
veðrið í dag

VIÐSKIPTI Vegna tímaskorts var 
verklagsreglum ekki fylgt þegar 
ákvörðun var tekin um lán upp 
á 5,3 milljónir evra, eða um 500 
milljónir króna, 6. október 2008. 
Af sömu ástæðu var ekki kann-
að hver staða Seðlabankans væri 
varðandi fullnustu á veðinu sem 
Kaupþing lagði fram, sem var 
hlutur í danska bankanum FIH.

Þetta kemur fram í svari Seðla-
banka Íslands við spurningum 
Helga Hjörvar, formanns efna-
hags- og viðskiptanefndar, um 
málið. Þar segir að þegar reglur 
um verklag í neyðarástandi séu 
samdar liggi ekki fyrir hverjar 
raunverulegar aðstæður verði. 
Þær hafi verið með þeim hætti að 
ekki hafi gefist tími til að fylgja 

þeim, daginn sem lánið var veitt.
Í svarinu kemur einnig fram 

að miðað við núverandi stöðu séu 
líkur á að hluti fjárins geti tap-

ast. Það komi þó ekki í ljós fyrr 
en 2016.

Helgi segir svarið sýna að 
umtalsverðir fjármunir geti glat-
ast, öfugt við það sem haldið hafi 
verið fram. Það hve aðdragandi 
lánveitingarinnar hafi verið sér-
stakur kalli á að kanna hann til 
hlítar.

„Efnahags- og viðskiptanefnd 
og fjárlaganefnd hafa fundað tví-
vegis um málið. Við munum taka 
til frekari umfjöllunar hvort og 
þá hvernig eigi að halda áfram 
athugun málsins.“

Í svari Seðlabankans kemur 
fram að öll meðferð málsins og 
ákvarðanataka hafi verið hjá 
æðstu stjórn bankans.

 - kóp / sjá síðu 6

NÁTTÚRA Þjórsá verður tímabund-
ið sett í biðflokk í nýrri tillögu 
um Rammaáætlun um vernd og 
nýtingu náttúrusvæða. Í tillögu 
verkefnisstjórnar var gert ráð 
fyrir þremur virkjunum í ánni. 
Einu breytingarnar sem gerðar 
verða á tillögunni felast í því að 
færa svæði úr nýtingarflokki í 
biðflokk.

Þingflokkar stjórnarflokkanna 
funduðu um málið í gær, en það 
hefur verið afgreitt úr ríkisstjórn 
með þessum breytingum sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins. 
Unnið er að því að tryggja meiri-
hluta fyrir tillögunni. 

Að auki verða svæði á hálend-

inu, Hágöngur I og II og Strok-
köldur, færð í biðflokk.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er gert ráð fyrir að um 
tímabundna ráðstöfun sé að ræða 
varðandi Þjórsá. Ætlunin er að 
safna frekari gögnum, ekki síst 
varðandi hugmyndir um að við-
halda stofni villtra laxa í ánni. 
Orri Vigfússon, stjórnarformaður 

Verndarsjóðs villtra laxastofna, 
hefur talað fyrir þeirri hugmynd. 

Meðalveiði síðustu ára er um 
3.000 laxar, langflestir í net. Orri 
hefur sagt að hreinsa megi Þjórsá 
svo hún nýtist í stangveiði og 40 
laxar veiddir á stöng skili einu árs-
verki. Það þýddi 75 ársverk miðað 
við veidda laxa nú.

Nokkuð hefur verið deilt um 
svæði á Reykjanesinu, en sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
stendur ekki til að hrófla við þeim 
úr nýtingarflokki.

Von er á þingsályktunartil-
lögu þingmanna Suðurkjördæm-
is um að færa Búlandsvirkjun í 
nýtingarflokk. - kóp / sjá síðu 10

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Sími: 512 5000

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup júlí - september 2011

Föstudagur

skoðun  16

2 SÉRBLÖÐ
í Fréttablaðinu
Fólk
Lífið

veðrið í dag

23. mars 2012
70. tölublað 12. árgangur

svæði verða flutt 
úr nýtingarflokki í 
biðflokk, samkvæmt 

tillögum iðnaðar- og um-
hverfisráðherra.
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Við 
mun-

um taka til 
frekari um-
fjöllunar hvort 
og þá hvernig 
eigi að halda 
áfram athugun málsins.

HELGI HJÖRVAR 
FORMAÐUR EFNAHAGS- 
OG VIÐSKIPTANEFNDAR

P itsurnar eiga það sameiginlegt að vera gerðar úr Wewalka-pitsu-deigi.
Vörulína Wewalka hefur fengið nýtt 

og glæsilegt útlit en til gamans má geta 
þess að það var Íslendingurinn Ingi-berg Þór Þorsteinsson, sem búsettur er 

í Austurríki, sem hannaði nýja útlitið.Á Facebook-síðu Góðgætis og heimasíðunni, www.godgaeti.is, verða 
birtir pistlar á hverjum mánudegi þar 
sem finna má ýmsan fróðleik um vör-urnar, til dæmis um uppruna croiss-ant-brauðhorna en það er algengur misskilningur að þau séu upphaflegafrá Frakklandi

SKORAR Á STEINGRÍMGÓÐGÆTI KYNNIR  Næstu föstudaga verða birtar hér uppskriftir að 

uppáhaldspitsu hinna ýmsu matgæðinga. Ýmsar útgáfur munu líta dagsins 

ljós og hugmyndaflugið fær að njóta sín.

HRÁEFNI OFAN Á WEWALKA, 400 G PITSUBOTN250-300 g af  humri sem er hreinsaður og lagður í olíu með hvítlauk (smekksatriði hversu mikinn hvítlauk. Ég nota 4 stóra geira). Látið liggja í leginum í 5-7 tíma.

1 poki rifinn mozzarella-ostur eða pitsuostur
S ff

SÓSAN
Safi úr einni sítrónu4 msk. lífræn ólífuolía4 tsk. gróft sinnep6 msk. hunang Salt og pipar (mjög lítið salt) 

Kreistið safann úr sítrónunni og blandið öðrum hráefnum saman við

HUMARPITSA PITSUBOTNINN ER WEWALKA-
PITSUDEIG SEM PASSAR Á BÖKUNARPLÖTU

PITSUÁSKORUN
FLOTT PITSA María Jónsdóttir hjá Góðgæti með humarpitsuna. Í næstu viku verður matgæðingurinn Steingrímur 

Sigur geirsson með sína uppáhaldspitsu.

MYND/STEFÁN

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

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

FERSKT &
FREISTANDISPENNANDI

SJÁVARRÉTTATILBOÐ

GOTT KRYDDSítrónur ættu allir að eiga í ísskápnum því hún er ein-
staklega gott krydd. Bæði er hægt að nota safann og rifinn 
börkinn. Sítróna er mikið notuð í matargerð í Asíu og við 
Miðjarðarhafið. Einnig er hún góð í heilsudrykki. Sítróna er 
rík af C-vítamíni.  

P itsurnar eiga það sameiginlegt að vera gerðar úr Wewalka-pitsu-deigi.
Vörulína Wewalka hefur fengið nýtt 

og glæsilegt útlit en til gamans má geta 
þess að það var Íslendingurinn Ingi-berg Þór Þorsteinsson, sem búsettur er 

í Austurríki, sem hannaði nýja útlitið.Á Facebook-síðu Góðgætis og heimasíðunni, www.godgaeti.is, verða 
birtir pistlar á hverjum mánudegi þar 
sem finna má ýmsan fróðleik um vör-urnar, til dæmis um uppruna croiss-ant-brauðhorna en það er algengur misskilningur að þau séu upphaflegfrá Frakkla di

SKORAR Á STGÓÐGÆTI KYNNIR  Næstu föstudaga verða 
  uppáhaldspitsu hinna ýmsu matgæðinga. Ým

ljós og hugmyndaflugið fær að njóta sín.

HRÁEFNI OFAN Á 400 G PITSUBOTN250-300 g af  humrihreinsaður og lagðurhvítlauk (smekksatriðmikinn hvítlauk. Ég nogeira). Látið liggja í le5-7 tíma.

1 poki rifinn mozzarellaeða pitsuostur

HUHUMMARPITPITSUDEIG SEM

HVÍTVÍNÍN
HUMARSALAT &UMAR AL && HVÍTVÍN& TVÍN& & HVHVÍTTVÍN 502.25050222 kr.ð hægelduðum smátóm ngó, um, mangó, 

elduðum smátómötum, ngó, tum, 
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sul rauðlauauk og r m c hðum casheásamt hvítvínsgtvínsglasi.
ásamt hvítvínsg
ása t hvítvvítvínsgla

TVÍÍTVÍNÍTVÍNHV& HVÍTV& HVÍTVSKEBLÁSKEL &BLBLÁSK VÍVÍTVÍTV& HVV&EL VÍVÍVEKESKEL & H VÍN 2 92.95095922 92 r.kr.kkr.
mt mmðafirði ásam

el úr Breiðafirði ásamt
el úr

tm
bláskel ininHvítvínssoðinHvítvínssoðinHv

amtmtmtðafikel 
Hvítvínsnssoðin bvínssoðin b

aglasi.vínsglhvítv lasglashv sglasiglavítvívíntv

FERSKT &KT &
FREISTANDISPESPENNANDI

SJÁVARRÉTTATILBOÐ

ítrónur ættu
staklega gott 
börkinn. Sítró
Miðjarðarhafi
rík af C-vítamí
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MÆÐGUR KEPPA Í 
KRAFTLYFTINGUM

DÁSAMLEG 
DÍVUSALA

GLÆSILEGIR 
FRUMSÝNINGARGESTIR

HEFUR OFURTRÚ 
Á GÓÐUM SVEFNI
ELMA LÍSA LEIKKONA

Fyrir
ferminguna:
Vandaður einnota plast-

borðbúnaður á tilboði

Glös, diskar, dúkar, 
servíettur og hnífapör 

í 14 litum
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Williams var ný áskorun
Heiðar Sumarliðason 
leikstýrir Glerdýrunum.
menning 24

Hárflúr í tísku
Hárflúr er nýjasta 
tískubólan í hárbransanum 
og margir fá sér ýmis 
mynstur í hárið.
fólk 26

TÆKNI Sala á þriðju kynslóð 
iPad-spjaldtölvunnar frá Apple 
hófst á miðnætti í nótt. Hundruð 
Íslendinga höfðu pantað tölvuna 
áður.

„Það er búið að forpanta 
slatta, einhver tvö hundruð 
stykki. Við hættum að taka 
við forpöntunum fyrir viku. 
Við vorum hræddir um að allt 
myndi klárast og við gætum 
ekki selt neitt,“ segir Ólafur 
Sólimann hjá Epli.is.

Hörður Ágústsson, fram-
kvæmdastjóri Maclands, tekur 
undir það. „Við seldum meira 
í forsölu en við fengum,“ segir 
hann. „Ef það verður eitthvað 
afgangs, sem mér finnst mjög 
ólíklegt, þá verður það selt.“

 - afb / sjá síðu 34

Ný kynslóð iPad rýkur út:

Hundruð gátu 
ekki beðið eftir 
að kaupa iPad 3

Fyrst í undanúrslitin
             Margrét Lára 
           Viðarsdóttir komst 
              í gær í undanúrslit
                    Meistara-
                      deildarinnar.
 sport 30

Tók við af mömmu
Katrín Lovísa fagnar 69 ára afmæli í 
dag, sama dag og Sundhöllin er 75 ára.
tímamót 18

Þjórsá í biðflokk og 
Reykjanes í nýtingu
Virkjanakostir í Þjórsá fara tímabundið í biðflokk í nýrri tillögu um Ramma-
áætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða. Einnig Hágöngur I og II og Strokk-
öldur. Ekki verður hróflað við flokkun svæða á Reykjanesi sem verða virkjuð.

MINNKANDI VÆTA   vestanlands 
en léttir heldur til um austanvert 
landið. Fremur hægur vindur og 
hlýindi, hiti á bilinu 7 til 13 stig, 
hlýjast austan til.

VEÐUR 4

9

7 10
13

10

SAMFÉLAGSMÁL „Í gegnum tíðina 
höfum við fengið stuðning frá 
ykkur [Íslendingum], einstakling-
um og ríkis-
stjórninni. Þetta 
er þýðingarmik-
ill stuðningur,“ 
segir Emm-
anuel Hindovei 
Tommy, fram-
kvæmdastjóri 
Rauða krossins 
í Síerra Leóne. 

Tommy hefur 
starfað fyrir 
Rauða krossinn síðan í borgara-
styrjöldinni sem varð 50 þúsund 
manns að bana. Rauði krossinn 
byggði upp athvörf fyrir börn sem 
höfðu lent illa í stríðinu og verið 
barnahermenn og kynlífsþrælar 
og rekur Rauði krossinn hér á 
landi eitt slíkt athvarf. Tommy 
segist lengi hafa langað til Íslands 
til að tjá þakklæti sitt. Hann held-
ur fyrirlestur í Háskóla Íslands 
eftir hádegi í dag.  - þeb / sjá síðu 12

Rauði krossinn í Síerra Leóne: 

Er þakklátur 
Íslendingum 

EMMANUEL 
HINDOVEI TOMMY

Verklagsreglum var ekki fylgt í Seðlabanka þegar lán var veitt til Kaupþings:

SÍ segist líklega munu tapa á FIH

VINSÆLL GRIPUR  Þeir hjá Apple eru lunknir við að framleiða eftirsóttar vörur. Fyrstu kassarnir af iPad 3 komu til Íslands í gær-
kvöldi, í tæka tíð fyrir miðnætursöluna, og hjá Epli.is mátti greina eftirvæntingu í andlitum starfsmanna sem fengu það verkefni 
að taka upp úr þeim. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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Dr. Gunni, eiga áhorfendur að 
skilja göngugrindurnar eftir í 
fatahenginu?

„Ætli það sé ekki öruggara að þeir 
hafi þær við sætin. Muna bara eftir 
að kveikja á heyrnartækjunum.“

Meðaldur erlendra poppstjarna sem 
heimsækja Ísland á þessu ári er 58,6 ár. 
Dr. Gunni segir að þeir sem vilji yngri tón-
listarmenn verði að flytja þá inn sjálfir.

SAMFÉLAGSMÁL Þeir Facebook-not-
endur sem uppfæra stöðu sína 
reglulega og merkja sjálfa sig 
með nafni inn á myndir eru sjálf-
hverfari en aðrir. Þetta er meðal 
þess sem kemur fram í niðurstöð-
um rannsóknar Chris Carpenter, 
prófessors við Western Illinois-
háskólann í Bandaríkjunum. 

Rannsóknin, sem birt var í rit-
inu Personality and Individual 
Differences, byggist á spurn-
ingalista sem lagður var fyrir 300 
þátttakendur. 

Carpenter segir að fólk sem 
hafi mikla þörf fyrir að vera 
ánægt með sjálft sig svali þörf-
inni mjög gjarnan inni á Face-
book. „Fólk með sjálfhverfar til-
hneigingar nýtir Facebook til að 
fá viðbrögð vina sinna og verður 
þannig miðja athyglinnar,“ segir 
Carpenter. Rannsóknin leiddi 
einnig í ljós að því fleiri vini sem 
fólk á á Facebook því líklegra sé 
það til að vera sjálfhverft. 

Carpenter bendir einnig á að 
þessi hópur notenda sýni aðal-
lega tvenns konar merki sjálf-
hverfrar hegðunar. Annars vegar 
sé það sýniþörfin, sem á við um 
fólk sem elskar að vera í sviðs-
ljósinu og hins vegar sé það fólk 
sem gengur langt í að öðlast þá 
virðingu og athygli sem það telur 
sig eiga skilið. „Það er einnig 
áhugavert að skoða hversu oft 
þessi hópur notar fyrstu persónu-
fornöfn eins og ég, mig og mér,“ 
segir Carpenter.   

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 
gerð hefur verið rannsókn á sjálf-
hverfum Facebook-notendum. 
Rannsókn sem gerð var í York-
háskóla í Kanada árið 2010 leiddi 
í ljós mismunandi hegðun karla og 

kvenna á Facebook. Kom í ljós að 
karlar hafa tilhneigingu til að aug-
lýsa sig í „um mig“ dálkinum en 
konur nota frekar áberandi mynd-
ir til að láta taka eftir sér. 

Ragna B. Garðarsdóttir, lekt-
or við sálfræðideild Háskóla 
Íslands, segir að niðurstöðurn-
ar komi sér ekki á óvart. „Fólk 
sem er sjálfhverft í raunheimi er 
alveg jafn líklegt til að vera sjálf-
hverft á vefnum,“ segir hún. Hún 
segist ekki vita til þess að svip-
aðar rannsóknir hafi verið gerðar 
við HÍ. „Það ætti kannski frekar 
að rannsaka það hvort Facebook 
auki í raun samskipti milli fólks, 
eða hvort fólk verði ef til vill 
meira einmana á að nota Face-
book,“ segir Rakel B. Garðars-
dóttir.   - sþ 

Sívirkni á Facebook 
merki um sjálfhverfu 
Facebook-notendur sem merkja reglulega sjálfa sig inn á myndir og uppfæra oft 
stöðu sína á Facebook eru sjálfhverfari en aðrir. Þetta eru niðurstöður banda-
rískrar rannsóknar. Þeir sem eiga marga vini eru sjálfhverfari en þeir vinafáu.  

