-
ungis í því að framleiða meira. 
Það felst einnig í því að nýta vel 
það sem er framleitt. Útreikn-
ingar benda til þess að árlega 
fari matvæli að andvirði 30 
milljarða danskra króna til 
spillis á Norðurlöndum. Það 
þýðir að á bilinu tvær til þrjár 
milljónir tonna af góðum mat 
fara í súginn á hverju ári. Þetta 
er talsvert meira en saman-
lagður afli íslenska flotans og 
meira en árleg svínakjötsfram-
leiðsla Dana. Þessi sóun veldur 
óþörfum umhverfisáhrifum og 
kemur engum að gangi. Þessu 
þarf að breyta.

Loftslagsbreytingarnar munu 
hafa mikil áhrif. Í Suður-Evr-
ópu má búast við því að fram-
leiðsluskilyrði verði erfiðari. 

Norðar í álfunni gætu ræktun-
arskilyrði á hinn bóginn batnað 
við hlýnun. Bætt framleiðslu-
skilyrði koma ekki að gagni 
nema framleiðsluaðferðir verði 
lagaðar að nýjum aðstæðum. Ef 
það tekst gætu Norðurlönd haft 
ríkara hlutverki að gegna sem 
matvælaframleiðendur. Það er 
því mikilvægt að landgæðin 
verði nýtt með skynsamlegum 
og sjálfbærum hætti. 

Norðurlönd hafa hlutverki að 
gegna við að tryggja alþjóðlegt 
fæðuöryggi. Norrænu ríkin búa 
saman að margskonar reynslu 
sem getur komið að gagni við 
þær nauðsynlegu umbætur 
sem þarf að gera á fiskveiði- 
og landbúnaðarstefnu Evrópu-
sambandsins. Norðurlandaráð 
hefur komið fjölmörgum ábend-
ingum á framfæri til Evrópu-
sambandsins í þeim umræðum 
sem nú eiga sér stað um nýja 
fiskveiðistefnu. Norðurlanda-
ráð hefur einnig blandað sér í 
umræður um umbætur á land-
búnaðarstefnu Evrópusam-
bandsins.

Það er hlutverk Norðurlanda-
ráðs að taka saman þá reynslu 
sem einstök ríki búa yfir og 
ræða hvernig megi nýta hana 
og þróa nýjar hugmyndir sem 
gætu komið að gagni víðar á 
Norðurlöndum, í Evrópusam-
bandinu og jafnvel í víðara 
alþjóðlegu samhengi. Fundur 
okkar hér á Íslandi er liður í 
þessu starfi. Í þessu samhengi 
fögnum við því að fá tækifæri 
til að ræða fæðuöryggi við 
íslensk stjórnvöld.

Allar lífverur jarðar eru háðar 
vatni til lífs, hvort sem þær lifa 

á landi eða í sjó. Þetta gildir ekki 
síst um manninn – en oft er aðgang-
ur að vatnsauðlindinni takmarkað-
ur á heimsvísu. Við sem búum á 
Íslandi gerum okkur kannski ekki 
alltaf grein fyrir verðmæti vatns-
auðlindarinnar – einmitt vegna 
þess að við höfum aðgang að svo 
miklu vatni. Jöklar þekja tæplega 
12% af yfirborði landsins og jökul-
ár sjá vatnsaflsvirkjununum árlega 
fyrir 42.300 milljónum rúmmetra 
af vatni til framleiðslu á rafmagni. 
Öflug sjávarföll við landið sjá um 
að flytja mengunarefni s.s. skólp 
frá ströndinni tvisvar á sólarhring. 
Þá sér tært grunnvatn 98% þjóð-
arinnar fyrir neysluvatni og 90% 
þjóðarinnar hita híbýli sín með 
jarðhitavatni.

Nýlega kom út skýrsla Hagfræði-
stofnunar Háskóla Íslands um hag-
fræðilega greiningu á nýtingu 
vatns á Íslandi. Í skýrslunni kemur 
fram að Ísland hefur aðgang að 532 
þúsundum rúmmetra af ferskvatni 
á hvern íbúa á meðan Danir hafa 
einungis aðgang að 3 þúsundum 
rúmmetra af ferskvatni á hvern 
íbúa. Sú staðreynd að við Íslend-
ingar eigum slíkar auðlindir hefur 
leitt til þess að við notum meira 
vatn en nokkur önnur þjóð, eða 
269 rúmmetra á mann á ári, sem 
er nærri tvöfalt meira magn en hjá 

nágrannaþjóðum okkar í Evrópu. 
Ríkulegur aðgangur að vatni 

má ekki gera okkur kærulaus í 
umgengni við vatnsauðlindina. Á 
meginlandi Evrópu er talið að allt 
að 60% af grunnvatni sé ofnýtt, 
50% af votlendi álfunnar er í hættu 
vegna ofnýtingar grunnvatnsins og 
20% alls yfirborðsvatns á svæðinu 
er í alvarlegri hættu vegna meng-
unar. Við Íslendingar erum fámenn 

þjóð í stóru og auðugu landi. Auð-
æfi okkar eru vatnið – en það er 
ekki ótæmandi. Sjórinn tekur ekki 
endalaust við mengun og grunn-
vatn getur orðið fyrir áhrifum af 
ofnýtingu.

Hvað getum við þá gert til að 
spyrna við fótum? Ný lög um stjórn 
vatnamála eiga að innleiða nýja 
nálgun í vatnsvernd hér á landi. 
Lögunum er ætlað að stuðla að 
sjálfbærri nýtingu vatns og lang-
tímavernd vatnsauðlindarinnar, 
m.a. með því að vinna svokallaða 
vatnaáætlun. Vatnaáætlun segir til 
um það hvort úrbóta er þörf og er 
þannig grundvöllur þess að gripið 
sé til nauðsynlegra ráðstafana til 
þess að ná fram umhverfismark-
miðum. Gert er ráð fyrir að fyrsta 
vatnaáætlun komi til framkvæmda 
1. janúar 2016. 

Almenningur getur einnig lagt 
sitt af mörkum. Ýmislegt má gera 
til að spara vatn til þvotta, baða, 
vökvunar og í salernum. Á Íslandi 
búum við svo vel að þurfa ekki að 
spara vatn á slíkan hátt, en það 
þýðir ekki að við megum sóa vatni 
með því að láta það renna að óþörfu. 
Dæmi um góða umgengni um vatn 
er val á aðferð við uppþvott, böð og 
þvott bíla. Leirtau þarf ekki að þvo 
undir rennandi vatni áður en það 
er sett í uppþvottavél, minna vatn 
fer í sturtur en baðkör og það er 
óþarfi að láta vatn renna á bílaplan-
ið á meðan bíllinn er bónaður eftir 
þvottinn. Önnur dæmi um sóun á 
vatni er sírennsli í klósettum og 
lekar í veitukerfum.

Íslendingar hafa á síðustu ára-
tugum lært mikilvægar lexíur í 
umgengni við auðlindir lands og 
sjávar. Ekki er langt síðan stjórn-
málamenn hefðu lagt til tíma-
bundna ofnýtingu fiskistofna til að 
rétta úr kútnum þegar illa áraði, en 
okkur hefur lærst að slík skamm-
tímahugsun dugar ekki til fram-
tíðar. Rammaáætlun um vernd og 
nýtingu náttúrusvæða er annað 
dæmi um hugarfarsbreytingu í átt 
til sjálfbærni, þar sem orkuauð-
lindir eru flokkaðar af yfirvegun 
og til langrar framtíðar. Allt miðar 
þetta að því að við sem byggjum 
jörðina í dag áttum okkur á ábyrgð-
inni sem í því felst – að við getum 
ekki leyft okkur að ganga svo nærri 
auðlindum að við skerðum mögu-
leika komandi kynslóða til að mæta 
sínum þörfum. Engin auðlind er 
jafndýrmæt og vatnið, þessi undir-
staða lífsins, og skiptir því miklu að 
umgangast það af þeirri virðingu 
sem því sæmir.

Bætt framleiðsluskilyrði koma ekki að 
gagni nema framleiðsluaðferðir verði 
lagaðar að nýjum aðstæðum. Ef það 

tekst gætu Norðurlönd haft ríkara hlutverki að 
gegna sem matvælaframleiðendur. 

Ríkulegur að-
gangur að vatni 

má ekki gera okkur 
kærulaus í umgengni við 
vatnsauðlindina.

Grensásvegur 8  
Sími: 517 2040

Opið 
mánud-föstud. 11-18
laugard. 11-16

facebook.com/xenaskoverslun

St. 40-46  Verð 7.295.-

St. 41-46  Verð 12.995.-

St. 41-46  Verð 7.595.-

Teg. 1611

Teg. 421

Teg. 9882

Vatnið okkar – 
auðlind til framtíðar

Fæðuöryggi, 
mannfjölgun og 
loftslagsbreytingar

Þann 12. mars hófst auglýsinga-
herferð Alþjóðadýraverndun-

arsjóðsins og Hvalaskoðunarsam-
taka Íslands í sjónvarpi. Markmið 
auglýsingarinnar er að vekja 
almenning á Íslandi til umhugs-
unar um skynsamlega nýtingu á 
hvölum. Í auglýsingunni er varp-
að fram þeirri spurningu hvað 
sé góð nýting á hrefnu. Hrefnan 
hefur verið uppistaðan í hvala-
skoðun á Íslandi um árabil en 
hvalaskoðendur hafa merkt nei-
kvæða breytingu á hegðun henn-
ar, hún er styggari og erfiðari að 
nálgast en áður og er það sam-
dóma álit forsvarsmanna hvala-
skoðunarfyrirtækja í Reykjavík 
að hrefnuveiðarnar í Faxaflóa 
hafi haft neikvæð áhrif.

Á síðasta ári fóru um 128.000 
farþegar í hvalaskoðun á Íslandi 
samanborið við 115.000 árið 2010 
en það segir sig sjálft að vöxtur 
og viðgangur þessarar atvinnu-
greinar og auknar gjaldeyris-
tekjur er undir því komið að hún 
fái að starfa í friði fyrir hvalveið-
um. Hér er um mjög mikilvæga 
og arðbæra nýtingu hvalastofna 
við landið að ræða öfugt við hval-
veiðarnar sem sáralitlu skila.

Í auglýsingunni er bent á að 3/4 
hlutum veiddrar hrefnu sé hent 
beint aftur í sjóinn. Þetta er var-
kárt mat því sennilega er það sem 
nýtt er af hverju dýri yfirleitt enn 
minna.

Í skýrslu Þorsteins Siglaugs-
sonar hagfræðings um atvinnu-
sköpun við hvalveiðar 2010 kemur 
fram að samkvæmt veiðitölum 
frá árunum fyrir 1986 hafi áætl-
að magn kjöts af hverju dýri á 

innanlandsmarkað verið 680 kg. 
Miðað við 5,9 tonna meðalþyngd 
svarar þetta til aðeins 11% nýt-
ingar en að 89% hafi verið hent.  

Í viðali við forsvarsmann 
hrefnuveiðimanna á Vísi.is þann 
12. ágúst 2009 segir hann að árleg 
sala á Íslandi nemi um fimmtíu 
tonnum. Sama ár voru veidd 75 
dýr og ef þau skiluðu 50 tonn-
um af afurðum var nýtingin sem 
fyrr um 11%. Samkvæmt því sem 
fram kemur í viðtali við fram-
kvæmdastjóra Hrefnuveiðimanna 
ehf. í Fiskifréttum þann 15. júlí 
2010 má ætla að nýtingin sé á 
bilinu 15-16%. Finnst einhverj-
um það vera góð nýting?

Útflutningur á hrefnuafurð-
um hefur enginn verið frá því 
að veiðarnar hófust að nýju árið 
2003 og engar líkur á að nokk-
ur breyting verði á því. Hrefnu-
veiðimenn ehf. hafa sjálfir upp-
lýst að markaðsstarf í Japan sé 
þeim ofviða enda ekki nema von 
því japönskum stjórnvöldum 
hefur sjálfum lítið orðið ágengt í 
markaðsherferðum fyrir hvalkjöt 
heima fyrir. Nú er tími til kominn 
að horfast í augu við þá staðreynd 
að nýir tímar eru gengnir í garð 
og að þessi vara á nær hvergi upp 
á pallborðið. 

Ábyrg hvalaskoðun er sjálf-
bær og hagkvæm nýting hvala-
stofna við Ísland. Hún hefur 
vaxið á undanförnum árum en 
hefur möguleika á að gera það 
enn frekar í sátt við umhverfið 
ef hvalveiðarnar víkja. 

Fyrsta skrefið er að stækka 
griðarsvæði hvala í Faxaflóa og á 
Norðurlandi i samræmi við óskir 
Hvalaskoðunarsamtaka Íslands 
og Samtaka ferðaþjónustunnar. 
Það getur sjávarútvegsráðherra 
gert strax í vor með reglugerðar-
breytingu. 

Það mundi strax ýta undir betri 
og jákvæðari nýtingu á hval við 
Íslandsstrendur.

Hvað er 
góð nýting á hval?

Vatnsvernd

Svandís 
Svavarsdóttir
umhverfisráðherra

Fæðuöryggi

Ann-Kristine 
Johansson 
formaður umhverfis- 
og auðlindanefndar 
Norðurlandaráðs 

Jan-Erik Enestam 
framkvæmdastjóri 
Norðurlandaráðs

Hvalveiðar

Sigursteinn Másson
fulltrúi IFAW á Íslandi
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TRYGGÐU ÞÉR FERÐ MEÐ 

20.000 KR. 
AFMÆLISAFSLÆTTI Á MANN 
EÐA ÖNNUR SÉRTILBOÐ!

Tilboðin gilda til sunnudagsins 
25. mars eða meðan birgðir endast.

Ótrúleg tilboð – gríptu tækifærið!
Kynntu þér okkar glæsilegu afmælistilboð og bókaðu lægsta verðið á www.heimsferdir.is

Tenerife

Mallorca

Barcelona

15. maí – 8 nætur
5. sept – 7 nætur

26. júní – 14 nætur
24. júlí – 14 nætur

Benidorm

Tyrkland

28. mars – 13 nætur páskaferð
22. maí – 14 nætur
3. júlí – 7  nætur

22. júní – 11 nætur
3. júlí – 10 nætur
13. júlí – 11 nætur

27. apríl – 4 nætur

Costa del Sol

12. maí – 10 nætur
22. maí – 14 nætur
26. júní – 7 nætur
3. júlí – 14 nætur
17. júlí 14 nætur
31. júlí – 14 nætur
14. ágúst – 14 nætur

 Margar brottfarir uppseldar!
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Kyn

Margar brot

Afmælisveisla  
Við erum 20 ára í dag



Gegn krabbameini í körlum

Skógarhlí› 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • Akureyri, sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

Skráðu þig í netklúbbinn
Allir meðlimir eiga möguleika á glæsilegum ferðavinningi.

Ferðavinningar í 
tilefni afmælisins

Netklúbbsvinningur 
– Flugsæti til Alicante

Facebook
– Flugsæti til Billund

Spænskur ferðadagur 
í Kringlunni 

– Flugsæti til Alicante

Við verðum á Spænskum 
ferðadegi í Kringlunni á 
laugardaginn  frá kl. 11-17.

Við styðjum 
Mottu mars! 
2.000 krónur af hverju seldu 
sæti rennur til átaksins.*
* Bókanir frá fimmtudegi til sunnudags.

u

Heimsferða 

borgarferða
Glæsilegt úrval

• Barcelona
• Prag
• Búdapest

• Sevilla
• Ljubljana
• Róm

Alicante Vínarborg

Budapest
Prag

Golf

Bretlands

Billund

Siglingar

Sértilboð til eða frá Alicante
20. apríl

20.000 kr. 
aðra leiðina með sköttum

Sértilboð til Vínarborgar 
og Györ

27. apríl – 4 nætur

Sértilboð til Budapest og Prag

27. apríl – 4 nætur

Síðustu sætin í golf á suður Spáni 
2. maí – 10 nætur.

Novo Sancti Petri með
15.000 kr. afslætti 

Golfferð til Barcelona
5 daga helgarferð 

27. apríl 

Sértilboð 
Á rómantískum slóðum til

2-10. júní

frá kr. 13.900 

Glæsilegar

Taktu þátt í Facebook 
leiknum okkar!
Farðu inná Facebook síðuna okkar 
og ýttu á „like“ og þá áttu mögu-
leika á flugsæti til Billund í 
Danmörku. Dregið 27. mars.
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Frumvarp sem ég kynnti nýlega 
í ríkisstjórn og fjallar um að 

heimila hjúkrunarfræðingum og 
ljósmæðrum að ávísa hormóna-
tengdum getnaðarvörnum vakti 
athygli fjölmiðla og hefur verið 
mikið til umræðu að undanförnu. 
Fréttastofa RÚV reið á vaðið með 
miklum bægslagangi og skellti 
sér strax á bullandi sund. Dreg-
in var upp sú mynd að markmið 
frumvarpsins væri að byrla 11 
ára stúlkubörnum hormónapill-
ur á bak foreldrum þeirra og þau 
áform studd með ráðum og dáð af 
landlækni sjálfum og óþreyjufull-
um skólahjúkrunarfræðingum 
sem biðu þess eins að geta ávísað 
pillunni til barna.

Þessi umræða er sorgleg og 
fráleit. Fréttaflutningi af þessu 
tagi er augljóslega ekki ætlað að 
upplýsa um mál heldur að æsa 
upp mál – ekki að fræða heldur 
að hneyksla og hræða. 

Samkvæmt frumvarpinu verð-
ur heimildin bundin því að við-
komandi hjúkrunarfræðingar og 
ljósmæður starfi á heilbrigðis-
stofnun þar sem er heilsugæsla, 
kvenlækningar eða fæðingar-
þjónusta. Miðað er við að velferð-
arráðherra setji reglugerð um 
skilyrði sem uppfylla þarf til að 
fá þessa heimild og að Embætti 
landlæknis veiti leyfi til lyfja-
ávísana á grundvelli þeirra auk 
þess að hafa eftirlit með þeim líkt 
og gildir um lyfjaávísanir lækna. 

Í samanburði milli Norður-
landaþjóða er notkun hormóna-
getnaðarvarna minnst hér á 
landi en sala á neyðargetnaðar-
vörnum hvað mest. Ótímabær-
ar þunganir og fóstureyðingar í 

kjölfarið eru sorglega algengar 
og hefur barnaréttarnefnd Sam-
einuðu þjóðanna lýst áhyggjum 
yfir fjölda fóstureyðinga meðal 
stúlkna yngri en 18 ára hér á 
landi. Kynheilbrigði ungs fólks er 
áfátt og notkun ungra Íslendinga 
á smokkum með því minnsta sem 
þekkist á Vesturlöndum, nokkuð 
sem við verðum að breyta, ekki 
síst til að efla varnir gegn kyn-
sjúkdómum. 

Ég styð heilshugar frumvarp 
sem nú liggur fyrir Alþingi 
um lækkun virðisaukaskatts á 
smokkum úr 25% í 7% og treysti 
því að það verði samþykkt. En 
það þarf margt fleira að koma 

til og því tel ég að frumvarp um 
skilyrtar heimildir ljósmæðra og 
hjúkrunarfræðinga til að ávísa 
hormónagetnaðarvörnum sé mik-
ilvægt og af hinu góða. Ég tek 
fagnandi við ábendingum studd-
um faglegum og málefnalegum 
rökum sem orðið geta til þess 
að bæta frumvarpið og styrkja 
markmið þess enda mun frum-
varpið fá vandaða umfjöllun í vel-
ferðarnefnd Alþingis. Ástæða er 
til að ítreka að öllum er heimilt 
að senda nefndinni ábendingar og 
umsagnir um frumvarpið og rétt 
að hvetja til þess.

Umræða um það hvenær upp-
lýsa eigi foreldra unglingsstúlkna 
ákveði læknar að ávísa þeim 
hormónagetnaðarvörn er ekki ný 
af nálinni. Frumvarpið sem hér 

er til umræðu hvorki víkkar né 
þrengir þau viðmið. Bent hefur 
verið á að þetta sé óljóst í lögum 
og þarfnist skýringa. 

Þetta er þörf ábending og við 
skulum taka á því. Aðrir benda 
á að efla þurfi kynfræðslu og 
sporna við því að fólk byrji að 
stunda kynlíf áður en það hefur 
þroska til. 

Ég gæti ekki verið meira sam-
mála og tel að með margumtöl-
uðum heimildum til ljósmæðra 
og hjúkrunarfræðinga ýtum 
við undir að unglingar leiti til 
fagfólks sem getur veitt þessa 
fræðslu því það verður aðgengi-
legra og hægari heimatökin en 
að panta tíma hjá lækni. Ósk um 
getnaðarvörn veitir gott tækifæri 
til að veita fræðslu og alls ekki 
sjálfgefið að slíkri heimsókn ljúki 
með ávísun á hormónapillur. 

Loks hefur verið bent á að 
frumvarpið setji alla ábyrgð á 
því að forðast ótímabæra þung-
un á hendur stúlkum, strákarnir 
þurfi ekki að horfast í augu við 
mögulegar afleiðingar kynlífsins. 
Þetta eru að sjálfsögðu ekki þau 
skilaboð sem við viljum senda 
ungu fólki. 

Kannski væri það góð vinnu-
regla að gera ungum pörum í 
þessum hugleiðingum að mæta 
saman á fund læknis, hjúkrun-
arfræðings eða ljósmóður þegar 
getnaðarvarna er þörf. Allar 
hugmyndir til að fást við augljós-
an vanda eru vel þegnar. Sam-
kvæmt könnunum er meðalaldur 
íslenskra ungmenna þegar þau 
byrja að stunda kynlíf 15,6 ár 
og hefur hækkað á liðnum árum. 
Hvort þau hafa þá til þess aldur 
og þroska er umdeilanlegt og 
best væri að sem flest ungmenni 
flýttu sér hægt í þessum efnum. 
Því vona ég að samstaða náist um 
leiðir til að hækka þennan meðal-
aldur, fækka ótímabærum þung-
unum, fækka fóstureyðingum og 
draga úr tíðni kynsjúkdóma. Um 
þetta snýst málið. 

Byggjum frekar umræður 
á upplýsingum og fræðslu 
en uppnámi og hræðslu

Mörður Árnason alþingismaður 
skrifaði grein í Fréttablaðið 

hinn 17. febrúar sl. undir heitinu 
„Orkan er takmörkuð auðlind“. 
Ástæða er til að gera athugasemd-
ir við sumt í þessari grein Marðar.

Hann segir: „Orkan frá vatns-
afls- og jarðvarmavirkjunum er 
takmörkuð auðlind“. Þetta orðalag 
má auðveldlega skilja svo að orkan 
gangi til þurrðar eins og eldsneyti 
úr jörðu, kol, olía og jarðgas. Svo 
er ekki eins og allir vita, og líklega 
meinar Mörður það ekki heldur 
þótt hann komist svona óheppi-
lega að orði.

Samt herðir hann á þessu orða-
lagi með því að segja: „Við byrj-
uðum stórvirkjanir á Íslandi 
fyrir hálfri öld tæpri – Búrfells-
virkjun 1955-69 – og erum þegar 
búin með meira en helminginn af 
þeirri orku sem sýnist nýtanleg.“ 
Þetta er auðvitað fjarstæða. Orka 
frá Búrfellsvirkjun hefur ekkert 
minnkað, hvað þá að hún sé „búin“. 
Orkulindir okkar eru varanlegar; 
ganga ekki til þurrðar þótt nýttar 
séu eins og orka úr eldsneyti. Elds-
neyti endurnýjast ekki. 

Þetta á einnig við um jarð-
varma. Því eru hins vegar tak-
mörk sett hversu hratt við getum 

nýtt hann. Þau takmörk ráðast 
af því hversu hratt jarðvarminn 
berst með leiðslu frá dýpri lögum 
jarðar til vatnsberandi jarðlaga 
nálægt yfirborði. Það ræðst af 
jarðfræði hvers vinnslusvæðis. 
Einungis reynslan sker úr um það. 
Þessu er öðruvísi farið með vatns-
aflsvirkjanir þar sem við getum 
mælt vatnsrennslið fyrirfram á 
yfirborði. Þetta er innbyggður 
ókostur við jarðvarmavirkjanir. 
Við getum ekki fyrirfram sagt til 
um möguleg vinnsluafköst þeirra.

Höfundur segir: „Við þurfum 
að fá miklu hærra verð fyrir þau 
80% orkunnar sem eru seld til 
stóriðjunnar. Við eigum að hætta 
allri útsölu á rafmagni frá Íslandi; 
stöðva þá skítnýtingu sem nú er 
stunduð á íslenskum auðlindum.“ 
Hér þarf höfundur að temja sér 
mannasiði í orðfæri. Þrátt fyrir 
allt er verðið til stóriðju ekki 
lægra en svo að virkjanir til henn-
ar hafa gert mögulegt að lækka 
rafmagnsverð til almennings í 
Reykjavík um 34% að raunvirði 
á árabilinu 1996-2008. Hitt er svo 
mál fyrir sig að nær allur ávinn-
ingurinn hefur komið almennum 
notendum, fremur en Landsvirkj-
un, til góða. Það er pólitísk ákvörð-
un sem Landsvirkjun er skiljan-
lega ekki endilega alls kostar sátt 
við.

Raforkuverðið til stóriðju ræðst 
á alþjóðavettvangi en ekki í ein-
stökum löndum. Ísland hefur þann 
kost að þar er völ á mikilli ódýrri 
orku en þann ókost að vera langt 

frá álmörkuðum. Meðan næg orka 
úr eldsneyti er fáanleg á lágu verði 
nálægt álmörkuðum á Ísland erfitt 
með að fá hátt verð á raforku til 
áliðnaðar.

Við munum varla endurnýja 
núverandi stóriðjusamninga með 
óbreyttu verði. Því veldur breytt 
verðlag raforku í heiminum sem 
afleiðing af óttanum við loftslags-
breytingar af gróðurhúsaáhrif-
um. En ávinningur þjóðarbúsins 
til þessa af raforkusölu til stóriðju 
er ótvíræður.

Þegar vinnsla raforku úr elds-
neyti á undir högg að sækja vegna 
óttans við gróðurhúsaáhrifin og 
von er á alls konar kostnaðarauk-
andi hömlum á slíkri vinnslu af 
þeim sökum í framtíðinni batnar 
samkeppnisstaða Íslands stórlega.

Gott dæmi um þetta er að stað-
setning verksmiðju Fjarðaráls á 
Reyðarfirði fremur en í kolaorku-
landi sparar andrúmslofti jarðar 
meiri koltvísýring en nemur allri 
losun Íslendinga á CO2 frá bílum 
og skipum á árinu 2006. Í heimi 
sem óttast gróðurhúsaáhrif hefur 
þetta áhrif á orkuverðið Íslandi í 
hag sem vegur á móti óhagræði af 
legu landsins langt frá álmörkuð-
um. Og meira en það.

Við þetta bætist ótti álframleið-
enda við frekari kostnaðaríþyngj-
andi ráðstafanir í framtíðinni á 
vinnslu raforku úr eldsneyti. Sá 
ótti auðveldar Íslendingum enn 
frekar viðleitnina til að fá hærra 
raforkuverð til álvinnslu og raf-
orkufreka notendur til landsins.

Athugasemdir við grein 
Marðar Árnasonar

Svívirðilegt níð

Í Fréttablaðinu í gær birtist 
makalaus bókaumsögn um 

eina af útgáfubókum Uglu, Líf 
Keiths Richards, sem kom út 
fyrir jólin og hefur almennt 
fengið hinar bestu viðtökur. 
Bókaumsögnin er tilhæfu-
laus og andstyggileg persónu-
leg árás á þýðanda bókarinn-
ar, Elínu Guðmundsdóttur, og 
útgefanda hennar. Orðrétt segir 
ritdómarinn, Friðrika Benónýs-
dóttir, í Fréttablaðinu í gær:

„Þýðing Elínar Guðmunds-
dóttur er í einu orði sagt hræði-
leg. Enskan er þýdd nánast orð 
fyrir orð þannig að setninga-
skipanin er algjörlega ensk en 
ekki íslensk og úr verður hálf-
gerð málleysa sem lesandinn 
stendur sig að að þýða jafn-
óðum í huganum til að setning-
arnar öðlist merkingu. Hugtök 
úr tónlistarheiminum eru rang-
þýdd, skipt er um tíð í miðjum 
setningum og svona mætti nán-
ast áfram telja. Það er móðgun 
bæði við höfunda og lesendur 
að gefa út slíka hrákasmíð.“

Á þessu er síðan hnykkt 
í útdrætti sem kallaður er 
„niðurstaða“: „Þýðingin 
er … afspyrnu léleg og ættu þeir 
sem tök hafa á að nálgast bók-
ina á frummálinu.“

Svo mörg voru þau orð.
Nú veit ég hvorki haus né 

sporð á Friðriku þessari Ben-
ónýsdóttur, en það er ljóst af 
þessum skrifum hennar að 
hún veit ekkert um skriftir og 
útgáfu bóka.

Hér er um að ræða 520 bls. 
bók. Þýðingin var vandasöm 
þar sem koma þurfti til skila 
alls konar talmáls- og gítars-
slangri. Þegar Elín hafði lokið 
verki sínu var þýðingin lesin 
vandlega yfir af hálfu forlags-
ins. Jafnframt var málhagur 
gítarleikari fenginn til að lesa 
þýðinguna yfir sérstaklega með 
tilliti til gítarsslangursins, en 
sjálf er Elín m.a. menntuð í tón-
list. Þegar athugasemdir vegna 
þessara yfirlestra höfðu verið 
færðar inn tók við vandaður 
handritalestur þar sem enski 
textinn og þýðingin voru borin 
saman eftir því sem kostur var. 
Síðan var bókin brotin um og 
tvær síðuprófarkir lesnar af 
valinkunnum prófarkalesara 
utan forlagsins. Fjórir menn 
með áratugalanga reynslu af 
handrita- og prófarkalestri 
komu sem sagt að því verki að 
búa þýðingu þessa til prent-
unar. Þeir voru allir ánægðir 
með þýðinguna, þótt þeir hefðu 
vafalaust viljað hafa lengri 
tíma til yfirlestrar, enda verk-
ið langt og álitamálin mörg. 
Þótt sjálfsagt megi finna eitt 
og annað að þýðingunni, jafn-
vel einstaka rangþýðingar, og 
sumt sé ekki að smekk allra, þá 
nær engri átt að halda því fram 
að ekki hafi verið vandað til 
útgáfu þessarar bókar. 

Enda verður Friðriku Ben-
ónýsdóttur það á að segja að 
bókin sé „bráðskemmtileg 
aflestrar“, sem getur nú varla 

verið ef þýðingin er svo slæm 
að lesandinn þurfi í sífellu að 
endurþýða sjálfur í huganum til 
að fá botn í textann!

Ekki veit ég hvaða hvatir búa 
að baki þessum svívirðilegu 
níðskrifum Friðriku Benónýs-
dóttur sem Ólafur Þ. Stephen-
sen, ábyrgðarmaður Frétta-
blaðsins, telur sér sæma að 
birta í blaði sínu og dreifa inn á 
nánast hvert heimili í landinu. 
Í yfir 80 þúsund eintökum er 
prentuð sú óvanalega ráðlegg-
ing til landsmanna að kaupa 
alls ekki íslenska þýðingu 
þessarar bókar, en fólki bent 
á að lesa bókina á frummál-
inu. Kannski telja Friðrika og 
Ólafur að þau sé að þjóna hús-
bændum sínum, en þau eru sem 
kunnugt er í þjónustu hrun-
valdsins Jóns Ásgeirs Jóhann-
essonar og klíku hans. 

Ugla hefur nefnilega gefið út 
bækur sem hrunvaldurinn Jón 
Ásgeir vill banna og Ugla gefur 
út tímaritið Þjóðmál þar sem 
stundum er tekið í lurginn á 
hrunvöldunum. Þegar það ger-
ist hlaupa búðarþjónar Baugs 
undantekningalítið til og kasta 
skít í Þjóðmál á síðum Frétta-
blaðsins. (Þar hefur eiginlega 
aldrei birst jákvætt orð um 
Þjóðmál, enda vita starfsmenn 
blaðsins vafalaust hvað til síns 
friðar heyrir.)