MALÍ, AP Amadou Toumani Toure, forseti Malí, 
komst heilu og höldnu undan þegar herinn í land-
inu gerði þar valdarán í fyrrinótt. Herinn tók á sitt 
vald helstu valdastofnanir landsins. 

Stuttu síðar sáust hermenn bera sjónvarpstæki 
og önnur verðmæti út úr forsetahöllinni. Amadou 
Sanogo, leiðtogi valdaránsins, lýsti síðan yfir 
útgöngubanni í höfuðborginni Bamako.

Malí er eitt af fáum Afríkuríkjum sem hafa 
nokkuð langa lýðræðishefð. Forsetakosningar áttu 
að verða í næsta mánuði en vaxandi óþolinmæði 
hefur gætt innan hersins gagnvart forsetanum, 
sem hefur ríkt í tæplega tvö fimm ára kjörtímabil. 

Einkum hefur hernum ekki þótt forsetinn og 
stjórn hans hafa útvegað hernum nógu öflugan 
vígbúnað gegn uppreisnarmönnum.

Túaregar eru forn hirðingaþjóð sem býr víða 
í löndum í norðanverðri Afríku. Síðan Malí fékk 
sjálfstæði árið 1960 hafa þeir af og til gert upp-
reisn, nú síðast í byrjun þessa árs.

Þessi nýjasta uppreisn hefur verið mun öflugri 
en oftast áður. Ástæðan er sú að túaregar frá Malí, 
sem höfðu verið í þjónustu Múammars Gaddafí 

í Líbíu, sneru heim vopnum hlaðnir eftir fall 
Gaddafís á síðasta ári og hafa verið drifkraftur 
uppreisnarinnar.  - gb

Hermenn í Malí fremja valdarán mánuði fyrir fyrirhugaðar forsetakosningar:

Herinn vildi fá öflugri vopn

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í 
gær Kristján Halldór Jensson, 31 árs höfuð-
paur skotárásarmálsins í Bryggjuhverf-
inu, í fjögurra ára fangelsi fyrir hættubrot. 
Tómas Pálsson Eyþórsson hlaut átján mán-
aða fangelsi fyrir að skipuleggja árásina með 
Kristjáni.

Kristján og Tómas fóru við þriðja mann 
að bílasölu í Bryggjuhverfinu 18. nóvember 
síðastliðinn til að hitta mann sem Tómas 
skuldaði peninga. Tómas hafði lofað Krist-
jáni greiðslu fyrir að hjálpa sér að losna við 
skuldina.

Kristján var vopnaður haglabyssu og 
þegar lánardrottinn Tómasar kom á staðinn 
skaut Kristján að bíl hans. Í kjölfarið upp-

hófst eftirför í vesturátt og á leiðinni hleypti 
Kristján af öðru skoti út um gluggann á bíl 
þeirra.

Niðurstaða dómsins er sú að árásin hafi 

ekki verið tilraun til manndráps, eins og 
aðallega var ákært fyrir. Helgast það meðal 
annars af því að lögreglurannsókn þykir 
ekki sanna að hleypt hafi verið af byssunni 
nógu nálægt bílnum til að bani hefði getað 
hlotist af.

Því er Kristján sakfelldur fyrir hættubrot 
og Tómas fyrir hlutdeild í því, enda þykir 
ljóst, þrátt fyrir neitun hans, að hann hafi 
vitað að Kristján bæri haglabyssu og hygðist 
nota hana.

Dómurinn segir að þriðji maðurinn, Axel 
Már Smith, hafi ekki vitað hvað til stæði og 
engan þátt tekið í árásinni. Hann er því sýkn-
aður en þó sektaður um sjötíu þúsund krónur 
fyrir að eiga kannabisefni.  - sh

Einn dæmdur í fjögurra ára fangelsi og annar í átján mánaða fangelsi fyrir skotárás í Bryggjuhverfinu:

Skotárásin telst ekki tilraun til manndráps

KRISTJÁN HALLDÓR 
JENSSON

TÓMAS PÁLSSON 
EYÞÓRSSON

AMADOU SANOGO Leiðtogi valdaránsins ávarpar íbúa landsins 
í sjónvarpi.  NORDICPHOTOS/AFP

Á FACEBOOK Nýleg bandarísk rannsókn leiðir í ljós að því fleiri vini sem fólk sækir sér 
á Facebook því líklegra er að það sé sjálfhverft í eðli sínu.  NORDICPHOTOS/GETTY

DÓMSMÁL Þrjú hundruð milljóna 
króna greiðsla Þreks ehf., fyrr-
verandi rekstrarfélags World 
Class, til Lauga 
ehf., núverandi 
rekstrarfélags, 
stendur óhögg-
uð samkvæmt 
dómi Héraðs-
dóms Reykja-
víkur í gær. 

Björn Leifs-
son í World 
Class stofnaði 
bæði félögin 
en Þrek er farið í þrot og taldi 
skiptastjóri þess að greiðslan 
hefði verið gjafagerningur.

Björn sagði greiðsluna vera 
hluta af skuldauppgjöri vegna 
húsnæðis World Class á Seltjarn-
arnesi, en 40 prósenta hlutur í því 
færðist formlega frá Laugum ehf. 
til Þreks ehf. með kaupsamningi í 
janúar 2008.

Skiptastjórinn taldi kaupsamn-
inginn hafa verið gerðan til mála-
mynda, enda hafi húsnæðið í raun 
allan tímann verið eign Þreks. 
Þetta telur dómurinn ósannað og 
sýknar því Laugar ehf.  - sh

Björn sýknaður í héraði:

300 milljóna 
greiðsla lögleg

BJÖRN LEIFSSON 

Skipverjinn sem lést í vinnu-
slysi um borð í togaranum 
Sigurbjörgu ÓF 1 í Ísafjarð-
ardjúpi á miðvikudag hét Jón 
Haukur Njálsson. Hann var 24 
ára, búsettur á Ólafsfirði. Jón 
Haukur lætur eftir sig unn-
ustu og tvö börn.

Lést í vinnuslysi

BÓKMENNTIR Norska skáldkonan 
Merethe Lindstrøm hlaut bók-
menntaverðlaun Norðurlandaráðs 
2012 fyrir skáldsöguna Dager i 
stillhetens historie, en verðlaunin 
voru afhent við hátíðlega athöfn 
í Háskóla Íslands í gærkvöldi. 
Fjórtán rithöfundar voru til-
nefndir til verðlaunanna.

Merethe er tæplega fimm-
tug og gaf út fyrstu bók sína 
árið 1984. Smásagnasafn henn-
ar, Gjestene, sem kom út 2007, 
var tilnefnt til bókmenntaverð-
launanna árið 2008.  - shá

Bókmenntaverðlaun:

Merethe hlaut 
verðlaunin 2012

SAMFÉLAGSMÁL Það er ólíðandi að 
daglega láti ótal börn lífið vegna 
þess að þau höfðu ekki aðgang að 
hreinu vatni og bæði mikilvægt 
og mögulegt að koma í veg fyrir 
það, segir í tilkynningu frá UNI-
CEF á alþjóðlega vatnsdeginum 
sem var í gær. Gríðarlega góður 
árangur hefur náðst í að tryggja 
aðgang að vatni heiminum en enn 
er langt í land. 

Áætlað er að 783 milljón-
ir manna hafi ekki aðgang að 
hreinu vatni. Þá sýnir könnun 
sem gerð var í Afríku sunnan 
Sahara að vinnan við að sækja 
vatn lendir í mun meiri mæli á 
konum en körlum.  - bj

Alþjóðlegi vatnsdagurinn:

Ótal börn deyja 
vegna skorts

VERÐLAUNAHAFINN Norska skáldkonan 
Merethe Lindstrøm hlaut bókmennta-
verðlaun Norðurlandaráðs í gær. 

Actavis gerir áningarstað
Lyfjafyrirtækið Actavis vill fá leyfi 
Hafnarfjarðarbæjar til að útbúa 
áningar- og dvalarsvæði úr náttúru-
legum efnum á skógræktarspildu við 
Klifsholt. Skipulagsfulltrúi er jákvæður 
gagnvart erindinu en vill umsögn frá 
Skógræktarfélagi Hafnarfjarðar 

HAFNARFJÖRÐUR

Það er einnig áhuga-
vert að skoða hversu 
oft þessi hópur notar 

fyrstu persónufornöfn á borð 
við ég, mig og mér.

CHRIS CARPENTER 
PRÓFESSOR VIÐ WESTERN-ILLINOIS-HÁ-

SKÓLA



Lykill er nýr valkostur í fjármögnun bíla og atvinnutækja á hagstæðum kjörum, fyrir 
einstaklinga og fyrirtæki. Lykilstarfsmenn okkar hafa viðamikla reynslu á sínu sviði og 
veita viðskiptavinum ítarlegar upplýsingar um bestu fjármögnunarkostina, hverju sinni.  
Hafðu samband eða farðu á lykill.is – og nýr lykill gæti verið innan seilingar.

Lykill er hluti af MP banka Ármúli 13a Sími 540 1700 Lykill.is
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Djúpur mottumars
Af hverju mottusetti í mars rennur 25% af söluandvirði 

til Krabbameinsfélags Íslands

Sérfræðingar í bílum

Opnunartímmi verslunar:

Úrval af djúpum mottum í bíla 

Verð frá kr. 9.990-

FRAKKLAND Meira en 30 klukku-
stunda löngu umsátri lögreglunn-
ar um Mohammed Merah lauk í 
gærmorgun með innrás lögregl-
unnar í íbúð hans í Toulouse. Að 
loknum fimm mínútna skotbar-
daga lá Merah í valnum og flytja 
þurfti fimm lögreglumenn á 
sjúkrahús. Að minnsta kosti einn 
þeirra var þungt haldinn.

Claude Gueant, innanríkisráð-
herra frönsku stjórnarinnar, gaf 
fjölmiðlum ítarlega lýsingu á því 
sem fram fór. Hann sagði að lög-
reglan hefði byrjað á að kasta 
þremur sprengjum inn í íbúð-
ina og síðan farið inn fyrir, en 
þó gætilega af ótta við sprengju-
gildrur. 

Merah hefði verið í felum inni 
á baðherbergi en komið skyndi-
lega fram með vopn á lofti og 
skotið í gríð og erg. Gueant segir 
að Merah hafi síðan stokkið út 
gluggann og þá verið enn að 
skjóta úr byssu sinni.

Saksóknari lýsti því síðar yfir 
að Merah hefði látist af völdum 
byssuskots frá leyniskyttu, skot-
ið kom í höfuð hans þegar hann 
reyndi að stökkva út um baðher-
bergisgluggann.

Hann hefði verið í skotheldu 
vesti og á svölunum hefði fund-
ist búnaður til að búa til bensín-
sprengjur.

Umsátrið um íbúðina stóð í 32 
klukkustundir. 

Undanfarnar vikur hafði 
Merah myrt sjö manns, þar af 
þrjú börn, einn kennara þeirra 
og loks þrjá lögreglumenn. Þetta 
gerðist í þremur skotárásum.

Hann hafði sjálfur sagt tilefni 
árásanna vera þríþætt: búrku-
bannið í Frakklandi, þátttaka 
Frakka í hernaði í Afganistan og 
framferði Ísraela gagnvart Pal-
estínumönnum.

Frönsk sjónvarpsfréttakona, 
sem Merah hringdi í til að skýra 
frá tilgangi sínum í fyrrinótt, 
segir hann hafa verið afar róleg-
an og vel máli farinn. 

Franska lögreglan hefur lengi 
fylgst með Merah, sem var 23 
ára franskur ríkisborgari, ætt-

aður frá Alsír. Vitað var að hann 
ferðaðist til Pakistans og Afgan-
istans og sterkur grunur var um 
að hann hefði verið í tengslum við 
hryðjuverkasamtök.

Þrátt fyrir það vissi lögreglan 
þegar til kom ekkert hvar hann 
var niðurkominn fyrr en í fyrri-
nótt. Lögreglan hafði auk þess 
engan grun um að það væri hann 
sem stóð að morðtilræðunum 
undanfarnar vikur.

Í fjölmiðlum hefur gagnrýni 
beinst að lögreglunni vegna 
þessa, en Gueant innanríkisráð-
herra segir að ekki hafi verið 
hægt að handtaka Merah ein-
göngu vegna skoðana hans.  
 gudsteinn@frettabladid.is

Féll fyrir skoti leyniskyttu
Fimm sérsveitarmenn voru fluttir særðir á sjúkrahús eftir nokkurra mínútna skotbardaga við fjöldamorð-
ingjann í Toulouse. Franska lögreglan er gagnrýnd fyrir að hafa ekki fylgst betur með tilræðismanninum.

MIKILL VIÐBÚNAÐUR Fjölmennt lið sérsveitarmanna kemur frá vettvangi að lokinni 
innrásinni í íbúð fjöldamorðingjans.  NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Björn Bjarnason, fyrr-
verandi dómsmálaráðherra, þarf 
að fá undanþágu frá Hæstarétti 
til að fá að áfrýja dómi héraðs-
dóms í meiðyrðamáli Jóns Ásgeirs 
Jóhannessonar á hendur Birni. 
Sótt verður um leyfið eftir helgi 
segir Jón Magnússon, verjandi 
Björns.

Björn var í Héraðsdómi Reykja-
víkur dæmdur fyrir meiðyrði 
í garð Jóns Ásgeirs í bók sinni 
Rosabaugur yfir Íslandi. Hann 
var dæmdur til að greiða Jóni 
Ásgeiri 200 þúsund krónur í 

miskabætur 
og 200 þúsund 
til viðbótar til 
að birta dóm-
inn í fjölmiðl-
um. Þær upp-
hæðir eru langt 
undir viðmið-
um um þau mál 
sem heimilt er 
að áfrýja til 

Hæstaréttar.
Jón Magnússon segir að óskað 

verði eftir því að Hæstiréttur 
heimili Birni að áfrýja málinu þar 

sem fordæmisgildi þess sé mikið. 
Björn sé dæmdur þrátt fyrir að 
hann hafi leiðrétt ummæli sín og 
beðist afsökunar á þeim. Mikil-
vægt sé að Hæstiréttur skýri 
hvort leiðrétting og afsökunar-
beiðni hafi engin áhrif.

Þá telur Jón einnig að skera 
verði úr um það hvort æra opin-
berrar persónu á borð við Jón 
Ásgeir hafi sannarlega verið 
meidd með misritunum í bók 
Björns. Fremur óalgengt er að 
Hæstiréttur veiti undanþágu af 
þessu tagi.  - bj

Björn Bjarnason þarf leyfi Hæstaréttar til að áfrýja meiðyrðamáli Jóns Ásgeirs: 

Telur fordæmisgildi dóms mikið

BJÖRN BJARNASON

Áhrif á kosningabaráttuna
Mánuður er til forsetakosninga í Frakklandi og 
margt bendir til þess að voðaverk Mohammeds 

Merah séu strax farin að hafa 
áhrif á þær. 

Nicolas Sarkozy forseti 
hefur ekki þótt líklegur til 
sigurs samkvæmt skoðana-
könnunum undanfarið, en 
hann gæti grætt á því að hafa 
á síðustu vikum lagt aukna 
áherslu á harðari stefnu gagn-
vart útlendingum og flótta-
mönnum. Francois Hollande, 
forsetaefni Sósíalistaflokksins, 
gæti á hinn bóginn glatað 
forskoti sínu fyrir það að hafa 
aldrei gert þjóðaröryggismál 

að forgangsatriði í kosningabaráttunni.
Þá nota franskir þjóðernissinnar sér þennan 

atburð óspart og segja engan lengur þurfa að 
velkjast í vafa um að ógn stafi af múslimum: „Í tíu 
ár hef ég verið að gagnrýna íslamista,“ sagði Marine 
Le Pen, forsetaefni Þjóðernisfylkingarinnar, „og 
ég segi það einu sinni enn: Við vanmetum þessa 
hættu.“ 

NICOLAS SARKOZY  
Gæti staðið betur 
að vígi.
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HLÝINDI  verða 
á landinu næstu 
daga og milt jafn-
vel fram á þriðju-
dag. Hæstur verður 
hitinn í dag vænt-
anlega á Austur-
landi, allt að 13-14 
stig, en svipaður 
hiti verður líklega 
nokkuð víða inn til 
landsins vestan- 
og norðanlands á 
morgun.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

MANNRÉTTINDI Tónlistarmenn sem 
staðið hafa fyrir friðsömum mót-
mælum í Aserbaídsjan undanfar-
ið hafa verið barðir og fangelsað-
ir. Tveir tónlistarmenn hafa verið 
í haldi frá 17. mars án aðkomu 
dómstóla fyrir móðgandi ummæli 
um látna móður forseta landsins.

Íslandsdeild Amnesty Inter-
national segir í yfirlýsingu að 
kaldhæðnislegt sé að þessi mann-
réttindabrot séu framin einungis 
tveimur mánuðum áður en Euro-
vision-keppnin verður haldin í 
landinu.  - bj

Mótmæli í Aserbaídsjan:

Tónlistarmenn 
í haldi án dóms

BANDARÍKIN, AP Mitt Romney er 
kominn langleiðina að því að 
tryggja sér 
útnefningu 
Repúblikana-
flokksins fyrir 
forsetakosn-
ingarnar í 
Bandaríkjun-
um í nóvember 
næstkomandi. 
Forvali er nú 
lokið í helmingi 
ríkjanna.

Slagur repúblikana hefur 
verið afar langur og óvæginn, 
en Romney hefur smátt og smátt 
verið að bæta við sig kjörmönn-
um á flokksþingið í ágúst. Þar 
verður frambjóðandi flokks-
ins útnefndur til að takast á við 
Barack Obama forseta.

Romney er kominn með 563 
kjörmenn, en þarf 1.144 til að 
tryggja sér útnefninguna.  - þj

Forval Repúblikanaflokksins:

Romney þokast 
nær sigrinum

SKIPULAGSMÁL Gerð hefur verið sú 
breyting á fyrirhuguðum fram-
kvæmdum við umferðareyjar og 
hringtorg á Dalvegi að lögreglan 
mun fá undanþágu til að beygja til 
vinstri þegar ekið er frá lögreglu-
stöðinni þar við götuna. 

Til stóð að loka þeirri leið fyrir 
allri umferð með eyju á milli 
akreina og beina ökutækjum norð-
ur eftir Dalvegi og að hringtorgi 
sem gert verður á næstu gatna-
mótum þar fyrir ofan. Það fyrir-
komulag hefði tafið lögregluna 
á leið í útköll í átt að Smáratorgi 
segir aðalvarðstjóri hjá lögregl-
unni. Öryggi fólks myndi þannig 
skerðast í þeim tilfellum þar sem 
hver sekúnda skipti máli.   - gar

Undanþága gerð á Dalvegi:

Geta beygt út 
af lögreglustöð

MITT ROMNEY

MOHAMMED 
MERAH Skaut 
meira en þrjátíu 
skotum úr byssu 
sinni. NORDICPHOTOS/AFP



Gildir til 25. mars á meðan birgðir endast.
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30%        

Hitið ofninn í 180°C. 
Setjið kjúklingana á plötu 
eða í eldfast mót og 
eldið í 60 mínútur.

Blandið öllu saman 
í skál og kælið þar 
til að kjúklingurinn 
er borinn fram.

Leysið þurrgerið og sykurinn upp í vatninu í stórri skál. 
Bætið saltinu og hveitinu saman við og hnoðið í höndunum 
í 5-7 mínútur eða í hrærivél á meðalstillingu í 2-4 mínútur. 
Leggið klút yfir skálina og látið standa í stofuhita í klst. 
Skerið deigið niður í 8-12 kúlur, eftir því hvað þið viljið hafa 
brauðið stórt, leggið klút yfir og látið standa í 20-30 mín. 
Fletjið deigið út, steikið við háan hita á pönnu í u.þ.b 2-3 
mín. á hvorri hlið. Hellið bráðnu smjörinu yfir brauðið áður 
en það er borið fram.
Sjá nánar á hagkaup.is og á facebook.com/hagkaup.

2 Tandoori kjúklingar EPLA OG MINTU RAITA
½ grænt epli, afhýtt, 
kjarnhreinsað og skorið 
í litla bita
2 msk söxuð fersk minta
½ -1 tsk chili-flögur
1 dós sýrður rjómi
200 ml AB-mjólk
Salt og nýmalaður pipar

NAAN BRAUÐ
1 tsk þurrger
250 ml volgt vatn
1 ½ msk sykur
½-1 tsk salt
600 g hveiti
100 g bráðið smjör

TANDOORI KJÚKLINGUR MEÐ KÓKOSHRÍSGRJÓNUM, EPLA OG MINTU RAITA 
OG NAAN BRAUÐI fyrir 4 að hætti Rikku

2.449kr/kg.

Verð áður 3.498.-

TILBOÐ

1.679kr/kg.

Verð áður 2.098 .-

TILBOÐ

2.283kr/kg.

Verð áður 2.854.-

TILBOÐ

699kr/kg.

Verð áður 998.-

TILBOÐ

749kr/kg.

TANDOORI
KJÚKLINGUR

Verð áður 998.- 

UPPSKRIFT

4% fita

Lifðu vel máltíð er  
bragðmikil og gómsæt, 
unnin úr fersku íslensku 
hráefni og án viðbætts 

sykurs.
SAFAR SÚPUR KJÖTRÉTTIR KJÖTRÉTTIRVEFJUR

Kjúklingaleggir
ferskir

Kjúklingabringur
ferskar

Ungnautahakk
4% fita

Piparsteik

219kr/stk.

SPELTFITNESS &
HAFRAFITNESS

139kr/pk.

MARYLAND
KEX

299kr/stk.

PRESSAÐUR
100% SAFI

TILBOÐ

299kr/stk.

HEILKORNABRAUÐ

Verð áður 449.-

TILBOÐ

399kr/stk.

EPLALENGJA

Verð áður 649.-

TILBOÐ

799kr/Pk.

PEPSI & PEPSI MAX
4 Í PK 2 LÍTRA 

Verð áður 899.- PÁSKAEGG

Í MIKLU ÚRVALI

NÝTT
SÆLKERABLÖNDUR 

FRÁ TE & KAFFI

Indverskt 
   ævintýri

GEETA‘S 
MANGO 
CHUTNEY
snilld með
indverskum
mat.

Risaegg frá Nóa 
er 1,4 kg
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Glæný Bláskel
frá Stykkishólmi 

OPIÐ LAUGARDAGA 10-15.00

HUMAR 
2.000 kr.kg

FERSKUR TÚNFISKUR
690 kr. pr. 100 gr.

3.990 kr.kg

HUMAR Stærð 18-24

Lloret de Mar á Costa Brava er nýr áfangastaður Express ferða 

á Spáni. Lloret de Mar er heillandi strandbær sem býður upp á 

frábæra og fjölskylduvæna afþreyingu; skemmtigarða, köfun, 

sólarstrendur, golfvelli og barnvæn leiksvæði. 

Allar nánari upplýsingar á www.expressferdir.is

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 1 barn, 2–11 ára. Flogið út 4. júní. 
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna frá 92.600 kr.

F
í
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o

n
/

S
Í

A

expressferdir.is 
5 900 100

Sólarferðir

Verð á mann
í 7 daga, hálft 
fæði, frá:

Guitart Central Park Silver

84.950 kr.

Costa Brava
4, 7, 10, 11 OG 14 DAGA FERÐIR Í BOÐI

SPÁNN

STJÓRNSÝSLA Fjármálaeftirlitið 
(FME) hefur lokið rannsóknum á 
149 málum tengdum bankahruninu 
en alls hefur FME tekið 191 mál 
til rannsóknar. Stefnt er að því 
að rannsóknum á öllum málunum 
verði lokið í árslok. Þetta er meðal 
þess sem kemur fram í fyrsta ein-
taki Fjármála, nýs vefrits FME.

Í ritinu er að finna grein um 
rannsóknir FME á aðdraganda 
bankahrunsins. Þar segir að stuttu 
eftir hrun hafi sérstakur rannsókn-
arhópur verið settur á laggirnar 
innan FME til að sinna eingöngu 
rannsóknum tengdum hruninu. 

Hafi rannsóknirnar síðan aukist að 
umfangi og nú eru tveir rannsókn-
arhópar að störfum sem í starfa 
samtals fjórtán manns.

Þá kemur fram í ritinu að þau 
lögbrot sem rannsakendur hafa 
hnotið um ná yfir nánast alla flokka 
meintra efnahagsbrota. Þau brot 
sem kærð hafi verið til embætt-
is sérstaks saksóknara séu eink-
um brot sem varða meinta mark-
aðsmisnotkun og innherjasvik. Þá 
hefur FME jafnframt kært brot 
á lögum um fjármálafyrirtæki, 
lögum um starfsemi lífeyrissjóða 
og lögum um vátryggingafélög. - mþl

Fjármálaeftirlitið stefnir að því að ljúka hrunrannsóknum fyrir lok þessa árs:

FME hefur lokið rannsókn 149 mála
Rannsóknir FME

Yfirlit yfir málalok
Kæra send til viðeigandi stofnunar 53
Vísun til sérstaks saksóknara 33
Stjórnvaldssekt 3
Máli lokið án frekari aðgerða 60
Samtals 149

Viðurlagamál hjá FME
Markaðsmisnotkun 12
Innherjasvik 12
Umboðssvik 36
Brot á lögum um hlutafélög 8
Brot á lögum um starfsemi lífeyrissj. 8
Önnur brot  24

VIÐSKIPTI Verklagsreglum Seðla-
banka Íslands var ekki fylgt 
þegar bankinn lánaði Kaupþingi 
5,3 milljarða evra 6. nóvember 
2008. Þá var ekki kannað hver 
staða Seðlabankans væri varð-
andi fullnustu á veðinu, en Kaup-
þing setti fram veð í danska FIH-
bankanum. Þetta kemur fram 
í svari Seðlabankans við fyrir-
spurn Helga Hjörvar, formanns 
efnahags- og viðskiptanefndar.

Í svarinu segir að lántöku 
Kaupþings hafi borið brátt að og 
því hafi ekki reynst tími til að 
kanna veðið eða fara eftir verk-
lagsreglum.

„Aðstæður þann 6. október 
voru með þeim hætti að enginn 
tími var til að fylgja verklags-
reglum formlega eftir. Öll með-
ferð málsins og ákvarðanataka 
var hjá æðstu stjórn bankans. 
Öll áhersla var lögð á að tryggja 
réttar stöðu Seðlabankans með 
því að veðsetning tækist.“

Lánið var veitt til að vinna bug 
á lausafjárerfiðleikum Kaup-
þings, en það átti að greiðast fjór-
um dögum síðar. Það bar 9,4 pró-
senta nafnvexti. Ekki var gengið 
frá skriflegum lánasamningi á 
þeim degi sem lánið var veitt.

Seðlabankinn telur í svari sínu 
ólíklegt að FIH-bankinn hefði 
veitt aðgang að lánasamningum 
sínum vegna trúnaðar við við-
skiptavini.

Danski bankinn var seldur 
haustið 2010. Hluti kaupverðsins, 
1,9 milljarðar danskra króna, var 
greiddur við söluna en afgang-
inn átti að greiða á fjórum árum. 
Upphæðin verður þó leiðrétt  með 
tilliti til þess taps sem FIH verð-

ur fyrir vegna eigna á efnahags-
reikningi bankans á tímabilinu.

Helgi Hjörvar spyr Seðla-

bankann að því hvort ekki sé 
óvíst um endurheimtur á helm-
ingi lánsfjárhæðarinnar og fjár-
magnskostnaðar og líkur séu á að 
umtalsverður hluti þess geti tap-
ast. Í svari Seðlabanka Íslands 
segir:

„Talsverð óvissa ríkir um end-
urheimtur á seljandaláni („Earn-
out-agreement“) sem veitt var við 
sölu á hlutafé FIH-bankans ekki 
síst í ljósi ástands á alþjóðlegum 
fjármálamörkuðum og efnahags-
lífi Danmerkur. Það verður ekki 
fyrr en á árinu 2016 sem endan-
lega getur legið fyrir hvert verð-
mæti seljendalánsins verður. 
Miðað við núverandi stöðu eru 
líkur á að hluti þess muni tapast.“

 kolbeinn@frettabladid.is

Seðlabankinn fylgdi 
ekki verklagsreglum
Seðlabanki Íslands viðurkennir að líklega verði tap á lánveitingum til Kaup-
þings. Verklagsreglum var ekki fylgt varðandi lánið og staða bankans varðandi 
fullnustu á veðum var ekki könnuð. Bankinn segir tímaleysi ástæðu þessa.

ÆÐSTA STJÓRNIN Öll meðferð og ákvarðanataka varðandi lán Seðlabanka Íslands til 
Kaupþings var hjá æðstu stjórn bankans. Verklagsreglum var ekki fylgt. Bankastjór-
arnir þrír, Davíð Oddsson, Eiríkur Guðnason og Ingimundur Friðriksson, kynna hér 
ákvörðun um stýrivexti ásamt Arnóri Hannibalssyni, núverandi aðstoðarbankastjóra 
Seðlabankans.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Samráð við Geir
Ekki var gerð sérstök bankastjórn-
arsamþykkt um lánveitinguna til 
Kaupþings. Í svari Seðlabankans 
kemur fram að öll meðferð máls-
ins og ákvarðanataka hafi verið hjá 
æðstu stjórn bankans. Þar kemur 
einnig fram að í Seðlabankanum 
er til upptaka af símtali formanns 
bankastjórnarinnar, Davíðs Odds-
sonar, við þáverandi forsætisráð-
herra, Geir H. Haarde. Þeir höfðu 
samráð um lánveitinguna.

SKIPULAGSMÁL Félagið FM-hús ehf. sem á íbúða-
blokkina Skipalón 10 til 14 fær ekki fellda niður 
kvöð sem er á húsinu og öðrum fjölbýlishúsum í 
næsta nágrenni í Skipalóni um að íbúar á svæðinu 
séu fimmtíu ára eða eldri.

Erindi FM-húsa var tekið fyrir í skipulags- og 
byggingaráði Hafnarfjarðar á þriðjudag. Fjöldi 
athugasemda barst frá íbúum til beggja handa við 
Skipalón 10.

„Íbúar benda á að þeir hafi keypt þessar eign-
ir meðal annars vegna þess að þeir óski að búa í 
rólegu umhverfi, þeir hafi greitt hærra verð fyrir 
eignir sínar vegna þess að þær þjónuðu hagsmunum 
50 ára og eldri,“ segir í samantekt skipulagssviðs 
um athugasemdirnar. Þeir telji breytinguna mundu 
valda þeim tjóni. „Íbúar telja ekki málefnalegar 
ástæður eða rök liggja fyrir breytingunni og að 
þeir munu fara fram á ógildingu og/eða skaðabætur 
verði hún samþykkt.“

FM-hús óskuðu eftir afléttingu kvaðarinnar þar 
sem sala íbúða til aldurshópsins yfir fimmtíu ára 
hafi verið „afskaplega þung eftir svokallað efna-
hagshrun,“ eins og segir í umsókn félagsins. Bene-
dikt Steingrímsson hjá FM húsum segir að við þessa 

afgreiðslu verði látið sitja. „Við ruggum ekki þess-
um báti meira,“ segir Benedikt.  - gar

Erfiðlega sagt ganga eftir hrun að selja íbúðir eyrnamerktar fimmtíu ára og eldri:

Kvöð um 50 ára aldursmark óbreytt 

SKIPALÓN Verktakinn vildi fá að selja ysta stiganginn með 
minnstu íbúðunum á almennum markaði en nágrannarnr vilja 
að 50 ára aldursmark standi. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

VIÐSKIPTI Stoðir munu byrja að 
selja bréf sín í TM á allra næstu 
dögum. Þetta kom fram á aðal-
fundi TM í gær. 

Hagnaður TM í fyrra nam 3,4 
milljörðum samkvæmt ársreikn-
ingi. Þar af voru 2,4 milljarðar 
vegna hækkunar á gangvirði 
fjárfestingareigna.

Heildareignir TM í árslok 
2011 voru 29 milljarðar króna 
og á sama tíma námu skuldirn-
ar sautján milljörðum. Eigið fé 
félagsins nam 12,2 milljörðum 
króna.  - jhh

3,4 milljarða hagnaður TM:

Stoðir selja TM 
á næstu dögum

Ert þú sátt(ur) við að Íslending-
ar hafi fjármagnað byggingu 
spítala í Malaví?
JÁ 58,0%
NEI 42,0%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er það þín tilfinning að dregið 
hafi úr einelti á Íslandi?