Jú, ugglaust er það rétt metið 
hjá sannnefndum ritstjóra 
útrásarvíkinganna að Ugla 
verður fyrir umtalsverðum 
tekjumissi þegar þeirri ráð-
leggingu er dreift inn á hvert 
heimili í landinu að kaupa alls 
ekki eina af fáum útgáfubókum 
hennar sem líkleg var til vin-
sælda í sumar.

En hvers á Elín Guðmunds-
dóttir að gjalda? Hún hefur 
lifibrauð sitt af þýðingum. 
Mun einhver útgefandi vilja 
ráða hana í vinnu eftir slíka 
umsögn? Mun Bókmenntasjóð-
ur styrkja útgefanda til að gefa 
út þýðingu eftir Elínu Guð-
mundsdóttur?

Vonandi. Því þrátt fyrir allt 
sem gengið hefur yfir þetta 
land í seinni tíð er hér ennþá til 
heiðvirt, sómakært og kurt-
eist fólk sem hafa vill það sem 
sannara reynist. 

Í Morgunblaðinu fyrir jól 
birtist ritdómur um sömu þýð-
ingu og Fréttablaðið úthúðaði í 
gær. Þar fær þýðingin og bókin 
fjórar stjörnur. Ritdómarinn, 
Karl Blöndal aðstoðarritstjóri, 
hefur áratugalanga reynslu 
af meðferð bæði íslenskrar og 
enskrar tungu. Hann skrifar 
svo um íslensku þýðinguna á 
Lífi Keiths Richards:

„Þýðing Elínar Guðmunds-
dóttur er til fyrirmyndar, 
hnökralaus og læsileg.“

Menning

Jakob F. 
Ásgeirsson
útgefandi Uglu og 
ritstjóri Þjóðmála

Samfélagsmál

Guðbjartur 
Hannesson
velferðarráðherra

Orkumál

Jakob 
Björnsson
fv. orkumálastjóri

Í samanburði 
milli Norður-

landaþjóða er notkun 
hormónagetnaðarvarna 
minnst hér á landi en 
sala á neyðargetnaðar-
vörnum hvað mest.

Fjórir menn með 
áratugalanga 

reynslu af handrita- og 
prófarkalestri komu sem 
sagt að því verki að búa 
þýðingu þessa til prent-
unar.
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Má bjóða ykkur jákvæða frétt 
í tilefni dagsins? Stórfrétt 

sem sýnir svart á hvítu hvernig 
einbeittur vilji og samstaða geta 
gert heiminn að betri og barn-
vænni stað? Þúsaldarmarkmiði 
Sameinuðu þjóðanna um aðgengi 
að hreinu drykkjarvatni hefur 
verið náð!

Vatn er undirstaða alls. Þó eru 
ekki allir þeirrar gæfu aðnjótandi 
að geta drukkið heilnæmt vatn, 
hvað þá nóg af því. Daglega veikj-
ast alltof mörg börn af ástæð-
um sem rekja má til óhreins og 
mengaðs drykkjarvatns. Vatnið 
veldur til dæmis niðurgangs-
pestum sem orsakað geta ofþorn-
un og því miður: Dauða. Þetta er 
ekki einungis skelfilegt heldur 
óþarft með öllu – dauðsföll þess-
ara barna má koma í veg fyrir.

Einmitt af þessum sökum 
glöddumst við hjá UNICEF ákaf-
lega þegar stöðuskýrsla á vegum 
okkar og Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunarinnar barst nýverið. 
Hún leiddi í ljós stóráfangann 
sem náðst hefur í baráttunni 
fyrir drykkjarhæfu vatni í heim-
inum. Árið 2000 settu Sameinuðu 
þjóðirnar sér svokölluð Þúsald-
armarkmið um þróun og eitt 
þeirra var að lækka um helming 

á tímabilinu 1990-2015 hlutfall 
þeirra jarðarbúa sem ekki hefðu 
aðgang að drykkjarhæfu vatni. 
Það er þessu markmiði sem nú 
hefur verið náð – og það nokkrum 
árum fyrir tilsettan tíma. Á tutt-
ugu árum fengu tveir milljarðar 
manna aðgang að hreinu vatni! 
Áður hefðu margir sagt að slíkt 
væri ógerningur.

Heimsforeldrar skipta sköpum
Hreinlæti og hreint vatn skipta 
miklu fyrir heilsu og velferð 
barna. UNICEF, Barnahjálp 
Sameinuðu þjóðanna, leiðir hjálp-
arstarf á sviði vatns- og hrein-
lætismála hvar sem neyðar-
ástand ríkir. UNICEF rekur á 
hinn bóginn allt sitt starf með 
frjálsum framlögum og engu 
öðru. Mánaðarlegir styrktaraðil-
ar samtakanna – heimsforeldrar 
– gegna lykilhlutverki. Þökk sé 
þeim getur UNICEF barist fyrir 
réttindum barna á heimsvísu, 
sinnt hjálparstarfi á stöðum sem 
njóta engrar fjölmiðlaathygli og 
ráðist í risavaxin verkefni eins 
og að auka aðgengi barna um 
víða veröld að drykkjarhæfu 
vatni. 

Í dag er alþjóðlegur dagur 
vatnsins. Minnumst þess í dag 
hversu lánsöm við erum hér á 
landi að hafa nóg af hreinu vatni 
og veitum því athygli að áður en 
degi hallar munu nær 800 millj-
ónir jarðarbúa hafa neyðst til 
að drekka skítugt eða sýkt vatn. 
Minnumst þess um leið að þessu 
má vel breyta. Til hamingju með 
daginn!

Viltu brúnt vatn?
Dagur vatnsins

Stefán Ingi 
Stefánsson
framkvæmdastjóri 
UNICEF á Íslandi

Gegnumbrot 
skáldskaparins

Nýlega (nánar tiltekið 10. mars 
sl.) las ég í Fréttablaðinu 

ágæta grein eftir Hermann Stef-
ánsson rithöfund þar sem hann 
fjallar um það sem hann kall-
ar öfgamaskúlínisma og varar 
við honum og hvetur okkur öll, 
okkur alla réttara sagt, karla 
þessa lands, til að hafna honum 
í orðum og æði.

Á sama tíma berast okkur dag-
lega fréttir af auknu ofbeldi karla 
gegn konum og þeim jafnvel 
barnungum, skipulögðum hóp-
nauðgunum og um leið vaxandi 
ásókn maskúlínglæpagengja utan 
úr heimi sem hafa líklega frétt 
að Ísland sé gósenland fyrir kyn-
ferðisglæpamenn, hér sé þeim 
beinlínis hampað sem hetjum. 

Sennilega er besta leiðin til að 
sporna gegn þessari ómennsku 
allri einmitt sú sem Hermann 
Stefánsson stingur upp á, nefni-
lega sú að vel meinandi karlar á 
öllum aldri, þeir eru ennþá til, við 
erum ennþá til, rísi upp og lýsi 
frati sínu opinberlega, í fjölmiðl-
um, sem víðast, á þessu öfgafulla 
maskúlín-mentalíteti sem virð-
ist vera að grafa um sig dýpra og 
dýpra innra með jafnvel ungum 
drengjum sem greinilega hafa 
alltof margar vondar fyrirmynd-
ir upp á að horfa alltof mörgum 
stundum.

Hættið karlar – afar, pabbar, 
ungir drengir – að láta sem ykkur 
þyki klám og t.d. nauðgunartal 
og nauðgunarhótanir og ofbeldi 
í orðum og gjörðum fyndið. Það 
er ekki fyndið heldur hallæris-
legt og ógeðslegt. Gerið frekar, 
gerum frekar allir sem einn það 
sem Hermann Stefánsson sting-
ur upp á. Gerum „eitthvað annað 
á opinberum vettvangi en fara 
með vonda fyndni“. Hvernig til 
dæmis? Gefum Hermanni aftur 
orðið: Með því að: „Lesa bækur, 

tefla, fara með fyndna fyndni, 
spila tónlist, leggja stund á gegn-
umbrot skáldskaparins, ástunda 
sannar ögranir, fíflast, láta öllum 
illum látum, ganga gegn skin-
helginni, hrista upp í hlutunum, 
vera næs, gera það kúl að vera 
næs.“

Fyrir allmörgum árum kenndi 
ég stórum strákahóp í 10. bekk 
íslensku. Langt fram eftir hausti 
komst ég í lítið samband við 
strákana, þeir voru svo rosalega 
miklir töffarar og ég of mjúkur, 
of mikill bókabéus, of ljóðrænn 
fyrir þá. Einu sinni í nóvember 
var ljóðatími. Ég ákvað að gef-
ast ekki upp heldur fór á ljóða-
flug og sagði við strákana: Vitiði 
strákar, það er miklu meira töff, 
meira kúl og miklu meira næs 
líka og líklegra til árangurs að 
fara með ljóð í viðurvist stelpn-

anna heldur en að klæmast við 
þær og vera grófur og dónalegur 
og ógeðslegur. Prófiði næst þegar 
ykkur langar að hrífa stelpu og 
sjáið sólina rísa austan yfir Eyja-
fjöll, Tindfjöll og Heklu að segja: 
Þarna siglir hin rósfingraða 
morgungyðja upp á himins bláa 
bogann. Fyrst göptu þeir en svo 
langaði þá ólma að skilja þessi 
orð. Og nokkrir lærðu þau strax 
utan að og ákváðu að slá um sig 
með þeim við fyrsta tækifæri í 
góðum félagsskap. Með góðum 
árangri, það sá ég vel. 

Gegnumbrot skáldskaparins 
virkaði! Og getur virkað enn um 
langa framtíð. 

Samfélagsmál

Trausti 
Steinsson
kennari á Selfossi

Hættið karlar 
– afar, pabbar, 

ungir drengir – að láta 
sem ykkur þyki klám 
og t.d. nauðgunartal 
og nauðgunarhótanir 
og ofbeldi í orðum og 
gjörðum fyndið.
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Er opið í 
      Bláfjöllum?

skidasvaedi. is

Opnunartímar á skíðasvæðunum í vetur:

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

Upplýsingasími 530 3000

Hringdu í upplýsingasíma skíðasvæðanna 
530 3000 eða fylgstu með 
á facebook.com/skidasvaedin.
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Landsnet horfir til 
framtíðar og hagkvæmni

Magnús Rannver Rafnsson 
fjallaði nýverið í Frétta-

blaðinu um áhyggjur sínar af 
línulögnum á Reykjanesskagan-
um. Í greininni gagnrýnir hann 
mig og Landsnet fyrir 19. aldar 
hugsunarhátt og bendir svo á 
þriðju lausnina en segir ekkert 
um í hverju hún er fólgin. Grein-
in ber þess merki að höfundur 
virðist ekki vera vel að sér um 
hlutverk og verkefni Landsnets. 
Ég ætla að svara helstu fullyrð-
ingum Magnúsar. 

Stálgrindarmöstur eins og 
Landsnet hyggst reisa á Reykja-
nesskaganum er táknmynd lið-
inna tíma.

Hér er um misskilning að 
ræða því Landsnet ætlar ekki 
að nota stálgrindarmöstur á 
Reykjanesskaganum. Möstr-
in sem ráðgert er að reisa eru 
sambærileg núverandi línum 
á Reykjanesi sem eru efnislít-
il röramöstur sem falla vel að 
umhverfi sínu og eiga lítið sam-
eiginlegt með Eiffel turninum. 
Þessi mastragerð hentar ekki 
alls staðar á landinu. Öflugri 
möstur þarf víða þar sem veð-
urfarsskilyrði eru erfiðari og 
þá eru stálgrindarmöstur góður 
valkostur vegna styrks og hag-
kvæmni.  

Fámennur hópur manna 
stjórnar ferlinu – og hefur lengi 
gert – með sérhagsmuni að leið-
arljósi, nú í síauknum mæli á 
kostnað almennings.

Þær ákvarðanir sem teknar 
hafa verið byggja á þeim lausn-
um sem hagkvæmastar eru og af 
sérfræðingum sem ég ber fullt 
traust til. Sérhagsmunirnir, ef 
einhverjir eru, eru að tryggja 
hagkvæmustu flutningsgjald-
skrá sem völ er á. Þar sem flutn-
ingsgjaldskrá til almennings 
hefur lækkað um 44% að raun-
gildi frá 2005 þá hljómar þessi 
fullyrðing greinarhöfundar væg-
ast sagt undarlega. 

Það sem almenningur og sveit-
arstjórnarfólk almennt virðist 
minna upplýst um er að það eru 
til aðrar lausnir á raforkuflutn-
ingi en þær sem Landsnet kynn-
ir, við getum kallað þær þriðju 
leiðina. Um er að ræða umhverf-
isvænar lausnir sem – byggja á 
nútímaverkfræði, lausnir sem 
jafnframt eru hagkvæmar sé rétt 
staðið að málum.

Landsnet hefur ávallt verið 

meðvitað um viðhorf samfélags-
ins til háspennulína. Því hefur 
áhersla verið lögð á nýsköpun 
við hönnun háspennulína. Lands-
net hefur sýnt frumkvæði í þeim 
efnum sem vakið hefur áhuga 
fyrirtækja og almennings utan 
landsteinanna. Landsnet hefur 
unnið að þróun nýrra mastra-
gerða í samvinnu við norska 
flutningsfyrirtækið. Þar er beitt 
nútímaverkfræði við hönnun 
nýrra mastra, sem falla vel að 
umhverfinu, á eins hagkvæman 
hátt og unnt er. Telji greinarhöf-
undur að hann hafi lausnir sem 
eru umhverfisvænni og um leið 
hagkvæmari en þær sem unnið 
er að þá býð ég honum hér með 
til fundar við mig um málið. 

Af hverju að færa sig frá því 
sem maður þekkir svo vel – og 
er sérfræðingur í – breytingarnar 
gætu haft „óþarfa“ aukakostnað 
í för með sér fyrir fyrirtækið þótt 
slíkt gæti komið betur út fyrir 
samfélagið.

Landsnet hefur markað skýra 
framtíðarsýn sem byggir á fram-
sýni og frumkvæði. Því vinnur 
Landsnet ekki eftir því „að gera 

það sem maður þekkir svo vel – 
og er sérfræðingur í“ og er ekki 
hrætt við breytingar – held-
ur þveröfugt. Hefur þetta tek-
ist vel því gjaldskrá Landsnets 
til almenningsveitna er óbreytt 
síðan 2009. Geri aðrir betur! 

Hversu mikill þarf hagnaður-
inn að vera.

Áhugaverð spurning en lýsir 
misskilningi greinarhöfund-
ar. Landsnet getur aldrei orðið 
gróðafyrirtæki því fyrirtæk-
ið ákvarðar ekki sjálft tekjur 
sínar, né arðsemi. Orkustofn-
un ákvarðar þetta á grundvelli 
eftirlitshlutverks síns sem skil-
greint er í raforkulögum. Fari 
tekjur Landsnets yfir leyfð við-
mið lækkar fyrirtækið gjaldskrá 
sína.

Af hverju þykir það sjálfsagt 
að (sbr. það sem fram hefur 
komið í máli forstjóra Lands-
nets) það skili sér beint í hærra 
raforkuverði til almennings ef 
raforkuflutningskerfi sem byggt 
er fyrir einkafyrirtæki í Helgu-

vík verður dýrara en Landsnet 
gerði ráð fyrir.

Uppbygging flutningskerfis-
ins miðast ekki við einstaka not-
endur eða framleiðendur. Flutn-
ingskerfið er byggt fyrir alla 
þá sem nota það og liggur hér 
til grundvallar hugsunin „einn 
fyrir alla – allir fyrir einn“. 
Þannig er sama gjaldskrá um 
allt land þar sem raforkulögin 
kveða skýrt á um að allir skuli 
sitja við sama borð hvað varðar 
flutningskostnað raforku. Það 
hefur lengi legið fyrir að önnur 
af fyrirhuguðum línum suður á 
Reykjanes er nauðsynleg vegna 
alvarlega annmarka á núverandi 
tengingu Reykjanesskagans við 
meginflutningskerfið. Iðnaðar-
uppbygging á Reykjanesskag-
anum mun gera þá fjárfestingu 
hagkvæmari en ella.

Í fyrsta lagi hefur viðkomandi 
fyrirtæki væntanlega samið 
sérstaklega um annað og lægra 
orkuverð en við hin borgum.

Fullkomið gegnsæi er í gjald-
skrá Landsnets. Engir sértæk-
ir samningar eru gerðir við þá 
sem nota flutningskerfið. Greitt 

er samkvæmt gjaldskrá á hverj-
um tíma sem sjá má á heimasíðu 
Landsnets. 

Í öðru lagi hefði þá ekki átt að 
taka tillit til þessa í hagkvæmni-
útreikningum fyrirtækisins.

Allar útfærslurnar sem skoð-
aðar hafa verið, en þær nema 
nokkrum tugum, hafa verið 
hagkvæmnigreindar með hefð-
bundnum hætti.

Háspennustrengur í jörðu er 
krefjandi framkvæmd í umhverf-
islegu tilliti. Vegagerð fyrir 
þungavinnuvélar, stórir skurðir 
og fyllingar tilheyra slíkri fram-
kvæmd. Breitt svöðusár verður 
eftir í landslaginu sem í íslensk-
um aðstæðum er oft viðkvæmt.

Algerlega sammála – hef engu 
hér við að bæta.

Umhverfisslys vofir yfir á 
Reykjanesi og með breyttri hugs-
un má koma í veg fyrir það.

Ég kalla eftir skýrari upplýs-
ingum frá greinarhöfundi um 
hvað hann á við þegar hann segir 
að umhverfisslys sé yfirvofandi. 

Orkumál

Þórður 
Guðmundsson
forstjóri Landsnets

Landsnet getur aldrei orðið gróðafyrir-
tæki því fyrirtækið ákvarðar ekki sjálft 
tekjur sínar, né arðsemi. Orkustofnun 

ákvarðar þetta á grundvelli eftirlitshlutverks síns 
sem skilgreint er í raforkulögum. Fari tekjur Lands-
nets yfir leyfð viðmið lækkar fyrirtækið gjaldskrá 
sína.

Perlan, sýninga- 
og safnahús

Perlan, eitt af höfuðkenni-
leitum Reykjavíkurborg-

ar, var upphaflega byggð sem 
útsýnis- og veitingastaður, 
þaðan sem sjá mátti vítt og 
breitt yfir og til allra átta. 
Sem slíkur áfangastaður hefur 
Perlan notið mikilla vinsælda 
og dregið að sér sæg gesta og 
ferðamanna allt frá opnun. 

Hins vegar virðist rýmið 
undir útsýnisskífunni ekki 
hafa öðru hlutverki að þjóna en 
aðgenginu að útsýni og veiting-
um. Lofthæðin þarna er yfir 
10 m og svæðið rammað inn af 
hitaveitugeymum Orkuveitunn-
ar sem mynda við það ríflega 
700 fm gólfflöt.

Upphaflega voru hugmyndir 
um að nota rýmið til samkomu-  
og viðburðahalds en minna 
hefur orðið úr því og húsið 
helst nýtt  sem markaðs- og 
kynningartorg sem samrýmist 
varla þeim metnaði sem liggur 
að baki byggingunni.

Hvað mundi sóma sér betur 
í þessum húsakynnum en Nátt-
úruminjasafn Íslands sem 
hefur verið á meiri og minni 
hrakhólum í liðlega hálfa öld, 
allt frá því að það var tekið 
niður í Safnahúsinu um miðja 
síðustu öld og sett undir Nátt-
úrufræðistofnun sem skyldi 
annast sýningahaldið. Í fyrstu 
var opnuð sýning í húsakynn-
um hennar við Hlemm í 100 fm 
sal á 3. hæð árið 1968. Tuttugu 
árum síðar var ráðist í nýjar 
og auknar sýningar með opnun 
tveggja 100 fm sala á 3. og 4. 
hæð, auk stigagangs og kapp 
lagt á að koma upp vönduðum 
sýningum. Þetta var töluvert 
átak fyrir vísinda- og rann-
sóknarstofnun sem í eðli sínu 
gegnir öðru hlutverki en að 
standa fyrir almennu sýning-
arhaldi. 

Ég er kunnugur þessari sögu 
vegna starfa minna að undir-
búningi, hönnun og uppsetn-
ingu beggja þessara sýninga. 
Að auki gerði ég áætlanir um 
sýningu í ofangreindu rými 
í Perlunni sem átti að fylgja 
eftir sýningunum við Hlemm, 
en því miður varð ekkert úr 
því. 

Sýningarnar við Hlemm 
voru teknar niður og komið 
fyrir í geymslum, en ný lög um 
Náttúruminjasafn samþykkt á 

Alþingi sem ég fagna, þar sem 
Safnið var gert að sjálfstæðri 
stofnun sem sýni og kynni 
íslenska náttúru í nánu sam-
starfi við aðrar stofnanir sem 
stunda náttúrurannsóknir s.s. 
Hafrannsóknastofnun, Veður-
stofu, Orkustofnun, Náttúru-
fræðistofnun og háskólana.

Þörfin fyrir heppilegt hús-
næði fyrir Náttúruminjasafn 
verður brýnni með hverju 
árinu sem líður og jafnframt 
vandræðalegri með sívaxandi 
ferðamannastraumi.

Í Perluna kemur árlega þorri 
þeirra ferðamanna sem til 
landsins koma. Hún er eitt af 
helstu kennileitum Borgarinn-
ar og útsýnisstaður.  

Væri nokkuð heppilegra en 
að þessi útsýnisstaður byði 
upp á sýningarhald um náttúru 
landsins og jarðfræði, grund-
völl þeirrar sjálfbæru orku 
sem við erum svo hreykin af. 
Hér mætti koma fyrir tilkomu-

miklum sýningum á helstu 
þáttum íslenskrar náttúru, s.s. 
lífríki sjávar, fuglabyggð og 
varpstöðvum, eldvirkni, gos-
stöðvum o.s.frv. Með þessu 
móti mundi miðrýmið öðlast 
hlutverk ekki ósvipað því sem  
Ráðhúsið hefur áunnið sér með 
Íslandslíkaninu sem er gott 
dæmi um sýningarhald sem 
hefur tekist vel.

Um tíu ára bil hefur Sögu-
safnið verið til húsa í Perlunni 
og sýnt svipmyndir frá sögu 
þjóðarinnar og bókmenntum, 
vinsæll og fjölsóttur ferða-
mannastaður sem með áunn-
inni reynslu og árangri ætti að 
vera öðru sýningarhaldi hvatn-
ing og lyftistöng, hljóti þessar 
hugmyndir brautargengi sem 
hér eru til umfjöllunar og 
hafa  komið fram af og til frá 
því fyrir aldamót. Með því að 
taka Perluna undir Náttúru-
minjasafn mætti leysa tilvist-
arvanda Náttúruminjasafns, 
nýta reynslu Sögusafnsins, 
halda Perlunni í opinberri eigu 
og styrkja áform um Öskjuhlíð 
sem öflugt útivistarsvæði.

Náttúru-
minjasafn

Sigurjón 
Jóhannsson
myndlistamaður og 
leikmyndahöfundur

Í Perluna kemur 
árlega þorri 

þeirra ferðamanna sem 
til landsins koma. Hún 
er eitt af helstu kenni-
leitum Borgarinnar og 
útsýnisstaður.
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Bóas Kristjánsson fatahönnuður 
hannaði nýverið svuntur úr ís-
lensku leðri fyrir starfsfólkið á 

veitingastaðnum Jómfrúnni. Svunt-
urnar eru ekki eina hönnun Bóasar úr 
íslensku leðri en á HönnunarMars sýnir 
hann vesti á karlmenn.

„Vestin eru hluti af nýju samstarfs-
verkefni milli þriggja hönnuða, mín, 
grafísks hönnuðar og vefhönnuðar, sem 
við köllum Fur Trade. Við sýnum víða 
á HönnunarMars en opnum vefversl-
unina www.furtrade.is á Kexhosteli á 

morgun klukkan 18,“ segir Bóas.
Á Kexinu verður innsetning sem 

útskýrir notagildi vestisins en það er 
ætlað undir aukahluti karlmanna, svo 
sem síma, lykla og fleira. Vestin hafa 
fengið heitið Holster og er hönnunin 
byggð á byssubelti. Þau eru úr lambs-
leðri, hreindýraleðri og roði og alfarið 
unnin hér á landi. „Fyrirtækið Sjávar-
leður á Sauðárkróki vinnur hráefnið 
fyrir okkur. Það sérhæfir sig meðal ann-
ars í vinnslu á roði og þá sérstaklega 
laxa- og karfaroði og við verðum með 

HANNAR ÚR 
ÍSLENSKU LEÐRI
SVUNTA OG VESTI  Bóas Kristjánsson fatahönnuður sýnir nýjar vörur 
úr íslensku hráefni á HönnunarMars

HOLSTER-vesti undir 
fylgihluti fyrir karlmenn úr 
íslensku leðri verður kynnt 
á Kexhosteli á morgun 
klukkan 18.

MYND/BÓAS KRISTJÁNSSON

ÍSLENSK FRAM-
LEIÐSLA Bóas Krist-
jánsson hannaði svuntur 
úr íslensku lambs- og 
hreindýraleðri í sam-
vinnu við starfsfólkið á 
Jómfrúnni. MYND/ANTON

Fermingartilboð
Gerið GÆÐA- og verðsamanburð

12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

Stærð Verð Tilboð
120x200 84.900 kr. 79.900 kr.

VALHÖLLNý hönnun

5 svæðaskipt gormakerfi, gæðabólstrun, 
stál kantstyrkingar

Verð með íslenskum botni og fótum

10.000 kr. vöruúttekt 

fylgir öllum fermingarrúmum

Verð: 9.750 kr. 

H2O heilsukoddinn
• Minnkar verki í hálsi og eykur svefngæði • Fylltur með vatni eftir þörfum hvers og eins

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

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Þú mætir - við mælum og aðstoðum

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

10-14 laugardaga

NÝKOMNIR GLÆSILEGIR SUNDBOLIR 

Teg. BAHAMAS 
- frábært snið í 
D,DD,E,F,FF,G,
GG,H,HH,J 
skálum 
á kr. 12.900,-

Skoðið brot af úrvalinu á Facebook

20%
afsláttur af

ÖLLUM 
peysum 

Stærðir 36-52

Peysudagar

BLÓM FRÁ TOPPI TIL TÁAR
Blóm skipa stóran sess í vortískunni. Allir helstu tísku-
kóngar eru með litrík blómamynstur í hönnun sinni. Bæði 

má sjá fínleg blóm sem stórgerð. Dolce & Gabbana velur 
að hafa stór blóm, laufblöð og ávexti í sumarkjólunum. 
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nokkrar týpur af vestum úr roði líka. Allur 
saumaskapur fer einnig fram hér á landi,“ 
segir Bóas. Leðrið í svunturnar er einnig 
unnið á Sauðárkróki og meðal annars sér-
staklega meðhöndlað til að þola það hnjask 
sem fylgir þjónustustarfinu. „Við unnum 
svunturnar í samstarfi við Jómfrúna. Starfs-
fólkið þar prufukeyrði hönnunina og gaf okkur 
punkta sem við gerðum síðan endurbætur út 
frá. Við unnum bæði leðurútgáfu og svuntu úr 
bómullarefni og leðursvunturnar eru húðaðar 
sérstaklega til að þola vel bletti. Ætlunin er 
í framhaldinu að selja svunturnar og ýmsan 
þjónustufatnað undir merkinu Work Wear,“ 
útskýrir Bóas.

GOTT SAMSTARF
Starfsmenn Jómfrúar-
innar prufukeyrðu 
svunturnar og komu 
með ábendingar sem 
Bóas vann út frá þar til 
lokaútgáfu var náð.

MYND/ANTON

30%
afsláttur 
af öllum vörum 

aðeins þessa helgi 
22.–25. mars

Páskasprengja

Nýtt kortatímabil

Kringlunni sími 553 5111  |  Smáralind sími 554 7980

Finndu okkur á Facebook

25%
afsláttur 
af kjólum 

22. - 25. mars

Kjóladagar!

■ EKKI FEITUR Tískukóngur-
inn Karl Lagerfeld segist ekki 
hafa snert sykur, sætindi, 
smjör, kökur og osta í meira en 
ellefu ár. „Það er líklega það 
besta sem ég hef gert í lífinu,“ 
er haft eftir honum. Lagerfeld 
var spurður um lifnaðarhætti 
sína eftir að hann sagði við 
Metro-blaðið 
í París að 
breska 
söngkona 
Adele 
væri feit. 
Þau orð 
voru illa séð 
af aðdáend-
um söng-
konunnar 
um allan 
heim sem 
létu í sér 
heyra. Sumir 
minntust þess 
að Karl Lager-
feld hefði sjálfur 
verið feitur. 

„Ég nota fötin mín sem mæli-
tæki fyrir þyngd. Þau er miklu 
betri en vigt. Fötin ljúga ekki. 
Um leið og maður finnur að 
fötin eru farin að þrengja að er 
kominn tími til að gera eitthvað 
í málunum.“  

ENGIN 
SÆTINDI HJÁ 
LAGERFELD

TÍSKATÍSKA
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Hugmyndin að 
skartinu er 
fengin úr ís-

lenskri skautbúninga-
hefð og mynstrin voru 
upphaflega teiknuð 
af Sigurði Guðmunds-
syni málara árið 
1859,“ segir Dýrfinna 
Torfadóttir, gullsmið-
ur og skartgripahönn-
uður, sem sýnir nýtt 
skart, Sjávarskart fjall-
konunnar, á þremur 
stöðum í Reykjavík 
á HönnunarMars. 
Eins og oft áður nýtir 
hún óhefðbundin 
efni í skart sitt og 
skrautmuni, aðal-
lega fiskroð, endur-
unnið gúmmí og silfur. 
„Mynstrið er fengið úr útsauminum 
sem var neðst á pilsinu í búningi 
Sigurðar málara og framan á boðung-
unum,“ heldur Dýrfinna áfram. „Þetta 
er nýjasta hönnun mín og hún verður 
til sýnis á þessum þremur stöðum, 
auk eldri gripa eftir mig.“ Sýningarnar 
sem um ræðir eru Rætur í Hafnarborg 

í Hafnarfirði, sýning 
í Listhúsi Ófeigs á 
Skólavörðustíg og 
sýning Handverks & 
Hönnunar í Kringlunni 
sem verður opnuð í 
dag.  

Dýrfinna er fædd 
og uppalin á Ísafirði 
og áhrif vestfirskrar 
náttúru eru greinileg í 
þessu nýja skarti eins 
og oft áður í hönnun 
hennar. Þar kall-
ast á nálægð sjávar, 
hrikaleg fjöll og hin 
viðkvæma vestfirska 
flóra og þessi hughrif 
eru kveikjan að því að 
flétta saman blóma- 
og jurtamynstur í 
skart. 

Dýrfinna hefur tekið þátt í fjölda sýn-
inga, bæði einkasýningum og samsýn-
ingum og hlotið margvísleg verðlaun 
og viðurkenningar. Meðal annars hlaut 
hún 1. verðlaun fyrir tískuskartgrip 
ársins árin 1997, 1998 og 1999. Hún er 
fyrrverandi formaður Félags íslenskra 
gullsmiða.   ■ fsb

SÝNIR NÝTT SKART 
Á ÞREMUR STÖÐUM
SJÁVARSKART  Dýrfinna Torfadóttir, gullsmiður og skartgripahönnuður, sýnir 
nýjustu hönnun sína, Sjávarskart fjallkonunnar, á þremur sýningum á höfuð-
borgarsvæðinu í tengslum við HönnunarMars.

ROÐ OG GÚMMÍ 
Sjávarskart fjall-
konunnar er úr 
fiskroði og endur-
unnu gúmmíi og var 
mynstrið teiknað 
árið 1859.

FER VÍÐA Dýrfinna 
Torfadóttir gullsmiður 
sýnir skart á þremur 
sýningum í tengslum við 
HönnunarMars.

TÍSKA

AUSTURSTRÆTI 8 - 10 • SÍMI 534 0005
OPIÐ ALLA DAGA

Ekta leður skór 10 litir
Strærðir 35-40  Verð 14.800 kr.