Segðu skoðun þína á visir.is

KJÖRKASSINN



jört framtíð Björt framtíð Björt framt
framtíð Björt framtíð Björt framtíð Bj

ramtíð Björt framtíð Bjarta framtíð Bj
jört framtíð Bjarta framtíð Björt framt
framtíð Bjarta framtíð Bjarta framtíð 

Björt framtíð Bjarta framtíð Björt fram
framtíð Bjarta framtíð Bjarta framtíð

www.sonycenter.is

www.sonycenter.is

Sony Center 
Verslun Nýherja Borgartúni
569 7700

SONY VAIO GÆÐI!
VPC-SB4L1E

EIN MEÐ ÖLLU! VPC-EH3H1E

ATVINNUMANNAGÆÐI Í VASASTÆRÐ! 
NEX-5NKS

HLJÓMTÆKI FYRIR IPOD OG CD 
CMT-CX5IPW

KRAFTMIKIL HEYRNATÓL  MDR-ZX300B

FRÁBÆR DOKKA FYRIR IPOD 
OG IPHONE  ICF-DS15IBP

GLÆSILEG GÆÐAVÉL VPC-EH3Z1E GÓÐ PANORAMA VÉL DSC-W530VELDU ÞINN LIT VPC-CA4S1E

 Intel Core i3 örgjörvi
 Hágæða 13,3”Flat LED skjár
 4GB innra minni, 640GB diskur
 Baklýst lyklaborð
 Smíðuð úr magnesium og áli
 Þyngd aðeins 1.7 kg. með rafhlöðu
 Allt að 7 klst. rafhlöðuending
 Playstation 3 samhæfing

Verð 179.990.- 

 Intel Core i3 örgjörvi
 Hágæða 15,5”Flat LED skjár
 4GB innra minni, 500GB diskur

Verð 139.990.- 

 16,1 megapixla Exmor myndflaga
 KIT 18-55mm linsa fylgir

Tilboð 129.990.- Verð áður 149.990.-

 40W. Tónjafnari; Rock, Pop, Vocal, Flat
 Til í svörtu og hvítu

Tilboð 49.990.- Verð áður 59.990.-

 Fyrir Ipod, Walkman og önnur hljómtæki
 30mm hátalarar

Verð 9.990.- 
 Innbyggt útvarp og vekjari
 USB tengi 

Verð 24.990.- 

 Intel Core i5 örgjörvi
 Hágæða 15,5”Flat LED skjár
 4GB innra minni, 640GB diskur, Blu-Ray drif

Verð 179.990.- 

 14,1 megapixlar
 2,7” LCD skjár
 Sweep Panorama

Verð 27.990.- 

 Intel Core i3 örgjörvi
 Hágæða 14”Flat LED skjár
 4GB innra minni, 640GB diskur

Verð 169.990.- 

4GB 
minniskort fylgir 
öllum myndavélum

20% 
afsláttur af 
öllum Sony 
heyrnatólum!

HLJÓMTÆKI FYRIR IPOD OG CD

Verð 169.990.

SONY CENTER 
ER FLUTT 
Í VERSLUN NÝHERJA
í BORGARTÚNI!

Sparaðu 10.000.-

ÐI!

vi

Mikið úrval 
fermingargjafa 
í Sony Center 
Borgartúni

129.990-
Tilboð

4GB minniskort 
fylgir

Sp

49.990-
Tilboð

Björt framtíð með Sony!
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 alla sunnudaga klukkan 16. Njótið vel

Hemmi Gunn – og svaraðu nú!
Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 

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

                                 

Safnaðu mottu og áheitum á www.mottumars.is
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HJÓLABÚÐIN FAXAFENI 
S: 5200 200 

VORIÐ 
ER AÐ KOMA

www.gáp.is

Full búð af nýjum Mongoose alvöru hjólum 
Eldri gerðir á 20-30% afslætti og öll ný hjól 
með 10% afslætti

Alvöru Mongoose Fjallahjól 

Álstell - Shimano gírar og dempari

VORTILBOÐ

20” kr. 39.900 fyrir 6-8 ára 

24” kr. 45.900 fyrir 8-11 ára

alvöru hjól

HJÓL FYRIR ALLA 

FJÖLSKYLDUNA

FRÁBÆR TILBOÐ Á ELDRI 

ÁRGERÐUM AF HJÓLUM

20% AFSLÁTTUR AF 

AUKABÚNAÐI Á HJÓL

59.995

70.995

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur felldi í gær úr gildi ákvörðun 
úrskurðarnefndar samkeppnismála 
í olíusamráðsmálinu svokallaða. 
Samkvæmt dómnum skal íslenska 
ríkið endurgreiða olíufélögunum 
sektargreiðslur upp á samtals 1,5 
milljarða króna. Samkeppniseftir-
litið hyggst áfrýja til Hæstaréttar.

Í dómnum er ekki gerð athuga-
semd við þá niðurstöðu að olíufélög-
in Esso (Ker hf.), Olís og Skeljungur 
hafi staðið fyrir ólöglegu samráði 
enda hafi Hæstiréttur áður stað-
fest þá niðurstöðu. Hins vegar hafi 
svo miklir annmarkar verið á með-
ferð samráðsmálsins að fella verði 
úr gildi úrskurð áfrýjunarnefndar 
samkeppnismála um að leggja sekt 
á félögin.

Byggðu stefnendur aðalkröfu 
sína á því annars vegar að óheim-
ilt hefði verið að rannsaka málið á 
sama tíma af hálfu samkeppnis-
yfirvalda og lögreglu. Og hins 
vegar að réttur olíufélaganna til 

að veita andmæli hefði ekki verið 
virtur.

Eins og áður sagði ber ríkissjóði 
að endurgreiða sektargreiðslur 
olíufélaganna. Hins vegar hafnaði 
héraðsdómur kröfu þeirra um að 
vextir legðust ofan á endurgreiðsl-
urnar og að málskostnaður yrði 
greiddur úr ríkissjóði.

Olíusamráðsmálið fór í raun af 
stað í desember árið 2001 þegar 
Samkeppniseftirlitið gerði húsleit 
hjá olíufélögunum vegna gruns um 
samráð. Leiddi rannsókn í ljós að 
skipulagt samráð þeirra stóð óslit-
ið frá árinu 1993 hið minnsta og til 
ársloka 2001. Í október árið 2004 
komst samkeppnisráð því að þeirri 
niðurstöðu að félögin hefðu gerst 
sek um alvarleg brot á samkeppnis-
lögum. Snerist samráðið um verð-
lagningu og gerð tilboða auk þess 
sem félögin voru talin hafa skipt 
með sér markaðnum fyrir olíuvör-
ur.

Olíufélögin áfrýjuðu úrskurði 

samkeppnisráðs en áfrýjunar-
nefnd samkeppnismála staðfesti 
niðurstöðuna í ársbyrjun 2005. Í 
kjölfarið greiddu félögin sektina, 
með fyrirvara um lögmæti hennar, 
og stefndu ríkinu og samkeppnis-
yfirvöldum. Nú sjö árum síðar er 
loks fallinn dómur í því máli en 
það hefur tafist mikið, meðal ann-
ars vegna þeirrar kröfu olíufélag-
anna að dómskvaddir matsmenn 
myndu meta forsendur sektarinn-
ar.

Í t i lkynningu frá Sam-
keppniseftirlitinu segir að 
samkeppnisyfir völd telji sem fyrr 
að rannsókn á máli olíufélaganna 
og málsmeðferðin öll hafi verið 
vönduð og réttinda málsaðila 
hafi verið gætt í hvívetna. Því sé 
ekki unnt að fallast á þá forsendu 
dómsins að ágallar hafi verið á 
málsmeðferð vegna þess að and-
mælaréttar hafi ekki verið gætt. 
Dómnum verði því áfrýjað til 
Hæstaréttar. magnusl@frettabladid.is

Sekt vegna olíusam-
ráðsins felld úr gildi
Héraðsdómur Reykjavíkur komst í gær að þeirri niðurstöðu að svo miklir ann-
markar hefðu verið á meðferð olíusamráðsmálsins á stjórnsýslustigi að fella bæri 
sekt sem lögð var á olíufélögin úr gildi. Dómnum verður áfrýjað til Hæstaréttar.

OLÍUFÉLÖGIN Fram kemur í dómnum að þegar liggur fyrir að olíufélögin stóðu fyrir ólögmætu samráði á árunum 1993 til 2001. 
Niðurfelling sektarinnar byggir á annmörkum á málsmeðferð.

SAMFÉLAGSMÁL Ingibjörg Jósefs-
dóttir, skólastjóri Hagaskóla, 
segir nauðsynlegt að allir skólar 
séu með einhvers konar einelt-
isáætlun. Eins og greint var frá í 
Fréttablaðinu í gær, hefur einelti 
í þeim skólum sem fylgja Olweus-
ar-áætluninni dregist saman um 
þriðjung.
,,Við völdum Olweusar-áætlunina 
og munum halda því áfram, því 
hún er mjög gott tæki til að vinna 
með,“ segir Ingibjörg. 

Einelti í Hagaskóla mældist 1,6 
prósent í síðustu könnun en 4,8 
prósent að meðaltali á landsvísu 

hjá krökkum í 5.-10. bekk grunn-
skóla. Niðurstöðurnar sýna einn-
ig að þeim nemendum sem líður 
illa eða mjög illa hefur fækkað 
úr rúmum 5 prósentum árið 2007 
í 3 prósent 2011. Nemendum sem 
segjast eiga einn eða enga vini í 

skólunum fer jafnframt fækkandi. 
Líðan nemenda við það að verða 
vitni að einelti var einnig könnuð. 
Þeim nemendum sem vorkenndu 
þolendum eineltis og vildu koma 
þeim til hjálpar fjölgaði úr 71 pró-
senti árið 2007 í 78 prósent 2011.

Ingibjörg segir að foreldrar 
séu nauðsynlegir í gott og öflugt 
skólastarf og að þeir sæki kynn-
ingarfundi í Hagaskóla mjög vel.

,,Olweus er eitt af því sem allt-
af er talað um á kynningarfundum 
og er samofið öllu skólastarfinu. 
Það er jafn sjálfsagt að fjalla um 
það og námsárangur.“  - sþ

Skólastjóri Hagaskóla segir nauðsynlegt að allir skólar vinni eftir eineltisáætlun:

Olweus er samofinn skólastarfinu
Við völdum 
Olweusar-áætlunina 

og munum halda því áfram 
því hún er mjög gott tæki …

INGIBJÖRG JÓSEFSDÓTTIR 
SKÓLASTJÓRI HAGASKÓLA
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kynningar í þingflokkum stjórnar-
flokkanna. Gerðar eru nokkrar 
breytingar á tillögu verkefna-
stjórnarinnar.

Þar ber hæst að allir þrír virkj-
anakostirnir í Þjórsá eru færðir úr 
nýtingarflokki og yfir í biðflokk, 
samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins. Þær herma að ætlunin 
sé að það verði um skamma hríð á 
meðan frekari gagna er aflað.

Ljóst er að röksemdir um aðra 
nýtingu, til dæmis hugmynd-
ir Orra Vigfússonar stjórnar-
formanns NASF, Verndarsjóðs 
villtra laxastofna, um að gera ána 
að umfangsmikilli laxveiðiá, hafa 
mikið að segja í því ferli.

Þá er, samkvæmt heimildum 

Fréttablaðsins, einnig fyrirhug-
að að flytja eftirfarandi svæði á 
hálendinu í biðflokk: Hágöngur I 
og II og Strokköldu. Þá mun einn-
ig vera fyrirhugað að Seltún, hluti 
Sveifluáss, fari í þann flokk, en 
það hefur ekki áhrif á nýtingu, 
þar sem ekki eru auðlindir á því 
litla svæði.

Einnig hefur verið deilt um 
Reykjanesið og þær raddir gerst 
háværar að verndun þar verði 
umfangsmeiri. Samkvæmt þess-
um tillögum munu svæði þar verða 
nýtt til virkjana. Með nokkurri 
einföldun má því segja að virkjað 
verði á Reykjanesi en beðið með 
ákvörðun um virkjanir í Þjórsá.

Þrettán ára ferli
Vinna við Rammaáætlun hófst 
vorið 1999 og hefur því staðið yfir 
í þrettán ár. Kostnaður við vinn-
una nemur rúmum milljarði króna. 

Líkt og áður segir hefur áætlunin 
verið lengi á lokametrunum, en 
nú lítur út fyrir að hún fari að sjá 
dagsins ljós.

Ætli ríkisstjórnin sér að klára 
málið á yfirstandandi þingi verður 
að leggja það fram fyrir 1. apríl, en 
þá rennur frestur fyrir ný þingmál 
út. Að öðrum kosti verður stjórnin 
að leita afbrigða til að málið komist 

á dagskrá og líkt og sást í tillögu 
um endurskoðun stjórnarskrár er 
ekki á vísan að róa í þeim efnum.

FRÉTTASKÝRING:  Rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða

Unnið er að því að tryggja 
þingmeirihluta fyrir 
Rammaáætlun um verndun 
og nýtingu náttúrusvæða. 
Áætlunin hefur verið 
afgreidd úr ríkisstjórn og 
er nú í þingflokkum stjórn-
arflokkanna. Tillögu verk-
efnisstjórnar er breytt og 
virkjanakostir færðir úr 
nýtingarflokki yfir í bið-
flokk. Unnið er að því að 
tryggja meirihluta málsins.

„Rammaáætlun er á lokametrun-
um,“ sagði Svandís Svavarsdóttir 
umhverfisráðherra í byrjun febrú-
ar. Þá var umsagnarferli um þings-
ályktunartillögu um áætlunina 
lokið og tillagan sjálf hafði verið 
boðuð í þinglega meðferð í janú-
ar. Lokametrarnir virðast nokkuð 
langir, því tillagan hefur ekki enn 
litið dagsins ljós.

Ástæða seinkunarinnar er tví-
þætt. Í fyrsta lagi hefur verið kall-
að eftir frekari gögnum varðandi 
ýmsa virkjunarkosti, nokkuð sem 
að var stefnt í ferlinu öllu. Alls 
bárust 225 umsagnir um málið.

Ekki síður mikilvæg skýring á 
töfinni er að reynt hefur verið að 
tryggja málinu meirihluta áður en 
það kemur fyrir þingið. Það hefur 
reynst þrautin þyngri.

Tryggja málið
Alls er tekin afstaða til 66 virkj-
anakosta í þessum öðrum áfanga 
áætlunarinnar. Þeir eru flokkaðir 
í þrjá flokka: verndar-, nýtingar- 
og biðflokk. Reynt hefur verið að 
tryggja sátt um þessa skiptingu 
áður en málið fer fyrir Alþingi á 
ný.

Ef það tekst ekki eru líkur á 
því að tekist verði á um einstaka 
kosti og það gæti hleypt málinu í 
uppnám. Eigi að klára áætlunina 
á þessu þingi er ljóst að trauðla 
gengur að deila um hvern og einn 
þessara 66 kosta. Þess vegna hefur 
verið reynt að ná sátt í stjórnar-
meirihlutanum um málið í heild 
sinni.

Líkt og sést hér til hliðar 
hefur þegar verið boðuð tillaga 
um breytingu á einstökum kost-
um. Ríkisstjórnin hefur því lagt 
áherslu á sátt um málið fyrir þing-
lega meðferð.

Þar hafa tekist á sjónarmið 
þeirra sem vilja aukna verndun í 
þágu náttúrunnar og þeirra sem 
vilja aukna nýtingu og beita rökum 
atvinnusköpunar.

Þjórsá í biðflokk
Ríkisstjórnin hefur afgreitt 
Rammaáætlunina og hún er nú til 

Tryggja meirihluta Rammaáætlunar

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

fjölpósti, 
blöðum, 
tímaritum, 
bréfum og 
vörum.

Okkar 
hlutverk 
er að 
dreifa

Vilja Búlandsvirkjun í nýtingarflokk
Nokkrir þingmenn í Suðurkjördæmi undirbúa nú þingsályktunartillögu um 
að Búlandsvirkjun verði færð yfir í nýtingarflokk. Suðurorka hefur farið fram 
á það og Björgvin G. Sigurðsson, þingmaður Samfylkingarinnar, hefur ritað 
greinar um málið í blöð. Virkjunin er sett í biðflokk í tillögu verkefnisstjórnar, 
en einu breytingarnar sem fyrir liggur að gera á málinu, áður en það verður 
lagt fram á Alþingi, er að færa fleiri kosti úr nýtingarflokki í biðflokk.

Áætluð stærð Búlandsvirkjunar er 150 megawött og áætluð framleiðslu-
geta 1000 gígawött. Virkjunin yrði í Skaftárhreppi og mundi auka tekjur 
sveitarfélagsins til muna.