DISCOVERY CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS
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Ásta Kristjánsdóttir og Munda-
teymið eiga hugmyndina að 
þessu samstarfi. Ásta segir að 

ef hönnunarhúsið verði vel sótt um 
helgina sé kominn möguleiki fyrir 
áframhaldandi starfsemi. „Við vorum 
lengi búin að velta fyrir okkur hvernig 
hægt væri að minnka rekstrarkostn-
að og auka sölu á íslenskri hönnun 
í krafti samstöðu. Það er dýrt fyrir 
hönnuði sem eru að fóta sig að reka 
verslun, markaðssetja vöruna og 
auglýsa. Fyrsti vísir að svona sam-
starfi var Reykjavík Fashion Week. 
Gamla Sautján-húsið er tilvalið undir 
þessa starfsemi og býður upp á mikla 
möguleika,“ segir Ásta.

Hönnunarhúsið hafa þau nefnt 
ATMO. „Auk 37 fata- og skartgripa-
hönnuða verður í húsinu ýmis önnur 
starfsemi. Þar get ég nefnt Rauða 
kross-búð í kjallaranum sem ætlar að 
bjóða fatnað sem hefur verið sérval-
inn af tveimur stílistum. Þar leynast 
örugglega gersemar,“ segir Ásta.

„Veitingahúsið Gló með Sollu hrá-
fæðismeistara verður með létta rétti 
og boost-drykki. Kaldi verður með bar 
á efstu hæðinni þar sem hægt verður 
að fá lífrænt ræktaðan bjór. Hugleikur 
verður með bóksölu á sömu hæð. 

Barnafatnaður er í boði ekki síður 
en barnaleikföng. Krumma er með 
risastóran helli þar sem börnin geta 
leikið sér og Ígló verður með teikni-
myndasamkeppni fyrir börn. 

Þá er dekur í boði fyrir konur, með-
al annars Babyliss-hárbar þar sem 
hægt er að prófa ýmsar hárgreiðslur. 
Það verður því upplifun fyrir fólk að 
koma hingað. Mjög margt að gerast,“ 

útskýrir Ásta og bætir 
því við að það sé von lista-
mannanna að þessi prufu-
keyrsla á samstarfinu takist 
vel. „Við viljum endilega fá 
sem flesta til að styrkja ís-
lenska hönnun.“ 

Húsið er opið í dag, á 
morgun og laugardag frá 11-
20 en til kl. 17.00 á sunnudag.  ■ elin

GAMALL 
DRAUMUR 

Ásta Kristjánsdóttir 
hafði lengi velt fyrir sér 
hvernig hægt væri að 
auka sölu á íslenskri 
hönnun í krafti sam-
starfs. MYND/HAG

GAMLA SAUTJÁN 
BREYTIST Í HÖNNUNARHÚS
FLOTT HÖNNUN  Líf og fjör verður í gamla Sautján-húsinu að Laugavegi 89 um helgina. Þar hafa 37 ís-
lenskir fata- og skartgripahönnuðir komið upp aðstöðu til að sýna nýjustu framleiðslu sína.

LAGERSALAN

Vönduð þýsk og dönsk gæðavara!

Ekki missa af þessu, komdu  
og gerðu ótrúleg kaup!

2. hæð Engjateigi 5
Opið: Fim. og föst. 12-18.  Laug 10-16

ENN MEIRI VERÐLÆKKUN !!

Aðeins 8 verðflokkar
frá 500 kr. til 7.990 kr.

VERÐDÆMI
Uldahl leðurjakki verð áður 52.990 verð nú 7.990 

K&S skór verð áður 29.800 verð nú 2.990 
Erich Fend buxur verð áður 10.500 verð nú 500

Ný sending af kjólum 
í st 38-50

Fyrir fermingarveisluna

Ótrúlegt úrval

m

NÝ SENDING AF  
SPARIKLÆÐNAÐI

Útsalan að klárast en meiri lækkun

Skipholti 29b • S. 551 0770

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Þessi námslína er unnin í sam-
starfi við Viðskiptaráð Íslands 
og FME og er gagnlegur und-

irbúningur undir hæfnismat allra 
þeirra sem koma að stjórnarsetu 
og stjórnarstörfum eftirlitsskyldra 
aðila samkvæmt skilyrðum FME,“ 
segir Guðmunda Smáradóttir, for-
stöðumaður Stjórnmenntar Opna 
háskólans í HR. Opni háskólinn 
hefur í nokkur ár boðið upp á náms-
línu fyrir stjórnarmenn og aðra þá 
sem hafa hug á því að gefa kost á sér 
til stjórnarsetu. 

Námslínan samanstendur af 
fimm námskeiðum sem hér eru 
talin upp. 

Grundvallaratriðin 
Grundvallaratriðin – Handbók 
stjórnarmanna er námskeið þar 
sem fjallað er almennt um hlutverk, 
ábyrgð og störf stjórna. „Meðal um-
fjöllunarefnis er hlutverk og ábyrgð 
stjórnarmanna og stjórnarinnar í 
heild, árangursríkir stjórnarfund-
ir og afmörkun starfsheimilda,“ 
segir Guðmunda en leiðbeinandi á 
námskeiðinu er Berglind Ósk Guð-
mundsdóttir, lögfræðingur á fyrir-
tækjasviði KPMG.

Hlutverk stjórna
Á námskeiðinu Hlutverk og verklag 
stjórna er fjallað nánar um hlut-
verk stjórna og rýnt í undirliggj-
andi viðhorf og kenningar sem að 
því lúta. „Sérstaklega eru eftirlits- 
og stefnumótunarhlutverk stjórna 

skoðuð og fjallað um þá togstreitu 
sem þessi tvö hlutverk geta skapað,“ 
segir Guðmunda en einnig verður 
komið að ýmsum þáttum er varða 
ábyrgð og hagsmunaárekstra og 
fjallað um hæfniskröfur sem gerð-
ar eru til stjórnarmanna. Hlutverk 
stjórnarformanns og framkvæmda-
stjóra eru tekin til ítarlegrar skoð-
unar. „Þá er sérstaklega fjallað um 
lykilþætti árangursríks stjórnar-
samstarfs, uppbyggingu trausts og 
helstu þætti er varða upplýsinga-
flæði til stjórnar,“ segir hún. Að 
lokum verður fjallað um starfsregl-
ur stjórna, hlutverk þeirra og mik-
ilvægi.

Leiðbeinandi á námskeiðinu 
er dr. Þóranna Jónsdóttir, fram-
kvæmdastjóri rekstrar og stjórnun-
ar hjá HR.

Viðskiptasiðfræði
„Í þessum hluta námskeiðsins verð-
ur fjallað um hlutverk viðskiptasið-
fræðinnar í fyrirtækjamenningu 
og það hvernig stjórnarmenn geta 
haft áhrif á að siðferðisleg gildi séu 
höfð að leiðarljósi í starfsemi fyrir-
tækja,“ upplýsir Guðmunda. Kynnt-
ar verða þær leiðir sem þróaðar 
hafa verið fyrir stjórnendur fyrir-
tækja til þess að innleiða samfélags-
ábyrgð og siðferðisleg gildi í rekst-
ur. „Fjallað verður sérstaklega um 
orðsporsáhættu fyrirtækja,“ segir 
hún og bendir á að stjórnarmenn 
í fyrirtækjum verði að leggja meiri 
áherslu en áður á að tryggja að fyr-

irtæki þeirra verði ekki skotspónn 
fjölmiðla og almennings vegna sið-
ferðislegra álitamála.

Leiðbeinandi verður Stefán Einar 
Stefánsson, viðskiptasiðfræðingur.

Lagaleg viðfangsefni stjórna
Á þessu námskeiði verður fjallað 
um ábyrgð og skyldur stjórnar-
manna. Helstu lög, reglugerðir 
og fyrirmyndir að skilvirku starfi 
stjórna eru kynntar og fjallað um 
helstu réttarheimildir, þar með 
talið lög um hlutafélög og einka-
hlutafélög, og samanburður gerð-
ur á samþykktum félaga og hlut-

hafasamningum. Fjallað verður 
um megineinkenni hlutafélaga og 
einkahlutafélaga, eðli takmarkaðr-
ar ábyrgðar og samanburður við 
önnur félagaform. Jafnframt verður 
farið yfir stjórnhætti hlutafélaga (e. 
Corporate Governance), viðfangs-
efni stjórna og strauma og stefnur. 

Leiðbeinandi verður Jóhannes 
Rúnar Jóhannsson sem er stunda-
kennari við HR og situr í skilanefnd 
Kaupþings.

Fjárhagsleg viðfangsefni stjórna
„Í þessum hluta er markmiðið að 
veita innsýn inn í fjárhagsleg við-

fangsefni stjórna, meðal annars 
það sem tengist verðmati fyrirtækja, 
greiningu og túlkun ársreikninga 
og áhrifum skattaumhverfis,“ lýsir 
Guðmunda en einnig verður farið í 
skráningu félaga á verðbréfamark-
að út frá ýmsum sjónarhornum. 
„Meðal annars er fjallað um sveifl-
ur á markaði og í efnahagsstærð-
um og þau áhrif sem það getur haft 
á ákvarðanatöku.“ 

Fjallað verður um reglur um 
skráð félög og hlutafjáraukning 
skoðuð út frá lagalegu sjónarhorni. 
Gefin verður innsýn í verðbréfa-
markaðsrétt með sérstaka áherslu 
á upplýsingaskyldu og markaðsmis-
notkun. Leiðbeinendur eru Almar 
Guðmundsson, framkvæmdastjóri 
Félags atvinnurekenda, og Tanya 
Zharov, lögfræðingur hjá Auði Capi-
tal.

Kjörinn undirbúningur 
fyrir konur
Hinn 1. september 2013 munu taka 
gildi lög um kynjahlutfall í stjórnum 
íslenskra fyrirtækja. Skal hlutfall 
hvors kyns ekki vera lægra en 40% í 
opinberum hlutafélögum og hluta-
félögum þar sem starfa fleiri en 50 
starfsmenn að jafnaði á ársgrund-
velli. „Nú þegar um eitt og hálft ár er 
til stefnu vantar enn um 200 konur 
í stjórnir fyrirtækja. Námslínan er 
því kjörinn undirbúningur fyrir 
þær konur sem, á næstu mánuðum, 
hyggjast gefa kost á sér til stjórnar-
setu,“ minnir Guðmunda á.

Ábyrgð og árangur stjórnarmanna
Opni háskólinn í Reykjavík hefur í nokkur ár staðið fyrir námslínu fyrir stjórnarmenn og aðra þá sem vilja gefa kost á sér til stjórnarsetu. Markmið 
námslínunnar er að efla faglegan grunn stjórnarmanna meðal annars með þjálfun á sviði lagalegra, fjárhagslegra og siðferðislegra viðfangsefna.

Guðmunda segir markmið námslínunnar vera að efla faglegan grunn stjórnarmanna 
meðal annars með þjálfun á sviði lagalegra, fjárhagslegra og siðferðilegra viðfangsefna. 

MYND/GVA

Elsta dæmið sem þekkt er um 
að Íslendingur hafi verið sett-
ur til mennta er þegar Gissur 

hvíti fór til Saxlands með Ísleif son 
sinn og kom honum þar í nám. Ís-
leifur kom aftur til Íslands um 1030 
og er ekki ólíklegt að hann hafi þá 
farið að kenna öðrum en víst er að 
eftir að hann kom heim eftir bisk-
upsvígslu 1057 og settist að í Skál-
holti fór hann fljótt að taka unga 
menn í læri og kenna þeim prest-
leg fræði. Því er hefð að miða upp-
haf Skálholtsskóla við árið 1056, 
vígsluár Ísleifs, þótt víst sé að 
skólahald hafi ekki hafist þar fyrr 
en að minnsta kosti ári síðar.

Við siðbreytinguna í Skálholts-
biskupsdæmi 1542 skipaði kon-
ungur svo fyrir að skólar skyldu 
stofnaðir á klaustrunum og eign-
ir klaustranna ganga til þeirra en 
það var þó strax tekið aftur. En árið 
1552 skipaði konungur Páli Hvít-
feld höfuðsmanni að koma hér á 
latínuskólum, bæði í Skálholti og á 
Hólum. Skyldi setja vel lærðan og 
guðhræddan skólameistara yfir 
hvorn skóla, svo og heyrara (kenn-
ara).

24 piltar voru í hvorum skóla um 
sig og skyldu þeir fá góðan mat og 
drykk eftir landsvenju, vaðmál til 

fata og hverjir tveir piltar saman 
rekkjuvoð annað hvert ár. Eitt at-
riði var þó í fyrirmælum konungs 

sem Íslendingar treystu sér ekki 
til að fara eftir en það var að veita 
skólapiltum öl daglega. Skólinn átti 

líka að vera bæði vetur og sumar en 
eftir því var aldrei farið.   Heimild: 
wikipedia.org

Ísleifur Gissurarson var fyrsti 
menntaði Íslendingurinn
Hefð er fyrir því að miða upphaf kennslu í Skálholtsskóla við vígsluár Ísleifs Gissurarsonar sem biskups, 1056, en hefðbundið 
skólahald hófst þó ekki fyrr en nokkru síðar. Eftir siðaskipti lögðu stjórnvöld svo fyrir að skólapiltum skyldi veitt öl daglega.

SKÓLASKILABOÐ Á 
FACEBOOK
Misjafnt er hve mikið grunn-
skólar nota Facebook til að koma 
tilkynningum til gamalla eða 
nýrra nemenda. Sumir skólar 
nýta sér samskiptavefinn talsvert 
á meðan aðrir hafa ekki áttað 
sig á möguleikunum. Í mörgum 
tilfellum hafa þó eldri nemendur 
búið til árgangshópa undir merki 
skóla sinna. Með þeim er hægt 
að tilkynna endurfundi gamalla 
skólasystkina. 
Facebook er ágætis leið til að 
upplýsa og gleðja nemendur. 
Skólinn gæti til dæmis boðið upp 
á gamlar skólamyndir og safnað 
um leið eldri nemendum sem 
vinum. Þannig er auðvelt að láta 
vita ef skólinn fagnar einhverjum 
merkisdegi og vill koma þeim 
upplýsingum til eldri nemenda. 
Margir minnast með gleði þeirra 
kennara sem þeir áttu í grunn-
skóla í lengri eða skemmri tíma. 
Þegar kennari lætur af störfum 
vegna aldurs ætti að setja mynd 
af honum á Facebook og þakka 
honum vel unnin störf. Þá gætu 
gamlir nemendur birst í athuga-
semdakerfinu með skemmtileg 
innslög um viðkomandi kenn-
ara. Foreldrar grunnskólabarna 
gætu um leið fengið upplýsingar 
um breytingar í skólanum eða 
óvæntar uppákomur.

Skólahald hefur verið í Skálholti í nærri þúsund ár, þó ekki samfellt.   MYND:VILHELM
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FAGLEGAR RÁÐNINGARAÐFERÐIR
Það að ráða einstakling í starf getur verið flókið og 
vandasamt ferli. Á námskeiðinu Faglegar ráðningar-
aðferðir hjá Endurmenntun HÍ er fjallað um hönnun 
ráðningaferils frá greiningu starfs og gerð auglýsing-
ar til samanburðar á umsækjendum og ákvörðun um 
ráðningu. 

Meginmarkmiðið er að 
þátttakendur fái hag-
nýta þekkingu og þjálf-
un sem byggir á fag-
legum grunni. Fjallað 
verður um helstu að-
ferðir við mat á um-
sækjendum svo sem 
ferilskrár, viðtöl, mis-
munandi sálfræðileg 
próf en einnig um teng-
ingu ráðningaferils við 
frammistöðumat fyrirtækja 
eða stofnana. Kennari er Albert Arnarson, M.Sc. í iðn-
aðar- og skipulagssálfræði og mun hann leggja nokkur 
raunhæf verkefni fyrir þátttakendur og þeir sem eiga 
þess kost geta einnig haft með sér verkefni úr eigin 
starfi. Albert starfar á mannauðssviði Marels og sinn-
ir stundakennslu við félagsvísindadeild HÍ.

Námskeiðið er þrír eftirmiðdagar og það hefst 10. 
apríl. Skráning er á endurmenntun.is og skráningar-
frestur er til 3. apríl. 

ER MYGLA MEINSEMD FYRIR 
MENN?
Að undanförnu hafa myglusveppir í hýbýlum verið 
í umræðunni. Á námskeiðinu Er mygla meinsemd 
fyrir menn? hjá Endurmenntun HÍ verður fjallað 

um sveppi, myglu og raka í húsum 
í víðu samhengi.

Í f lestum tilfellum 
lifa menn í sátt og sam-
lyndi við aðrar lífver-
ur eins og bakteríur 
og sveppi. Þó er það 
stundum að þessi sátt 
raskast og getur það 
valdið veik indum 
og jafnvel dauða hjá 
mönnum. Sumir telja 

sig fá almenn einkenni 
af myglusveppum sem 

eru til staðar á heimili eða vinnustað en skiptar 
skoðanir eru um meinmyndandi þátt myglunnar 
í þeim einkennum. Þó er nokkuð víst að raki í hí-
býlum er heilsuspillandi.  

Umsjónarmaður námskeiðsins er Michael 
Clausen læknir, sérfræðingur í ofnæmis- og barna-
lækningum, en ásamt honum halda ýmsir sérfræð-
ingar erindi. 

Námskeiðið verður haldið 29. mars næstkom-
andi hjá Endurmenntun HÍ að Dunhaga 7. Skrán-
ing er á endurmenntun.is.

Vigfús Bjarni Albertsson 
sjúkrahúsprestur og Berg-
lind Guðmundsdóttir sál-

fræðingur stýra námskeiðinu. 
Þau starfa bæði á Landspítalan-
um en starfið snýst að miklu leyti 
um að vinna með áföll og afleið-
ingar þeirra.

„Þetta er námskeið fyrir stjórn-
endur sem hafa mannaforráð. 
Við förum í gegnum hvernig á að 
bregðast við áföllum inni á vinnu-
staðnum, jafnt áföll sem tengjast 
einkalífi starfsmanna en einnig 
ýmiss konar erfið vandamál sem 
geta komið upp á vinnustaðnum,“ 
útskýrir Vigfús Bjarni. „Við kenn-
um fólki að bregðast við áföll-
unum og að fylgja málum eftir,“ 
bætir hann við.

„Síðustu ár hefur það aukist 
töluvert að stjórnendur þurfi að 
takast á við áföll og afleiðingar 
erfiðra ákvarðana. Það hafa verið 
skerðingar í starfsmannahaldi, 
uppsagnir og annars konar erfið-
leikar í einkalífi fólks,“ segir Vig-
fús Bjarni. 

Hann telur að þegar uppsagnir 
eigi sér stað á vinnustöðum reyni 
bæði á þá sem missa vinnuna og 
hina sem eftir eru. „Við hjálpum 
stjórnendum að fylgja eftir erfið-
um ákvörðunum og því sem upp 
kann að koma í kjölfarið.

Við byggjum á sýnikennslu og 
verklegum dæmum þannig að 
þátttakendur fái að spreyta sig 
sjálfir. Farið verður í æfingar sem 
takast á við ólík áföll, eins og til 

dæmis andlát og áföll sem tengj-
ast einkalífi einstaklinga. Kennd-
ar eru leiðir til að segja erfið tíð-
indi og hvernig á að bregðast 
við í kjölfar þeirra innan starfs-
mannahópsins. Þetta hafa verið 
uppbyggilegar samverustundir 
með þátttakendum. Þeir sem sitja 
námskeiðið hafa miðlað af eigin 
reynslu sem er lærdómsríkt.“

Þegar hafa verið haldin tvö 
áfallanámskeið fyrir stjórnendur 
sem hafa verið vel sótt og fengið 
afbragðs mat þátttakanda. Þriðja 
námskeiðið verður 11. apríl en 
það stendur yfir í þrjá morgna frá 
kl. 8.30 til 12.30. Skráningarfrest-
ur er til 4. apríl. 

Áföll og álag
á vinnustað
Endurmenntun Háskóla Íslands býður upp á námskeið fyrir stjórnendur um viðbrögð og 
samfylgd í kjölfar áfalla í starfsmannahópum. Námskeiðið fjallar um birtingarmynd álags hjá 
einstaklingum og hópum.

Vigfús Bjarni Albertsson sjúkrahúsprestur stýrir námskeiðinu ásamt Berglindi Guðmundsdóttur sálfræðingi. MYND/ANTON

Endurmenntun HÍ er til húsa á 
Dunhaga 7 í Reykjavík.

Nánari upplýsingar og skráning: 
sími 525 4444 og endurmenntun.is

Fjölbreytt námskeið
á næstunni

Enn fleiri námskeið á endurmenntun.is

Á ferð um Íslendingasagnaslóðir með Magnúsi Jónssyni

Evrópski timburstaðallinn EN 1995

Facebook sem markaðstæki fyrir lengra komna 

Fáðu krydd í tilveruna: Námskeið um ræktun kryddjurta

Fjárhagsupplýsingakerfi

Fjármál og vinnubrögð fyrir almenna stjórnendur

Forsaga Íslands

Framhaldsnámskeið í gagnasafnsfræði og SQL

Framhjáganga Þórbergs Þórðarsonar 1912 
- merkasta ganga íslenskra bókmennta hundrað ára

Frá Oddaverjum til Engeyinga – Ættir, auður og völd

Gerð ferilskrár

Hlutverk og ábyrgð stjórnarmanna í félögum

Jarðfræði Reykjaness

Kínverska II: framhaldsnámskeið

Mynd er minning: 
Myndaalbúm og miðlun stafrænna ljósmynda

Rangar og brostnar forsendur í samningarétti

Siðareglur: Undirbúningur, skráning og ávinningur

Skattlagning úttekta úr atvinnurekstri

Skáldsaga sett á leiksvið: Svar við bréfi Helgu

Stjórnun og leiðtogahæfni

Sölu- og ráðgjafanámskeið. Inniskór eru ekki málið

Trjárækt á sumarhúsalóðum

Vorverkin i garðinum – almenn umhirða og viðhald
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NÁMSKEIÐ ER GÓÐ TÆKIFÆRISGJÖF
Aldrei hafa fleiri námskeið verið í 
boði en um þessar mundir. Gjafabréf 
á námskeið er góð tækifærisgjöf. 
Úrval námskeiða er svo mikið að 
hægt er að finna það sem hentar 
áhugasviði hvers og eins: Garðyrkju-
námskeið fyrir þá sem hafa áhuga 
á að rækta garðinn sinn, veiðimenn 
geta farið á fluguveiðinámskeið, 
skyndihjálp er nauðsynlegt nám-
skeið fyrir alla, matreiðslunámskeið 
hentar öllum þeim sem vilja elda 
góðan mat, vínskólinn kennir þér að 
meta góð vín og bjórskólinn býr yfir 
miklum fróðleik um ölið. 
Námskeið í sjálfsrækt eru vinsæl og sömuleiðis tungumálanám. Einhverjir 
gætu haft ánægju af dáleiðslunámskeiði á meðan aðrir kjósa námskeið í 
verkefnastjórnun. Prjónanámskeið hafa slegið í gegn og gott er fyrir alla 
að kunna á tölvu. Sumir þurfa leiðsögn á farsímann á meðan aðrir vilja 
læra myndlist. Köfun, sund, dans, líkamsrækt eða júdó, allt er í boði. 
Möguleikarnir eru óþrjótandi og um að gera að gúgla áhugasviðið og at-
huga hvað hægt er að finna. Námskeið líta vel út í ferilskránni um leið og 
þau efla andann og næra sálina. 

Endurupplifun á angist ung-
lingsáranna
Drew Barrymore settist aftur á 
skólabekk í myndinni Never Been 
Kissed. Myndin kom út árið 1999 
og segir frá 25 ára gömlum blaða-
manni sem fær það verkefni að 
skrifa grein um líf menntaskóla-
nema og dulbýr sig sem einn slík-
an. Þegar í skólann er komið reynir 
hún að endurlifa sín eigin mennta-
skólaár og leiðrétta ýmislegt sem 
henni tókst illa upp með þá. Hún 
reynir að vingast við „svölu krakk-
ana“ en það gengur ekki sem best. 
Málin taka einnig að f lækjast 
þegar hún fellur fyrir enskukenn-
aranum. Í lokin gerir hún hreint 
fyrir sínum dyrum og fær koss á 
íþróttaleikvanginum frá kennar-
anum fyrir framan alla.

Kemst loks til manns
Adam Sandler leikur ofdekraðan 
iðjuleysingja og son milljónamær-
ings í myndinni Billy Madison sem 
kom út árið 1995. Billy er skikkað-
ur til að taka fyrstu 12 skólaárin 
aftur til að sýna að hann geti tekið 
við veldi föður síns en í ljós kemur 
að hann komst gegnum skólann 
með mútum á sínum tíma. Billy 
nýtur athyglinnar sem hann fær 
frá yngstu bekkjarfélögum sínum 

og hagar sér eins og fífl en þegar 
ofar dregur bregður honum við 
að vera ekki „svali gæinn“ lengur. 
Hann lærir sína lexíu og sannar 
sig fyrir föður sínum og kennslu-
konunni sem hann féll fyrir í leið-
inni. Við útskrift tilkynnir hann að 
hann taki ekki við fyrirtæki föður 
síns heldur ætli í kennaranám.

Lærir að meta mannleg tengsl
Í þáttaröðinni Community leik-
ur Joel McHale sjálfumglaðan og 

tungulipran lögfræðing sem skikk-
aður er aftur á skólabekk þegar upp 
kemst að hann falsaði prófskír-
teini sitt. Í kringum hann safnast 
sundurleitur hópur fólks sem hann 
telur sig í fyrstu eiga lítið sameigin-
legt með. Hann sé „svalari“ en þau 
og  lítur á sig sem leiðtoga þeirra. 
Hópurinn hittist reglulega til að 
læra saman. Eftir því sem líður á 
tengjast þau vinaböndum og lög-
fræðingurinn áttar sig á að hann er 
betri maður með þau sér við hlið.

Endurupplifun skólaáranna
Að setjast aftur á skólabekk á fullorðinsárum er vinsælt efni sjónvarpsþátta og kvikmynda. Ýmsar ástæður liggja að baki þess að viðkomandi persóna 
fer aftur í skólann og hvort það er af fúsum vilja. Yfirleitt felst síðan annar og meiri lærdómur í skólavistinni en bóklegur þegar upp er staðið.

Drew Barrymore reynir að lagfæra það sem miður fór þegar hún gekk fyrst í mennta-
skóla. Hún reynir að vingast við „svölu krakkana“ en það fer að sjálfsögðu ekki vel. Hún 
fellur einnig fyrir enskukennaranum sem flækir málin.

Tungulipur lögfræðingur sem lítur stórt á sig í fyrstu áttar sig á gildi mannlegra tengsla 
þegar hann sest aftur á skólabekk og kynnist sundurleitum hópi samnemenda sinna.

Moldríki iðjuleysinginn Billy Madison kemst loks til manns eftir að hann er skikkaður 
til að taka fyrstu 12 skólaárin aftur. Hann ákveður að fara í kennaranám í framhaldinu. 

SÆMUNDUR OG SVARTISKÓLI
Oft er sagt að Sæmundur fróði í Odda hafi verið fyrstur Íslendinga til að 
stunda nám í Frakklandi en á þessum tíma var landsvæðið sunnan við Sax-
land og austan við Rín oft kallað Franconia og má vera að hann hafi lært þar. 
Enginn eiginlegur háskóli var þó til í Evrópu á þessum tíma svo að Sæmundur 
hefur líklega stundað nám við klausturskóla eða á einhverju biskups- eða 
fræðasetri. Svo mikið er víst að hann fór ungur utan til náms og var þar lengi. 
Hann kom líklega heim einhvern tíma á árunum 1076-1078.

Ein bygginga Háskóla Íslands er nefnd Oddi til heiðurs Sæmundi fróða. MYND/STEFÁN
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Háskól inn í Reykjav í k 
býður upp á sterka fræði-
lega undirstöðu og sér-

hæfða fagþekkingu meðal ann-
ars á sviði tækni- og verkfræði og 
útskrifar stoltur f lesta nemend-
ur úr tæknigreinum hér á landi. 
Opni háskólinn í HR vinnur náið 
með stærstu fyrirtækjum á Ís-
landi og leggur sig fram við að 
mæta þörfum einstaklinga þegar 
út í atvinnulífið er komið með 
fagtengdri símenntun, stjórn-
endaþjálfun og öðrum hagnýt-
um námsleiðum.

„Við höfum að undanförnu 
lagt meiri þunga í að sérhanna 
framboð styttri námskeiða fyrir 
tækni- og verkfræðinga. At-
vinnulífið kallar í auknum mæli 
á einstaklinga með slíka mennt-
un og það er okkar hlutverk að 
bregðast við því,“ segir Salóme 
Guðmundsdóttir, forstöðumað-
ur FagMenntar Opna háskólans 
í Háskólanum í Reykjavík.

Framundan eru námskeiðin 
SQL gagnagrunnar, R tölfræði-
úrvinnsla, skuldabréfagreining, 
hermun með simul8, eignastýr-
ing og líkanagerð fyrir rekstrar-
áætlanir, arðsemismat og verð-
mat. „Námskeiðin eru opin 
öllum og henta vissulega mörg-
um starfsgreinum,“ útskýrir Sal-
óme. „Opni háskólinn býður 
upp á fjölbreytt framboð öf l-

ugra námsleiða þar sem þér gefst 
tækifæri á að auka samkeppnis-
hæfni þína og persónulega færni 
undir leiðsögn innlendra og er-
lendra sérfræðinga.“ 

Að hennar sögn hefur mikið 
af tækni- og verkfræðimennt-
uðum einstaklingum einnig sótt 
lengra nám á vegum Opna há-
skólans. „Þar ber líklega hæst 
að nefna námsbraut í Verkefna-
stjórnun, APME (Applied Project 
Management Expert) en í haust 
munum við einnig bjóða upp á 
námsbrautina Verkefnastjórnun 
og leiðtogaþjálfun. Báðar þessar 
námsbrautir leiða til alþjóðlegr-
ar D-vottunar sem er staðfesting 
á þekkingu á ákveðinni aðferða-
fræði verkefnastjórnunar en hafa 
aftur á móti ólíkar áherslur.“

Salóme segir að í haust megi 
áfram búast v ið spennandi 
framboði hjá Opna háskólan-
um þar sem áhersla verði lögð á 
fjölbreyttar símenntunarleiðir á 
sviði tækni, viðskipta og laga.

Þess má geta að opnað hefur 

verið fyrir skráningar á sérsniðin 
námskeið fyrir lögfræðinga sem 
fram fara í apríl og maí. Nám-
skeiðin eru unnin í samstarfi við 
lagadeild Háskólans í Reykjavík, 
Viðskiptaráð Íslands og Lex lög-
mannsstofu. Um er að ræða hag-
nýt námskeið í samkeppnisrétti, 
úrlausnum ágreiningsmála fyrir 
gerðardómi og auðkennisrétti.

„Gera má ráð f yrir því að 
framboð haustannar hjá Opna 
háskólanum verði komið inn 
á heimasíðuna ok kar w w w.
opniha skolinn.is um miðjan 
apríl,“ bætir Salóme við.

Nánari upplýsingar
www.opnihaskolinn.is

sími: 599 6300
www.facebook.com/opniha-

skolinn 

Aukin áhersla á framboð símenntunar 
fyrir tækni- og verkfræðinga

„Opni háskólinn býður upp á fjölbreytt framboð öflugra námsleiða þar sem þér gefst 
tækifæri á að auka samkeppnishæfni þína og persónulega færni undir leiðsögn inn-
lendra og erlendra sérfræðinga,“ segir Salóme. MYND/GVA

Skráning og nánari upplýsingar
í síma 599 6300

opnihaskolinn@hr.is 
www.opnihaskolinn.is

HAGNÝT STYTTRI NÁMSKEIÐ VORIÐ 2012

 ÞÚ! 
ÞETTA SNÝST 
UM ÞIG OG FRAMTÍÐINA

MARS
Þjónustuframkoma
22. mars
Skattskil rekstraraðila
26. mars
Samningatækni grunnatriði
27. mars
Mælingar á árangri í mannauðsstjórnun
27. og 28. mars
Nýmiðlun - markaðssetning á netinu
28. mars
Tímastjórnun
28. mars

APRÍL
Basic Business English
3. apríl 
Excel í starfi - Flýtilyklar og formúlur
10., 12. og 16. apríl
Greiningar á hegðun neytenda 
(Customer Analytitics)
1. apríl
Stjórnun og líðan
12. apríl
Samkeppnisréttur
16. og 17. apríl
Grunnatriði verkefnastjórnunar
17. apríl 
Starfsmannasamtöl, launaviðtöl og 
samningatækni
17. og 18. apríl
Excel: grunnnámskeið
23. apríl
R tölfræðiúrvinnsla
23. apríl
Gerð viðskiptaáætlana og uppbygging rekstrar
23. apríl

Hermun með Simul8
24. og 26. apríl
Líkanagerð fyrir rekstraráætlanir, 
arðsemismat og verðmat
26. apríl
Finance English for Managers
12., 19. og 26. apríl

MAÍ
Leiðir til úrlausna krefjandi starfsmannamála
7. og 9. maí
7 venjur til árangurs (7 habits)
9. - 11. maí
SQL gagnagrunnar
29. og 31. maí og 5. og 7. júní

Skuldabréfagreining

Eignastýring
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INNRITUN Í FRAMHALDSSKÓLA 
HAUSTIÐ 2012
Forinnritun nemenda í 10. bekk 
(fæddir 1996 eða síðar) hófst 
mánudaginn 12. mars og lýkur 
föstudaginn 30. mars.
Innritun eldri nemenda (fæddir 1995 
eða fyrr) sem ekki eru nú í fram-
haldsskóla eða ætla að skipta um 
skóla hefst miðvikudaginn 4. apríl 
og lýkur fimmtudaginn 31. maí. 
Umsækjendur þurfa að sækja veflykil 
að innritunarvef á menntagatt.is.
Nemendur í 10. bekk hafa frest til 
að sækja um nám í framhaldsskóla 
eða breyta umsóknum úr forinn-
ritun til miðnættis föstudaginn 8. 
júní. Einkunnir þeirra verða sendar 
rafrænt frá grunnskólum til fram-
haldsskóla eftir skólaslit.
Innritun í fjar- og dreifnám og í kvöldskóla fer fram samkvæmt fyrir-
komulagi sem einstakir framhaldsskólar auglýsa. Upplýsingar um fram-
haldsskóla má fá á menntagatt.is.

HÁSKÓLINN REKUR RÆTUR TIL KLAUSTRA
Háskólinn sem stofnun er yfirleitt 
talinn eiga rætur að rekja til kirkjulegra 
stofnana á miðöldum. Áður en háskólar 
voru stofnsettir fór æðri menntun 
nánast eingöngu fram í skólum 
kaþólsku kirkjunnar eða í klaustrum 
hennar. Munkar og nunnur sáu um 
kennsluna og fundist hafa menjar um 
slíkar skólastofnanir sem benda til þess 
að þetta fyrirkomulag hafi byrjað strax 
á sjöttu öld. 
Með hröðum vexti borga á elleftu 
öld varð eftirspurn eftir menntun mun 
meiri en áður hafði þekkst og stofnanir 
kirkjunnar höfðu ekki svigrúm til þess 
að verða við henni. Í kjölfarið var komið 
á fót háskólum með svipuðu sniði 
og við þekkjum þá í dag. Sá fyrsti hóf 
starfsemi í Bologna árið 1088 og fljótlega upp úr því var stofnaður háskóli 
í París, sem reyndar stóð á gömlum merg kaþólsks skóla. Oxford og Cam-
bridge stofnuðu sína háskóla í kringum aldamótin 1200 og fyrr en varði 
fylgdu aðrar borgir víða um Evrópu fordæmi þeirra. 

Nunnur, prestar og munkar sáu um 
nánast alla kennslu fyrr á öldum.

HOLLT FYRIR HEILANN
Þegar blóðsykurinn fellur, til dæmis ef við gleymum 

að borða, minnka hæfileikar okkar og við missum 
einbeitingu. Rannsóknir sýna að mjög hár blóðsykur 

getur einnig haft hamlandi áhrif á andlega 
virkni okkar.

Sterkju- og trefjarík fæða eins og gróft brauð, 
belgjurtir og grænmeti er góð fyrir heilastarfsemina 

þar sem hún hækkar blóðsykurinn hægt og hann verður 
ekki of hár. 

Ómettuð fita er einnig gott eldsneyti fyrir heilann og þá sér-
staklega fjölómettaðar omega 3-fitusýrur sem við fáum úr fiski 

eins og makríl, túnfiski, síld og laxi. Þessar fitusýrur hjálpa til við 
að halda æðum í heilanum hraustum. 
 Heimild: www.islenskt.is Aðdáendur Harry Potter eru vel kunnugir quidditch-íþróttinni sem 

Harry og félagar hans keppa í árlega. Nú hefur gripið um sig hálf-
gert quidditch-æði í bandarískum háskólum og frá árinu 2007 

hefur verið haldið háskólamót í íþróttinni þar sem virtir skólar eins og 
Harvard, Boston University og Emerson College etja kappi við lið há-
skóla frá öllum Bandaríkjunum.

Mótið nýtur gríðarlegra vinsælda og eru að meðaltali um 5.000 
áhorfendur að hverjum leik. Þar sem galdrar koma mjög við sögu í 
quidditch-keppnum í bókunum um Harry Potter, hefur íþróttinni 
verið breytt töluvert og nefnist nýja útgáfan mugga-quidditch.

Nýjustu fréttir herma að æðið hafi nú loks gripið um sig í 
heimalandi Potters og birti breska blaðið The Guardian ný-
lega myndasyrpu af stúdentum Oxford-háskóla algölluðum í 
quidditch-keppni.

Hérlendis hefur einnig verið efnt til quidditch-móta, en þar 
eru að verki einlægir Harry Potter aðdáendur sem ekki tengj-
ast háskólum, nema þá kannski óbeint.

Það eru fleiri en Harry Potter sem hafa heillast af quidditch.

Menntaskólinn i Kópavogi
Hótel- og matvælaskólinn
Ferðamálaskólinn og Leiðsöguskólinn 
Digranesvegi 51
sími 594 4000
www.mk.is

Stúdentsnám
- Félagsfræðabraut
- Málabraut og ferðagreinar
- Náttúrufræðibraut
- Viðskipta- og hagfræðibraut
- Listnámsbraut

AN3 Grunndeild matvælagreina
fyrir þá sem stefna á að verða:
- Bakari
- Framreiðslumaður (þjónn)
- Kjötiðnaðarmaður
- Matreiðslumaður (kokkur)

Framhaldsskólabraut
Kynntu þér málið á www.mk.is 
MK – Menntaskólinn í Kópavogi 
Sími 594 4020

Háskólamót í 
mugga-quidditch
Hálfgert quidditch-æði hefur gripið um sig í bandarískum háskólum 
og frá árinu 2007 hefur verið haldið háskólamót í íþróttinni.
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MPM-nám er mastersnám 
í verkefnastjórnun sem 
hentar þeim sem vilja 

stýra flóknum og krefjandi verk-
efnum. MPM stendur fyrir Master 
of Project Management og hljóta 
nemendur meðal annars alþjóð-
lega vottun í verkefnastjórnun. 
Námið var sett á laggirnar í Há-
skóla Íslands árið 2005 en flutti al-
farið yfir til Háskólans í Reykjavík 
síðastliðið sumar. „Þessi breyting 
hefur hleypt alveg nýju lífi í námið 
auk þess sem aðstaða nemenda 
hefur batnað til mikilla muna. 
Við finnum öll fyrir meiri hvatn-
ingu, örvun og áhuga á nýjum 
stað,“ segir dr. Haukur Ingi Jónas-
son, sem stýrir náminu ásamt dr. 
Helga Þór Ingasyni. Hann segir 
alla kennara og nemendur hafa 
flust sem einn maður yfir til HR, 
en þetta er eina meistaranámið 
í verkefnastjórnun sem boðið er 
upp á hér á landi. 

„Námið er orðið vel slípað og 
megininntak þess hefur í meg-
indráttum ekki breyst. Þróunin 
heldur þó sífellt áfram og er tölu-
vert um nýja kennara, bæði ís-
lenska og erlenda. Má þar nefna 
dr. Ellen Gunnarsdóttur, sem 
kennir nú í námskeiðinu verkefna-
stjórnun á framandi slóð og Ben-
jamin Lund, danskan sérfræðing 
í samningatækni, sem kemur að 
kennslu í námskeiðinu Samning-
ar í verkefnastjórnun: Samning-
ar, deilur og áföll. Haukur segir 
lagt upp úr góðum tengslum við 
fólk sem er í fremstu röð í faginu 
og kemur meðal annars frá MIT, 
Stanford, Heriot-Watt og víðar.  

Sjötíu nemendur stunda nú 
MPM-nám við HR á tveimur árum 
en nemendur á lokaári vinna nú 
að lokaverkefni á sviði verkefna-
stjórnar sem verða kynnt á ár-
legri ráðstefnu MPM-námsins á 
ráðstefnunni Vor í íslenskri  verk-
efnastjórnun. Ráðstefnan verður 
haldin 25. maí og kennir þar ým-
issa grasa. Kennsla MPM-námsins 
fer fram í meistararými Háskólans 
í Reykjavík og segir Haukur að-
stöðuna til fyrirmyndar. „Það er 
líka gaman að finna þann áhuga 
sem ríkir á náminu innan skólans, 
bæði meðal kennara og annars 

starfsfólks, og leggja sig allir fram 
um að gera það sem best úr garði.“

Haukur Ingi segir forsvars-
menn námsins hafa mikinn 
metnað fyrir hönd þess og er sí-
fellt verið að skerpa á áherslum og 

auka samstarf við erlenda aðila. 
Til langs tíma litið gæti jafnvel 
farið svo að námið yrði kennt á 
ensku og þar með opnað fyrir er-
lendum nemendum. Þeir Hauk-
ur Ingi og Helgi Þór Ingason eru 
virkir þátttakendur í þróun verk-
efnastjórnunar og halda iðulega 
erindi erlendis um nýjungar í fag-

inu, nú síðast á IPMA Expert Sem-
inar við Tækniháskólann í Zurich. 
„Þarna kom fram að eftirspurn 
eftir fagmenntuðum verkefna-
stjórum væri að aukast og myndi 
stóraukast til dæmis í 

Þýskalandi á komandi 
árum. Þá erum við, ásamt Ara 
Kristni Jónssyni rektor HR, búnir 
að kalla saman sérfræðinga úr ís-
lensku atvinnulífi sem munu hitt-
ast á morgun til að ræða fagið, 
námið og starf verkefnastjóra í 
framtíðinni. Þar er ætlunin að fá 
fram góðar og gagnrýnar hug-

myndir til áframhaldandi þróun-
ar námsins.”

Haukur Ingi segir fólk úr öllum 
geirum at vinnulífsins sækja 
námið. Til hálfs er um að ræða 
tækni- og viðskiptamenntað fólk 
en svo er líka fólk úr heilbrigðis-
stéttum, leikarar, kennarar, tann-
læknir, og svo mætti áfram lengi 
telja. Námið er sérsniðið fyrir þá 
sem vilja læra tækni- og verk-
fræðilegar aðferðir og hagnýta 
þær í leik og starfi. Fólk lærir öguð 
vinnubrögð og hvernig á að bera 
sig að við að láta hlutina ganga 
upp og því gagnast námið víða. 
Félag útskrifaðra MPM-nema 
er líka að verða sífellt öflugra og 
stendur meðal annars fyrir fyr-
irlestrum, ráðstefnum og fleiru. 
Næsta ráðstefna þeirra er 12. apríl 
á Hótel Natura undir yfirskriftinni 
Ný tækifæri. 

Nánari upplýsingar um 
MPM-námið er að finna
á: hr.is/mpm.

„Það sem vakti áhuga minn á nám-
inu var fyrst og fremst sá hluti sem 
snertir fólk og samskipti,“ segir 
Yngvi Rafn Yngvason sem útskrif-
ast úr MPM-námi í verkefnastjórn 
í vor. „Verkefnastjórar vinna mikið 
með fólki og því eins gott að hafa 
samskiptahæfnina í þokkalegu 
lagi. Námið kemur þó ekki ein-
göngu inn á samskipti við aðra 
heldur þarf líka að læra að þekkja 
og höndla sjálfan sig í erfiðum að-
stæðum. Í því sambandi má nefna 
námskeiðið Verkefnastjórinn: 

sjálfsskilningur, þroski og þróun 
þar sem farið er í mikla innri vinnu 
og meðal annars reynt að skilja 
eigin varnarviðbrögð og annarra.“ 

Yngvi Rafn segir námið frá-
bærlega framsett og að námsbæk-
ur kennaranna Hauks Inga Jón-
assonar og Helga Þórs Ingasonar 
séu virkilega góðar. „Námið skil-
ur mikið eftir sig og er gríðarlega 
praktískt. Til marks um það má 
nefna að þegar við höfum farið yfir 
akademíska hlutann verðum við 
okkur úti um verkefni og vinnum í 

þrjá mánuði í samstarfi við aðila úti 
í bæ og beitum þeim aðferðum sem 
við höfum lært.“ Yngvi Rafn segir 
námið allt eins nýtast í einkalífi 
og við vinnu erlendis. „Það er tölu-
vert fjallað um verkefnastjórnun í 
alþjóðlegu samhengi sem mun ef-
laust nýtast mér í nýju starfi í Köln 
þar sem ég kem til með að starfa 
við greiningar á flugatvikum. Þar 
verð ég með mörg verkefni á minni 
könnu og mun námið hjálpa mér 
við að skipuleggja mig, hafa yfirsýn 
og vera skilvirkur í starfi.“

Kemur sér vel 
á erlendri grund
Yngvi Rafn Yngvason, sérfræðingur hjá Flugmálastjórn Íslands, hóf MPM nám í 
verkefnastjórn haustið 2010 og útskrifast í vor. Hann hefur verið ráðinn til 
Flugöryggisstofnunar Evrópu í Köln og segir námið án efa hafa fleytt sér langt. 

Yngvi Rafn Yngvason, sérfræðingur hjá flugmálastjórn.

MPM-námið á Íslandi flutt til HR
MPM-nám í verkefnastjórnun var sett á laggirnar árið 2005 og er kennt við Háskólann í Reykjavík í dag. Þar er öll aðstaða til fyrirmyndar og mikill 
metnaður lagður í stöðuga framþróun námsins. Forsvarsmenn námsins semja sjálfir hluta kennsluefnisins en fá auk þess til liðs við sig erlenda sem 
innlenda kennara sem standa framarlega í faginu. Námið nýtist fólki úr öllum geirum samfélagsins.

Að sögn Hauks  Inga stunda sjötíu 
nemendur MPM-nám við Háskólann í 
Reykjavík og koma þeir úr ýmsum áttum. 

Þeir Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason stýra náminu. MYND/ANTON
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www.nams.is

LEIKUR OG NÁM

NÁMSGAGNASTOFNUN

Leikur að íslenskum orðum  Stafaleikir Búa Margt skrýtið hjá Gunnari

Lesum og skoðum orð Málfarsmolar Lestur og stafsetning

Fuglavefurinn Rumur í Rauðhamri Iceland in English

Prósentur Fingrafimi Orðaleikir

Íslensku húsdýrin Lífsleikurinn Lestur er leikur

BRESKIR OG BANDARÍSK
IR SKÓLAR BESTIR
Breskir og bandarískir háskólar 
virðast hafa töluverða yfirburði 
yfir aðra háskóla ef marka má 
samantekt vefsíðunnar usnews.
com. Í tíu efstu sætum listans 
sitja sex bandarískir háskólar og 
fjórir breskir. Háskólinn í Cam-
bridge er besti háskóli heims 
samkvæmt síðunni og í öðru 
sæti er Harvard-háskóli. Það er 
ekki fyrr en í 17. sæti listans sem 
háskóli frá öðru landi kemst á 
blað, en það er McGill-háskólinn 
í Kanada. Átjánda sætið vermir 
Tækniháskóli Sviss og smátt 
og smátt fjölgar háskólum frá 
öðrum löndum en þeim fyrst-
nefndu.
Enginn norrænn háskóli er í 
fimmtíu efstu sætum listans en 
Háskólinn í Árósum vermir 79. 
sætið og háskólarnir í Uppsala 
og Lundi í Svíþjóð sitja í 83. og 
86. sæti. 

Breskir og bandarískir háskólar skara 
langt fram úr öðrum samkvæmt 
vefsíðunni usnews.com.

FJÖLBREYTT NÁM Í LÝÐHÁSKÓLUM
Enginn lýðháskóli er starfandi á Íslandi. Norrænir lýðhá-
skólar eru í öllum öðrum norrænum löndum og hafa margir 
Íslendingar sótt þangað nám. Fólk á öllum aldri getur lagt 
stund á nám í lýðháskólum óháð skólagöngu eða reynslu. 
Fjölbreytt nám er í boði og er hægt að kynna sér það með 
því að fara inn á vef Norræna félagsins eða http://nordnam.
wordpress.com/lydhaskolar/. 
Einnig hefur verið stofnuð Facebook-síða fyrir fyrrverandi, 
núverandi og verðandi lýðháskólanema undir heitinu 
Lýðháskólar á Norðurlöndum. Norræna félagið veitir ís-
lenskum nemendum styrk hyggi þeir á nám í norrænum 
lýðháskóla. Fjölbreytt nám er í boði hjá lýðháskólum. 

Hægt er að fá allar upplýsingar um 
lýðháskóla á Norðurlöndum hjá 
starfsmönnum Norræna Hússins.

EKKI SLÁ SLÖKU VIÐ
Ef slegið er slöku við heimalær-
dóminn er hætta á að dragast 
aftur úr í náminu og þá er 
voðinn vís. Ráð er að koma upp 
föstum tíma til að lesa heima – 
og einnig stað. 
Sumir eiga gott með að læra 
við eldhúsborðið heima hjá 
sér meðan öðrum hentar að 
fara að heiman með bækurnar. 
Eldhúsborðið hefur þann galla 
að á matmálstímum þarf að 
rýma borðið. Það getur orðið til 
þess að erfitt verður að setjast 
aftur við lærdóm eftir mat. Til að 
freistast ekki til að laumast upp 
í sófa gæti verið betra að hafa 
séraðstöðu undir heimalærdóm 
þar sem alltaf væri hægt að 
ganga að bókunum vísum. 

Það að eiga fastan stað fyrir heima-
lærdóminn er vænlegt til árangurs.
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MEXIKÓ OG GVATEMALA 
■ Ævintýraferð á slóðir Maya, Mexíkó og 
Gvatemala 

Tveggja landa sérferð til Mexíkó og Gvatemala. 
Þessi ferð veitir einstaka innsýn inn í hinn 
forna menningarheim Maya indíána. Stórkost-

leg náttúra og fjölbreytt dýralíf ásamt töfrandi regn-
skógarsvæðum. Heimsókn í afskekkt þorp Maya til 
að kynnast menningu þeirra, handverki og daglegu lífi. Einstök ferð sem 
mun lifa í minningunni um ókomin ár.

VERÐ á mann í tveggja manna herbergi 399.560 krónur.  | INNIFALIÐ Flug, skattar, 
hótel með morgunmat, allar ferðir og íslensk fararstjórn.

SUMAR | 28. JÚNÍ TIL 6. JÚLI

TALLINN OG PÉTURSBORG 
■ Tvær af glæsilegustu borgum Evrópu     

Ferðamenn fá að heimsækja eina fegurstu 
borg Evrópu í ferð sem Trans-Atlantic býður 
til Tallinn og Pétursborgar í sumar. Í Tallinn 

upplifa ferðamenn ósvikna miðaldastemningu í 
borginni sem er frá 11. öld. Sjá söfn, dómkirkjur, 
klaustur og upplifa stórfenglegan arkitektúr, með-
al annars torgið í gamla bænum, Maiden-turninn 
og Toompea-kastalann svo fátt eitt sé nefnt. 

Unnendur sagnfræði og fallegrar byggingalistar 
ættu að finna ýmislegt við sitt hæfi í Pétursborg. 
Pétur mikli byrjaði á því að reisa þessa stórkost-
legu borg sem stendur við Finnska flóa (Kirjála-
botn). Hún hefur verið nefnd Feneyjar norðurins 
vegna margra síkja sem í henni eru og hægt er að 
sigla eftir. Ferðamenn fá meðal annars tækifæri 
til að heimsækja hina glæsilegu höll og lystigarð 
Katrínar miklu og Vetrarhöllina. Ferð til Péturs-
borgar lætur engan ósnortinn.

VERÐ | 217.900 krónur á mann í tveggja manna herbergi 
INNIFALIÐ Flug ásamt öllum sköttum til Tallinn og til-
baka frá Helskini í Finnlandi, allar skoðunarferðir, rúta, 
ferja, hótel og íslensk fararstjórn. Flug með sköttum 
Keflavík–Tallinn 28. júni einungis 19.900 krónur.

HAUST | Í ÁGÚST OG SEPTEMBER

ÍTALÍA|RÓM OG FLÓRENS
■ Ríkuleg menning og ljúffengur matur     

Yndisleg og áhugaverð ferð þar sem tvinn-
ast saman skoðunarferð um Flórens og svo 
nokkrir dagar í Rómaborg, borginni eilífu. 

Ítölsk matar- og vínmenning í einstaklega fallegu 
umhverfi, ríkuleg menning og iðandi mannlíf. Ítar-
legar skoðunarferðir innifaldar.

VERÐ frá 213.300 á mann í tveggja manna herbergi. 
INNIFALIÐ Flug, allir skattar og gjöld, hótel með morgun-
mat, rútur, safnagjöld, 3 rétta máltíð í Flórens, vín og ostar 
við komu. Íslensk fararstjórn.

HAUST | 25.-28. OKT. 2012

RÍGA Í LETTLANDI 
■ Beint flug frá Egilsstöðum, Akureyri og 
Keflavík

Hvort sem það er menningin, söfn, fallegar 
byggingar, lystigarðar, tónlistarviðburðir 
eða úrval verslana með allt það nýjasta 

á góðu verði – þá finnur þú það í Ríga. Röltu um 
gamla bæinn frá miðöldum, skoðaðu Art Noveau-
byggingarstílinn, prófaðu eitthvað gott og fram-
andi að borða og njóttu þess að vera í umhverfi 
þar sem gamli og nýi tíminn mætast. Úrval skoð-
unarferða innan borgarinnar og utan.

VERÐ 95.900 krónur á mann í tveggja manna herbergi.  
INNIFALIÐ Flug, skattar, hótel með morgunmat, rúta til og 
frá flugvelli og íslenskur fararstjóri.

HAUST | 28. SEPT. - 8. OKT.

ALBANÍA 
■ Vegamót sögunnar

Ferðamenn kynnast ævafornri menningu og 
upplifa söguna á hverju horni. Sjá ótrúlega 
fagurt landslag og kynnast alveg einstaklega 

viðkunnanlegu heimafólki sem á alltaf bros handa 
ferðalöngum. Land Móður Theresu er fyrst núna 
að opnast og einstakt tækifæri hér á ferðinni til að 
kynnast einum af mest spennandi áfangastöðum 
og perlum Evrópu með því að heimsækja Albaníu.

VERÐ krónur 262.500 á mann í tveggja manna herbergi. 
INNIFALIÐ Flug, skattar, hótel með hálfu fæði, aðgangur 
sem við á, allar skoðunarferðir og íslensk fararstjórn.

HAUST | 6.-19. OKT. 2012

SRÍ LANKA 
■ Eyjan fallega

Ferðaskrifstofan Trans-Atlantic býður ein-
staka ferð til Srí Lanka dagana 5. til 17. októ-
ber. Ferðalangar fá einstakt tækifæri til að 

fara á slóðir dulúðar, ótrúlegrar náttúru og lands 
sem sagt er, í arabísku sögunum Þúsund og einni 
nótt, að Sinbað sæfari hafi farið til. Spennandi 
ferðir á sömu slóðir og landkönnuðurinn Marco 
Polo, sem taldi að eyjan væri hin jarðneska Para-
dís, ferðaðist um.

TILBOÐSVERÐ  Aðeins  436.250 á mann miðað við tvo í 
herbergi. 
INNIFALIÐ Flug, skattar hálft fæði, allar ferðir, hotel  með 
hálft fæði, íslenskur fararstjóri, safari ferð og margt fleira.

HAUST | 6. - 16. OKTÓBER 2012

INDLAND
■ Dekurferð og sjálfsrækt

Einstök dekurferð um Indland með yoga-ívafi 
- fyrir þá sem vilja rækta sjálfa sig og upplifa 
ævintýralega fegurð Indlands, sögufræga 

staði og framandi matargerðarlist. 
Gisting á 4-5 stjörnu lúxushótelum, spa og 

heilsulindir og allt fæði (nema hádegismatur). 
Einstaklega vönduð dagskrá þar sem við upp-
lifum og sjáum það markverðasta svo sem Taj 
Mahal, Gullna hofið í Amristar og Rauða virkið í 
Delhi.

VERÐ frá 389.000 krónur. 
INNIFALIÐ Flug, skattar, gisting á 4-5 stjörnu lúxus 
hótelum, Spa og heilsulindir & allt  fæði (nema hádegis-
matur), íslenskur fararstjóri og margt fleira.

SKOÐAÐU HEIMINN MEÐ OKKUR
TRANS-ATLANTIC KYNNIR  ótrúlegt úrval af ferðum. Sjá nánar á vefsíðu okkar www.transatlantic.is. Upplifðu eitthvað nýtt og 
spennandi, ævintýralegt og dulúðugt, litríkt og fræðandi. Ferðin hefst hjá okkur. Farðu út í heim fyrir 19.900 krónur.

ÆVINTÝRI
Ferðamönnum gefst færi 
á að fara á slóðir dulúðar 
og ótrúlegrar náttúru. 
Landsins sem lýst er í 
Þúsund og einni nótti.

ANDSTÆÐUR
Indland er sannkallaður 

heimur andstæðna. 
Þangað býður Trans 

Atlantic einstaka 
dekurferð í október á 

þessu ári.

Trans-Atlantic hefur 
skipulagt ferðir til Mexíkó 
frá 2005. Nú skipuleggur 

ferðaskrifstofan ferðir á Yu-
catan-skagann í suðausturhluta 
Mexíkó sem er eitt vinsælasta 
ferðamannasvæðið. Með falleg-
asta svæðinu er strandlengjan 
Riviera Maya en þar er stærsti 
bærinn Playa Del Carmen. Viva 
Vyndham Maya er fjögurra 

stjörnu hótelsvæði í bænum. 
Þar er allt innifalið. Ævintýra-
leg stemning einkennir svæðið 
þar sem skoða má Maya-pýra-
mída, forn þorp og fleira. Utan 
við ströndina er næststærsta 
kóralrif heims. Betri staður til 
köfunar eða til að snorkla er 
vandfundinn. Fólk getur bókað 
ferðir hvenær sem er og verið 
eins lengi og það vill.

MEXÍKÓ ALLT ÁRIÐ UM KRING
Ferðaskrifstofan Trans-Atlantic býður ferðir allt árið til Mexíkó.

FERÐIR |FÓLK

Sími 588 8900
www.transatlantic.is
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VOLVO V70 SE+ AWD. Árg6/2005, ek 
81 Þ.KM, bensín, sjálfsk, Leður, Dolby 
hljómkerfi, Bakksk, omfl, Flottur bíll, 
Ásett verð 2.890þ.kr Rnr.117419.Er á 
staðnum í dag,

Land Rover Range Rover Supercharged 
Vouge, Árg 6/2007, ek 68Þ.KM, Með 
öllum aukabúnaði, lítur út sem nýr, 
Ásett verð 8.490þ.kr, Rnr.117183. Er í 
salnum hjá okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

TOYOTA Avensis wagon sol. Árgerð 2007, 
ekinn 75 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.290.000. Rnr.101973.Sjá nánar 
á bílabankinn.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

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

FORD Expedition Árgerð 2001, ekinn 
140 Þ.KM. FLOTTUR 8 MANNA BÍLL 
Verð 1.300.000.ÝMIS SKIPTI Á 
ÓDÝRARI. Rnr.104329.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

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

SUBARU Legacy wagon gl 4wd. 
Árgerð 2003, ekinn 113 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.190.000. Rnr.141139. 
Uppl. í síma 570-5220 Toyota Kletthálsi.

Notaðir bílar Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

TOYOTA Land cruiser 80 vx (38”). 
Árgerð 1996, ekinn 310 dísel, 5 gírar, 
hlaðinn búnaði. Verð 3.890.000.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

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

TOYOTA Landcruiser. Árgerð 1989, 
ekinn 260 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
690.000 Þarfnast lagfæringa á lakki. 
Rnr.102759.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

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

Góður í ferðaþjónustu !
Ford Econoline E350 7.3 DIESEL 15 
manna árg 2003 ek 236 þ.km mjög 
góður miðað við aldur :) sjón er sögu 
ríkari verð 1380 þús

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Hyundai Terracan DÍSEL Árgerð 
8/2004, ekinn 87þ.km, ssk, hiti í 
sætum, hraðastillir o.m.fl.. Flott eintak 
á staðnum! Verð 1.990.000kr. Raðn 
152100. Sjá á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

MMC Pajero gls. Árgerð 2004, ekinn 
114 Þ.KM, bensín, DVD, sjálfskiptur.
Tilboð 2.390.00 Ásett 2.690.000.
Áhvílandi 924.000 Rnr.122068.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

Land Rover LR3 Diesel G4 árg. 2007 ek. 
88Þkm..Sjálfskiptur, krókur, 7 manna, 
verð 5.690 þús.

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

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

PEUGEOT 
107 TREND

Nýskráður 10/2006, ekinn  
47 þ.km, bensín, sjálfskiptur.

HONDA
ACCORD TOURER

Nýskráður 8/2003, ekinn  
148 þ.km, bensín, sjálfskiptur.

HONDA
ACCORD EXECUTIVE

Nýskráður 7/2008, ekinn  
57 þ.km, bensín, sjálfskiptur.

ACURA MDX SPORT

Nýskráður 7/2007, ekinn 31 þ.mílur, bensín, sjálfskiptur.
Verð kr. 6.990.000

NISSAN QASHQAI SE

Nýskráður 5/2011, ekinn 25 þ.km, bensín, sjálfskiptur.
Verð kr. 4.850.000

NISSAN PATHFINDER SE

Nýskráður 3/2007, ekinn 56 þ.km, dísel, sjálfskiptur.
Verð kr. 4.490.000

Bílakjarnanum  Eirhöfða 11 Sími 551 7171  notadir.bernhard.is

Nú erum við á þremur stöðum:
Bernhard notaðir bílar  

Eirhöfða 11, Reykjavík, sími 551 7171

Bernhard notaðir bílar, Reykjanesbæ  
Njarðarbraut 15, Reykjanesbæ, sími 421 7800

Bernhard notaðir bílar, Akranesi 
Innnesvegi 3, Akranesi, sími 431 1985

Komdu, reynsluaktu 
og gerðu góð kaup á 

góðum notuðum bílum.

Opið laugardaga milli kl. 12 - 16

kr. 1.150.000  kr. 1.190.000 kr. 2.690.000

1962 - 50 ÁRA - 2012

1962 - 50 ÁRA - 2012

1962 - 50 ÁRA - 2012

1962 - 50 ÁRA - 2012

1962 - 50 ÁRA - 2012

1962 - 50 ÁRA - 2012

1962 - 50 ÁRA - 2012

1962 - 50 ÁRA - 2012

1962 - 50 ÁRA - 2012

1962 - 50 ÁRA - 2012

1962 - 50 ÁRA - 2012

1962 - 50 ÁRA - 2012

1962 - 50 ÁRA - 2012

1962 - 50 ÁRA - 2012

JAZZ COMFORT 1.4

Nýskráður 6/2010, ekinn 41 þ.km, bensín, 5 gírar.
Verð kr. 2.390.000

SUBARU LEGACY WAGON LUX

Nýskráður 5/2005, ekinn 146 þ.km, bensín, sjálfskiptur.
Verð kr. 1.790.000

HONDA ACCORD SPECIAL EDITION

Nýskráður 10/2007, ekinn 56 þ.km, bensín, sjálfskiptur.
Verð kr. 2.590.000

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3



Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

VÉLANAUST ehf

Elcon ehf • sími 5529510 • elcon@simnet.is

[ AIS Fyrir Báta og Skip ]

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

TOYOTA ÞJÓNUSTA

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

Full búð af nýjum vörum,  
læknahaldarar komnir  

í svörtu og húðlit.