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is
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Þjóðgarðurinn 
Snæfellsjökull

Geitland

Herdísarvík

Nýtingarflokkur
 4  Hvalárvirkjun
 5  Blönduveita
 61  Reykjanes
 62  Stóra-Sandvík
 63  Eldvörp
 64  Sandfell
 66  Sveifluháls
 69  Meitillinn
 70  Gráuhnúkar
 71  Hverahlíð
 97  Bjarnarflag
 98  Krafla I, stækkun
 99  Krafla II, 1. áfangi
 103  Krafla II, 2. áfangi
 102  Þeistareykir
 101  Þeistareykir, vestursvæði

 Biðflokkur
 29  Hvammsvirkjun
 30  Holtavirkjun2
 31  Urriðafossvirkjun
 91  Hágönguvirkjun, 1. áfangi
 104  Hágönguvirkjun, 2. áfangi
 26  Strokkölduvirkjun*
 1  Kljáfossvirkjun
 2  Glámuvirkjun
 3  Skúfnavatnavirkjun
 6  Skatastaðavirkjun B
 7  Skatastaðavirkjun C

 8  Villinganesvirkjun3
 9  Fljótshnúksvirkjun
 10  Hrafnabjargavirkjun A
 11  Eyjadalsárvirkjun
 15  Hverfisfljótsvirkjun
 40  Búlandsvirkjun
 19  Hólmsárvirkjun við Einhyrning, án miðlunar
 21  Hólmsárvirkjun neðri við Atley
 39  Hagavatnsvirkjun
 34  Búðartunguvirkjun

 35  Haukholtsvirkjun
 36  Vörðufellsvirkjun
 37  Hestvatnsvirkjun
 38  Selfossvirkjun
 65  Trölladyngja
 67  Austurengjar
 73  Innstidalur
 75  Þverárdalur
 76  Ölfusdalur
 83  Hveravellir
 95  Hrúthálsar
 96  Fremrináma

 Verndarflokkur
 12  Arnardalsvirkjun
 13  Helmingsvirkjun4
 14  Djúpárvirkjun
 20  Hólmsárvirkjun við 

Einhyrning, með miðlun
 22  Markarfljótsvirkjun A
 23  Markarfljótsvirkjun B
 24  Tungnárlón
 25  Bjallavirkjun
 27  Norðlingaölduveita
 32  Gýgjarfossvirkjun
 33  Bláfellsvirkjun
 68  Brennisteinsfjöll
 74  Bitra
 77  Grændalur
 78  Geysir
 79  Hverabotn
 80  Neðri-Hveradalir
 81  Kisubotnar
 82  Þverfell
 100  Gjástykki

URRIÐAFOSS Fyrirhuguð virkjun við Urriðafoss fer í biðflokk ásamt tveimur öðrum virkjunum í Þjórsá. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

* Fyrstu sex svæðin færast úr nýtingar- í biðflokk.
Úr skýrslu verkefnastjórnar 
um rammaáætlun

NÝTINGAR-, VERNDAR- OG BIÐFLOKKUR

● Nýtingarflokkur
● Biðflokkur
● Verndarflokkur
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af hinu góða
Pop-up veitingastaðurinn Goodness fæddist á tískuvikunni í New York og sló algjörlega 
í gegn. Goodness er helgaður hollum, endurnærandi og ljúffengum mat með ríka áherslu 
á staðbundið hráefni. Hann skýtur upp kollinum á Íslandi í örfáa daga og á að sjálfsögðu 
heima á Satt, enda er Goodness 100% í takt við hugmyndafræði okkar. Elettra Wiedemann 
og matreiðslumeistarar Satt framreiða nýstárlegan fjögurra rétta matseðil í hádeginu og á 
kvöldin á meðan á HönnunarMars stendur.

fimmtudaginn 22. mars
föstudaginn 23. mars
laugardaginn 24. mars
sunnudaginn 25. mars

Nýr matseðill á hverjum degi.
Bókanir í síma 444 4050.

Elettra Wiedemann er stofnandi Goodness. Elettra er heimsfræg ofurfyrirsæta og andlit snyrtivörurisans Lancôme, líkt og móðir hennar, var áður, Isabella Rossellini. 
Hún er líka með meistara gráðu á sviði næringar og heilsu frá London School of Economics. Elettra kemur með Goodness til okkar á Satt á HönnunarMars. Hópar geta 
pantað hádegis- eða kvöldverð í sér sal og fengið með matnum frábæran fyrirlestur Elettru um Goodness, tískuheiminn, baráttu hennar fyrir innleiðingu heilbrigðari 
lifnaðarhátta og góðgerðarstörf.

Goodness poppar upp

SATT KYNNIR SPENNANDI MATARVIÐBURÐ
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Föstudagsviðtaliðföstudagur Emmanuel Hindovei Tommy, framkvæmdastjóri Rauða krossins í Síerra Leóne

Ég vona 
að ein-
hvern dag-
inn verði 
mitt land í 
stakk búið 
til þess 
að hjálpa 
öðrum í 
neyð. 

Þ
egar stríðið náði hámarki 
hafði Rauði krossinn 
aðgerðateymi á mörgum 
stöðum. Í lok bardaga 
fóru teymin inn í þorpin 
og sóttu slasaða og látna,“ 

segir Emmanuel Hindovei Tommy, 
framkvæmdastjóri Rauða krossins 
í Síerra Leóne, einu fátækasta ríki 
heims. 

Tommy var að ljúka háskólanámi 
sem kennari þegar borgarastyrjöld 
braust út í heimalandi hans árið 1991. 
Hann hóf störf fyrir Rauða krossinn í 
stríðinu og hefur verið þar allar götur 
síðan, þótt það hafi aldrei verið ætl-
unin. Hann segist hafa séð gildi þeirr-
ar vinnu sem Rauði krossinn vinnur 
en samtökin hafa gegnt mikilvægu 
hlutverki í endurreisninni í landinu. 
Tommy mun í dag halda fyrirlestur 
á málþinginu Endurreisn eftir átök 
og hamfarir sem fer fram í Öskju í 
Háskóla Íslands eftir hádegi. 

 Í upphafi stríðsins hafði Rauði 
krossinn komið upp flóttamannabúð-
um, bæði fyrir þá sem þurftu að yfir-
gefa heimili sín innanlands en einnig 
þá fjölmörgu flóttamenn sem höfðu 
flúið borgarastyrjöldina í Líberíu. 
Stríðið breiddist fljótt út og var háð í 
öllu landinu innan skamms tíma. „Á 
þessum tíma voru allir innviðir lands-
ins ónýtir. Rauði krossinn og aðrir 
voru í því að veita neyðaraðstoð, mat 
og heilbrigðisþjónustu. Þegar svo leið 
að lokum stríðsins kom í ljós að það 
voru mörg önnur vandamál sem þjóðin 
þurfti að taka á,“ segir Tommy. Í kjöl-
farið var haldin stór ráðstefna í Kan-
ada um stríðið og eftirmála þess. 

Börn niður í níu ára börðust
„Um stríðið hefur verið sagt að 45 
þúsund manns hafi tekið beinan þátt 
í átökunum. Meira en helmingurinn 
af því var ungt fólk, allt niður í níu 
ára gömul börn. Börnin soguðust inn 
í stríðið, mörgum þeirra var rænt af 
stríðandi fylkingum og þau frömdu ein-
hver mestu grimmdarverkin.“ Barna-
hermenn voru í miklu magni notaðir í 
stríðinu og ungum stúlkum var rænt 
og þeim haldið sem kynlífsambáttum, 
svokölluðum frumskógareiginkonum.

„Í lok stríðsins, frá 2000 til 2002, 
skapaðist mikill vandi við það að 
aflétta hernaðarástandi, afvopna fólk 
og koma því inn í þorpssamfélög sín 
á ný. Risavaxin vandamál tengdust 
unga fólkinu, barnahermenn pössuðu 
ekki inn í herinn þótt þeir hefðu feng-
ið þjálfun. Mörg börnin höfðu enga 
grunnmenntun. Svo voru frumskógar-
eiginkonurnar. Ungu stúlkurnar höfðu 
í lok stríðsins margar hverjar eignast 
börn, og jafnvel þótt þær væru barn-
lausar voru þær ekki velkomnar aftur 
í þorpin. Fjölmörg börn gátu ekki snúið 
aftur í þorpin, í samfélögin, vegna 
ódæðisverkanna sem þau frömdu. Þau 
voru öll brennimerkt af stríðinu og 
enginn vildi þau aftur.“ 

Opnuðu athvörf fyrir börn í vanda
Rauði krossinn beindi sjónum sínum að 
þessum vandamálum. „Við sáum þessi 
börn ekki sem glæpamenn heldur sem 
fórnarlömb stríðsins. Við tókum þann 
pól í hæðina að ef við vildum endur-
hæfingu samfélagsins, til þess að festa 
friðinn í sessi, þá yrði að endurhæfa 
allt líf fólks og sérstaklega ungs fólks.“ 
Rauði krossinn opnaði athvörf fyrir 
börn á nokkrum stöðum í landinu, það 
fyrsta í Waterloo-héraði í byrjun árs 
2001. Í athvörfin komu börn sem ekki 
gengu í skóla, höfðu aldrei gert það eða 
höfðu neyðst til að hætta. Mörg þeirra 
höfðu misst foreldra sína, orðið við-
skila við fjölskylduna eða verið útskúf-
uð. Þá áttu mörg þeirra við mikil sál-
ræn vandamál að stríða. 

„Flestir skólarnir voru líka eyðilagð-
ir í stríðinu. Börnin koma inn og þar 
höfum við sálrænan stuðning frá ráð-
gjöfum. Þá fá þau grunnmenntun, við 
kennum þeim að lesa, skrifa og reikna 
og á sama tíma veitum við starfsþjálf-
un. Reynt er að hjálpa þeim að öðlast 
sess í samfélaginu og einnig er unnið 

með þorpssamfélögunum til að börn-
in geti snúið þangað og þeim verði vel 
tekið.“ Börnin velja sér líka iðn, svo 
sem klæðskerasaum, smíði, múrverk, 
hárgreiðslu og fleira, sem þau fá þjálf-
un í og tæki til að stunda. Um átta þús-
und börn hafa komið í þessi athvörf og 
lokið tíu mánaða þjálfun. „Verkefnið 
hefur skilað góðum árangri og níutíu 
prósent þeirra sem koma inn klára 
námið og hefja nýtt líf. Við fylgjum 
þeim eftir í hálft ár til að sjá hversu 
vel þau aðlagast.“ 

Fátæktin stærsta vandamálið
Tommy sér fyrir sér að athvörfin haldi 
áfram í einhvern tíma. „Sannleikur-
inn er sá að fyrir þróunarland sem er 
að vinna sig út úr stríði þá er stærsta 
vandamálið okkar fátækt. Atvinnuleysi 
ungs fólks er líka ennþá vandamál. 
Athvörfin munu því halda áfram og 
við sjáum þau sem stóran þátt í því að 
veita ungu fólki framtíð. Auk þess að 
hjálpa unga fólkinu er þetta líka leið til 
að viðhalda friði. Ef unga fólkið fengi 
ekki hjálp væri vel mögulegt að félags-
legu vandamálin ykjust og það myndi á 
endanum leiða til meira ofbeldis á ný.“ 

Langt frá því að vera þróað land
Tommy segir landið nú orðið nokkuð 
stöðugt og friðsælt. „Við höfum haldið 
tvennar almennar kosningar, 2002 og 
2007, og verið er að undirbúa kosning-
ar á þessu ári. Á hverju tímabili milli 
kosninga hefur mikið breyst. Landið 
var í rúst. Herinn var í upplausn, lög-
reglan var óvirk og sömuleiðis rétt-
arkerfið, menntakerfið og heilbrigð-
iskerfið. Mikið hefur gerst í þessum 
málum. Byggður hefur verið upp nýr 
her og lögregla. Vegir hafa verið lagð-
ir, spítalarnir hafa verið opnaðir og 
skólar líka en það er enn langur vegur 
fram undan. Vegna þessarar miklu 
eyðileggingar erum við ennþá langt 
frá því að verða þróað land. Þróunin 
er langt ferli sem er enn í gangi.“ 

Mikilvægt að halda stuðningi áfram
Að mati Tommy gleymist oft að halda 
áfram stuðningi við ríki eftir að mesta 
neyðin er yfirstaðin. „Það er mikilvægt 
að haldið sé áfram að styðja við ríki 
sem eru að koma út úr stríðsátökum. 

Máttur manngæskunnar mikill
Í Síerra Leóne geisaði skelfileg borgarastyrjöld í rúman áratug. Helmingur þeirra sem börðust voru börn og að stríðinu loknu 
beið ríkisins gríðarleg vinna við endurreisn landsins og endurhæfingu barnanna. Emmanuel Hindovei Tommy er frumkvöðull 
í þeirri vinnu og ræddi um vinnu Rauða krossins, stríðið og þakklæti í garð Íslendinga við Þórunni Elísabetu Bogadóttur. 

HEFUR LENGI LANGAÐ TIL ÍSLANDS Tommy hefur starfað við uppbyggingu athvarfa fyrir börn frá upphafi.  fréttablaðið/gva

Stríðið í Síerra Leóne stóð yfir frá því í mars 1991 og fram í janúar 2002. Fimmtíu 
þúsund manns voru drepnir í stríðinu og tvær og hálf milljón manna þurfti að flýja 
heimili sín. Þar búa nú um 5,3 milljónir manna, en ríkið er meðal þeirra fátækustu í 
heiminum og situr í sæti 158 af 169 á lífskjaralista Sameinuðu þjóðanna. 

Í stríðinu var fyrst og fremst barist um svæði þar sem demanta var að finna. Blóð-
demantar urðu því til þess að fólk var drepið og þurfti að flýja heimili sín, og svo voru 
þeir notaðir til að fjármagna vopnakaup og stríðsreksturinn. Demantar eru kallaðir 
blóðdemantar ef þeir hafa verið grafnir upp á svæðum þar sem stríð geisa, þar sem 
uppreisnarmenn gegn viðurkenndum stjórnvöldum ráða. Fólk er oft í nauðungar-
vinnu við vinnslu þessara demanta. Reynt hefur verið að koma í veg fyrir markað fyrir 
blóðdemanta en það hefur ekki borið tilætlaðan árangur. Í Síerra Leóne er talið að 
enn sé nokkuð um ólöglega demantavinnslu, þó að slíkt hafi minnkað mikið. 

Blóðdemantar notaðir í fjármögnun

Rauði krossinn á Íslandi hefur stutt við athvörfin 
í Síerra Leóne frá árinu 2005. Ákveðið var árið 
2010 að styðja alfarið við eitt athvarf í bænum 
Moyamba. Rauði kross Íslands hefur fjármagnað 
rekstur þess síðan í fyrra og námu framlögin 
23 milljónum króna á síðasta ári. Þar af var tíu 
milljóna króna styrkur frá stjórnvöldum. 

150 börn sækja skólann á hverju ári og eru 
stúlkur í meirihluta eða um 100. 60 þeirra eru ein-
stæðar mæður með 111 börn undir fimm ára aldri. 
Að auki hefur athvarfið sinnt um þúsund manns í 
þorpssamfélaginu og veitt þeim fræðslu um mal-
aríu, hreinlæti, umhirðu ungbarna og alnæmi. 

Rauði kross Íslands sér 
um rekstur eins athvarfs

Þegar landið er í logum bókstaflega þá 
er það í fjölmiðlum, fólk er með hug-
ann við það og veitir stuðning. Svo eftir 
því sem lengra líður þá gleymist það 
og athyglin beinist annað.“ Hann segir 
ekki síður mikilvægt að halda áfram 
eftir neyðina og takast á við grund-
vallarvandamálin í samfélaginu, þau 
vandamál sem leiddu til átakanna. 
„Þetta þarf til að koma í veg fyrir að 
svona gerist aftur. Það er mjög mikil-
vægt.“

Vill þakka Íslendingum manngæskuna 
Tommy segist ánægður með að til-
heyra Rauða krossinum, sem sé eins og 
ein stór fjölskylda. „Við erum öll tengd, 
ef eitthvað gerist í einu horni lands-
ins er fólk í öðrum hornum tilbúið að 

hjálpa til. Þetta er máttur manngæsk-
unnar.“ 

Hann segist lengi hafa langað að 
koma til Íslands. „Út frá mannfjölda er 
Ísland mjög lítið land miðað við mitt 
land, og þó þykir Síerra Leóne lítið 
land. Í gegnum tíðina höfum við feng-
ið stuðning frá ykkur, einstaklingum 
og ríkisstjórninni. Þetta er þýðingar-
mikill stuðningur. Sú staðreynd að við 
erum svona langt í burtu frá ykkur 
en samt er þessi tenging, það sýnir 
mátt manngæskunnar og það hreyfir 
við manni. Mig hefur alltaf langað til 
Íslands til að tjá þakklæti okkar og til 
að viðhalda þessari samstöðu. Ég vona 
að einhvern daginn verði mitt land í 
stakk búið til þess að það geti hjálpað 
öðrum í neyð.“ 

SAUMAÐ Í MOYAMBA Tæpur þriðjungur barnanna valdi 
sauma- og klæðskeranám í athvarfinu. Þau fá saumavél 
til eignar við útskriftina og verða fjárhagslega sjálfbjarga í 
fyrsta sinn.  MYND/RAUÐI KROSSINN
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Apple Smart Cover
Hlíf og standur fyrir iPad

Verð frá: 7.990.- margir litir

Eastpak
Góð taska fyrir iPad

Verð: 5.990.- svart/grátt

Incase Book Jacket
Hlíf og standur fyrir iPad

Verð: 11.990.- svart/brúnt

Logitech keyboard case
Lyklaborð og taska fyrir iPad
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16 23. mars 2012  FÖSTUDAGUR

FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is

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

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

ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

HALLDÓR

Það er viðeigandi að í dag, á degi 
Norðurlandanna, er vorþing Norður-

landaráðs haldið í Reykjavík. Verður 
það í fyrsta sinn sem þingfundur ráðsins 
er haldinn í Alþingishúsi Íslendinga, en 
hjá hinum norrænu ríkjunum hefur það 
jafnan þingað í þjóðþingum. Það er sér-
stakt fagnaðarefni, bæði fyrir Alþingi og 
þjóðina alla og samstarf hennar við aðrar 
norrænar þjóðir. Þess má geta að í dag eru 
liðin nákvæmlega fimmtíu ár frá því að 
Helsingfors-samningurinn var samþykkt-
ur, sem er grundvallarsamningur nor-
rænnar samvinnu.

Norrænir þingmenn hafa áður fundað 
í Alþingi, árið 1947, þegar Norræna þing-
mannasambandið hélt þar fund. Helstu 
málin sem rædd voru á þeim fundi voru 
fiskveiðimál og alþjóðlegt samstarf þing-
manna, tvö mál mikilvæg Íslendingum.

Á dagskrá þingfundar Norðurlandaráðs 
í dag eru velferðarmál, jafnréttismál og 
norðurslóðir, sem jafnframt eru mikilvæg 
mál fyrir okkur Íslendinga. Fagnefndir 
Norðurlandaráðs afgreiddu í gær í Reykja-
vík nýjar tillögur um norðurslóðir í takt 
við norrænar áherslur. Verði tillögurnar 
samþykktar verða þær að tilmælum til 
allra norrænu ríkisstjórnanna og Norrænu 
ráðherranefndarinnar um samstilltar 
aðgerðir, tilmælum sem ríkisstjórnirnar 

og ráðherranefndin leitast við að uppfylla.
Af tillögum Norðurlandaráðs um norð-

urslóðir vil ég sérstaklega nefna hér til-
lögu um sameiginlega stefnu Norður-
landa í málefnum norðurslóða. Norrænu 
ríkin hafa öll sett fram stefnu um norður-
slóðir þar sem er að finna sameiginlega 
sýn á mörgum sviðum en einnig ólíka sýn 
á öðrum. Norðurlandaráð vill beina þeim 
tilmælum til norrænu ríkisstjórnanna að 
þær sameinist um sameiginlega stefnu í 
málefnum norðurslóða svo vinna megi að 
sameiginlegum markmiðum. Með þeim 
hætti telur Norðurlandaráð að Norðurlönd-
in geti aukið áhrifamátt sinn á alþjóðavett-
vangi í málefnum norðurslóða. 

Markmið tillögunnar er ekki að mynda 
nýjan alþjóðavettvang heldur að sameinast 
um pólitíska framtíðarsýn og styrkja sam-
starf norrænu ríkjanna í Norðurskauts-
ráðinu, þar sem þau gegna mikilvægu hlut-
verki, en eiga jafnframt í góðu samstarfi 
við önnur aðildarríki ráðsins. Í þessu sam-
bandi má nefna sameiginlega norræna 
framtíðarsýn um umhverfismál og um lífs-
kjör íbúa norðurslóða, þar á meðal frum-
byggja. Mikilvægt er að framþróunin á 
svæðinu, sem er hröð, verði á þann hátt að 
þar haldist í hendur mikilvægir hagsmunir 
íbúa, náttúru og nýtingar auðlinda norður-
slóða.

Vorþing Norðurlandaráðs í Alþingi
Norður-
landaráð

Helgi Hjörvar
formaður 
Íslandsdeildar 
Norðurlandaráðs

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is
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Miele þvottavél W1714 
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nú kr. 184.900
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S
kýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármál Landbúnaðarhá-
skólans á Hvanneyri er samfelldur áfellisdómur yfir 
rekstrinum og eftirliti mennta- og menningarmálaráðu-
neytisins með honum. Engu líkara er en að stjórnendur 
skólans líti svo á að fjárlög séu meira til viðmiðunar en til 

að fara eftir þeim og ráðuneytið upplifi sig valdalaust og lítt fært 
um að taka á heimildarlausum útaustri peninga skattgreiðenda.

Í skýrslunni kemur fram að uppsafnaður halli skólans um ára-
mót var 307 milljónir króna. Skuldirnar námu 740 milljónum og 
höfðu fimmfaldazt frá 2005, þegar skólinn varð til úr eldri stofn-
unum. Langmest af skuldunum, eða 694 milljónir, er við ríkissjóð. 

„Ríkisendurskoðun bendir á að 
hér er um að ræða fjármuni sem 
Alþingi hefur aldrei samþykkt 
að verja til skólans,“ segir Ríkis-
endurskoðun.

Hún hefur oft áður bent á 
hallarekstur og skuldasöfnun 
LBHÍ. Engu að síður hafa hvorki 
stjórnendurnir né menntamála-
ráðuneytið, sem tók við skólanum 

af landbúnaðarráðuneytinu 2008, náð að stöðva vitleysuna. 
Í svörum skólans og ráðuneytisins kemur fram að fjárhagsvand-

ann megi rekja til þess að nemendum og námsbrautum hafi fjölgað 
verulega. Útgjöld ríkisins hafi ekki haldið í við þá þróun og það 
sé ástæða fjárhagsvandans! Hér hlýtur að þurfa að snúa dæminu 
við og spyrja hvernig stjórnendur háskólans gátu leyft sér að auka 
námsframboðið og fjölga nemendum, þegar fyrir lá að peningar til 
þess voru ekki til. Í svörum skólans við athugasemdum Ríkisendur-
skoðunar er margtuggið að hefðu fjárheimildirnar verið hærri, 
hefði verið hægt að reka stofnunina innan þeirra! 

Forsvarsmenn skólans stinga upp á að uppsafnaður halli verði 
„losaður út“ með aukafjárveitingu. Ella að 100 milljónir verði borg-
aðar niður á fimm árum með því að halda eftir hluta af framlagi 
ríkisins, en samhliða fengi skólinn aftur „það sem af honum hefur 
verið skorið inn í fjárlagarammann og afgangurinn yrði afskrifaður 
með aukafjárveitingu.“ 

Svo kemur rúsínan í pylsuendanum: „Ef ekkert af þessu er fært 
þá þarf nú þegar í samráði við stjórnvöld að leggja niður starfs-
stöðvar, hætta að taka inn nemendur og segja upp fólki.“ Voru það 
ekki ráðin sem þurfti að grípa til strax þegar fyrir lá að Alþingi 
ætlaði minna fé til skólans en þurfti til þess umfangs rekstrarins, 
sem metnaður rektors og háskólaráðs virðist hafa staðið til?

Ríkisendurskoðun segir að menntamálaráðuneytið verði að 
leita lausna á uppsöfnuðum halla í samstarfi við skólann og fjár-
málaráðuneytið. Takist það ekki, bendir stofnunin á viðurlög í fjár-
reiðulögum og lögum um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna. Þar 
er kveðið á um að forstöðumenn ríkisstofnana, sem fara ítrekað 
fram úr fjárlagaheimildum, megi áminna og reka síðan úr starfi.

Það hlýtur að vera áleitin spurning hvers vegna ekki hefur þegar 
verið gripið til þeirra aðgerða gagnvart rektor Landbúnaðarháskól-
ans, sem virðist hafa einkar óforskammaða afstöðu til fjárlaganna 
sem um stofnun hans gilda. Til hvers eru ákvæðin um að víkja megi 
frá ríkisforstjórum, sem ekki geta haldið sig innan ramma fjárlaga, 
ef þau eru ekki notuð í svona tilfellum?

Af hverju er rektor Landbúnaðarháskólans 
á Hvanneyri enn í starfi?

Eyðsla í óleyfi

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Vont er þeirra réttlæti
„Þetta er búin að vera mikil barátta 
og mikil átök. En það er greinilegt 
að það er enn til í þessu landi að 
réttlætið sigri að lokum,“ sagði Einar 
Benediktsson, forstjóri Olís, við DV 
í gær. Héraðsdómur ógilti þá 
sektarúrskurð samkeppn-
isyfirvalda vegna samráðs 
olíufélaganna. Ástæðan 
voru ágallar á málsmeð-
ferðinni. Dómurinn dró þó 
ekki í efa þá niðurstöðu að 
samráð hefði átt sér stað. 
„Vont er þeirra ranglæti, en 
verra þeirra réttlæti,” sagði 
Nóbelskáldið.

Karlréttindasinninn
Konur víða um heim fögnuðu þegar 
Vigdís Finnbogadóttir var kjörin for-
seti Íslands, enda fyrsti þjóðkjörni 
kvenforsetinn. Það þótti ekki lítill 
sigur í jafnréttisbaráttunni og hafa 
Íslendingar löngum haft það á lofti 
um sterka stöðu kvenna. Í 

því ljósi er áhugavert að 
lesa viðtal við Vigdísi í 
nýjasta hefti Monitors. 
Þar segist hún vera 
mikil kvenréttindakona, 

en í síðari tíð meiri 
og meiri karlrétt-
indakona.

Hinar oföldu konur
Forsetinn fyrrverandi hefur nefnilega 
áhyggjur af því að á blessaða karlana 
geti hallað. „Ég vil ekki að karlar þurfi 
að upplifa það sem konur þurftu að 
upplifa áður, að konur séu orðnar 
það sterkar að karlar þurfi að hafa sig 

alla við til að viðhalda jafnrétti.” 
Óljóst er hvað Vigdís á við með 
þessu. Sem fulltrúi hvítra, mið-
aldra karla hefur undirritaður 
ekki orðið var við að svo mikið 

halli á hann í samfélaginu. Er 
ekki ráð að ná jafnrétti, áður en 

við óttumst að sveiflast í hina 
áttina?  kolbeinn@frettabladid.is
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Ítarleg rannsókn á spilahegðun 
fólks bendir til að langflestir 

Íslendingar annaðhvort stundi 
ekki peningaspil eða geri án nokk-
urra vandræða. Hvaða ályktun er 
dregin af þessu? Jú, það þarf klár-
lega að banna póker á netinu.

Í skýrslunni „Spilahegðun og 
algengi spilavanda meðal fullorð-
inna Íslendinga árið 2011“, sem 
unnin var af dr. Daníel Þór Óla-
syni fyrir innanríkisráðuneytið, 
var notaður erlendur mælikvarði 
á hættu á spilafíkn. Viðmælendur 
voru spurðir níu spurninga á borð 
við „Hversu oft á undanförnum 
12 mánuðum hefur þú lagt meira 
undir í peningaspilum en þú hafðir 
ráð á að tapa?“ eða „Hversu oft á 
undanförnum 12 mánuðum hefur 
hvarflað að þér að þú gætir átt við 
spilavanda að stríða?“. Fólk var 
síðan flokkað í áhættuhópa eftir 
svörunum.

Í könnuninni kom fram að 24,0% 
fullorðinna Íslendinga spiluðu 
aldrei peningaspil á árinu 2011, 
68,4% spiluðu þau án vandkvæða, 
5,1% sýndi litla hættu á spila-
vanda, 1,7% nokkra hættu og 0,8% 
voru metnir í flokkinn „líkleg 
spilafíkn“. Niðurstaðan er því sú 
að langflestir Íslendinga eiga ekki 
í minnsta vanda með þann meinta 
djöful sem peningaspil eru.

Nú er ég ekki að segja að 0,8% 
sé sama sem ekkert og að það eigi 
að hunsa þá staðreynd að ákveðinn 

hópur fólks sé hugsanlega í vanda 
vegna fjárhættuspila. En þegar 
um er að ræða fullorðið sjálfráða 
fólk þurfa rökin fyrir því að banna 
því að gera eitthvað að vera mjög 
sterk. Ef um er að ræða vanda 
fámenns, afmarkaðs hóps er rétt-
ast að beita forvörnum og meðferð 
en ekki íþyngjandi lagasetningu. 
Ef banna ætti allt sem 1% fólks 
kann ekki að höndla þá yrði fátt 
eftir. Sjónvarp, net og áfengi væru 
löngu farin.

Ögmundur Jónasson vill útrýma 
spilafíkn. Í inngangsorðum rann-
sóknarinnar, sem unnin fyrir 
innanríkisráðuneytið, segir 
hann meðal annars: „Ágengasta 
spilaformið í seinni tíð eru svo 

fjárhættuspil á Netinu sem soga 
þegar til sín milljarða í dýrmæt-
um gjaldeyri og eyðileggja enn 
dýrmætari líf þeirra einstaklinga 
sem ánetjast þessum vágesti.“

Orðið „milljarðar“ kemur einu 
sinni fyrir í umræddri rannsókn. 
Það er í inngangsgrein Ögmundar. 
Hvergi annars staðar í skýrslunni 
er lagt mat á heildareyðslu Íslend-
inga í fjárhættuspilum á erlendum 
vefsíðum. Innanríkisráðuneytið 
hefur nú birt eigin ágiskun um 
að 1,5 milljarðar króna fari í slík 
fjárhættuspil. Ekki veit ég hvernig 
sú tala er fengin. En jafnvel ef hún 
er rétt, er þá rétt að tala um 1.500 
kall sem „þúsundir króna“?

Svo er þessi hugsun að fólk sé að 

sóa dýrmætum gjaldeyri þjóðar-
innar ekki geðsleg. Þetta er pen-
ingur fólksins sjálfs. Stjórnmála-
menn stjórna því hvernig mjög 
stórum hluta tekna fólks er ráð-
stafað, í gegnum skatta og opinber 
útgjöld. Ömurlegt gjaldmiðlaum-
hverfi, sem pólitíkusarnir bera 
ábyrgð á, gefur þeim ekki aukin 
rök til að ráðskast með það fé sem 
fólk fær þó að halda eftir. Það eru 
gjaldeyrishöftin sem eru óeðlileg, 
ekki það að einhver vilji spila 
póker á netinu fyrir eigin pening.

Ögmundur vill útrýma spila-
fíkn. Vandinn við slík algerleika-
markmið er að þau nást aldrei en 
kalla fram dýrar og oft gerræðis-
legar aðgerðir hjá þeim sem að 
þeim stefna. Nú er farið að ræða 
um það í fullri alvöru að reyna að 
ná góðu „samstarfi við kortafyrir-
tækin“ um að loka á erlendar spi-
lasíður. Mig hryllir við þeirri til-
hugsun að ríkið loki kerfisbundið 
á aðra erlenda þjónustu en þá sem 
það telur einstaklingunum holla. 
Um leið og þessu fyrsta skrefi er 
lokið verður liðinn hálfur dagur 
áður en þess er krafist að farið 
verði að loka á fullt að öðru efni. 
Nóg má finna á netinu af rugli 
sem fólk kann að ánetjast, og ein-
hver gæti talið vonda nýtingu á 
gjaldeyri.

Rannsóknir benda sem sagt til 
að innan við 1% fólks eigi við lík-
lega spilafíkn að etja. Þar að auki 
bendir flest til að hópurinn sé til-
tölulega afmarkaður við unga, ein-
hleypa karlmenn, sem ætti að gera 
hnitmiðað forvarnastarf auðveld-
ara. En sumir stjórnmálamenn 
vilja helst banna allt sem kann að 
skaða einhvern. Eins og strangir, 
umhyggjusamir foreldrar sem 
segja: „Ekki hlaupa svona hratt, 
þú gætir dottið.“

Ef banna ætti 
allt sem 1% fólks 

kann ekki að höndla þá 
yrði fátt eftir.

Þjóðin sem réð við spilafíkn
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Í DAG

...alltaf opið!

Í 10–11 finnurðu 
frábært vöruúrval. 
Þú færð uppáhalds 

Sómasamlokuna þína 
í næstu 10–11 verslun. 

Ljómandi 
góðar Sóma-

samlokur!

Skref í ranga átt

Tillaga um lyfjaávísanir 
hjúkrunarfræðinga hefur 

litið dagsins ljós að nýju. Þessi 
hugmynd var viðruð fyrir 
nokkrum árum og þá á þeim 
forsendum að fóstureyðingar 
á Íslandi væru of margar og 
hægt væri að stemma stigu við 
þeim með því að heimila ljós-
mæðrum að skrifa út pilluna. 
Þær hugmyndir fengu ekki 
brautargengi og samt fækkaði 
fóstureyðingum á Íslandi. 

Nú kemur tillagan aftur 
fram en í þetta sinn með nýjum 
rökum, þ.e. að fækka þurfi 
þungunum unglingsstúlkna. 
Það stenst hins vegar ekki skoð-
un að leyfi hjúkrunarfræðinga 
til að skrifa út getnaðarvarn-
arlyf muni endilega hafa áhrif 
á þunganir unglingsstúlkna. 
Sumir spyrja jafnvel hvort 
virkilega sé verið að leggja til 
að skólahjúkrunarfræðingar 
fari að halda pillunni að stúlk-
um í  grunnskóla og að ungling-
ar fái skilaboð um að kynlíf á 
grunnskólaaldri sé normið?