22. mars 2012  FIMMTUDAGUR8

BÍLAR &
FARATÆKI

Netbílar, Hlíðasmára 2 Er nú þegar 
orðin ein vinsælasta bílasalan í 
bænum. Beinið viðskiptunum til okkar 
það mun reynast yður happa drjúgt. 
Símakall til bílasala yðar útvegar yður 
fullar Upplýsingar. Sími 588-5300.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

 Bílar til sölu

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

Til sölu Renault trafic, lengri gerð. Árg. 
2004, ekinn 142 þús. Verð 950 þús. 
Uppl. Í S: 618 5859.

VW Caravelle árg. ‘98, 9. manna til sölu, 
lítur vel út en þarfnast smá lagfæringa. 
Upplýsingar í síma 8207090.

Lincoln Town Car 1996, tjónaður eftir 
árekstur en ökufær. Tilboð óskast, 
upplýsingar í síma 8982430.

Toyota Corolla Verso Árg.’07 1,8 Ssk. 
7 manna. Verð 1.600þús. Uppl. í s. 
662-0510

Opel Astra station árg ‘97. 1,4 16V. 
Ek. 148 þ. Beinsk. Nýskoðaður ‘13. Ný 
tímareim. S. 895-3096

Kia Grand sport, 12/05, ‘99 4x4 ssk 
E180Þ.km ásv.450þ Tb390þ. s. 895 
6408.

 0-250 þús.

Opel Astra station árg ‘00 ekinn 268 
þús.km. Bíll í fínu standi. Ný sumardekk 
fylgja.Verðhugmynd 250 þús.kr. 
Upplýsingar í síma 8472779

 250-499 þús.

Renault megane scenic 4x4 19/10 ‘00 
E.131Þkm. Ásv. 650 þ. Tilb.490 þ. s. 
820 5698.

 Bílar óskast

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL !!!
Fyrir allt að 200þ staðgreitt, árgerð 
98-03 má allveg þarfnast smá 
lagfæringa uppl. s. 777-3077.

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.

 Jeppar

Tryggingamiðun Íslands óskar eftir 
að ráða úthringjara til starfa. Góð 
íslenskukunnátta skilyrði. Hentar öllum 
eldri en 20 ára sem hafa gaman að því 
að tala í síma. Uppl í síma 661-7497 
vilhelm@tmi.is

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Reiðhjól

Vorið er komið. 
 Er hjólið þitt klárt ?

KRÍA HJÓL, reiðhjóla verslun og 
verkstæði Hólmaslóð 2, s.5349164

 Vinnuvélar

 Hjólbarðar

Til sölu 33” dekk á 17” álfelgum. Verð. 
130 þ. Uppl. í s: 894-0317.

Dekk + felgur nýtt til sölu 255/50 20” 
athuga öll skipti. Uppl. S.862 7101.

 Varahlutir

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, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
Dráttarbeisli í Primera ‘98, Elantra ‘98, 
Almera ‘98 Legacy ‘98, carisma’98. S. 
896 8568.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

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

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

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.

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.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

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

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

 Garðyrkja

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

 Bókhald

Viltu losna við pappírsvinnuna ? Tek 
að mér færslu bókhalds fyrir smærri 
fyrirtæki & einstaklinga, launaútreikning, 
skil á vsk, staðgr, iðgjöldum, ársskilum 
og fl. LKG-bókhald, s: 8216301/Linda

Skattframtöl einstaklinga kr. 3.000 
GAIUS - bókhaldsþjónusta s. 892 5784.

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

Hreinsa þakrennur,garð og tek að mér 
ýmis smærri verkefni. Uppl. í s. 847 
8704 eða manninn@hotmail.com

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

Úrval brettatjakka

Eigum á lager Toyota / BT brettatjakka 
á einföldum og tvöföldum gaffalhjólum

Tökum notaða brettatjakka upp í

Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3500 / www.kraftvelar.is

Til sölu

Til sölu

Til sölu
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 Tölvur

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

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

 Trésmíði

Tveir smiðir með meistararéttindi geta 
bætt við sig verkefnum s.s viðhald, 
parket, inréttingar, nýsmíði ofl. S. 898 
9602.

 Önnur þjónusta

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

Malbikun og malbiksviðgerðir S 551 
4000 & 690 8000 www.verktak.is

KEYPT
& SELT

 Til sölu

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Ísskápar, þvottavélar. S. 896 8568.

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

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

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.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Sjónvarp

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

 Verslun

FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM! Á 
fermingardömuna, mömmuna og 
ömmuna. Verslunin Emilía Bláu húsin 
Faxafeni s: 588-9925 emilia.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

THAINUDD
Tælenskt heilsunudd

Rósin Bolholti 4,4 hæð. 

Pantanir sími 8923899

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

V ö ð v a , s l ö k u n a r , p a r t a n u d d . 
Stjörnunudd. Uppl. í síma 8460202 
Opið 11-18.

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

 Þjónusta

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Rúllugardínur
Þessar gömlu góðu, gluggakappar s. 
567 1086.

 Dýrahald

WAGG hundamatur. 15kg á 4.990,- Jón 
bóndi ehf, Réttarhálsi 2, jonbondi.is, 
571-3300 opið mán-fös 10-18.

Lítil sæt Borde Colli barngóð, tæplega 
2ja ára fæst gefins á gott heimili. S. 
869 1542

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

GÓÐ GISTING 
Í MIÐBÆ RVK

Gott verð, dags, viku- og 
mánaðarleiga. 

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR 

sími 896 4661

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

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

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

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

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

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

Fullbúin 4ja herb. íbúð til leigu 
á Akureyri. Vikulega kr. 60 þ. leiga 
fimtud.-sunnud. 25 þ. Uppl. í s. 867 
3953.

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.

 Húsnæði óskast

58 gömul kona óskar eftir 2ja herb. 
íbúð miðsvæðis í júní. Hafa samb. milli 
kl. 11-14 í s. 551 4421.

 Sumarbústaðir

Sumarbústaður óskast! Óska eftir 
að kaupa nýlegan sumarbústað á 
suðurlandi. Þarf ekki að vera fullbúinn. 
Einungis vandaður bústaður á góðu 
verði kemur til greina. Staðgreiðsla og 
eða yfirtaka lána. Sendið myndir og 
nánari upplýsingar á iskaup@internet.is

Nuddpottur
Til sölu nýr 40 stúta nuddpottur m/2 
dælum frá poulsen. Uppl. í síma 898 
8040.

 Atvinnuhúsnæði

Vinnustofa björt og rúmgóð til leigu á 
Ártúnshöfða. Sími 861-8011 og 699-
5112.

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Bílskúr

Til leigu 21m2 bílskúr í 108 Reykjavík.
Hiti,rafmagn,kalt vatn. Laus frá 1.apríl.
Verð 32.000.Sími 693 9049

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óskum eftir röskum starfsmönnum á 
hjólbarðaverkstæði og smurstöð hjá 
Bílkó. Frekari uppl. gefur Guðni í S. 
618 0560.

YfirVélstjóra, annan vélstjóra, stýrimann 
og matsvein vantar á sæfara ÁR 
vélarstærð , 465 kw. Uppl. í S: 8920367 
eða 4833548.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Ástkona
Flott kona leitar að ástmanni. Rauða 
Torgið, s. 905-2000 og 535-9920, augl.
nr. 8232.

Flottur bústaður á einstökum stað 
í Grímsnesinu.

- Flottur Bústaður á
einstökum stað í Grímsnesinu.

- Stór eignarlóð 1,5 hektarar
- Einstakt útsýni

- Bústaðurinn er 54 fm + 35 fm loft
- Góður pallur
- Bústaðurinn allur ný tekinn í gegn
- Gríðaleg veðursæld og mikill gróður

Nánari uppl. s. 695 2015

Úthlutanir úr IHM-sjóði
Í samræmi við reglur um ráðstöfun greiðslna frá Innheimtu-
miðstöð gjalda auglýsir RSÍ hér með eftir umsóknum um 
fjárframlög úr svonefndum IHM-sjóði Rithöfundasambandsins.
Rétt til úthlutunar úr myndbanda- og geisladiskageira eiga 
rit höfundar, leikskáld, þýðendur, handritshöfundar og aðrir 
höfundar ritverka, sem flutt hafa verið í sjónvarpi á síðasta ári. 

Um úthlutun geta sótt allir þeir sem telja sig eiga rétt, án tillits til 
félagsaðildar. Höfundum handrita fræðslu- og heimildarmynda 
er bent á að sækja um til Hagþenkis - félags höfunda fræðirita 
og kennslugagna.

Með umsóknum fylgi yfirlit um birt verk umsækjanda í sjónvarpi  
2011, taka skal fram lengd flutnings í mínútum og hlutfall ef 
höfundar eru fleiri en einn.
Umsóknir skulu berast Rithöfundasambandi Íslands, 
Gunnarshúsi, Dyngjuvegi 8, 104 Reykjavík fyrir 12. apríl nk.  
rsi@rsi.is

Stórglæsileg 150,5fm 5 herbergja hæð með sérinngangi ásamt 24,5fm 
bílskúr, samtals :175,0fm. Eignin er mikið endurnýjuð og er skipulag 
eignarinnar mjög gott. V- 45,9millj. Sölumaður verður á staðnum

OPIÐ HÚS kl. 17:30 – 18:30

Skaftahlíð 15 – 105 Rvk

OPIÐ HÚS

Löggiltur fasteignasali Leifur Aðalsteinsson

Fasteignir

Styrkir

Alla daga kl. 19.00 og 01.00

CNN  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR   

PIERS
MORGAN
tonight
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timamot@frettabladid.is

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

BJÖRN STEFÁN BJARTMARZ 
lést á Landspítalanum við Hringbraut 
laugardaginn 17. mars. Útför hans fer fram 
frá Dómkirkjunni miðvikudaginn  
28. mars kl. 13.00. 

                 Helga Elsa Jónsdóttir
Jónina Bjartmarz         Pétur Þór Sigurðsson
Óskar Bjartmarz          Svava Schiöth
Jón Friðrik Bjartmarz    Ingibjörg Jóhannsdóttir
Björn Bjartmarz      Sigríður María Jónsdóttir
             barnabörn og barnabarnabarn.

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

 ÁRNI VIGNIR ÞORSTEINSSON
 Hjallabraut 11, Þorlákshöfn, 

sem lést að morgni 16. mars, verður 
jarðsunginn frá Þorlákskirkju í Þorlákshöfn 
föstudaginn 23. mars kl. 11.00. Jarðsett 
verður í Gufuneskirkjugarði. 

Fyrir mína hönd og annarra aðstandenda,
Anna María Hjálmarsdóttir.

Elsku eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, 
afi og langafi,

GUÐLAUGUR JÓHANNESSON 
Sléttuvegi 19, Reykjavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir miðvikudaginn 
21. mars. Útför auglýst síðar.

Sigrún Ellertsdóttir
Jóhannes Ellert Guðlaugsson Rósa Ísdal
Birgir Guðlaugsson Sonja S. Guðjónsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

BJARNI R. SIGMARSSON 
frá Grímsey,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri 
þann 19. mars. Jarðsungið verður frá 
Akureyrarkirkju mánudaginn 26. mars  
kl. 10.30.

Guðrún Bjarnadóttir  Ingólfur Hannesson
Margrét Inga Bjarnadóttir
Sigurbjörg Bjarnadóttir Þórður S. Reykdal
Sigurður Bjarnason María Egilsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku pabbi okkar, tengdapabbi,  
afi og langafi,

SÆMUNDUR ÞORSTEINSSON
Hamraborg 36, Kópavogi,

verður jarðsunginn frá Digraneskirkju 
föstudaginn 30. mars kl. 13.00.

Guðrún Sæmundsdóttir Sigurgeir Högnason 
Þorsteinn Sæmundsson María Jóna Hauksdóttir
Sigurður B. Sæmundsson  Svava Bjarnadóttir
Jakob Sæmundsson  Sunneva Jörundsdóttir
Guðlaugur Sæmundsson Fríður Brandsdóttir
Baldur Sæmundsson Ólöf Kr. Guðjónsdóttir
Sigurlín S. Sæmundsdóttir Magnús P. Halldórsson 
Kristján Nói Sæmundsson Sigríður Sophusdóttir 
Hallgrímur Sæmundsson Þórhildur Þorbergsdóttir
                 barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur bróðir minn og frændi okkar,

SKARPHÉÐINN BJARNASON 
klæðskeri,

Rauðagerði 74,

lést á Hjúkrunarheimilinu Mörk þriðjudaginn 
13. mars. Útför hans fer fram frá 
Fossvogskapellu mánudaginn 26. mars 
klukkan 13.00.

Magnúsína Bjarnadóttir 
og systkinabörn hins látna.

Sex ríki stofnuðu þennan dag Arababanda-
lagið. Ríkin sem stóðu að bandalaginu frá 
upphafi voru Egyptaland, Írak, Jórdanía, 
Sýrland, Sádi-Arabía og Líbanon en strax í 
maí bættist Jemen í hópinn. Í dag eru 22 

ríki í bandalaginu sem hefur það að mark-
miði að styrkja tengsl milli ríkjanna, efla 
samstarf þeirra á milli og standa vörð um 
sjálfstæði ríkjanna. Árið 1950 undirrituðu 
aðildarríkin varnarsamning.

ÞETTA GERÐIST:  22. MARS 1945

Arababandalagið stofnað

REESE WITHERSPOON LEIKKONA ER 36 ÁRA Í DAG.
„Að vera frá Suðurríkjunum og ljóshærð að auki er ekki góð samsetning. 
Fólk heldur um leið að maður sé ekki gáfaður.“
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Listaverkabók um Stínu, Kristínu 
Guðjónsdóttur, kemur út á morg-
un. Ritstjóri hennar er Kristín Rósa 
Ármannsdóttir bókmennta- og hjúkr-
unarfræðingur og frænka Kristínar. 
„Bókin spannar listferil Kristínar sem 
lést úr krabbameini fyrir aldur fram 
árið 2007, rétt rúmlega fertug. Móðir 
hennar, Bergþóra Ragnarsdóttir, hafði 
frumkvæði að útgáfunni en hún vildi 
gefa út bók til minningar um dóttur og 
hæfileikaríkan listamann. Við þetta 
má bæta að bókin er tileinkuð börnum 
hennar, Steinu, Völu og Atla,“ segir 
Kristín Rósa.

Í bókinni eru greinar um Kristínu. 
Kristín Rósa ritar um ævi hennar og 
list, Jón Proppé fjallar um list hennar, 
í henni er að finna stefnuyfirlýsingu 
listakonunnar og auk þess eru grein-
ar eftir Ursulu Goebels-Ellis, Clifford 
Rainey og Mary Bay-
ard White, kennara 
og samstarfsfélaga í 
Bandaríkjunum, en 
Kristín bjó þar frá 
árinu 1991.

„Kristín var skúlp-
túristi, hún vann 
mikið í gler, leir og 
málm og segja má 
að hún hafi verið 
frumkvöðull í end-
urvinnslu en hún 
notaði bara endur-
unnið efni í verkin 
sín,“ segir Kristín 
Rósa. „Ísland var 
uppspretta verka 
hennar, bátsform, 
baujur, fjörugrjót 
og ýmislegt sem 

tengist sjó og 
sjómennsku var 
henni innblást-
ur. Það urðu svo 
ákveðin straum-
hvör f  þega r 
hún greindist 
með k rabba -
mein og hún fór 
meðal annars að 
búa til verk sem 
eru keilulaga og 
minna á brjóst.“

Kristín nam við 

Myndlista- og handíðaskóla Íslands og 
California College of Arts and Crafts. 
„Hún var mjög öflugur listamaður og 
hélt fjölda sýninga, þar á meðal þrjár 
hér á landi en hún bjó og starfaði í 
Bandaríkjunum. Afraksturinn sýnir 
glöggt að hún hefur verið alltaf að,“ 
segir Kristín Rósa.

Bókin, sem er bæði á íslensku og 
ensku, er gefin út af Uppheimum en 
þess má geta að höfundarlaun renna til 
Krabbameinsfélags Íslands til styrktar 
rannsóknum á krabbameini.

sigridur@frettabladid.is

KRISTÍN RÓSA ÁRMANNSDÓTTIR:  RITSTÝRIR BÓK UM SKÚLPTÚRISTANN STÍNU

Listakonu sem lést fyrir aldur 
fram minnst með útgáfu bókar

AFKASTAMIKIL Mörg andlit Evu nefnist þessi skúlptúr eftir Kristínu 
Guðjónsdóttir.

KRISTÍN RÓSA ÁRMANNSDÓTTIR Segir nöfnu sína Kristínu Guðjónsdóttur hafa verið afkastamikla og merka listakonu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Á morgun, föstudag, verður Landakotsskóli opinn gestum og gangandi frá kl. 8-14. 
Kennt verður fyrir opnum dyrum og gestir geta litið inn í tíma hjá öllum bekkjum, frá 5 ára bekk 

upp í 10. bekk. Allir starfsmenn skólans verða til viðtals og heitt verður á könnunni.

Kl. 10 syngja 5 ára börn í matsal skólans fyrir gesti lög á íslensku, ensku og frönsku.
 Kl. 10.30 sýna börn í 1. bekk dans í matsal skólans. 

Verið velkomin í heimsókn á morgun!

• Litlir bekkir og reyndir umsjónarkennarar
• Fleiri tímar í íslensku og stærðfræði 
 en námskrá kveður á um
• Enska og franska frá og með 5 ára bekk
• Traust framboð á list- og verkgreinum: 
 dans, leiklist, myndmennt, smíði, 
 textílmennt, tónmennt
• Góð lestrarkennsla og kunnátta með 
 les- og talnaskilning að leiðarljósi
• Heimilislegur agi

• Gagnrýnin hugsun þjálfuð í heimspeki 
 með fjölbreyttum verkefnum
• Hollur og góður matur frá Krúsku 
 við Suðurlandsbraut
• Kennarar frá Tónlistarskóla 
 Hauks Hannessonar koma í skólann 
 og kenna börnum á daginn

Sérstaða Landakotsskóla 
er í stuttu máli þessi: 

Kennarar leggja mikinn metnað í störf sín sem og annað starfsfólk. 
Í síðustu PISA-könnun var Landakotsskóli hæstur allra skóla í Reykjavík og yfir landið allt 

í stærðfræði og náttúruvísindum, næsthæstur yfir landið allt í lesskilningi. 

Boðið verður upp á trausta og markvissa síðdegisvist með kennslutengdu ívafi. 
Nemendum gefst kostur á dansi, leiklist, myndlist, skák, tónmennt, útivist, yndislestri o.fl. 

auk þess sem boðið verður upp á aðstoð við heimanám. Leikskóla- og grunnskólakennarar og 
menntaðir leikskólaliðar annast síðdegisgæsluna. 

Kennarar leggja mikinn metnað í störf sín sem og annað starfsfólk. 
Í síðustu PISA-könnun var Landakotsskóli hæstur allra skóla í Reykjavík og yfir landið allt 

í stærðfræði og náttúruvísindum, næsthæstur yfir landið allt í lesskilningi. 

Boðið verður upp á trausta og markvissa síðdegisvist með kennslutengdu ívafi. 
Nemendum gefst kostur á dansi, leiklist, myndlist, skák, tónmennt, útivist, yndislestri o.fl. 

auk þess sem boðið verður upp á aðstoð við heimanám. Leikskóla- og grunnskólakennarar og 
menntaðir leikskólaliðar annast síðdegisgæsluna. 

Opið hús í Landakotsskóla
á morgun, föstudag!

Námskrá og margvíslegar upplysingar eru á heimasíðu skólans, 
www.landakotsskoli.is
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BAKÞANKAR 
Friðriku 

Benónýs

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. hróss, 6. frá, 8. húsfreyja, 9. 
æxlunarkorn, 11. kind, 12. samhygð, 
14. bor, 16. vörumerki, 17. af, 18. stal, 
20. stöðug hreyfing, 21. æskja.

LÓÐRÉTT
1. hluta sólarhrings, 3. úr hófi, 4. læri-
meistari, 5. beiskur, 7. sárasótt, 10. 
hljóma, 13. upphrópun, 15. stjórna, 
16. hlóðir, 19. tónlistarmaður.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lofs, 6. af, 8. frú, 9. gró, 
11. ær, 12. samúð, 14. nafar, 16. ss, 
17. frá, 18. tók, 20. ið, 21. óska. 

LÓÐRÉTT: 1. dags, 3. of, 4. fræðari, 5. 
súr, 7. fransós, 10. óma, 13. úff, 15. 
ráða, 16. stó, 19. kk.

Gjörðu svo vel, 
elskan. Volgur malt-
bjór í bananalíkjör. 

Njóttu!

Nú hef ég 
ekki minnsta 

vit á tísku, 
en var þetta 

eðlilegt?

Pondus! 
sumar stelpur 
gera allt til að 
skera sig úr 
hópnum!

Já, henni 
tókst 
það.

Já... Hún 
er sérstök.

Hei, Halli ætlar að 
bjóða nokkrum heim 

til sín í grill og mig 
langar að fara.

Já, foreldrar hans verða heima. 
Nei, það verður ekkert áfengi. 
Já, ég skal hringja þegar ég 

mæti þangað. Nei, ég fer ekki 
neitt annað án þess að tala við 

ykkur fyrst.

Palli er að 
verða svo 
ábyrgur 
ungur 
maður.

Ég er að 
verða svo 
mikill auli.

Hei hei hei! HættiÐ þessu! ÞiÐ 
eruÐ aÐ hræÐa fiskinn!!

ÞÞegar þú segir: ÞÞau hljóta aÐ heyra:

Takið nú 
saman 

dótið ykkar, 
krakkar 
mínir.

Hei! 
hverjum 
langar að 

rífast?

! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !

Leitið og þér munuð finna.“ Stutt og lag-
gott svar eins kennaranna í almennri 

bókmenntafræði í denn við spurningu eins 
nemandans um það hvert viðfangsefni 
bókmenntafræðinnar væri. Þessi kennari 
taldi sem sé að túlka mætti hvaða texta sem 
væri út frá fyrirframgefnum hugmyndum 
lesandans og heimfæra hverja þá kenn-
ingu sem lesandanum væri kærust upp á 
alla texta sem skrifaðir hafa verið. Textinn 
öðlaðist ekki merkingu fyrr en í huga les-
andans.

SAMKVÆMT þessari kenningu eru 
Íslendingar upp til hópa útfarnir bók-

menntafræðingar. Mann rekur í roga-
stans oft á dag við að lesa þær ólíku 
túlkanir frétta og umræðugreina 
sem lesa má úr athugasemdum á 

fréttasíðum og samskiptasíðum. Það 
sem einn les sem sláandi rök fyrir 
inngöngu í ESB les annar sem heið-

skýrt dæmi um þann hrylling sem 
inngangan hefði í för með sér. Grein 

þar sem karlmaður viðrar víðsýni 
sína og femínísk viðhorf, og hlýtur 
fyrir lof frjálslyndra kynbræðra 
sinna, lesa róttækir femínistar 
sem enn eina varnarræðuna fyrir 
ríkjandi gildi feðraveldisins og 
fyrirlitningu á konum. Frétt um 
skelfilega árás á innheimtulög-
fræðing er ýmist lesin sem hræði-

legur mannlegur harmleikur eða sem birt-
ingarmynd réttlátrar reiðinnar sem þjóðin 
beri til banka og innheimtustofnana. Og svo 
framvegis út í hið óendanlega.

ALLAR þessar túlkanir eiga þó eitt sam-
eiginlegt: Þeir sem setja þær fram eru 
handvissir um að þær byggi á réttum skiln-
ingi. Fegurðin býr í auga þess sem horfir 
og skilningurinn í huga þess sem les. Enda 
lesskilningur til þess að gera nýtt hugtak 
sem sást ekki á prenti fyrr en á sjöunda 
áratugnum. Fram að þeim tíma áttu menn 
bara að kunna hlutina utan að og muna þá 
um aldur og ævi, skítt með allan skilning. 
Kannski er það sú kennsluaðferð sem ábyrg 
er fyrir þessum einstrengingshætti í túlk-
unum íslenskra lesenda. Þeir halda sig við 
það sem þeir kunna og muna. Hlutirnir 
eru bara svona og ekkert svigrúm fyrir ný 
sjónarhorn. Menn eru annað hvort í þessu 
liðinu eða hinu og stranglega bannað að 
svíkja lit með því að taka undir málflutning 
einhvers í hinu liðinu hversu skynsamlegur 
sem hann annars er. Hin eina rétta skoðun 
er ekki sveigjanleg.

ÞAÐ vekur því nokkra furðu að þar til gerð 
yfirvöld og skrifandi rithöfundar skuli ótt-
ast skort á lesskilningi hjá íslenskum ung-
lingum. Er hann ekki bara í samræmi við 
íslenska lestrarhefð? Það læra börnin sem 
fyrir þeim er haft.

Bókmenntafræði hversdagsins
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menning@frettabladid.is

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

RRRReeeekkkkkss

VILTU TEIKNA? Guðrún Tryggvadóttir myndlistarmaður leiðbeinir gestum í teikningu á sýningunni 
Ásjóna í Listasafni Árnesinga laugardaginn 24. mars klukkan 14 til 16. Þar má skoða verk í eigu safnsins 
þar sem áherslan er lögð á portrett og teikningu. 

Guðrún nam myndlist við listaskóla á Íslandi, í Frakklandi og Þýskalandi. Aðgangur er ókeypis.

DORRIT LEIGÐI SÉR SKARTGRIP
Dorrit Moussaieff  leigði sér skartgrip í Hafnarborg í gær. Á sýningunni Rætur 
sem þar stendur yfir verður á meðan HönnunarMars stendur yfir hægt að leigja 
sér skartgripi á meðan á hátíðinni stendur. Fjölbreyttir gripir standa til boða en 
forsetafrúin valdi sér hálsmen eftir Dýrfinnu Torfadóttur gullsmið og skartgripa-
hönnuð. Skartgripaleigan er líklega sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi og verður 
opin á opnunartíma safnsins. Leiguverði er stillt í hóf að sögn staðarhaldara en 
allur ágóði af leigunni rennur til Ljóssins, endurhæfingar- og stuðningssamtaka 
fyrir fólk sem fengið hefur krabbamein.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hönnunarmars hefst í fimmta sinn í dag. 
Fjöldi hönnuða tekur þátt í sýningum og 
uppákomum sem endurspegla hönnun í 
breiðum skilningi hugtaksins.

„Hönnunarmiðstöð var sett á laggirnar vorið 2008 
og það var strax á dagskrá hjá okkur að standa fyrir 
svona dögum. Og þrátt fyrir hrunið haustið 2008 
þá stóðum við fyrir hinum fyrsta Hönnunarmars 

2009,“ segir Halla Helgadóttir, 
framkvæmdastjóri Hönnunar-
miðstöðvar Íslands. „Við erum 
mjög ánægð með hversu mikið 
hátíðin hefur eflst ár frá ári. Ég 
myndi segja að hún hafi gert 
íslensku hönnunarsamfélagi gott 
og að við höfum náð upp mikilli 
umræðu um íslenska hönnun sem 
er eitt markmið hátíðarinnar. Við 
viljum meðal annars vekja athygli 
almennings, ráðamanna og fjöl-

miðla á hönnun og hvað hönnun er. Okkar hönnunar-
saga er stutt og við höfum ekki jafn sterkan þekk-
ingarbakgrunn eins og til dæmis Danir. Hönnun er 
ákveðin aðferðafræði og getur verið tæki til breyt-
inga, því viljum við gjarnan koma á framfæri.“

Halla segir hönnunarsamfélagið hafa náð að nær-
ast og nýta sér hátíðina sér til framdráttar. „Við 
finnum líka að með hverju árinu verður hátíðin 
þekktari og auðveldara að koma henni á framfæri 
til dæmis í fjölmiðlum.“

Þátttakendur í hátíðinni koma úr öllum stéttum 
hönnuða; fatahönnuðir, skartgripahönnuðir, arki-
tektar og iðnhönnuðir eiga allir sína fulltrúa á sýn-
ingum og uppákomum hátíðarinnar. „Hátíðin hefur 
vaxið og dafnað sem er mjög ánægjulegt,“ segir 
Halla. 

Upplýsingar um hátíðina er að finna á heimasíðu 
hennar honnunarmars.is. Bækling með upplýsing-
um um dagskrána er að finna á sýningarstöðum og í 
verslunum 10-11 og svo er hægt að hlaða niður appi 
hjá Símanum með upplýsingum um dagskrána.

  sigridur@frettabladid.is

HÁTÍÐ SEM EFLIR ÍSLENSKA HÖNNUN

1 Matarhönnun ýmiss konar 
skipar sinn sess á hátíðinni. 
HönnunarMarsipan snýr aftur 
og verður hægt að festa kaup 
á því í Kiosk á Laugavegi 
65. Í dag má svo meðal 
annars hlusta á fyrirlestur 
matarhönnuðarins Marije 
Vogelsang á fyrirlestrardegi 
hátíðarinnar í Gamla bíói.

2 Hönnunarsafn Íslands 
tekur að sjálfsögðu þátt í 
HönnunarMars og kynnir 
samstarfsverkefni safnsins og 
Erlu Sólveigar Óskarsdóttur 
húsgagnahönnuðar. „Safnið 
fór þess á leit við Erlu að hún 

hannaði létt borð fyrir gesti 
safnsins sem nota mætti 
bæði úti og inni. Góa er úr 
áli og er eina íslenska borðið 
á markaði sem hentar utan-
dyra.“

3 Íslensk hönnun er í aðal-
hlutverki á HönnunarMars, 
en í fyrsta skipti í ár sækja 
erlendir gestir hátíðina heim. 
Finnska Popup-verslun 
Design Forum verður starf-
rækt í Netagerðinni næstu 
þrjá daga. Halla Helgadóttir, 
framkvæmdastjóri Hönn-
unarmiðstöðvar, segir það 
ánægjulega nýbreytni: „Við 

viljum fá erlenda hönnuði á 
hátíðina.“

4 Í Ráðhúsi Reykjavíkur verður 
reist Fyrirmyndarborg en það 
er Arkitektafélag Íslands sem 
stendur fyrir þeirri uppákomu. 
„Fjölskyldur og börn geta 
fengið úthlutað 
lóð í skipulagi 
sem verður 
komið fyrir á 
gólfi Ráðhúss-
ins, þar byggja 
þau hús, torg 
og garða,“ segir 
á heimasíðu 
HönnunarMars.

5 Meðal hönnuða sem taka 
þátt í hátíðinni eru Sigga 
Heimis iðnhönnuður og 
Tinna Gunnarsdóttir. Sigga 
sýnir ný húsgögn og nytja-
hluti, innblásna af hafinu og 
fortíðinni, sem framleiddir 
eru á Íslandi en á sama stað 
sýna Anna María og David 

Sandahl skartgripi. Sýning 
með verkum Tinnu Gunn-
arsdóttur verður svo opnuð 
í Listasafni Íslands.

*Nánari upplýsingar um þessa 
viðburði og alla hina er að 
finna á heimasíðunni www.
honnunarmars.is

ARKITEKTÚR, ÚTIHÚSGÖGN OG ERLENDIR GESTIR*

HALLA 
HELGADÓTTIR

3

42

5

1



FIMMTUDAGUR  22. mars 2012 35

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Fimmtudagur 22. mars 2012 

➜ Sýningar
16.00 Listasafn Íslands opnar sýn-
inguna Ból, Kar og Hulið hjarta sem 
er sýning á nýjum verkum eftir Tinnu 
Gunnarsdóttur iðnhönnuð. Sýningin er 
hluti af HönnunarMars.
17.00 4Horn heldur opnunarteiti og 
opnar sýninguna Formheimar. Þar 
leika mynstrin úr Íslensku sjónabókinni 
aðalhlutverk, en sýningin er samstarfs-
verkefni fyrirtækisins og hönnuðarins 
Ingibjargar Sigurðardóttur.
20.00 Tvær nýjar sýningar verða 
opnaðar í Artíma Gallerí. Á sýningunni 
Einmitt akkúrat verða sýnd verk eftir 
Georg Óskar Giannakoudakis og á 
sýningunni Hlutir/Objects verða sýndir 
fylgihlutir fyrir heimilið hannaðir af 
IHanna Home/Ingibjörgu Hönnu og 
Höllu Kristjánsdóttur.

➜ Tónlist

22.00 Geir Ólafsson verður gestur 
Bítladrengjanna blíðu á tónleikum 
á Ob-La-Dí Ob-La-Da, Frakkastíg 8. 
Aðgangseyrir er kr. 1.000.

➜ Kvikmyndir
17.00 Konfúsíusarstofnunin sýnir 
annan hluta heimildarþríleiksins Kína: 
Byltingaöldin í stofu 101 í Odda, húsi 
Háskóla Íslands. Allir velkomnir og 
aðgangur ókeypis.

➜ Uppákomur
10.00 HönnunarMars hefst í dag. Dag-
skrá er hægt að skoða á honnunarmars.
is.

➜ Málþing
12.00 Anders Ljunggren, sendiherra 
Svíþjóðar á Íslandi, verður frummælandi 
á málþingi um Helsinkisáttmálann og 
norrænt samstarf. Málþingið er haldið 
af Norræna félaginu og Þjóðminjasafni 
Íslands í fyrirlestrasal Þjóðminjasafnsins 
og fer fram á skandinavísku. Aðgangur 
er ókeypis.

➜ Fyrirlestrar
10.00 Fjórir hönnuðir stíga á svið á 
fyrirlestradegi Hönnunarmiðstöðvar-
innar í tilefni opnunar HönnunarMars. 
Eru þetta hönnuðirnir Marije Vogelzang, 
Tuomas Toivonen, Koert van Mensvoort 
og Hjalti Karlsson. Fyrirlesturinn fer 
fram í Gamla Bíó, Ingólfsstræti 2a og er 
aðgangseyrir kr. 3.900.

12.10 Jóna Ingibjörg Jónsdóttir flytur 
fyrirlesturinn Karl-Mennskan, kynlíf og 
náin sambönd. Hver er reynslan úr 
kynlífsráðgjöf og meðferð? í Ráðgjafa-
þjónustu Krabbameinsfélagsins, fyrstu 
hæð, Skógarhlíð 8, Reykjavík. Allir eru 
velkomnir og boðið verður upp á hress-
ingu.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is og einnig er 
hægt að skrá þá inni á visir.is.

Gengið hefur verið frá samningum við þýska 
útgáfurisann Fischer Verlage um útgáfu á spennu-
sögunni Myrknætti eftir Ragnar Jónasson. Bókin, 
sem er þriðja skáldsaga Ragnars og gerist að miklu 
leyti á Siglufirði, kom út fyrir síðustu jól og hlaut 
víða góðar viðtökur. Myrknætti hefur einnig verið 
gefin út sem kilja og rafbók hér á landi.

Myrknætti er sjálfstætt framhald Snjóblindu, 
annarrar skáldsögu Ragnars, sem kom út hjá 
Fischer Verlage síðasta haust og var meðal ann-
ars kynnt á bókamessunni í Frankfurt. Dómarnir 
um Snjóblindu, eða Scheebraut eins og bókin heitir 
í þýskri þýðingu, hafa verið lofsamlegir og valdi 
tímaritið Gala hana sem eina af fjórum bestu 
bókum haustsins.

Ragnar tekur þátt í pallborðsumræðum á glæpa-
sagnaráðstefnunni Crimefest í Bristol í maí.

Myrknætti gefin út á þýsku

MYRKNÆTTI Skáldsögur Ragnars Jónassonar vekja athygli 
erlendis. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FYRIRLESTRA-
MARAÞON 
HR 2012

FÖSTUDAGINN 23. MARS
kl.10:30–16:00 
Forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson,
setur Fyrirlestramaraþon kl. 10.30 í stofu V101. 

Nýting jarðgufu frá djúpborunarholu
100 ÁRA JARÐHITANÝTING Á 6 MÍNÚTUM

Endurskoðun á rannsóknaraðferðum efnahagsbrota

TÖLVUSANNANIR
íslenskt samfélag og fjármál - menningarlegir þættir

How we ensure that computers make our lifes safer

Tölvustutt tungumálanám
Understanding the limits of wireless networks

Developing software is a game!

CAN A COMPUTER BECOME YOUR FRIEND?

KOSSAR, HUNANGSFLUGAN, OG TÓMATPLANTAN

Réttarstaða barns við staðgöngumæðrun

STOFNFRUMUFERÐAMENNSKA
The RU High Altitude Balloon Project

MEDICAL MODELING AND CLINICAL APPLICATIONS
Impact of Social Constraints on Distress among Prostate Cancer Survivors in Iceland: Mediators and Moderators

Gradient: A Bandwidth Sensitive Content Distribution Network
HOW TO PLAY A QUANTUM FLUTE

Coulomb‘s Minuet in the Ballroom at the Bottom: THz Frequency in Vacuum Microdiodes

KÍSIL-NANOVÍRAR TIL NOTA Í SÓLARHLÖÐVEÐJAÐ Á VÖXT

Playing games (in general)

Efficient Trawl Door Shapes
Kreppur Evrópusambandsins

Hver borgar þér lífeyri eftir lok starfsævinnar?

FASTEIGNAKAUP Í KREPPU

Forsetinn, fullveldið og allt hitt: Stjórnarskrárbreytingar sem verða án þess að textanum sé breytt.

Áhrif stærðar og þéttleika raforkudreifikerfa á ávöxtunarkröfu: Dæmi frá Svíþjóð

GETA ATVINNULAUSIR ORÐIÐ FYRIR TEKJUTAPI?Lögfræðileg aðferðarfræði á upplýsingaöld
KYNJAKVÓTAR Í STJÓRNUM FYRIRTÆKJA – BÖL EÐA BLESSUN?

Eru forsetaframbjóðendur í Bandaríkjunum eingöngu af stétt hinna ríku?

Samanburður á nemendum afreksbrautar í fótbolta við liðsfélaga þeirra

FRAMTÍÐ RAFORKUMARKAÐAR
Konur í Saudi-Arabíu og nýsköpun

I think, therefore I am . . . (mmmh) . . . I drink coffee, therefore I think!

Fyrirlestramaraþonið er öllum opið 
og er aðgangur ókeypis. 
Nánari upplýsingar á www.hr.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is
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BÓNUS KJÚKLINGAMOLAR
1 KG - FULLELDAÐIR - BARA AÐ HITA
4000 POKAR Á ÞESSU VERÐI
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FERSKUR 
APPELSÍNUSAFI

BÓNUS FLORIDA
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ALMOND DREAM
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MEÐ KALKI

RICE DREAM
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tonlist@frettabladid.is

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

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

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

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

Skýringar:

TÓNLISTINN

Vikuna 15. - 21. mars 2012

LAGALISTINN

Vikuna 15. - 21. mars 2012

Sæti Flytjandi Lag

 1 Valdimar Guðmunds. / Helgi Júl. ..Stöndum saman
 2 Fun / Janelle Monae .............................. We are Young
 3 Magni ..................................................................... Hugarró
 4 Blár ópall...........................................................Stattu upp
 5 Retro Stefson ..........................................................Qween
 6 Of Monsters and Men ...................................Lakehouse
 7 Kelly Clarkson ......................................................Stronger
 8 Dikta ........................................................................... Cycles
 9 Gabríel, Valdimar og Opee ........................Stjörnuhröp
 10 Bruce Springsteen ............We Take care Of Our Own

Sæti Flytjandi Plata

 1 Mugison ....................................................................Haglél
 2 Of Monsters and Men ............ My Head is an Animal
 3 Adele .................................................................................. 21
 4 Ýmsir ...................... Söngvakeppni Sjónvarpsins 2012
 5 Leonard Cohen .................................................Old Ideas
 6 Bruce Springsteen ....................................Wrecking Ball
 7 Helgi Björnsson ........Íslenskar Dægurperlur í Hörpu
 8 Valgeir Guðjónsson .....................Spilaðu lag fyrir mig
 9 Sigurður Guðm. og Sigríður Thorl. ......... Ásamt Sinfó
  10 Whitney Houston .......................... Ultimate Collection

Madonna er mætt til leiks 
enn á ný með sína tólftu 
hljóðversplötu. Hún er sú 
fyrsta á ferli hennar sem 
kemur ekki út hjá Warner.

Tólfta hljóðversplata Madonnu 
heitir MDNA og er hennar fyrsta 
í fjögur ár, eða síðan Hard Candy 
kom út. Sú fór beint á toppinn í 37 
löndum og seldist í fjórum milljón-
um eintaka. 

Útgáfan er samstarfsverk-
efni þriggja fyrirtækja, eða Boy 
Toy sem er í eigu Madonnu, Live 
Nation Entertainment og Inter-
scope Records. Þar með verður 
þetta fyrsta platan á löngum ferli 
Madonnu sem kemur ekki út hjá 
Warner Bros. Records sem hún 
samdi við árið 1982.

Fyrsta smáskífulagið, Give Me 
All Your Luvin’, kom út í byrjun 
febrúar þar sem gestasöngkonur 
voru Nicki Minaj og M.I.A. Þær 

sungu einmitt með Madonnu í hálf-
leik Ofurskálar bandaríska fótbolt-
ans. Lagið fór beint í efsta sæti 
danslista Billboard og er 41. lag 
Madonnu sem nær þeim árangri. 
Annað smáskífulagið sem er 
nýkomið út heitir Girl Gone Wild. 
Lagið Masterpiece er einnig á plöt-
unni. Það fékk Golden Globe-verð-
launin fyrr á árinu en það hljómar 
í kvikmyndinni W.E. sem Madonna 
leikstýrði.

Söngkonan, sem verður 54 ára í 
ágúst, tók MDNA upp í New York 
og Los Angeles í samstarfi við 
William Orbit sem vann með henni  

við hina vinsælu Ray of Light sem 
kom út 1998 og hefur selst í um 
tuttugu milljónum eintaka. Tveir 
aðrir upptökustjórar sem eru einn-
ig þekktir fyrir elektrónískt popp, 
Frakkinn Martin Solveig og Ítalinn 
Marco „Benny“ Benassi, eiga einn-
ig stóran þátt í plötunni.

MDNA, sem kemur út eftir 
helgi, hefur fengið góða dóma. 
Rolling Stone gefur henni þrjár og 
hálfa stjörnu og heldur því fram 
að Madonna geri upp skilnað sinn 
við leikstjórann Guy Ritchie á plöt-
unni. The Independent gefur plöt-
unni fjórar stjörnur og segir að 
Madonna sé enn drottning popps-
ins, Lady Gaga eigi ekkert í hana. 
Blaðamaður Billboard fullyrðir 
það sama í umfjöllun sinni. 

Eins og svo oft áður ætlar Mad-
onna í risavaxna tónleikaferð um 
heiminn til að fylgja plötunni eftir. 
Hún hefst í Ísrael 29. maí og lýkur 
20. nóvember í borginni Miami.  

 freyr@frettabladid.is

Poppdrottning snýr aftur
POPPDROTTNING Madonna gefur eftir helgi út sína tólftu hljóðversplötu, MDNA. NORDICPHOTOS/GETTY

Don Van Vliet, sem kallaði sig Captain Beefheart, er einn af merki-
legustu tónlistarmönnum rokksögunnar. Hann féll frá í desember 
2010, en þessa dagana er samt að koma út með honum áður óútgefin 
plata, Bat Chain Puller sem var tekin upp árið 1976. Ekkert varð af 

útgáfunni þá vegna ósættis 
á milli Beefheart og Frank 
Zappa, en plötufyrirtækið 
hans Discreet ætlaði að gefa 
hana út.

Þó að Bat Chain Puller 
sé fyrst að koma út núna, 
36 árum á eftir áætlun, þá 
þekkja harðir Beefheart-
aðdáendur hana samt vel. 
Upphaflegu upptökurnar 
komust í hendurnar á sjó-
ræningjaútgáfu sem gaf 
þær út, í litlum gæðum 
að vísu, og margar aðrar 
fylgdu í kjölfarið. Auk þess 

tók Beefheart nokkur laganna á plötunni upp aftur tveimur árum 
seinna og gaf út undir nafninu Shiny Beast (Bat Chain Puller). Eftir 
fráfall Franks Zappa (sem hélt útgáfuréttinum) árið 1993 vildu afkom-
endur hans gefa plötuna út, en þá var Beefheart alfarið á móti því. Það 
er þess vegna ekki fyrr en núna þegar þeir eru báðir farnir yfir móð-
una miklu sem hægt er að koma þessari fínu plötu út.

Bat Chain Puller er mjög flott Beefheart-plata, full af þessum sér-
einkennum sem gerðu karlinn svona skemmtilegan. Tónlistin er sam-
bland af blús, djassi og rokki með skrýtnum töktum og hljóðum, hug-
myndaríkum textum og einstökum söng. Nýja útgáfan hljómar mjög 
vel og greinilegt að þeir sem sáu um hljóðvinnslu hjá VAULTernative 
Records, útgáfufyrirtæki Zappa-fjölskyldunnar, hafa sett metnað í 
verkið. Þrjátíu og sex árum seinna hljómar Beefheart ennþá ferskur. 
Betra seint en aldrei! 

Betra seint en aldrei

NÝTT GAMALT FRÁ BEEFHEART Bat Chain Puller 
var tekin upp 1976, gefin út 2012.

> Í SPILARANUM
AMFJ - Bæn
Paul Weller - Sonik Kicks
Schoolboy Q - Habits & Contradictions
Odd Future - The Odd Future Tape, Vol 2

AMFJ PAUL WELLER

Teiknimynd Bítlanna, Yellow Submarine, frá 
árinu 1968 hefur verið endurunnin stafrænt og 
verður gefin út á mynddiski 28. maí. Plata með 
tónlist myndarinnar verður endurútgefin 
sama dag.

John Lasseter, yfirmaður hjá Pixar og 
Disney, skrifar í sextán blaðsíðna bækling 
sem fylgir með útgáfunni. „Sem aðdá-
andi teiknimynda og sem kvikmynda-
gerðarmaður, tek ég ofan fyrir þeim sem 
bjuggu til Yellow Submarine. Byltingar-
kennt starf þeirra ruddi brautina fyrir fantas-
íuheim teiknimyndanna sem við höfum svo 
gaman af í dag,“ skrifaði hann.

Meðal laga í myndinni eru titillagið Yellow 
Submarine, Eleanor Rigby, When I´m Sixty 
Four, Lucy in the Sky with Diamonds og All You 
Need Is Love.

> PLATA VIKUNNAR

★★★★ ★

Myrra Rós - Kveldúlfur
„Fyrsta plata Myrru Rósar er gæða-
gripur.“  - TJ

Stafrænir Bítlar

milljónir 
platna hefur 
Madonna 

selt um allan heim. Hún er 
söluhæsti kvenkyns tónlistar-
maður allra tíma.
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Gamanmyndin Friends with 
Kids verður frumsýnd hér 
á landi annað kvöld og fer 
einvala lið leikara með aðal-
hlutverkin í myndinni.

Kvikmyndin segir frá vinunum 
Julie og Jason sem ákveða að 
eignast saman barn og ala það 
upp án frekari skuldbindinga. 
Vinir þeirra verða nokkuð hissa 
við fréttirnar og enn frekar þegar 
þau átta sig á því að Julia og Jason 
virðast ánægð með fyrirkomu-
lagið. Það kemur þó babb í bátinn 
þegar þau verða bæði ástfangin af 
öðrum. 

Leikkonan Jennifer Westfeldt 
fer með hlutverk Juliu í kvikmynd-
inni, skrifar handritið og leikstýr-
ir kvikmyndinni en Friends with 
Kids er frumraun hennar sem leik-
stjóra. Eiginmaður Westfeldt, leik-
arinn Jon Hamm, fer einnig með 
hlutverk í myndinni ásamt Krist-
en Wiig, Mayu Rudolph, Chris 
O‘Dowd, Edward Burns og Megan 
Fox.

Hugmyndin að handritinu 
varð til þegar vinir Westfeldt og 
Hamms fóru að eignast börn og 
hurfu smátt og smátt úr lífi þeirra 
hjóna. Vinur þeirra og mótleikari, 
Adam Scott, hefur viðurkennt að 
þetta sé ekki fjarri lagi því hann 
og eiginkona hans „urðu hræðileg-
ir vinir“ því þau höfðu engan tíma 
til að rækta vinskap sinn við „Jen 
og Jon eftir barneignir“.

VINSKAPUR OG BARNEIGNIR

VINIR OG BÖRN Gamanmyndin Friends With Kids verður frumsýnd annað kvöld. Hún skartar meðal annars Jon Hamm, 
Kristen Wiig og Megan Fox.

■ Frá upphafi var ákveðið að Jon 
Hamm færi með eitt hlutverkanna 
í myndinni og því þurfti að hafa 
hraðar hendur við framleiðslu 
hennar. Myndin var tekin upp á 
fjórum vikum, á meðan Hamm 
var í fríi frá tökum á Mad Men-
þáttaröðinni.

■ Jennifer Westfeldt hreppti lítið 
hlutverk í gamanþáttunum 
Two Guys, a Girl and a Pizza 
Place stuttu eftir að hún flutti 
til Hollywood. Þættirnir eru þeir 
sömu og færðu Ryan Reynolds 
frægð og frama.

■ Kristen Wiig, Jon Hamm, Maya 

Rudolph og Chris O‘Dowd fóru 
öll með nokkuð stór hlutverk í 
hinni geysivinsælu gamanmynd 
Bridesmaids.

■ Maya Rudolph og Kristen Wiig 
hafa notið mikilla vinsælda 
fyrir leik sinn í gamanþáttunum 
Saturday Night Live.

TEKIN UPP Á FJÓRUM VIKUM

Leikstjórinn Michael Bay náði 
að reita aðdáendur teikni-
myndanna Teenage Mutant 
Ninja Turtles til reiði þegar 
hann sagði að þær yrðu utan úr 
geimnum í nýrri kvikmynd.

Bay var staddur á kynningu á 
vegum Nickelodeon-sjónvarps-
stöðvarinnar þegar hann lét 
ummælin falla og urðu aðdá-
endur þáttanna margir hverj-
ir óánægðir með þau áform. 
„Þegar við höfum lokið okkur 
af munu börn trúa því að þessar 
skjaldbökur séu í raun til. Þær 
eru utan úr geimnum og verða 
harðar, fyndnar og elskulegar,“ 
sagði leikstjórinn. 

Í upprunalegu teiknimyndun-
um um skjaldbökurnar er bak-
grunnur þeirra sá að fjórir 
unglingspiltar komast í snert-
ingu við eiturefnaúrgang og 
breytast í kjölfarið í risavaxn-
ar skjaldbökur. Aðdáendur 
þáttanna vilja ekki sjá 
þessu breytt.

Bay blæs þó á allar 
mótbárur og sagði 
aðdáendunum að 
slappa af. „Þeir 
þurfa að anda 
djúpt og taka því 
rólega. Við ætlum 
að halda í allt það 
gamla og góða en 
bæta svolítið við 
það.“

Bay segir aðdáend-
um að slappa af

BLÆS Á MÓTBÁRUR 
Michael Bay segir 
aðdáendur Teenage 
Mutant Ninja 
Turtles geta andað 

rólega. Ný mynd um 
skjaldbökurnar er 

í bígerð.
NORDICPHOTOS/GETTY

Helgin verður frekar róleg þegar 
kemur að frumsýningum, en aðeins 
eru tvær myndir frumsýndar. Auk 
myndarinnar Friends with Kids, 
sem er fjallað um hér að neðan, er 
það myndin The Hunger Games sem 
kemur í kvikmyndahúsin.

Myndin fjallar um hina 16 ára 
gömlu Katniss Everdee og þátttöku 
hennar í svokölluðum Hunger Games 
sem haldnir eru árlega í rústum Norð-
ur-Ameríku. Þar eru tólf umdæmi, og 
öll eru þau neydd til að tilnefna einn 
strák og eina stelpu á aldrinum 12 til 
18 ára sem verða þjálfuð í bardaga-
færni og taka þátt í leikunum. Leikar 
þessir eru sýndir beint í sjónvarpi, og 
aðeins ein regla gildir í þeim: Dreptu 

eða vertu drepinn. Sigurvegari leik-
anna er sá sem stendur einn eftir á lífi 
í lokin. 

Þegar yngri systir Katniss var 
valin sem fulltrúi tólfta umdæmis-
ins á leikana stígur Katniss fram og 
gefur kost á sér í stað hennar. Þar 
sem hún kemur til með að etja kappi 
við unglinga sem hafa verið að þjálfa 
fyrir leikana alla sína ævi, lítur hún 
á þátttökuna sem dauðadóm, en hún 
ákveður þó að berjast með öllu sem 
hún á til. 

Jennifer Lawrence, Josh Hutcher-
son og Liam Hemsworth fara með 
aðalhlutverk í myndinni, sem einn-
ig skartar nöfnum á borð við Woody 
Harrelson og Lenny Kravitz.  - trs

Unglingar berjast fyrir lífi sínu

DAUÐADÓMUR Katniss Everdee telur sig ekki 
eiga mikla möguleika á að komast lífs af frá 
Hunger Games-leikunum þar sem aðeins einn 
þátttakandi af 24 lifir af.

★★★★★
ACT OF VALOR
„Hermennirnir geta nánast ekkert 
leikið og samtölin þeirra á milli eru 
svo klaufaleg að hliðstæðu þeirra má 
helst finna í klámmyndum.“

★★★★★
PROJECT X
„Hressilegt partý en fremur mis-
heppnuð mynd.“

★★★★★
JOHN CARTER
„En myndin sem hér er til umræðu 
nær aldrei almennilegu flugi og 
bendi ég á þunglamalegt handritið 
og oflengd sjálfrar myndarinnar sem 
helstu sökudólga.“  - hva

★★★★★
SVARTUR Á LEIK
„Svartur á leik húðar viðfangsefni sitt 
ekki í sykur. Óskar og félagar sýna 
raunverulega mynd af sýndarheim-
inum í frábærri spennumynd.“  - afb

KVIKMYNDARÝNI
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Leikstjórinn Darren Aronofsky á 
nú í samningaviðræðum við leik-
arann Russell Crowe um að fara 
með aðalhlutverkið í næstu kvik-
mynd leikstjórans, Noah.

Ísland kom til greina sem helsti 
tökustaður kvikmyndar Aronof-
skys um Nóa og örkina hans, en 
það hefur þó ekki verið staðfest. 
Leikarinn Christian Bale var 
lengi orðaður við hlutverk Nóa 
en nú þykir víst að Crowe muni 
hreppa það. Náist samningar er 
ætlunin að hefja tökur í júlí en 
kvikmyndin segir frá sköpun 
jarðar og þeim tíma sem Nói var 
uppi samkvæmt fyrstu Mósebók.

Crowe líkleg-
ur sem Nói

Í VIÐRÆÐUM Russell Crowe er í við-
ræðum við Darren Aronofsky um 
hlutverk Nóa í nýrri kvikmynd þess 
síðarnefnda. NORDICPHOTOS/GETTY

> SELDI EFTIRLÍKINGAR

Hasarmyndaleikarinn Jason Stat-
ham græddi stórfé á því að selja 
alls kyns eftirlíkingar af skartgrip-
um á götum London áður en 
hann varð frægur. Hann græddi 
allt að 250 þúsund krónum á 
einum degi á viðskiptunum og 
seldi meðal annars úr, keðjur, 
armbönd og fleira. 
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Sigurjón M. Egilsson stýrir Sprengisandi 
á sunnudags morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur

Jonathan Davis, söngvari rokk-
sveitarinnar Korn, fékk stutta 
leiðsögn í því hvernig á að 
aftengja sprengju þegar hann 
hitti bandaríska hermenn í 
Þýskalandi.

Bandaríski rokkarinn gaf 
eiginhandaráritanir, sat fyrir á 
myndum og spjallaði við her-
mennina á Ramstein-herstöðinni 
í Rheinland-Pfalz. Þeir komu 
Davis í opna skjöldu með því að 
klæða hann í sprengjuheldan 
búning og kenna honum að nota 
sprengjuvélmenni. Korn lauk 
nýverið tónleikaferð sinni til 
kynningar á plötunni The Path of 
Totality. 

Aftengdi 
sprengju

Grínhópurinn Mið-Ísland forsýndi fyrsta þáttinn í nýrri gamanþáttaröð sinni í Bíó Para-
dís á miðvikudag. Fjöldi fólks mætti á svæðið og tók vel í grínið. Fyrsti þátturinn fer 
í loftið á Stöð 2 í kvöld. Ljósmyndari Fréttablaðsins mætti á forsýninguna og fangaði 
stemninguna. 

Mið-Ísland hressir og kætir
MEÐ STUÐ Í EYRUM Steinunn og Jóhann Alfreð, Mið-Íslandsmeðlimur, voru hress að vanda. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

STUÐ STUÐ STUÐ Mið-Íslendingurinn Ari Eldjárn ásamt Jóhanni Ævari Grímssyni og 
Árna Filippussyni. Góðir.

TF-STUÐ Ingunn Unnsteinsdóttir og Ester Rós Björnsdóttir létu 
sig ekki vanta.

MEIRA STUÐ Gagga, Drauma og Þorsteinn voru gríðarlega hress.

STANSLAUST STUÐ Kvikmyndagerðarkonan Vera Sölvadóttir og 
leikarinn Damon Younger misstu ekki af fjörinu.

STUÐ AÐ EILÍFU María Hjálmtýsdóttir og Hugleikur Dagsson fóru um víðan völl.

HITTI HERMENN Jonathan Davis lærði 
að aftengja sprengju hjá bandarískum 
hermönnum.

Leikkonan Kathy Bates hefur í fyrsta 
sinn greint frá því opinberlega hvers 
vegna hún þagði í átta ár yfir baráttu 
sinni við krabbamein, sem lauk með 
sigri hennar.

Bates segist hafa fengið ráðlegg-
ingar um að greina ekki frá veik-
indunum. „Ég var búin að skrifa 
undir samning um að leika í 
kvikmynd á þessum tíma, 
Little Black Book á móti 
Brittany Murphy sem ég 
sakna mjög mikið,“ sagði 
hinn 63 ára Óskarsverð-
launahafi. „Læknarnir 
mínir þurftu að fá sam-
þykki frá tryggingunum 

og þess vegna sagði ég ekki neitt. 
Ég þurfti strax að fara að vinna.“
Bates, sem leikur í sjónvarpsþáttunum 

Harry´s Law, fór í gegnum krabbameins-
meðferðina án utanaðkomandi hjálpar. 
„Mér fannst ég þurfa að gera þetta ein. 
Enginn veit í raun hvað þú ert að ganga 

í gegnum nema aðrir krabbameins-
sjúklingar, þrátt fyrir að fjölskyldan 

sé alltaf til staðar.“ Hún bætti við: 
„Ef ég þarf að fara í gegnum þetta 
aftur þá mun ég tjá mig meira 
opinskátt um veikindin.“

KATHY BATES Leikkonan þagði í átta ár 
yfir krabbameini sínu.

Þagði í átta ár yfir krabbameini

DOLLARAR Á MÁNUÐI  er það sem Jennifer Aniston 
segist eyða í snyrtimeðferðir. „Blöðin eiga það til að ýkja og 
upphæðirnar sem þau nefna eru fjarri lagi,“ sagði leikkonan.
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Ekki er ólíklegt að söngvari 
hljómsveitarinnar Maroon 5, 
Adam Levine, bætist við leikara-
hóp sjónvarpsþáttanna American 
Horror Story.

Levine sem þegar er leiðbein-
andi í þáttunum The Voice hefur 
átt í viðræðum við framleiðend-
ur spennuþáttanna American 
Horror Story. Levine mundi leika 
annan helming pars sem kallað 
er The Lovers af handritshöfund-
um þáttanna. Aðrir leikarar sem 
fara með hlutverk í hinum vin-
sælu þáttum eru Jessica Lange, 
Zachary Quinto, Sarah Paulson 
og Evan Peters.

Aðdáendur Levine ættu því að 
geta hlakkað til næsta sjónvarps-
árs.

Til liðs við 
Hrollvekjuna

Í SJÓNVARPIÐ Söngvarinn Adam Levine 
gæti birst sjónvarpsáhorfendum í 
tveimur þáttum á næsta ári.

NORDICPHOTOS/GETTY

Leikkonan Reese Witherspoon 
gæti verið ólétt að sínu þriðja 
barni ef marka má forsíðufrétt 
US Weekly. 

Witherspoon giftist umboðs-
manninum Jim Toth í mars á 
síðasta ári og hefur sjaldan verið 
hamingjusamari. Tímaritið US 
Weekly heldur því fram að leik-
konan sé komin tólf vikur á leið 
en telji enn ekki tímabært að 
ræða fréttirnar opinberlega. 

Witherspoon á fyrir tvö börn, 
Övu og Deacon, með fyrrum eig-
inmanni sínum, leikaranum Ryan 
Phillippe.

Ólétt að sínu 
þriðja barni

KANNSKI ÓLÉTT Slúðurrit vilja meina 
að Reese Witherspoon eigi von á sínu 
þriðja barni. NORDICPHOTOS/GETTY

 ★★★ ★★

Víkartindur
Hamlette HOK

Víkartindur er þemaplata sem 
fjallar um strand samnefnds frakt-
skips á Suðurlandi vorið 1997. Verk-
inu er skipti í 10 kafla, en tónlist-
in er tilraunakennd og flæðandi 
spunatónlist, án orða en rík af and-
rúmslofti, litbrigðum og tilfinn-
ingu.

Hamlette HOK spilar sjálfur á 
gítara og fleiri hljóðfæri á plöt-

unni, en auk hans koma nokkrir 
aðrir hljóðfæraleikarar við sögu. 
Platan var ekki tekin upp í einni 
töku, heldur var hljóðfærunum 
bætt inn einu á eftir öðru, fyrst 
trommum og svo byggt ofan á. Gít-
arinn er áberandi, en líka ýmis 
ásláttarhljóðfæri sem í sumum til-
fellum framkalla hljóð sem minna 
á smellina og brakið í afvelta skips-
skrokknum á strandstað. Einhvern 
tímann hefði svona spunatónlist 
þótt þung og erfið í hlustun, en Vík-
artindur rennur þægilega í gegn. 
Það er ekkert glænýtt í gangi tón-
listarlega á þessari plötu, en þetta 
er samt áhrifarík og flott tónlist og 

platan er frábærlega unnin. 
Það er sérstaklega gaman að 
hlusta á gítarleikinn sem er 
fullur af tjáningu og tilfinn-
ingum.

Víkartindur tók ein sex 
ár í vinnslu og greinilegt á 
umslaginu að mikil vinna 
hefur farið í að fullkomna 
verkið. Víkartindur á eflaust 
ekki eftir að slá nein sölu-
met og lögin á henni ná seint 
inn á spilunarlista útvarps-
stöðvanna, en leitandi tón-
listaráhugamönnum er hér 
með ráðlagt að leggja við hlustir! 

 Trausti Júlíusson
Niðurstaða: Klukkutími af 
flæðandi spuna. 
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Opið laugard. kl. 10-14
Laugavegur 86-94 | Sími: 571-0003 | www.mkm.isLaugavegur 86-94 | Sími: 571-0003 | www.mkm.is

Opnunartímar
Fimmtudagur: 
Föstudagur:
Laugardagur:
Sunnudagur:

10-21
10-21
10-19
11-18

Nærföt og sokkabuxur 
með 25% afslætti

Fósturlandsins Freyja, 
Fagra Vanadís, 

móðir, kona, meyja, 
meðtak lof og prís!

Menningaropnun
Frábær tilboð!!