Reynt hefur verið að tengja 
þessar hugmyndir lélegu 
aðgengi að heimilislæknum. 
Vissulega mætti aðgengi að 
heimilislæknum vera betra og 
það er áhyggjuefni að heimilis-
læknum mun líklega fækka á 
næstu árum ef ekkert verður að 
gert. Heimilislæknar á Íslandi 

hafa á margan hátt talið sig 
eiga undir högg að sækja. Þeir 
búa ekki við sömu atvinnurétt-
indi og aðrir sérfræðingar og 
lengi vel voru ekki til stöður 
fyrir heimilislækna á höfuð-
borgarsvæðinu þannig að ungir 
læknar sáu sér ekki hag í að 
læra heimilislækningar. 

Í mínum huga er alveg öruggt 
að þetta útspil ráðherra mun 
ekki auka áhuga ungra lækna á 
heimilislækningum enda virð-
ist mér um að ræða geðþótta-
ákvörðun ráðherra og embættis-
manna og íhlutun í starfsvið og 
umhverfi heimilislækna. Ef 
að hugmyndin var að reyna að 
minnka álag á heimilislækna 
væri nær að spyrja þá sjálfa 
hvernig vinnu þeirra væri best 
fyrir komið til að hafa stjórn 
á álagi og til að starfskraftar 
þeirra nýtist sem best.

Þetta virðingarleysi leiðir 
til þess að heimilislæknar fara 
nú sem oft áður að velta stöðu 
sinni fyrir sér. Það er mikil eft-
irspurn eftir vel menntuðum 
heimilislæknum og það vantar 
víða reynslumikla lækna eins og 
heimilislæknar að jafnaði eru. 
Því miður hefur reynslan verið 
sú að einmitt svona illa hugs-
aðar ákvarðanir og tilraunir 
geta verið upphafið að því að 
góðir og gegnir heimilislæknar 
hverfa til annarra starfa, t.d. í 
geðlækningum, endurhæfinga-
lækningum og öldrunarlækn-
ingum. Ég held að ef við viljum 
sterka grunnheilbrigðisþjónustu 
sé þessi tillaga slæm, skref í 
ranga átt og muni verða til þess 
að valda óróa á viðkvæmum 
tímum.

Samfélagsmál

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

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

timamot@frettabladid.is

DAMON ALBARN  tónlistarmaður er 44 ára í dag.

„Bretar hugsa um kynlíf sem eitthvað dónalegt. Ég held 
að það sé vegna þess að drottningin okkar er kynlaus.“

44

Við sendum ykkur öllum hjartans þakkir 
sem sýnduð minningu elskulegs  sonar 
okkar, bróður, ömmubarns og frænda 

GUNNARS ARNAR GUNNARSSONAR  
virðingu og hlýhug. Nærvera ykkar og gjafir 
í orði og verki verða okkur  stuðningur um 
ókomna tíð.

Mjöll Helgadóttir Gunnar Þorsteinsson
Össur Gunnarsson  Eyrún Valsdóttir
Soffía Gunnarsdóttir Daníel Helgi Gunnarsson  
Hrafnhildur Thoroddsen.

GUÐJÓN ÁRNI SIGURÐSSON
fyrrverandi  yfirpóstafgreiðslumaður,

Njálsgötu 78, Reykjavík,

lést á Hrafnistu í Reykjavík að kvöldi 
föstudagsins 16. mars.  Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju þriðjudaginn 27. mars  
kl. 13.00.   

   
Lilja Sigurðardóttir
Sigurjón Sigurðsson Guðbjörg Elentínusardóttir
Kristinn Sigurðsson Erna Gunnarsdóttir
Þórey Sigurðardóttir

Okkar ástkæri

PÉTUR BENEDIKTSSON 
Kópavogsbraut 1b, Kópavogi,

lést á Landakoti þriðjudaginn 13. mars.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins 
látna.

 
Fyrir hönd aðstandenda,
Þuríður Þorsteinsdóttir
Ólafur Benediktsson
Jón Pétur Jónsson
og fjölskyldur.

Maðurinn minn, tengdafaðir, afi og langafi,

OTTÓ ARÍUS SNÆBJÖRNSSON
Brekkugötu 36, Akureyri,

lést þriðjudaginn13. mars á Dvalarheimilinu 
Hlíð á Akureyri. Þakkir fyrir góða umönnun á 
Kristnesi og Reynihlíð. Útför hefur farið fram 
í kyrrþey.

Sólveig Elvína Sigurðardóttir
Margrét Valborg Jónsdóttir
Sólveig Dóra Magnúsdóttir Bogi Pálsson
Ottó Berg Magnússon Ingibjörg Magnúsdóttir
María Jóna Magnúsdóttir 
og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

STEINGRÍMUR EINAR ARASON
bókbindari,

Framnesvegi 13, Reykjavík, 

sem lést þriðjudaginn 13. mars, verður 
jarðsunginn frá Fossvogskirkju mánudaginn 
26. mars og hefst athöfnin kl. 13.00.

Hjörtný Árnadóttir
Jónína Árndís Steingrímsdóttir Þorsteinn Helgason
Sigmar Arnar Steingrímsson  Ásta Benediktsdóttir
Bryndís, Unnur Arna og Steinunn Helga Þorsteinsdætur,
Arndís Auður, Gunnbjört Þóra og Hjörtur Steinn Sigmarsbörn.

Innilegar þakkir fyrir vinsemd og hlýhug 
vegna andláts og jarðarfarar bróður míns, 

LÁRUSAR MAGNÚSSONAR 
frá Tjaldanesi, 

sem andaðist þann 9. mars sl. Sérstakar 
þakkir færum við starfsfólkinu á 
Dvalarheimilinu Silfurtúni í Búðardal.

 
Fyrir hönd aðstandenda,
Guðrún Magnúsdóttir

Katrín Lovísa Irvin hóf störf í Sund-
höllinni árið 1980 og var meðal ann-
ars forstöðukona árin 2005 til 2010, en 
í dag eru nákvæmlega 75 ár síðan laug-
in var vígð. Sama dag heldur Katrín 
Lovísa upp á 69 ára afmæli sitt. „Það er 
svolítið sérstakt að eiga sama afmæl-
isdag og laugin,“ segir Katrín létt og 
bendir jafnframt á að ekki sé eins-
dæmi að starfsfólk Sundhallarinnar 
deili afmælisdegi sínum með lauginni.  

Móðir Katrínar, Ingibjörg Sigur-
geirsdóttir, hóf störf í miðasölu Sund-
hallarinnar sama ár og laugin opn-
aði.  „Við bjuggum þarna stutt frá og 
ég er eiginlega alin upp þarna í laug-
inni. Ég gekk í Austurbæjarskóla og 
lærði að synda í Sundhöllinni„ segir 
Katrín. Ingibjörg var einnig forstöðu-
kona laugarinnar og segir Katrín að 
móðir hennar hafi hætt störfum á mjög 
svipuðum tíma og hún sjálf hafi byrjað.  

„Ég tók bara hálfpartinn við af henni 
þegar hún hætti,“ segir Katrín.

Hún segir að alltaf hafi verið 
mikið líf í Sundhöllinni og þar hafi 
hún kynnst mörgu fólki. „Ég var í 
afgreiðslustörfum hjá lauginni frá 
1980 til 2005. Það fóru nánast allir 
í gegnum mann og maður kynnist 
mörgum fyrir vikið.“

Aðspurð segir Katrín ýmislegt koma 
til greina sem eftirminnilegustu atvik-
in  frá langri starfsævi í Sundhöllinni. 
Meðal annars fjöldi sundmóta sem þar 
hafa verið haldin, enda var laugin um 
tíma sú eina í Reykjavík. „Hér hefur 
verið sungið og haldnar tískusýningar, 
kvikmyndasýningar og íslenski dans-
flokkurinn hefur tekið myndband hér 
og fullt af öðrum uppákomum. Það er 
gaman að því hversu fólk er hrifið af 
húsinu,“ segir Katrín. 

Sundhöllin í Reykjavík, sem stend-

ur við Barónsstíg, er elsta sundlaug 
borgarinnar. Árið 1928 setti ríkis-
stjórnin fram frumvarp um byggingu 
Sundhallarinnar, en samkvæmt því 
átti ríkissjóður að leggja til 100.000 
krónur og borgin að leggja fram sam-
bærilega upphæð og útvega lóð.  Guð-
jón Samúelsson, húsameistari ríkisins, 
hannaði Sundhöllina en framkvæmd-
ir á henni hófust árið 1929.  Bygging 
hallarinnar gekk hins vegar brösug-
lega vegna fjármagnsskorts. Þrátt 
fyrir vandræðin var Sundhöll Reykja-
víkur að lokum vígð þennan dag, 23. 
mars árið 1937.

Í tilefni tímamótanna verður afmæl-
ishátíð allan daginn fyrir gesti og vel-
unnara laugarinnar. Eva Einarsdóttir, 
formaður Íþrótta- og tómstundaráðs 
Reykjavíkur, flytur ávarp klukkan 
12.30 og boðið verður upp á kaffi og 
kökur í afgreiðslu.  - gh

KATRÍN LOVÍSA IRVIN: DEILIR AFMÆLISDEGINUM MEÐ SUNDHÖLLINNI

Tók við af mömmu í Höllinni

AFMÆLISBÖRNIN Katrín Lovísa Irvin fagnar 69 ára afmæli sínu í dag, sama dag og haldið er upp á 75 ára afmæli Sundhallarinnar. Katrín hóf 
störf í Höllinni árið 1980 og var forstöðukona hennar á árunum 2005 til 2010.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Á þessum degi árið 1966, á hápunkti Bítlaæðis-
ins, voru Bítlarnir sæmdir þrennum Ivor Novello-
verðlaunum (sem veitt eru árlega af BASCA, 
British Academy of Songwriters, Composers 
and Authors) við athöfn í Playhouse-leikhúsinu 
í London. 

Bítlarnir hlutu verðlaun fyrir mest seldu 
bresku smáskífu ársins (Yellow Submarine), 
mest spilaða lagið (Michelle) og næstmest 
spilaða lagið (Yesterday). Enginn Bítlanna sá sér 

fært að vera viðstaddur afhendinguna en hljóð-
rituð skilaboð frá John Lennon og Paul McCart-
ney voru leikin við mikinn fögnuð prúðbúinna 
gesta. Þá voru vinningslögin leikin af hljómsveit 
undir stjórn Joe Loss. Ross MacManus, sá sem 
söng Michelle við þetta tilefni, var faðir Declan 
MacManus sem er betur þekktur undir nafninu 
Elvis Costello. Ross lést á síðasta ári og neyddist 
Costello til að fresta tónleikum sínum í Hörpu af 
þeim sökum.

ÞETTA GERÐIST:  23. MARS 1966

Bítlarnir fá Ivor Novello-verðlaunin

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

LOVÍSA R. JÓHANNESDÓTTIR 
lést á heimili sínu, Skeljagranda 5, í faðmi 
ástvina sinna 20. mars síðastliðinn.

 
Hulda Guðmundsdóttir
Þórunn Guðmundsd. Benson    Michael Benson 
Einar Guðmundsson    Sævör Þorvarðardóttir
Jón Lárus Guðmundsson  Guðlaug Rögnvaldsdóttir
Guðmundur Guðmundsson  Ása Hrönn Sæmundsdóttir 
Sindri Guðmundsson  Íris Guðmundsdóttir 
barnabörn og langömmubörn.



Pitsurnar eiga það sameiginlegt 
að vera gerðar úr Wewalka-pitsu-
deigi.

Vörulína Wewalka hefur fengið nýtt 
og glæsilegt útlit en til gamans má geta 
þess að það var Íslendingurinn Ingi-
berg Þór Þorsteinsson, sem búsettur er 
í Austurríki, sem hannaði nýja útlitið.

Á Facebook-síðu Góðgætis og 
heimasíðunni, www.godgaeti.is, verða 
birtir pistlar á hverjum mánudegi þar 
sem finna má ýmsan fróðleik um vör-
urnar, til dæmis um uppruna croiss-
ant-brauðhorna en það er algengur 
misskilningur að þau séu upphaflega 
frá Frakklandi.

María Jónsdóttir, framkvæmda-
stjóri Góðgætis og félagsráðgjafi, ríður 
á vaðið og deilir með lesendum föstu-
dagspitsunni í þetta sinn. Uppskriftina 
fékk hún frá vinkonu sinni, Þóru Leós-
dóttur, og er hún í miklum vinsæld-
um á heimilinu og víðar. „Þó að spelt- 
og heilhveitipitsudeigið sé í mestum 
metum á heimilinu um þessar mundir 
þá ætla ég að nota venjulega hvíta deig-
ið í þetta sinn,“ segir María.

SKORAR Á STEINGRÍM
GÓÐGÆTI KYNNIR  Næstu föstudaga verða birtar hér uppskriftir að 
uppáhaldspitsu hinna ýmsu matgæðinga. Ýmsar útgáfur munu líta dagsins 
ljós og hugmyndaflugið fær að njóta sín.

HRÁEFNI OFAN Á WEWALKA, 
400 G PITSUBOTN
250-300 g af  humri sem er 
hreinsaður og lagður í olíu með 
hvítlauk (smekksatriði hversu 
mikinn hvítlauk. Ég nota 4 stóra 
geira). Látið liggja í leginum í 
5-7 tíma.

1 poki rifinn mozzarella-ostur 
eða pitsuostur
Saffran-krydd
Ósaltaðar pistasíuhnetur, 1 poki 
á hverja pitsu
Klettasalat, u.þ.b. 3/4 úr poka á 
hverja pítsu

Ostinum er dreift yfir botnana. 
Smá saffran-kryddi stráð yfir 
humarinn í skálinni rétt áður en 
hann er tekinn upp úr. Myljið 
aðeins hneturnar og dreifið yfir 
og skellið svo í ofninn í 200°C í 
15–20 mín.

SÓSAN
Safi úr einni sítrónu
4 msk. lífræn ólífuolía
4 tsk. gróft sinnep
6 msk. hunang 
Salt og pipar (mjög lítið salt) 

Kreistið safann úr sítrónunni 
og blandið öðrum hráefnum 
saman við. 

Þegar pitsan er tilbúin er kletta-
salati sett yfir og hluti af sós-
unni. Sósan er líka borin fram 
með pitsunni. Bragðbætt með 
nýmöluðum svörtum pipar og 
smá Maldonsalti.

María skorar á Steingrím Sig-
urgeirsson, matgæðing, mark-
aðsstjóra hjá Capacent og rit-
stjóra www.vinotek.is, að deila 
með lesendum uppáhaldspits-
unni sinni í næstu viku.

HUMARPITSA PITSUBOTNINN ER WEWALKA-
PITSUDEIG SEM PASSAR Á BÖKUNARPLÖTU

PITSUÁSKORUN
FLOTT PITSA María Jónsdóttir hjá 
Góðgæti með humarpitsuna. Í næstu 
viku verður matgæðingurinn Steingrímur 
Sigur geirsson með sína uppáhaldspitsu.

MYND/STEFÁN

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

BORÐAPANTANIR Í SÍMA 517-4300

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

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

FERSKT &

FREISTANDI

SPENNANDI

SJÁVARRÉTTA
TILBOÐ

GOTT KRYDD
Sítrónur ættu allir að eiga í ísskápnum því hún er ein-
staklega gott krydd. Bæði er hægt að nota safann og rifinn 
börkinn. Sítróna er mikið notuð í matargerð í Asíu og við 
Miðjarðarhafið. Einnig er hún góð í heilsudrykki. Sítróna er 
rík af C-vítamíni.  
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Sláturterta, skyrkonfekt,rúgbrauðsterta og 
rabarbarakaramella eru meðal þess sem 
kynnt er í Sparki á Klapparstíg 33 nú á Hönn-

unarMars. Þetta er afrakstur fjögurra ára vinnu 
íslenskra hönnuða og bænda þar sem unnið var 
að þróun nýrra matarafurða og er verkefnið nú í 
fyrsta sinn kynnt í heild sinni. Á tímabilinu tóku 
11 býli og 30 nemendur í vöruhönnun LHÍ þátt í 
verkefninu. Að síðustu voru fullunnar matvörur 
frá fjórum býlum, Möðrudal á Fjöllum, Löngumýri 
á Skeiðum, Erpsstöðum í Dölum og Hala í Suður-
sveit. 

Á sýningunni í Sparki er hægt að horfa á mynd-
bönd sem sýna þróun matvælanna í vinnslu og 
einnig var opnuð heimasíðan www.designersand-
farmers.com í tilefni sýningarinnar. Þá stendur 
einnig til að gefa út bók um verkefnið.

Skyrkonfektið og Rabarbía eru til sölu í Sparki 
en hinar vörurnar er hægt að nálgast á viðkom-
andi býli.

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

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

GÓÐGÆTI ÚR ÍSLENSKUM SVEITUM
SÝNING Í SPARKI  Stefnumót hönnuða og bænda er afrakstur fjögurra ára nýsköpunarverkefnis LHÍ. Það verður kynnt í Sparki á 
Klapparstíg um helgina.