Buxur, peysur og kjólar
30-40% afsláttur

50% afsláttur af öllum 
yfirhöfnum 

30% afsláttur af náttfötum 
og náttkjólum

Fjöldi  annarra tilboða

Móðir Kona Meyja er ný verslun sem sérhæfir sig í fatnaði fyrir verðandi  

og nýbakaðar mæður. Í tilefni af Hönnunarmars 2012 munum við hafa 

dyr okkar opnar fram á kvöld á meðan á hátíðinni stendur frá fimmtudegi  

til sunnudags. Til að skapa vinalegt andrúmsloft  á Laugaveginum munum 

við bjóða upp á heitt súkkulaði þegar líður á kvöld. 

Frábær tilboð verða í gangi alla dagana. 

m 

m 
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Bruce Springsteen og hljómsveit-
in Arcade Fire stigu á svið saman 
á tónlistarhátíðinni South By 
Southwest í Texas. 

Springsteen spilaði lög af sinni 
nýjustu plötu, Wrecking Ball, 
ásamt hljómsveit sinni The E 
Street Band. Einnig spilaði hann 
lag Woody Guthrie, I Ain´t Got 
No Home. 

Undir lok tónleikanna mætti 
Arcade Fire upp á sviðið ásamt 
The Low Anthem og gítarleikar-
anum Tom Morello og tóku þau 
lagið This Land Is Your Land. 
Morello er einmitt gestaspilari á 
plötu Springsteen.

Á sviði með 
Springsteen

ARCADE FIRE Hljómsveitin spilaði lag 
með Bruce Springsteen í Texas.

Hasarleikarinn Jason Statham 
kveðst ekki njóta aðstoðar 
umboðsmanns vegna þess að 
hann kýs að sjá um þau mál 
sjálfur. Blaðamaður tímaritsins 
Detail spurði leikarann hvort 
hann liti á sig sem vörumerki og 
svaraði Statham því neitandi. 
„Nei, af hverju ætti ég að gera 
það? Kim Kardashian er vöru-
merki, ekki ég,“ sagði leikarinn 
og bætti við að það hefði verið 
algjörlega tilgangslaust fyrir 
hann að ráða til sín umboðsmann 
og því stjórnaði hann sér sjálfur. 

Einn á báti

EINN Á BÁTI Jason Statham er ekki með 
umboðsmann og telur sig ekki þurfa 
þess. NORDICPHOTOS/GETTY

Leikarinn Johnny Depp tekur 
lagið með vini sínum, tónlist-
armanninum Marilyn Man-
son, á væntanlegri plötu þess 
síðarnefnda. Vinirnir syngja 
saman slagarann You‘re So 
Vain sem Carly Simon gerði 
frægan árið 1972.

Depp og Manson hafa verið 
góðir vinir í rúman áratug 
og hafa áður sungið saman 
dúett, þá fyrir kvikmyndina 
From Hell sem Depp lék í. 

Hægt verður að hlýða á 
dúettinn á væntanlegri plötu 
Mansons, Born Villain, sem 
kemur út 1. maí næstkom-
andi. 

Syngja saman

SYNGJA SAMAN Vinirnir Johnny Depp og 
Marilyn Manson syngja saman dúett á 
væntanlegri plötu þess síðarnefnda. 

NORDICPHOTOS/GETTY

Söngkonan skrautlega Lady 
Gaga er orðin þreytt á fjöl-
miðlum og ætlar að hunsa 
þá á næstunni. Eftir að sjón-
varpsviðtal sem Oprah Win-
frey tók við hana verður sýnt 
ætlar hún hætta að tala við 
fjölmiðla.

„Fyrir utan þetta viðtal 
ætla ég ekki að tala við neinn 
í langan tíma. Engin blöð og 
ekkert sjónvarp. Ef mamma 
hringir og ætlar að segja mér 
frá einhverju sem hún frétti 
ætla ég ekki að hlusta,“ sagði 
Gaga í viðtalinu við Winfrey. 
Hún segist einnig vera hætt 
að lesa neikvæðar fréttir um 

sig. Gaga gaf á síðasta ári út 
plötuna Born This Way en 
hefur haft hægt um sig í byrj-
un þessa árs. 

Stutt er síðan Gaga reidd-
ist yfir áætlunum um að gera 
kvikmynd byggða á lífi henn-
ar. Hún óttast að í myndinni, 
sem heitir Fame Monster: 
The Lady Gaga Story, verði 
hún túlkuð sem óörugg mann-
eskja með mikla þörf fyrir 
umhyggju.

Lady Gaga í fjölmiðlabann

FJÖLMIÐLABANN Lady Gaga er 
orðin þreytt á fjölmiðlum og ætlar 
að fara í sjálfskipað fjölmiðlabann.
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HELDUR MEÐ FOX Chris O‘Dowd heldur 
með Megan Fox í deilu hennar við leik-
stjórann Michael Bay. NORDICPHOTOS/GETTY

Írski gamanleikarinn Chris 
O‘Dowd segist ekki skilja af 
hverju fólk gerði svo mikið úr 
gömlum ummælum Megan Fox 
í garð leikstjórans Michael Bay, 
en leikkonan talaði ekki vel um 
Transformers-leikstjórann.

„Hver mundi ekki lenda í rifr-
ildi við Bay? Transformers er 
ein karlrembulegasta kvikmynd 
sem ég hef nokkru sinni séð. Fox 
kallaði hann asna, og hvað með 
það? Hann er asni. Hún er örugg-
lega ekki eina manneskjan sem 
hefur kallað hann sama nafni og 
ég skil ekki af hverju hún var 
hengd fyrir þessi ummæli,“ sagði 
O‘Dowd sem leikur á móti Fox í 
kvikmyndinni Friends with Kids.

Heldur með 
Megan Fox

Framleiðslu hefur verið hætt á 
bandarísku sjónvarpsþáttunum 
Luck sem fjalla um veðhlaup. 
Ástæðan er sú að þrír hestar hafa 
meiðst við tökurnar og í fram-
haldinu hefur þurft að lóga þeim. 

Stórleikararnir Dustin Hoff-
man og Nick Nolte léku aðal-
hlutverkin í þáttunum. Tökur á 
annarri þáttaröðinni stóðu yfir 
þegar ákvörðunin var tekin um 
að stöðva framleiðsluna, sem var 
í höndum bandarísku sjónvarps-
stöðvarinnar HBO. Framleiðend-
ur voru Michael Mann og David 
Milch.

Framleiðslu 
á Luck hætt

LUCK Nick Nolte í hlutverki sínu í sjón-
varpsþáttunum Luck.

Tónlist ★★★ ★★

Born to Die
Lana Del Rey

Lana Del Rey vakti heimsathygli í fyrra með lag-
inu Video Games, sem var eitt af lögum ársins 
hjá mörgum tónlistarmiðlum, og platan hennar 
Born to Die fór beint í fyrsta sæti sölulista í sjö 
löndum, þ.á m. Bretlandi. Lana Del Rey er lista-
mannsnafn Elisabeth Woolridge Grant, 25 ára 
stelpu frá New York sem hóf söngferilinn sem 
Lizzy Grant fyrir þremur árum. Eftir eina stóra 
plötu sem vakti litla athygli árið 2010 gerði hún 
samning við Universal-plöturisann sem setti 
nokkra af sínum hæfustu mönnum í að búa til 

Fínt popp úr verksmiðjunni
stjörnu úr henni. Born to Die er útkoman.

Ofurunnar poppplötur úr verksmiðjum 
plöturisanna eru stundum mjög óspennandi, 
en hér hefur tekist vel til. Það er flottur hljómur 
á plötunni, svolítið dimmur og dramatískur og 
hæfir djúpri röddinni vel. Söngrödd Lönu hefur 
stundum verið líkt við Nancy Sinatra, sem er 
ekki vitlaus samlíking. Það eru nokkur frábær 
lög á Born to Die: Titillagið, Video Games, 
National Anthem og Blue Jeans eru best. Platan 
missir aðeins flugið í síðustu lögunum, sem 
dregur hana niður um eina stjörnu. Á heildina 
litið er þetta samt ágæt poppplata.

 Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Nýstirnið Lana Del Rey með ágæta 
poppplötu.

V E I T I N G A S T A Ð I R  Á öllum veitingastöðum Eldsmiðjunnar er hægt að sitja til borðs og njóta veitinga í notalegu umhverfi  H E I M S E N D I N G  Við bjóðum upp á 
heimsendingu í flest hverfi Reykjavíkur (sjá www.eldsmidjan.is)  T A K E  A W A Y þjónusta er að sjálfsögðu á öllum okkar stöðum, einfalt og þægilegt, enda eitt pöntunarnúmer 
Gott að muna... 5 6 2  3 8 3 8
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Hönnunarfyrirtækið Far-
mers Market flutti nýver-
ið höfuðstöðvar sínar að 
Hólmaslóð 2. Í tilefni þess 
var haldið opnunarteiti á 
þriðjudaginn var.

Fjölmennt og góðmennt 
var á opnuninni og mátti sjá 
nokkur þekkt andlit á meðal 
gesta enda hefur hönnun 
Farmers Market slegið í 
gegn undanfarin ár. Lif-
andi tónlist ómaði undir er 
gestir skoðuðu sig um í nýju 
húsnæði fyrirtækisins og 
gæddu sér á veitingum.  - sm

Nýjar höfuðstöðvar vígðar

KAMPAKÁTIR Jóel Pálsson, annar af tveimur eigendum Farmers Market, 
ásamt fatahönnuðinum Guðmundi Jörundssyni og Kjartani Hákonarsyni.

EUROVISION-FARI OG HÖNNUÐUR Bergþóra Guðna-
dóttir, aðalhönnuður og eigandi Farmers Market, ásamt 
Jóni Snæbjörnssyni, Eurovision-fara. 

ÁNÆGÐIR GESTIR Stefanía Thors og Helgi Svavar 
Helgason voru á meðal gesta sem litu inn í nýjar 
höfuðstöðvar fyrirtækisins. 

BROSMILDAR Kolbrún Vaka Helgadóttir ásamt syni sínum, Jörundi 
Örvari Guðmundssyni, og Jóhönnu Friðriku Sæmundsdóttur. Þremenn-
ingarnir virtust skemmta sér vel. 

LÉTTIR TÓNAR Tónlist var leikin á opnuninni og fór tónlistarmaðurinn Ómar Guðjóns-
son fyrir hljómsveitinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

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

FIMMTUDAGUR: ÞÝSKIR: ÞRENNING 20:00  ÞÝSKIR: 
BORGIN NEÐRA 22:00  BLACK’S GAME (SVARTUR Á LEIK) 
17:40, 20:00, 22:20  BLIKKIÐ 18:00, 20:00  MACHINE 
GUN PREACHER 22:00  THE SKIN I LIVE IN 22:20  THE 
DESCENDANTS 17:40  MY WEEK WITH MARILYN 18:00                              
ÍSL. TEXTI ENG. SUBS         ÞÝSKIR

KVIKMYNDADAGAR
AÐEINS 500 KR. MIÐINN!

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

“MOVES LIKE A SNAKE ON SPEED” -TWITCHFILM

SVARTUR Á LEIK
(BLACK’S GAME) ENGLISH SUBTITLES

Dúkkulísutískusýning á vegum 
Kiosk fer fram á Hótel Lind á 
föstudaginn kemur. Hver hönn-
uður hannaði sérstaka dúkkulísu 
í raunstærð og munu þær sýna 
fatnað hönnuðanna.

Tískuverslunin Kiosk er rekin 
af hópi fatahönnuða og ætla þeir 
að sýna vorlínur sínar á heldur 
óhefðbundinn máta. Hver hönnuð-
ur hefur hannað sérstaka dúkku-
lísu í raunstærð til að sýna fatn-
að sinn. Að frumsýningu lokinni 
fara dúkkulísurnar svo á flakk um 
miðbæinn og koma við á ýmsum 
skemmtilegum stöðum og versl-
unum. 

Edda Guðmundsdóttir, fatahönn-
uður og einn aðstandenda Kiosk, 
segir hugmyndina hafa orðið til 
þegar hönnuðirnir hittust og vörp-
uðu hugmyndum á milli sín fyrir 
tískusýninguna. 

„Ein sýndi okkur hinum gamlar 
dúkkulísur sem hún átti og okkur 
fannst hugmyndin um að gera sýn-

ingu með dúkkulísum í raunstærð 
skemmtileg. Hver hönnuður fékk 
ákveðna útgáfu af dúkkulísu og 
setti hana í föt og svo voru þær 
prentaðar út fyrir okkur,“ útskýr-
ir Edda og bætir við að þar sem 
„sýningarstúlkurnar“ séu ekki 
göngufærar verði sýningin meira 
í ætt við útstillingu en hefðbundna 
tískusýningu. 

„Það eru allir velkomnir á sýn-
inguna og við Kiosk-liðar verð-
um þarna í góðum dúkkulísu-
partígír. En ég tek fram að það er 
stranglega bannað að sulla niður á 
dúkkulísurnar.“  

Sýningin fer fram á Hótel Lind á 
Rauðarárstíg 18 og hefst klukkan 
17 og stendur til klukkan 20.    - sm

Dúkkulísur í stað fyrirsæta

ÓHEFÐBUNDIN SÝNING Tískusýning 
verslunarinnar Kiosk verður með óhefð-
bundum hætti að sögn Eddu Guð-
mundsdóttur, fatahönnuðar. Dúkkulísur 
í raunstærð munu sýna vorlínur 
hönnuðanna. FRÉTTABLAÐIÐ/ ARNÞÓR BIRKISSON



FIMMTUDAGUR  22. mars 2012 47

Flott efni á frábæru verði!

Opið:
Virka daga 10-18 • fimmtudaga til 21

Laugardaga 11-15

Satin spandex, margir litir - verð 890,- kr. m.

Leggingsefni, margar gerðir - verð frá 1.780,- kr. m.

PU (gervileður), margir litir - verð frá 2.780,- kr. m.

Satin- og Organzaborðar, margir litir - verð frá 38,- kr. m.

Rennilásar, mikið úrval og litir, t.d. grófir plast 50 sm - verð 365,- kr. stk.

Fallegir skrautborðar, mikið úrval og frábær verð!

Þökkum frábærar móttökur
– finndu okkur á Facebook

Rokkgoðin Gene Simmons og 
Tommy Lee eru ekki aðdáendur 
söngkonunnar Rihönnu ef marka 
má ummæli sem þeir létu falla fyrir 
stuttu.

Simmons og Lee voru staddir á 
kynningarfundi vegna tónleikarað-
ar sem KISS og Mötley Crue halda 
í sumar. „Við erum dauðþreyttir á 
stelpum sem mæta á sviðið og nudda 
sér upp við dansara og syngja við 
karókítónlist,“ sagði Simmons og 
Lee tók í sama streng. 

„Við viljum ekki móðga Rihönnu, 
hún er frábær söngkona, en við vilj-
um tónlist með meiri persónuleika. 
Tónleikar í dag eru nánast engu 
skárri en þáttur af American Idol,“ 
sagði Lee. 

Ekki hrifinn af Rihönnu

EKKI AÐDÁANDI Gene Simmons úr 
KISS er ekki aðdáandi ungra popp-
stjarna á borð við Rihönnu.

NORDICPHOTOS/GETTY

Söngkonan Jessica Simpson á von 
á sínu fyrsta barni í lok næsta 
mánaðar. Simpson var gestur 
í sjónvarpsþættinum Jimmy 
Kimmel Live í byrjun vikunnar 
og þar ræddi hún meðgönguna á 
einlægan hátt.

„Mér líður eins og ég gangi um 
með keilukúlu. Mér hefur einnig 
verið sagt að ég sé með mikið leg-
vatn og að þegar ég missi vatnið 
muni það líta út eins og gusa úr 
slökkvislöngu,“ sagði söngkonan 
og bætti við að hún væri vissu-
lega tilbúin fyrir fæðinguna og 
vonaðist til þess að barnið kæmi 
sem fyrst. 

Kimmel tók þátt í gríninu og 
gantaðist með það að maginn á 
söngkonunni væri svo stór að það 
mætti halda að hún gengi með full-
orðna manneskju. 

Vonar að 
barnið komi 
sem fyrst

RÆÐIR MEÐGÖNGUNA Jessica Simpson 
ræddi meðgöngu sína við Jimmy 
Kimmel í byrjun vikunnar.  
 NORDICPHOTOS/GETTY

Kiefer Sutherland segir að persónan sem hann leikur í nýjum sjón-
varpsþáttum, Touch, sé álíka hugrökk og Jack Bauer sem hann lék í 
spennuþáttunum 24.

Leikarinn vonast til að fólk kunni að meta persónu sína, Martin 
Bohm, sem reynir að ná tengslum við mállausan son sinn í þáttun-
um. „Það er margt líkt með Touch og 24. Á sama hátt og Jack þurfti 
að glíma við óyfirstíganlegar hindranir mun Martin aldrei eiga þetta 
ákjósanlega samband sem faðir og sonur vonast til að eiga,“ sagði 
Sutherland. „Hann berst fyrir betra sambandi við son sinn og þess 
vegna eru báðar persónurnar hugrakkar á sinn hátt.“

Spurður hvað fékk hann til að leika í þáttunum sagði leikarinn að 
handritið hefði verið afar heillandi og uppfullt af von. „Hugmyndin um 
að ná þessum tengslum fékk mig til að hugsa meira um þá ábyrgð sem 
ég þarf að gangast við í eigin lífi.“ 

HUGREKKI Kiefer Sutherland segir að persónan sín 
í Touch sé álíka hugrökk og Jack Bauer.

Álíka hugrökk og Jack Bauer

Harry Potter-leikarinn Jamie 
Waylett, sem fór með hlutverk 
hins illgjarna Vincents Crabbe, 
hefur verið dæmdur í tveggja 
ára fangelsi fyrir dólgslæti og að 
vera með þýfi undir höndum.

Atburðurinn átti sér stað í 
óeirðunum sem ríktu í London 
síðasta sumar og náðu eftirlits-
myndavélar myndum af Waylett 
er hann gekk um með bensín-
sprengju í höndum og drakk úr 
stolinni kampavínsflösku. 

Dómari málsins lét þau orð 
falla að þó Waylett hafi ekki 
kveikt í sprengjunni hafi hann 
hagað sér á ógnandi máta og 
stefnt öðrum í hættu. 

Potter-leikari 
í fangelsi

Í FANGELSI Jamie Waylett, sem lék í 
kvikmyndunum um Harry Potter, hefur 
verið sendur í tveggja ára fangelsi.

NORDICPHOTOS/GETTY
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sport@frettabladid.is

MARGRÉT LÁRA VIÐARSDÓTTIR  og félagar í Turbine Potsdam eru komnar til Rússlands þar sem þær mæta rússneska liðinu 
Rossiyanka klukkan 11.00 í dag í seinni leik liðanna í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Turbine Potsdam vann fyrri leikinn 2-0 
á heimavelli en Margrét Lára var þá fjarri góðu gamni vegna meiðsla. Margrét Lára er í hópnum í dag en þetta verður allt annað en 
auðvelt á móti þessu rússneska liði sem hefur safnað að sér mörgum heimsklassa leikmönnum í vetur. 

Maður er aumur 
á líkama og sál 

eftir þennan leik. Þetta var 
hrikalega svekkjandi.

ÞÓRA B. HELGADÓTTIR 
MARKVÖRÐUR MALMÖ

HANDBOLTI 365 hefur tryggt sér 
sýningarréttinn á undankeppni 
Ólympíuleikanna sem fram fara 
í Króatíu um páskana. Leikir 
Íslands verða því sýndir í beinni 
útsendingu á Stöð 2 Sport.

Andstæðingar Íslands í riðlin-
um verða Síle, Japan og Króatía. 
Tvö efstu lið riðilsins komast á 
ÓL í London í sumar og strák-
arnir okkar eru svo sannarlega í 
dauðafæri að komast þangað. 

Lið Síle er ekki hátt skrifað í 
handboltaheiminum en Japan-
ar sýndu á HM árið 2011 að þeir 
geta bitið frá sér. Þá lék Ísland 
einmitt gegn Japan og vann frek-
ar þægilegan sigur.

Króatía er síðan með eitt besta 
lið heims rétt eins og undanfar-
in ár og íslenska liðið hefur ekki 
sótt gull í greipar þeirra á síðustu 
stórmótum. Ísland og Króatía eru 
engu að síður langlíklegust til 
þess að komast alla til London úr 
þessum riðli.

Fyrsti leikurinn er á föstudag-
inn langa gegn Síle, Japan bíður á 
laugardeginum og á páskadag er 
lokaleikurinn gegn Króatíu.

Undankeppni ÓL:

Í beinni 
á Stöð 2 Sport

ÓLAFUR STEFÁNSSON Verður væntan-
lega með liðinu í Króatíu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KÖRFUBOLTI Njarðvíkingurinn Lele 
Hardy var valin besti leikmaður 
seinni hluta Iceland Express-
deildarinnar í gær en hún fór á 
kostum með Njarðvíkurliðinu 
sem náði 2. sæti deildarinnar. 
Hardy skoraði meðal annars 36,0 
stig og tók 19,0 fráköst að meðal-
tali í þremur síðustu leikjum 
liðsins þegar hinn bandaríski 
leikmaður Njarðvíkur glímdi við 
meiðsli. 

Ingi Þór Steinþórsson var val-
inn besti þjálfarinn en undir 
hans stjórn tryggðu Snæfells-
konur sér sæti í úrslitakeppninni 
með góðum endaspretti og náðu 
um leið besta árangri kvennaliðs 
félagsins í efstu deild.

Þrír leikmenn úrvalsliðs-
ins voru einnig valdar í úrvals-
lið fyrri umferðarinnar en það 
voru þær Pálína Gunnlaugsdótt-
ir (Keflavík), Hildur Sigurðar-
dóttir (Snæfell) og Sigrún Sjöfn 
Ámundadóttir (KR). Lele og Íris 
Sverrisdóttir (Haukum) voru 
ekki valdar eftir fyrri hlutann.  
Jence Rhoads í Haukum var valin 
dugnaðarforkurinn en Íris hlaut 
þau verðlaun síðast. - óój

Iceland Exp. kvenna í körfu:

Lele og Ingi Þór 
voru valin best

ÚRVALSLIÐIÐ Hér eru þær fimm sem 
voru valdar í liðið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Íslendingaliðið Malmö 
lauk keppni í Meistaradeildinni 
í gær eftir grátlegt 3-0 tap fyrir 
þýska liðinu Frankfurt. Fyrri 
leik liðanna lyktaði með 1-0 sigri 
Malmö.

Sænska liðið stóð sig vel í að 
verja forskotið og það var ekki 
fyrr en á 66. mínútu sem þýska 
liðið skoraði. Það stefndi allt í 
framlengingu þegar Frankfurt 
skoraði tvö mörk á tveimur mín-
útum undir lok leiksins.

Landsliðsmarkvörðurinn Þóra 
B. Helgadóttir átti frábæran leik í 
marki Malmö en stórleikur hennar 
dugði ekki til að þessu sinni.

„Ég veit ekki hvort þetta er 
meira svekkjandi af því ég átti 
fínan leik. Það er erfitt að greina 
það. Maður er aumur á líkama og 
sál eftir þennan leik,“ sagði Þóra 
við Fréttablaðið eftir leikinn.

„Þetta var hrikalega svekkjandi 
því við héldum ansi lengi út. Við 
fengum líka fín tækifæri til þess 
að skora í fyrri hálfleik. Við klúðr-
uðum þessu sjálfar og getum ekki 
kennt neinum öðrum um. Þær voru 
betri en við í dag og eru betri. Við 
verðum bara að viðurkenna það.“

Það lá ansi mikið á Malmö allan 
leikinn en þökk sé stórleik Þóru 
var sænska liðið alltaf inni í leikn-
um.

„Í stöðunni 1-0 lifði þetta hjá 
okkur þó svo það hefði ekki verið 
frábært fyrir okkur að fara í fram-
lengingu.“

Það var farið að draga mikið af 
leikmönnum Malmö undir lokin. 
Liðið æfir og spilar á gervigrasi 
og því getur verið þungt að fara 
á gras.

„Við vorum orðnar ansi þreytt-
ar. Grasið er samt of einföld afsök-
un. Við leyfðum þeim að spila of 
mikið í kringum okkur og urðum 

að hlaupa mikið þess vegna. Við 
felum okkur ekki á bak við nein-
ar afsakanir. Við tökum ábyrgð á 
þessu.“

Eftir leikinn þurfti Malmö-liðið 
að fara í langa rútuferð aftur heim 
til Svíþjóðar og voru þær ekki 
komnar heim fyrr en í morguns-
árið. „Þetta verður löng og erfið 
ferð. Ætli þjálfarinn lengi hana 
ekki síðan með því að smella leikn-
um í tækið,“ sagði Þóra létt.

 henry@frettabladid.is

Klúðruðum þessu sjálfar
Stórleikur landsliðsmarkvarðarsins, Þóru B. Helgadóttur, dugði ekki til fyrir 
Malmö er það mætti Frankfurt í átta liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu.

FRÁBÆR Þóra var mögnuð á milli stanganna og hélt sínu liði inni í leiknum allt þar til 
undir lokin. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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HANDBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið mætir Sviss ytra í dag í und-
ankeppni EM. Þetta er þriðji leikur 
íslenska liðsins í riðlinum. Fyrstu 
tveir leikirnir töpuðust þannig að 
stelpurnar þurfa nauðsynlega á 
sigri að halda í dag ætli þær sér 
að eygja von um að komast í loka-
keppni EM.

„Það er mikilvægt að ná í tvö 
stig í þessum leik og virkilega 
mikið undir í þessum leik fyrir 
okkur. Það væri kannski ekki 
alger dauðadómur að tapa þessum 
leik en það myndi gera stöðuna 
virkilega erfiða,“ sagði landsliðs-
þjálfarinn Ágúst Þór Jóhannsson 
við Fréttablaðið í gær er liðið var 
nýlent í Sviss.

„Við förum í leikinn með því 
hugarfari að vinna. Sviss er fyr-
irfram slakasta liðið í riðlinum en 
fyrir okkur eru allir leikir erfiðir. 
Tala nú ekki um á útivelli. Sviss 
hlýtur að sjá möguleika gegn 
okkur þannig að við þurfum að ná 

gæðunum í gegn hjá okkur til þess 
að leggja þær af velli.“

Ágúst er búinn að skoða sviss-
neska liðið vel fyrir leikinn og 
á ekki von á því að þær komi 
íslenska liðinu á óvart.

„Þær eru með jafnt lið en á 
góðum degi eigum við að vinna og 
lyfta okkur aðeins upp í riðlinum. 
Við höfum farið yfir þeirra leik og 
vitum hverju við erum að mæta að 
þessu sinni.“

Rut Jónsdóttir er stærsta spurn-
ingamerkið fyrir leikinn en hún er 
meidd en hefur samt náð að æfa 
með liðinu. Þorgerður Anna Atla-
dóttir gat ekki komið með liðinu 
vegna meiðsla og þær Hanna Guð-
rún Stefánsdóttir, Sunneva Einars-
dóttir og Ester Óskarsdóttir eru 
hvíldar að þessu sinni.

Liðin mætast svo á nýjan leik 
í Vodafonehöllinni næstkom-
andi sunnudag. Leikurinn í kvöld 
hefst klukkan 18.30 og er sýndur í 
beinni útsendingu á Rúv.  - hbg

Stelpurnar okkar mæta Sviss í afar mikilvægum leik:

Virkilega mikið undir 
fyrir okkur í þessum leik

RUT JÓNSDÓTTIR Er tæp fyrir leikinn en mun reyna að spila í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Vorráðstefna 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar verður haldin í fjórða sinn í Hátíðasal í 
Aðalbyggingu Háskóla íslands  föstudaginn 23. mars og hefst kl. 11:00 með 
erindi Dr. Edward Huijbens, forstöðumanns Rannsóknamiðstöðvar ferðamála, 
sem ber yfirskriftina:

Íslensk ferðaþjónusta, þekking og þarfir 

Á ráðstefnunni verða flutt 15 erindi sem byggja á nýjum fræðilegum og hagnýtum 
rannsóknum um ýmis svið viðskiptafræðinnar. Dæmi um erindi sem flutt verða á 
ráðstefnunni: 

• Áhrif af jafnari kynjaskiptingu í stjórnum fyrirtækja
• Varðveisla og miðlun þekkingar
• Markmiðasetning fyrir auglýsingaherferðir
• Arðsemi íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja

Eftir flutning erinda kl. 15:30 verður efnt til pallborðsumræðna sem Gunnar 
Rafn Birgisson, forstjóri ferðaskrifstofunnar Atlantik stýrir. Yfirskriftin er:

Framtíð íslenskrar ferðaþjónustu
Þátttakendur:

Inga Hlín Pálsdóttir, forstöðumaður markaðssóknar hjá Íslandsstofu
Dr. Edward Huijbens, forstöðumaður Rannsóknamiðstöðvar ferðamála
Matthías Imsland, framkvæmdastjóri hjá WOW air
Friðrik Eysteinsson, aðjúnkt við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands

Dagskrá ráðstefnunar og nánari upplýsingar er hægt að nálgast á www.ibr.hi.is

Allir eru velkomnir og aðgangur er ókeypis

VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD

Matthías

Friðrik

Gunnar

Dr. Edward

Inga

Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands

VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD
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Enska úrvalsdeildin:
Tottenham-Stoke   1-1
0-1 Cameron Jerome (75.), 1-1 Rafael van der 
Vaart (90.+3).
Man. City-Chelsea    2-1
0-1 Gary Cahill (60.), 1-1 Sergio Aguero, víti (78.), 
1-2 Samir Nasri (85.)
Everton-Arsenal   0-1
0-1 Thomas Vermaelen (8.)
QPR-Liverpool    3-2
0-1 Sebastian Coates (53.), 0-2 Dirk Kuyt (72.), 
1-2 Shaun Derry (77.), 2-2 Djibril Cisse (86.), 3-2 
Jamie Mackie (90.+2).
STAÐAN:
STAÐAN:
Man United 29 22 4 3 73-27 70
Man City 29 22 3 4 71-21 69
Arsenal 29 17 4 8 58-39 55
Tottenham 29 16 6 7 53-35 54
Chelsea 29 14 7 8 49-34 49
Newcastle 29 13 8 8 41-41 47
Liverpool 29 11 9 9 35-29 42
Swansea City 29 10 9 10 34-34 39
Sunderland 29 10 7 12 36-33 37
Everton 29 10 7 12 28-32 37
Stoke City 29 10 7 12 28-40 37
Fulham 29 9 9 11 37-40 36
WBA 29 10 6 13 35-38 36
Norwich City 29 9 9 11 39-46 36
Aston Villa 28 7 12 9 31-35 33
Blackburn 29 7 7 15 42-60 28
QPR 29 6 7 16 32-50 25
Bolton 28 7 2 19 31-57 23
Wigan 29 4 10 15 25-54 22
Wolves 29 5 7 17 30-63 22

Þýski handboltinn:
Hamburg-Hannover   34-30
Vignir Svavarsson og Ásgeir Örn Hallgrímsson 
skoruðu báðir eitt mark fyrir Hannover. Hannes 
Jón Jónsson komst ekki á blað.
Magdeburg-Bergischer    37-27
Rúnar Kárason var markahæstur í liði Bergischer 
með sjö mörk.
Melsungen-Kiel    19-27
Aron Pálmarsson lét sér nægja að skora eitt mark 
fyrir Kiel að þessu sinni. Kiel er búið að vinna alla 
25 leiki sína í deildinni á þessari leiktíð.

Danski handboltinn:
AG-Lemvig   39-25
Snorri Steinn Guðjónsson og Guðjón Valur Sig-
urðsson skoruðu báðir eitt mark fyrir AG. Ólafur 
Stefánsson og Arnór Atlason voru hvíldir. Þetta 
var lokaumferð deildarkeppninnar en AG var 
löngu búið að tryggja sér deildarmeistaratitilinn.

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI Grindavík er deildar-
meistari og Valur og Haukar eru 
fallin lið en það er samt nóg undir 
í 22. og síðustu umferð Iceland 
Express-deildar karla í körfubolta 
í kvöld. 

Þrjú lið eiga möguleika á öðru 
sætinu og auk þess gætu Kefl-
víkingar nælt í heimavallarrétt 
ef úrslitin verða KR-ingum óhag-
stæð. 

Njarðvík situr eins og er í 
áttunda og síðasta sætinu inn 
í úrslitakeppnina en Fjölnis-
menn eiga smá von um að taka 
það af þeim. ÍR-ingar eiga aftur 
á móti ekki lengur möguleika á 
sæti í úrslitakeppninni þar sem 
liðið verður alltaf neðar á lakari 
árangri í innbyrðisviðureignum 
við Njarðvík (og Fjölni).

KR gæti farið niður í 5.sæti
KR, Stjarnan og Þór eru öll með 28 
stig í 2. til 4. sæti deildarinnar og 
eiga því öll möguleika á því að ná 
öðru sætinu í kvöld. KR-ingar eiga 
það á hættu að detta niður um þrjú 
sæti í töflunni verði úrslitin þeim 
óhagstæð. Stjarnan og Þór verða 
aftur á móti með heimavallarrétt 
í átta liða úrslitunum hvernig sem 
fer í kvöld. 

Ástæðan fyrir þessu er að KR-
ingar eru með lakari innbyrðis-
stöðu á móti Keflavík en Keflvík-
ingar eru hins vegar með lakari 
innbyrðisárangur á móti bæði Þór 
og Stjörnunni. Eina leiðin til þess 
að Keflvíkingar nái heimavallar-
rétti í átta liða úrslitunum er að 
þeir vinni sinn leik, KR tapi sínum 
leik og bæði Stjarnan og Þór vinni 
sína leiki. Fari svo yrði Keflavík í 
4. sætinu en KR-ingar dyttu alla 
leið niður í 5. sætið. 

Grindavík og Snæfell eru og 
verða áfram í 1. og 6. sæti hvernig 
sem fer í kvöld en það á síðan eftir 
að koma í ljós hvernig hin liðin 
raða sér upp inn í úrslitakeppnina.

Hvað gerist í Síkinu? 
Baráttan um síðasta sætið inn í 
úrslitakeppnina stendur á milli 
tveggja liða, Njarðvíkina og Fjöln-
is. Það ræðst mjög mikið á leik 
Tindastóls og Njarðvíkur í Síkinu 
á Sauðárkróki

Njarðvík er í betri stöðu og 
tryggir sig áfram með sigri á 
Tindastól en Fjölnismenn þurfa 
aftur á móti að treysta á önnur 
úrslit auk þess að klára sinn leik. 

Það er mikið um að liðin í efri 
hlutanum séu að keppa við liðin í 
neðri hlutanum en það er eitthvað 
undir í öllum leikjum nema leik 
Vals og Snæfells í Vodafonehöll-
inni. Í tveimur þeirra eru síðan 
bæði lið að keppa um að bæta 
stöðu sína en það er í leik Fjölnis 
og Keflavíkur í Dalhúsum og leik 

Tindastóls og Njarðvíkur á Sauð-
árkróki. 

KR-ingar og Stjörnumenn eiga 
þó örugglega ekki auðvelda leiki 
fyrir höndum, í Grindavík og 
Seljaskóla, þótt heimaliðin hafi 
að engu að keppa. Þórsarar heim-
sækja síðan Hauka á Ásvelli en 
þetta verður síðasti úrvalsdeildar-
leikurinn í Hafnarfirði í dálítinn 
tíma. Allir leikir kvöldsins hefjast 
kl. 19.15.

Lokaumferðin ætti að bjóða upp 
á spennu allt til loka leikjanna 
og virka sem fín upphitun fyrir 
úrslitakeppnina sem bíður hand-
an við hornið.  ooj@frettabladid.is

Eitt stórt reikningsdæmi í lok kvölds
Það gæti þurft dágóðan tölfræðiútreikning eftir lokaumferð Iceland Express-deildar karla í kvöld en þá 
verður barist bæði um annað sætið og síðasta sætið inn í úrslitakeppnina. Sjö lið hafa tryggt sér sæti inn í 
úrslitakeppnina en enginn veit hverjir mætast fyrr en eftir leiki kvöldsins.

ÞURFA SIGUR Í SÍKINU Elvar Már Frið-
riksson og félagar í Njarðvík þurfa sigur 
á Króknum til þess að tryggja sér sæti í 
úrslitakeppninni og vinni þeir með átta 
stigum sleppa þeir við deildarmeistara 
Grindavíkur í fyrstu umferð.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ef allt gengur upp hjá liðunum í lokaumferðinni í kvöld
Grindavík 36 stig
Grindvíkingar eru orðnir 
deildarmeistarar og úrslit 
kvöldsins skipta þá engu 
máli.
KR 28 stig
Getur náð öðru sætinu með 
því að vinna ÍR og verða 
alltaf í 2. sæti á betri árangri 
í innbyrðisleikjum ef þeir eru 
jafnir Þór og Stjörnunni. 
Stjarnan 28 stig
Getur náð öðru sætinu 
með því að vinna Grindavík 
á sama tíma og KR tapar 
sínum leik. Stjarnan er með 
betri innbyrðisstöðu á móti 
Þór úr Þorlákshöfn.
Þór Þorlákshöfn 28 stig
Getur náð öðru sætinu með 
því að vinna Hauka á útivelli 
á sama tíma og bæði KR og 
Stjarnan tapa sínum leikjum. 

Keflavík 26 stig
Getur náð fjórða sætinu 
með því að vinna Fjölni 
á útivelli á sama tíma og 
KR tapar fyrir ÍR en bæði 
Stjarnan og Þór vinna sína 
leiki. 
Snæfell 24 stig
Verður í sjötta sæti hvernig 
sem aðrir leikir fara. Getur 
náð Keflavík að stigum en 
Hólmarar eru með lakari 
árangur í innbyrðisleikjum 
eftir tvö naum töp. 
Tindastóll 20 stig
Er komið inn í úrslitakeppn-
ina og verður í sjöunda 
sæti svo framarlega sem 
liðið tapar ekki með meira 
en sjö stigum á móti 
Njarðvík í kvöld.
Njarðvík 18 stig
Getur náð sjöunda sætinu 

með því að fá átta stiga 
sigur (eða stærri) á 
Tindastól en tryggir sér sæti 
í úrslitakeppninni með sigri. 
ÍR 16 stig
Getur ekki náð áttunda 
sætinu af því að liðið er 
með lakari innbyrðisár-
angur en Njarðvík auk þess 
að vera ekki með bestan 
árangur verði öll þrjú liðin 
jöfn. 
Fjölnir 16 stig
Getur náð áttunda sætinu 
ef liðið vinnur Keflavík 
á sama tíma og bæði ÍR 
og Njarðvík tapa sínum 
leikjum. Fjölnir er með betri 
árangur í innbyrðisleikjum á 
móti Njarðvík.
Haukar 12 stig og Valur 
0 stig
Bæði eru fallin í 1. deild.

MÆTTUR AFTUR Carlos Tevez var í leik-
mannahópi Man. City í fyrsta skipti í 
gær síðan hann neitaði að spila gegn 
FC Bayern í september. Hann kom af 
bekknum þegar tæpur hálftími var eftir 
og City lent undir í leiknum. Hann lagði 
upp sigurmarkið. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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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.

> Stöð 2 kl. 21.00
Mið-Ísland

Það er komið að stóru stundinni. 
Grínhópurinn Mið-Ísland mætir 
á Stöð 2 í kvöld með glænýja 
gamanþætti. Hver þáttur 
hefur sitt þema og 
fjölmargar skraut-
legar persónur 
skjóta upp kollinum. 
Leikhópinn skipa þau 
Ari Eldjárn, Bergur Ebbi, 
Jóhann Alfreð, Dóri DNA og 
Dóra Jóhannsdóttir.

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með 
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Litla flugan 11.00 Fréttir 
11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir 
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Íslensk 
menning 14.00 Fréttir 14.03 Á tónsviðinu 15.00 
Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Sólskinshestur 15.25 
Skurðgrafan 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 
17.00 Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 
18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 
Dánarfregnir 19.00 Tónlistarkvöld Útvarpsins 
20.35 Ástin á tímum ömmu og afa: Menntun 
og mótun 21.30 Smásaga: Ótti 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Lestur Passíusálma 
22.20 Útvarpsperla: Þórður Helgason, refaskytta 
í fáum dráttum 23.20 Til allra átta 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

15.30 Meistaradeild í hestaíþrótt-
um (e)

15.50 Kiljan (e)

16.40 Leiðarljós (Guiding Light)

17.20 Konungsríki Benna og Sóleyjar

17.31 Sögustund með Mömmu Marsi-
bil (34:52)

17.42 Fæturnir á Fanneyju (34:39)

17.54 Grettir (7:54)

17.55 Stundin okkar (e)

18.20 Táknmálsfréttir

18.30 Landsleikur í handbolta BEINT 
frá leik kvennaliða Sviss og Íslands. Þetta er 
leikur í forkeppni EM í handbolta og úrslita-
leikur um hvort Ísland kemst í lokakeppnina.

19.08 Fréttir

19.20 Veðurfréttir

19.25 Landsleikur í handbolta Sviss - 
Ísland, útsending frá seinni hálfleik.

20.05 Gettu betur (5:7) BEINT. 

21.10 Aðþrengdar eiginkonur (13:23) 
(Desperate Housewives VIII) Atriði í þáttun-
um eru ekki við hæfi barna.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Glæpahneigð (121:138) (Crim-
inal Minds VI) Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi barna.

23.05 Höllin (8:20) (Borgen) (e)

00.05 Fréttir

00.15 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.30 Innlit/útlit (6:8) (e)

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

12.00 Innlit/útlit (6:8) (e)

12.30 Pepsi MAX tónlist

14.55 Minute To Win It (e)

15.40 Eureka (11:20) (e)

16.30 Dynasty (11:22) 

17.15 Dr. Phil

18.00 The Firm (4:22) (e)

18.50 Game Tíví (9:12) Sverrir Bergmann 
og Ólafur Þór Jóelsson fjalla um allt það nýj-
asta í tölvuleikjaheiminum. 

19.20 Everybody Loves Raymond 
(17:24) 

19.45 Will & Grace (1:24) (e)

20.10 The Office (23:27) 

20.35 Solsidan (7:10) Alex og Anna eru 
orðin ansi þreytt á því hversu mikinn áhuga 
vinir þeirra hafa á efnislegum gæðum.

21.00 Blue Bloods (6:22) Stjórnmálakrísa 
grípur um sig í kjölfar neyðarsímtals úr bæna-
húsi. Jamie og félagi hans komast í hann 
krappann þegar þangað er komið.

21.50 Flashpoint (12:13) 

22.40 Jimmy Kimmel

23.25 Law & Order UK (3:13) (e)

00.10 Jonathan Ross (17:19) (e)

01.00 Hawaii Five-0 (7:22) (e)

01.50 Blue Bloods (6:22) (e)

02.40 Everybody Loves Raymond 
(17:24) (e)

03.05 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.30 Transitions 
Championship 2012 (4:4) 12.00 Golfing 
World 12.50 The Tavistock Cup 2012 (2:2) 
17.40 PGA Tour - Highlights (11:45) 18.35 
Inside the PGA Tour (12:45) 19.00 Arnold 
Palmer Invitational 2012 (1:4) 22.00 Golfing 
World 22.50 US Open 2000 -  Official Film 
23.50 ESPN America

20.00 Hrafnaþing 21.00 Einar Kristinn og 
sjávarútvegur 21.30 Perlur úr myndasafni   

18.00 Að norðan 18.30 Í ljósi nýsköpunar

06.35 The Weakest Link  07.20 ‚Allo ‚Allo!  08.25 
New Tricks  10.10 Come Dine With Me  11.00 
EastEnders  11.30 Come Dine With Me  12.20 
My Family  13.20 ‚Allo ‚Allo!  15.00 QI  16.05 The 
Best of Top Gear  16.50 Top Gear  18.00 Come 
Dine With Me  18.50 QI  19.20 QI  19.50 Top Gear  
21.00 Lee Evans Live Different Planet Tour  21.50 
Derren Brown Mind Control  22.40 ‚Allo ‚Allo!  
23.50 New Tricks  01.35 Lee Evans Live Different 
Planet Tour  02.25 Top Gear  03.35 Live at the 
Apollo  04.20 New Tricks  05.20 The Weakest Link 

12.05 Ha‘ det godt  12.35 Aftenshowet  13.30 
Blod, sved og ris  14.00 DR Update - nyheder og 
vejr  14.10 Lægerne  15.00 Dyk Olli dyk  15.15 
Timmy-tid  15.25 Min farfars rekordbog  16.00 
Pacific Paradise Police  16.50 DR Update - nyheder 
og vejr  17.00 Jamies mad på 30 minutter  
17.25 OBS  17.30 TV Avisen med Sport  18.05 
Aftenshowet  19.00 Sporløs  19.30 Nye hvide 
verden  20.00 TV Avisen  20.25 Jersild Live  20.50 
SportNyt  21.00 Fars og mors blinde øje  21.30 
Den perfekte forbrydelse?  22.15 Mord i familien  

12.05 Førkveld  12.45 Gå fint i band  13.00 NRK 
nyheter  13.05 Helt patent!  13.35 Norge rundt  
14.00 NRK nyheter  14.10 Jessica Fletcher  15.00 
NRK nyheter  15.10 Verdensarven  15.25 Skøyter  
16.10 NRK nyheter  16.20 Naturopplevelser  16.40 
Oddasat - nyheter på samisk  16.55 Tegnspråknytt  
17.00 Førkveld  17.40 Distriktsnyheter  18.00 
Dagsrevyen  18.45 Schrödingers katt  19.15 Team 
Bachstad  19.45 Billedbrev  19.55 Distriktsnyheter  
20.00 Dagsrevyen 21  20.30 Debatten  21.30 
Fremmed i Norge  22.00 Kveldsnytt

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (119:175) 

10.15 White Collar

11.00 Celebrity Apprentice (8:11) 

12.35 Nágrannar

13.00 Prince and Me II Prinsinn Edward 
er að fara að ganga í það heilaga með ást-
inni sinni eftir fáeinar vikur þegar í ljós koma 
lög sem segja að hann þurfr að afsala sér 
krúnunni til að giftast almúgakonu.

14.35 E.R. (1:22) 

15.25 Friends (2:24)

15.50 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar 

17.55 The Simpsons (18:22) 

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 Malcolm In the Middle (2:22) 

19.45 Perfect Couples (11:13)

20.10 The Amazing Race (5:12) 

21.00 Mið-Ísland (1:8) 

21.30 Alcatraz (7:13)

22.15 NCIS: Los Angeles (14:24)

23.00 Rescue Me (6:22) Slökkviliðsmað-
urinn Tommy Gavin á í dramatískri, en oft og 
tíðum spaugilegri glímu við lífið eftir skilnað 
sem og hryðjuverkaárásirnar þann 11. sept-
ember 2001. Í þessari fimmtu þáttaröð verð-
ur sjónunum einmitt talsvert að aðdraganda 
árásanna og afleiðingar þeirra fyrir aðalsögu-
persónurnar.

23.45 Spaugstofan

00.15 The Mentalist (13:24)

01.00 Homeland (3:13)

01.50 Boardwalk Empire (6:12) 

02.45 Terra Nova

03.30 Prince and Me II

05.05 Friends (2:24) 

05.30 Fréttir og Ísland í dag

08.00 Martian Child

10.00 A Fish Called Wanda

12.00 The Last Mimzy

14.00 Martian Child

16.00 A Fish Called Wanda

18.00 The Last Mimzy

20.00 Paul Blart: Mall Cop

22.00 When In Rome

00.00 Taken

02.00 Severance

04.00 When In Rome

06.00 Charlie St. Cloud

19.50 The Doctors (75:175)

20.30 In Treatment (45:78) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 New Girl (6:24)

22.15 Hannað fyrir Ísland (1:7) 

22.55 Mildred Pierce (3:5) 

00.00 Gossip Girl (8:24) 

00.45 Pushing Daisies (7:13)

01.30 Malcolm In the Middle (2:22) 

01.55 Perfect Couples (11:13)

02.15 In Treatment (45:78)

02.40 The Doctors (75:175)

03.20 Fréttir Stöðvar 2 

04.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Spænski boltinn: Villarreal - 
Real Madrid

18.00 Spænski boltinn: Baracelona - 
Granada

19.45 Þýski handboltinn: Fuchse Berl-
in - Gummersbach

21.10 Spænski boltinn: Villarreal - 
Real Madrid

22.55 Evrópudeildarmörkin

23.45 Ensku bikarmörkin 

02.00 Formúla 1: Malasía - Æfing 1 
BEINT 

06.00 Formúla 1: Malasía - Æfing 2 
BEINT

07.00 Man. City - Chelsea

13.10 Tottenham - Stoke

15.00 Everton - Arsenal

16.50 QPR - Liverpool

18.40 Sunnudagsmessan Guðmundur 
Benediktsson og Hjörvar Hafliðason fara yfir 
leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni. 

20.00 Premier League World

20.30 Premier League Review 2011/12

21.25 Football League Show

21.55 Wigan - WBA

23.45 Newcastle - Norwich

11.25 Så ska det låta  12.25 Kobra  12.55 Svenska 
dialektmysterier  13.25 Minnenas television  14.20 
Strömsö  15.00 Rapport  15.05 Gomorron Sverige  
15.30 Via Sverige  15.45 Det ljuva livet i Alaska  
16.30 Sverige idag  16.55 Sportnytt  17.00 
Rapport  17.10 Regionala nyheter  17.15 Go‘kväll  
18.00 Kulturnyheterna  18.15 Regionala nyheter  
18.30 Rapport  19.00 Antikrundan  20.00 Plus  
21.00 Debatt  21.45 Bästa frisören  22.35 
Rapport  22.40 Kulturnyheterna  22.45 Det ljuva 
livet i Alaska

Alvitrar aðstoðarkonur eru ómissandi hluti 
af spennuþáttum á borð við 24 og 
Criminal Minds. Í 24 var það hún 
Chloe sem beindi Jack Bauer 
hvað eftir annað á réttar brautir í 

gegnum símann og það virtist 
engu skipta hvaða spurningu 
hann bar upp, alltaf fann 
hún svarið.

Segja má að hin 
skrautlega Garcia 
hafi tekið við af 
Chloe sem alvitri 

tölvunördinn í 
Criminal Minds. Það 

er ekkert, og þá meina 

ég alls ekkert, sem hún getur ekki komist að 
með lyklaborðið sitt að vopni. Með því að nota 
útilokunaraðferðina finnur hún alltaf óþokkann 

í gagnabanka tölvunnar en oftast samt 
ekki fyrr en hann er búinn að drepa 

slatta af fólki og er alveg að fara að 
kála næsta fórnarlambi. 

Kiefer Sutherland og Joe 
Mantegna eru leikaranöfn sem 
allir þekkja úr þessum þáttum. 
En eiga þær Mary Lynn Rajskub 
(Chloe) og Kirsten Vangsness 

(Garcia) ekki skilið að einhver 
leggi nöfnin þeirra líka á 
minnið? Þær hljóta að hafa 

unnið fyrir því.

VIÐ TÆKIÐ FREYR BJARNASON OG TÖLVUNÖRDARNIR

Alvitrar aðstoðarkonur 
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BESTIR
Í KJÖTI

ÚR KJÖTBORÐI
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BESTIR
Í KJÖTI

ÚR KJÖTBORÐI
ÚR KJÖTBORÐI

BESTIR
Í KJÖTI

ÚR KJÖTBORÐI
ÚR KJÖTBORÐI

BESTIR
Í KJÖTI

ÚR KJÖTBORÐI
ÚR KJÖTBORÐI

BESTIR
Í KJÖTI

ÚR KJÖTBORÐI
ÚR KJÖTBORÐI

Úrval, gæði 
og þjónusta 
í Nóatúni

KR./STK.

259
HOLGER BRUÐUR
FÍNAR EÐA GRÓFAR

KR./PK.

539
ÞYKKVABÆJAR
FORSOÐNAR
KARTÖFLUR

ÍSLENSKT
KJÖT

ÍSLENSKT
KJÖT

ÍSLENSKT
KJÖT

ÍSLENSKT
KJÖT

ÍSLENSKT
KJÖT

KR./KG

LAMBAFRAM-
HRYGGJASNEIÐAR

1998

SS BLÁBERJA
LAMBALÆRI

 KR./KG1998

ÞYKKVABÆJAR
KARTÖFLUSALAT
M/LAUK OG GRASLAUK

DON SERRANO 
GRAND RESERVA
HRÁSKINKA

KR./PK.
498

LAMBAPANNA 
MEÐ HVÍTLAUK 
OG OREGANO

 KR./KG1598

2598

2569

KR./KG

KORNGRÍS
GRÍSALUNDIR

1798

30%
afsláttur

20%
afsláttur

KR./PK.

369

KR./KG

FOLALDAGÚLLAS

1798 KR./KG

FOLALDASNITZEL

1798
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Cheerios og rúsínur, lýsi og eitt 
glas af appelsínusafa. Það stein-
liggur.

Arnaldur Birgir Konráðsson, stofnandi, 
eigandi, þjálfari og framkvæmdastjóri 
Boot Camp.

Enski tónlistarmaðurinn Bryan 
Ferry bættist fyrir skömmu í stór-
an hóp eldri tónlistarmanna sem 
sækja Ísland heim á þessu ári. 
Meðal annarra sem stíga hér á svið 
eru James Taylor, Tony Bennett, 
Don McLean og Manfred Mann, 
sem eiga það allir sameiginlegt að 
vera komnir vel yfir sextugt. Inni 
á milli leynast yngri flytjendur 
en langyngst er þó Azealia Banks 
sem er rétt skriðin yfir tvítugt. 
Hún dregur meðalaldur þeirra 
sem hingað koma mikið niður en 
hann hljómar upp á 58,6 ár.

Aðspurður segist tónlistarspek-
ingurinn Dr. Gunni efast um að 
það seljist upp á alla þrettán tón-
leikana sem tilkynnt hefur verið 
um. „Það mætti segja mér að eitt-
hvað af þessu dóti verði slegið af 
vegna áhugaleysis. Þetta ber vott 

um pitsu- og videóleiguæði þar 
sem allir fara að gera það sama 
á sama tíma,“ segir Gunni. „2008 
var líka gamalmennaár. Þá voru 
tónleikar með John Fogerty, Bob 
Dylan, Paul Simon, Eric Clapton 
og svoleiðis gaurum. Þá valdist 
allt á sama tíma en maður vonar 
að þetta gangi allt saman vel og að 
enginn fari á hausinn.“

Hann er ekki harður á því að 
það verði að flytja inn yngra tón-
listarfólk til landsins. „Ef einhver 
er að kvarta yfir því að það sé ekki 
nógu ungt lið að koma verða þeir 
að gjöra svo vel að fara bara í þetta 
sjálfir.“ 

Dr. Gunni ætlar að fara á 
nokkra tónleika, eða 10cc og Elvis 
Costello, auk þess sem Bryan 
Ferry og Manfred Mann’s Earth 
Band eru á hans áhugasviði. Hann 

viðurkennir að margir þeirra sem 
eru á leiðinni hingað séu orðnir 
útbrunnir en samt sé tónlist-
in þeirra klassísk. „Þetta lið er 
náttúrulega löngu búið að gera 
sitt besta „stöff“. Ég er búinn að 
reikna það út að í poppmúsík eru 
allar bestu plötur sögunnar búnar 
til af 26 ára gömlu fólki. Þetta er 
vísindaleg niðurstaða sem ég fékk 
eftir að hafa tekið saman nokkra 
lista yfir bestu plötur aldarinnar. 
Það er því kannski ekki skrítið að 
allir stúti sér þegar þeir verða 27 
ára,“ segir hann og hlær. „En þú 
færð allt sem er ekki útbrunnið á 
Airwaves. Það er reyndar ekki lið 
sem er að toppa um þessar mund-
ir. Þess vegna er tvímælalaust 
sóknarfæri í svoleiðis tónleikum.“

 freyr@frettabladid.is

DR. GUNNI: ÞEIR SEM KVARTA VERÐA SJÁLFIR AÐ FLYTJA INN YNGRA FÓLK

Meðalaldur væntanlegra 
tónlistarmanna um sextugt

ERLENDIR FLYTJENDUR Á LEIÐ TIL ÍSLANDS
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Védís Vandíta Guðmundsdóttir, tónlistarkennari 
og meðlimur í hljómsveitinni Galaxies, er stofn-
andi og stjórnarmeðlimur nýstofnaðs Stjörnu-
fræðifélags Vestmannaeyja. Fyrsti fundur félags-
ins fór fram í byrjun vikunnar og fór aðsóknin 
fram úr björtustu vonum. 

Védís segir stjörnuskoðun vera hennar helsta 
áhugamál fyrir utan tónlistina. Ákveðið var að 
stofna stjörnuskoðunarfélag í Vestmannaeyjum 
eftir að nokkrir áhugamenn komu sér saman um 
að byggja upp áhugann á faginu í bænum. Alls 
mættu um þrjátíu einstaklingar á fyrsta fund 
félagsins á þriðjudag sem lýsir miklum áhuga 
Vestmannaeyinga á stjörnuskoðun.

„Ég hef haft mikinn áhuga á þessu allt frá því 
ég var barn, þetta lá þó í svolitlum dvala á meðan 
tónlistin átti hug minn allan, en hefur nú bloss-
að aftur upp. Ég á tvo stjörnukíkja sem ég nota 

mikið á veturna þegar maður er nógu heppinn að 
fá stjörnubjört kvöld,“ upplýsir Védís sem hyggur 
jafnvel á nám í greininni í nánustu framtíð.

Hún segir stjörnuskoðun vera hollt áhugamál 
og fylgist sjálf spennt með uppgötvunum Keplers-
sjónaukans. „Stjörnuskoðun gerir mér gott því þá 
átta ég mig á því hvað lítilsháttar vandamál eru í 
raun agnarsmá miðað við stærra samhengi. Þetta 
er líka bara gaman og fyrir mína parta varð ekki 
aftur snúið þegar ég var á annað borð byrjuð. Ég 
fylgist núna spennt með Keplerssjónaukanum og 
bíð bara eftir því að hann finni plánetu með öðru 
lífkerfi.“

Stjörnufræðifélag Vestmannaeyja heldur mán-
aðarlega fundi og stefnir einnig á samvinnu við 
grunn- og framhaldsskólann í bænum. „Okkur 
langar að byggja þetta upp af krafti,“ segir Védís 
að lokum.  - sm

Söngkona Galaxies stofnar stjörnufræðifélag

STOFNANDI STJÖRNUSKOÐUNARFÉLAGS Védís 
Vandíta Guðmundsdóttir tónlistarkona er stofnandi 
og stjórnarmeðlimur nýstofnaðs Stjörnufræðifélags 
Vestmannaeyja. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON

„Þetta er mikið ævintýri,“ segir 
leikstjórinn Gunnar Björn Guð-
mundsson, sem hefur leikstýrt 
áramótaskaupinu á RÚV síðustu ár.

Gaflaraleikhúsið frumsýnir í 
dag klukkan 18 Ævintýri Múnkhá-
sens, eftir Sævar Sigurgeirsson. 
Leikarar á borð við Gunnar Helga-
son, Ágústu Evu Erlendsdóttur og 
Magnús Guðmundsson fara með 
hlutverk í sýningunni og leikstjór-
inn Gunnar, sem leikstýrir reynd-
ar ekki þessu verki, stígur einnig 
á svið.

Spurður hvort hann hafi gert 
Ágústu Skúladóttur, leikstjóra 
verksins, erfitt fyrir með stöð-
ugum aðfinnslum segir Gunnar 
svo ekki vera. „Ég skil hvað leik-
stjórinn þarf að gera til að gera 
verkið frábært. Leikarinn verður 

að spila með,“ segir hann. Hann 
tekur þó fram að það sé bæði erf-
itt og gaman að stíga á svið á ný, 
en það gerði hann síðast fyrir sjö 
árum. „Þetta er rosalega góður 
skóli. Maður er alltaf að læra. 
Nú verð ég að gera það sem ég er 
búinn að vera að segja öðrum að 
gera. Þá öðlast ég skilning á sárs-
auka þeirra,“ segir hann og rekur 
upp hrossahlátur.

Ævintýri Múnkhásens virðist 
höfða til allra aldurshópa. Forsýn-
ingar hafa staðið yfir og Gunnar 
segir að börn allt niður í tveggja 
ára gömul hafi skemmt sér konung-
lega ásamt unglingum og gamal-
mennum. „Þetta er fjölskyldusýn-
ing,“ segir hann.

Miðasala á sýninguna fer fram á 
vefsíðunni Midi.is.  - afb 

Skaupsstjórinn stígur á svið 

HNEGG Gunnar í hlutverki sínu sem 
litháíski hesturinn í sýningunni Ævintýri 
Múnkhásens.
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Viðurkenndir söluaðilar um land allt 

Komdu í verslun Nýherja eða á netverslun.is og 
við aðstoðum þig við að finna fermingargjöf 
sem dugar til framtíðar.
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Canon PowerShot A2200
Verð 21.900 kr.
4GB minniskort fylgir

Canon EOS 1100D með 18–55mm linsu 
Verð 94.900 kr. 
Gjafabréf á Canon EOS grunnnámskeið 
og 8GB minniskort fylgir

Canon PowerShot SX150 IS 
Verð 42.900 kr. 
8GB minniskort fylgir

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

Canon IXUS 115
Verð 32.900 kr.
8GB minniskort fylgir

PowerShot SX230
Verð 54.900 kr.
8GB minniskort fylgir
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FRÉTTIR AF FÓLKI

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ 

ORATORS
- félag laganema við 

Háskóla Ísland

Rýmingar
dagar!

Rýmingar
dagar!

Rýmingar
dagar!

afsláttur
af öllum vörum!

aðeins í 
nokkra daga!

50%-70%50%-70%50%-70%

Úr tökum í háloftin
Tökum á íslensku kvikmyndinni XL 
er lokið í bili en leikkonan María 
Birta Bjarnadóttir fer með annað af 
aðalhlutverkunum í henni. Myndin 
er í leikstjórn Marteins Þórssonar 
og fjallar um þingmann sem berst 
við áfengissýki og er skikkaður í 
meðferð af yfirmanni sínum. Ólafur 
Darri Ólafsson fer með hlutverk 
þingmannsins og leikur María Birta 
ástkonu hans. 
María Birta flaug til Bandaríkjanna í 
gær og mun dvelja þar næsta mán-
uðinn. María Birta hyggst heimsækja 
New York, Los Angeles 
og Flórída þar sem 
hún ætlar meðal 
annars að fara 
í fallhlífarstökk. 
Ólíklegt er að 
stúlkan sé loft-
hrædd því hún hefur 
undanfarið ár verið 
að læra til flug-
manns og því vön 
háloftunum. 
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1  Banaslys í íslenskum togara

2  Hitamet frá árinu 1948 gæti 
fallið um helgina

3  Fjöldamorðinginn ætlar að 
birta myndbönd af morðunum 

4  Meintur fjöldamorðingi ætlar 
að gefast upp seinna í dag

5  Fjöldamorðinginn umkringdur 
af lögreglu í Toulouse

Gamall köttur dauður
Gæludýr eru oft á stundum ekki 
síður hluti af fjölskyldum en mann-
fólkið, sér í lagi ef þau ná háum aldri. 
Því er ekki að undra að margir urðu 
til þess að votta Ingibjörgu Sólrúnu 
Gísladóttur og fjölskyldu hennar 
samúð sína í gær þegar upplýstist 
að heimiliskötturinn Keli hefði gefið 
upp öndina. Meðal þeirra sem sendu 
kveðju á samskiptavefnum Facebook 
voru Guðrún Ögmundsdóttir, sem 
taldi sig hafa grunað í hvað stefndi 
síðast þegar hún sá köttinn. „Keli 
var flottur,“ sagði Steinunn Valdís 
Óskarsdóttir og í sama streng 
tók Sigðurður G. Tómasson, sem 
kvað Kela hafa verið greindarlegan 
og íbygginn á svipinn. „Innilegar 
samúðarkveðjur,“ sagði líka Björgvin 
Halldórsson.   - sm/óká
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