FJÖGURRA ÁRA 
VINNA AÐ BAKI 
Sigríður Sigurjónsdóttir, 
eigandi Spark Design 
Space, ásamt Guðfinnu 
Mjöll Magnúsdóttur 
og Brynhildi Pálsdóttur 
vöruhönnuðum en þær 
héldu utan um verk-
efnið.
MYND/ANTON

RABARBÍA  Rabar-
barakaramella frá 
Löngumýri á Skeiðum.

SLÁTURTERTAN frá 
Möðrudal á Fjöllum.

RAHM FAMA HEIMSÆKIR VEITINGASTAÐI SEM BJÓÐA UPP Á ÓVENJULEGA RÉTTI Í MEAT & POTATOES Á FOOD NETWORK     |     FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW.STOD2.IS

ÍSLENSKT GÓÐ-
GÆTI Rúgbrauðs-
terta og meðlæti.

SNÚÐAR fyrir veit-
ingastaðinn á Hala í 
Suðursveit.

RÚGBRAUÐS-
RÚLLUTERTA fyrir 
veitingastaðinn á 
Hala í Suðursveit.
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Goodness er hugarfóstur ofurfyrirsætunnar 
Elettru Wiedemann, dóttur Isabellu Ross-
ellini, sem er þekkt fyrir ástríðu á matargerð 

og heilsusamlegum lifnaðarháttum. Elettra þekkir 
af eigin raun hversu erfitt er að verða sér úti um 
næringarríkan og góðan mat á annasömum tísku-
vikum ytra. Hún fór fyrst af stað með Goodness í 
þeim tilgangi að bjóða fólki í tískuheiminum slíkan 
mat í tengslum við þessa viðburði. Skemmst er frá 
því að segja að staðurinn hefur slegið í gegn þar 
sem hann hefur verið settur upp.“

Þannig lýsir Hildur Ómarsdóttir, sölu- og mark-
aðsstjóri Icelandair Hotels, upphaflegu hugmynd-
inni að baki pop-up veitingastaðnum Goodness 
sem verður settur upp á veitingastaðnum Satt á 
Icelandair Hotel Reykjavík Natura, áður Hótel Loft-
leiðir, í tengslum við HönnunarMars dagana 22.-25. 
mars. Goodness var fyrst settur upp á tískuviku í 
New York í september 2011 við góðar undirtektir.

TÆKIFÆRI Í MARKAÐSSETNINGU
Að sögn Hildar hefur Elettru lengi dreymt um að 
setja Goodness upp á Íslandi en fjölskylda hennar 
tengist landinu sterkum böndum. Elettra er eins 
og fyrr segir dóttir leikkonunnar Isabellu Rossell-
ini og Jonathans Wiedermann. Faðir hennar er nú 
giftur íslenskri konu og hún á íslensk hálfsystkini. 
Á síðasta ári heimsótti Elettra Ísland í fyrsta sinn 
og varð uppnumin af landi og þjóð. Í framhaldi 
birtist við hana viðtal í tímaritinu Vogue þar sem 
hún lýsti yfir hrifningu sinni á fallegri náttúru 
og heilbrigðum lífsstíl landsmanna. Hildur segir 
gríðarleg sóknarfæri fólgin í slíkum umfjöllunum 
þar sem þær veki heimsathygli.

„Í gegnum stóra miðla á borð við Vogue skapast 
gríðarleg tækifæri til markaðssetningar. Þeir eru 
aðallega lesnir af konum en oft ráða einmitt þær 
hvert ferðalögum er heitið. Ávinningurinn af því að 
fá Elettru til liðs við okkur er ótvírætt sú tenging 
sem hún hefur við þessa stóru miðla og jafnframt 
vel borgandi markhópa sem ferðast heilmikið,“ út-
skýrir Hildur og segir hugmyndafræði Elettru auk 
þess smellpassa við stefnu Satt.

„Við opnuðum þennan veitingastað síðasta vor 
eftir að við tókum við rekstrinum og gerðum gagn-
gerar breytingar sem hafa á skömmum tíma náð 
vinsældum meðal landsmanna, hvort sem það er 
hádegishlaðborðið, matseðillinn á kvöldin eða 
kaffiveitingar á daginn. Lykilþáttur í þeim vinsæld-
um er áhersla á hollan og góðan mat úr íslensku 
hráefni, vingjarnlegt viðmót, afslappað andrúms-
loft og hraða afgreiðslu. Allt má þetta heimfæra 
upp á Goodness enda er engu líkara en staðurinn 
hafi alltaf verið hér.“

HOLLUR SÆLKERAMATUR
Samkvæmt Hildi mun Elettra bjóða upp á nýjan 
matseðil daglega sem samanstendur af hollum og 
bragðgóðum mat úr nærumhverfinu þótt synd-
samlegri kostir bjóðist líka. „Fjögurra rétta mat-

GOODNESS Á HÖNNUNARMARS
ICELANDAIR HOTEL REYKJAVÍK NATURA KYNNIR  Fyrsti pop-up veitingastaðurinn á Íslandi, Goodness, hefur opnað á Icelandair 
Hotel Reykjavík Natura. Þar galdrar ofurfyrirsætan Elettra Wiedemann fram gómsæta rétti í samstarfi við matreiðslumenn Satt.

ELETTRA 
WIEDEMANN 
Elettra Wiedemann 
er 28 ára fyrirsæta, 
fædd og uppalin í 
New York. Hún hef-
ur setið fyrir í tíma-
ritum á borð við 
Harper’s Bazaar, 
American Vogue, 
InStyle, Glamour, 
Ten og Muse. 
Undanfarin sjö ár 
hefur hún verið 
„andlit Lancôme“ 
samhliða því að 
ljúka mastersnámi 
í „Biomedicine“ frá 
London School of 
Economics. Elettra 
hefur því vakið at-
hygli fyrir fleira en 
fyrirsætustörf. Hún 
stofnaði góðgerða-
félagið One frickin‘ 
day og hefur sett 
á stofn fyrirtæki 
í kringum pop-up 
veitingastað sinn 
Goodness.

Tíska og hollusta
Með nýjasta fram-
taki sínu hefur 
Elettru tekist að 
sameina tvö aðal-
áhugamál sín, há-
tísku og hollustu-
fæði. Annars vegar 
vekur hún athygli 
á mikilvægi þess 
að fólk noti hráefni 
úr eigin umhverfi í 
matargerð og hins 
vegar sér hún koll-
egum sínum í tísku-
heiminum fyrir holl-
um mat í tengslum 
við tískuvikur í 
helstu stórborgum 
heimsins.

GOTT SAMSTARF
Matreiðslumenn Satt eru 
í skýjunum yfir samstarf-
inu við Elettru Wiede-
mann. Gestir staðarins 
munu næstu daga geta 
gætt sér á kræsing-
unum þar sem áhersla 
er lögð á bragðgóðan og 
næringarríkan mat þótt 
sitthvað „syndsamlegt” 
bjóðist líka.
 MYNDIR/HAG

SÚPA kr. 1.400
Spínat og engifer
Kjúklingasoð

FORRÉTTIR kr. 1.900
Heimagerðar 
vorrúllur
Satt sushi grænmet-
is-sushi

AÐALRÉTTIR 
kr. 3.750
Uppáhalds góðgæti 
Elettru (Elettra’s bowl 
of GOODNESS)

Eggjanúðlur
Sveppir, brokkóli, 
sesam

Asískt hrásalat
Grís, súrsað grænmeti, 
grænt aioli

Hörpuskel og tígris-
rækja
Framandi tómatur

MEÐLÆTI kr. 450:
Steikt egg

Gufusoðið Bok choi

EFTIRRÉTTIR kr. 1.250
Banana- og kókos-
kaka
Kókos sorbet

Melónusalat
Jasmine hvítsúkkulaði 
frauð

MATSEÐILL SATT Á LAUGARDAG
Elettra Wiedemann mun bjóða upp á nýjan matseðil daglega á 
Satt. Hér er matseðill fyrir laugardaginn 24. mars.

■ FJÖGURRA RÉTTA MATSEÐILL kr. 6900

seðill Goodness kostar 3.500 krónur í hádeginu og 
6.900 á kvöldin. Einnig verður hægt að skrá sig á 
fyrirlestur Elettru í kvöld klukkan 18, og kvöldverð 
í framhaldinu fyrir 7.500 krónur. Í fyrirlestri sínum 
útskýrir Elettra hugmyndina bak við Goodness, 
líf sitt innan tískuiðnaðarins og hvernig hún hefur 
tengt þetta tvennt saman, ásamt ötulu góðgerða-
starfi sínu. Nánari upplýsingar og skráning í síma 
444 4050.“

Spurð hvað matreiðslumönnum Satt finnist um 
þá tilhugsun að starfa með Elettru segir Hildur 
að þeir séu nú þegar yfir sig hrifnir af henni eftir 

samstarfið í gær. „Við erum glöð og stolt af því 
að geta boðið Íslendingum skemmtilega nýjung 
sem þessa,“ segir hún og getur þess að þökk sé 
samstarfi við styrktaraðila Elettru hérlendis og 
frábæru samstarfi við Hönnunarmars, þá hafi 
Goodness á Íslandi orðið að veruleika.

„HönnunarMars hefur skapað spennandi og 
vandaðan vettvang sem laðar bæði almenning og 
erlenda fjölmiðla að sér. Umgjörð sem vekur al-
þjóðlega athygli á Íslandi og íslenskri hönnun og 
matseld sem er á heimsmælikvarða. Goodness 
fellur svo sannarlega vel að þessari heildarmynd.“ 
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Kristján Þórir Kristjánsson, eigandi 
og matreiðslumaður, segir að 
Rub23 hafi slegið í gegn á Akur-

eyri frá fyrstu stundu og því var fljótlega 
stefnt að opnun í Reykjavík. „Þegar við 
fréttum að Sjávarkjallarinn væri til sölu 
slógum við til, enda húsnæðið hentugt. 
Rub23 er fyrst og fremst sjávarrétta- og 
sushi-staður en býður auk þess fjöl-
breytt úrval kjötrétta fyrir þá sem kjósa 
það frekar,“ segir Kristján. 

MARGVÍSLEG KRYDD
Sérstaða Rub23 eru kryddin. Kristján 
segir að fólk geti valið á milli ýmissa 
framandi krydda, hvort sem það kjósi 
að hafa matinn sterkan eða mildan. 
„Þannig getur til dæmis fimm manna 
hópur sem pantar þorsk fengið hver sitt 
bragðið eftir smekk hvers og eins. Við 
erum einnig með sushi-pitsu sem hefur 
verið okkar aðal sérkenni. Pitsan hefur 
verið afar vinsæl hjá gestum okkar á 
Akureyri. Þetta er ekki hefðbundin pitsa 
heldur notum við nori-blöð og hrísgrjón, 
pressum saman og djúpsteikjum. Síðan 
er saxaður fiskur með kryddjurtum 
settur ofan á ásamt japönsku majónesi 
og sérstakri sósu. Einnig erum við með 
sushi-rúllur sem hafa verið vinsælar 
en við erum með mikið úrval af alls 
kyns sushi-réttum,“ útskýrir Kristján. 
„Núna viljum við kynna þennan vinsæla 
matseðil okkar fyrir höfuðborgarbúum,“ 
segir hann enn fremur.

DJÚPSTEIKT SUSHI
 „Við leggjum áherslu á hollustu í matar-
gerðinni og bjóðum til dæmis upp á 
brún hrísgrjón og linsubaunir í hádeginu 
fyrir þá sem þess óska. Hér er þó mikil 
fjölbreytni og að sumu leyti er staðurinn 
líka byggður eftir amerískri fyrirmynd 
varðandi sushi en djúpsteiktu sushi-rétt-

irnir hafa náð gríðarlegum vinsældum. 
Ég get nefnt bleikju-tempura sem er 
mikið góðgæti,“ segir Kristján og bætir 
því við að þegar Rub23 var opnaður á 
Akureyri var þetta frekar lítill staður 
sem tók sextíu manns í sæti. „Við urðum 
að stækka við okkur fljótlega og 2010 
opnuðum við á Kaupvangsstræti 6. Opn-
unin í Reykjavík er beint framhald þess-
ara vinsælda. Við erum staðsett í sama 
húsi og upplýsingamiðstöð fyrir erlenda 
ferðamenn og það hefur komið mér á 
óvart hversu margir túristar eru hér á 
ferð á þessum tíma árs,“ segir Kristján 
Þórir en meðeigandi hans er Einar Geirs-
son. 

Hægt er að skoða matseðilinn á 
netinu undir slóðinni www. rub23.is en 
staðurinn er opinn jafnt í hádeginu sem 
á kvöldin. 

SUSHI-PITSAN HEF-
UR SLEGIÐ Í GEGN
RUB23 KYNNING  Nýlega opnaði veitingahúsið Rub23 í kjallaranum í Aðal-
stræti 2 í Reykjavík en staðurinn hefur verið vinsæll á Akureyri frá því að 
hann var opnaður árið 2008.

LJÚFFENGUR 
BITI 
Sushi-pitsan líkist 
ekki þeirri ítölsku 
enda með japönsk-
um áhrifum.
MYND/STEFAN

ÖÐRUVÍSI PITSA
Kristján Þórir Kristjáns-
son hjá Rub23 segir að 
sushi-réttirnir hafi slegið 
í gegn á Íslandi. Kristján 
er hér með sushi-pitsu.
MYND/STEFAN

www.godgaeti.is

Nýtt útlit 
sama góða bragðið!

Wewalka deigin eru komin í nýjar umbúðir. 

Fjölbreytt úrval: smjördeig, bökudeig, kanilsnúðar, 

croissant og að ógleymdum pizzadeigunum vinsælu.

Hefur þú prófað allar tegundir?

Fást í öllum betri matvöruverslunum.

Þetta bananabrauð er ákaflega ljúffengt. Mjög gott er að nota 
banana sem eru ofþroskaðir og liggja undir skemmdum. Brauðið má 
frysta í allt að þrjá mán-
uði. 
½ bolli grænmetisolía
1 ½ bolli hveiti
1 bolli sykur
1 tsk. lyftiduft
½ tsk. salt
2 egg, hrærð létt
3 bananar, maukaðir
1 bolli gott súkkulaði, 
smátt skorið
Hitið ofninn í 180°C. 
Smyrjið bökunarform. 
Hrærið saman hveiti, 
sykri, lyftiduft og salti. 
Síðan er olíu, banönum og 
eggjum bætt saman við og 
síðast súkkulaðinu. 
Setjið deigið í formið og 
bakið í 70-80 mínútur. 
Kælið brauðið áður en það 
er skorið niður. 

BANANABRAUÐ MEÐ SÚKKULAÐI

■ LÍFGAÐ UPP Á TILVERUNA 
Mars er ekki sá mánuður sem 
kemur fyrstur upp í hugann 
þegar hugsað er um rómantíska 
tíð. Það er hins vegar um að 
gera að reyna að lyfta sér upp úr 
gráma hversdagslífsins og koma 
elskunni á óvart með bragðgóð-
um kræsingum. Ekki skiptir síður 
máli að nostra við framsetn-
inguna því fallegur matur sem 
er eldaður af ástríðu segir meira 
en mörg orð. Hér er einföld hug-
mynd að dísætu lostæti sem er 
til þess fallið að lífga allverulega 
upp á sjónvarpskvöldið.

Það sem til þarf er marengs, 
jarðarber, rjómi, ástaraldin og vel 
valið súkkulaði til skrauts. Marengsinn er auðveldlega hægt að baka 
upp sjálfur úr eggjahvítum og sykri en hann er líka hægt að kaupa út í 
búð í ýmsum stærðum og gerðum. 

Ofan á hann fer þeyttur rjómi með niðurskornum jarðarberjum. Þá 
er ástaraldin skorið í tvennt og innhaldið skafið yfir og herlegheitin 
skreytt með uppáhalds súkkulaðinu.

RÓMANTÍK Í MARS
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ÉG ER ROSALEGA 
STOLT AF PABBA 

MÆÐGUR KEPPA Í 
KRAFTLYFTINGUM

DÁSAMLEG 
DÍVUSALA

GLÆSILEGIR 
FRUMSÝNINGARGESTIR

HEFUR OFURTRÚ 
Á GÓÐUM SVEFNI
ELMA LÍSA LEIKKONA

BORGARSTJÓRADÓTTIRIN MARGRÉT EDDA GNARR 
UM ÁSTINA, SÖNGINN OG LÍKAMS RÆKTINA
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Árshátíð World Class fór fram á 
Grand Hótel um helgina þar sem 
hjónin Hafdís Jónsdóttir og 
Björn Leifsson dönsuðu uppá-
búin fram á rauða nótt ásamt 
Arnari Grant, Nönnu Guð-
bergsdóttur og Oliver 

Pálmasyni eiginmanni hennar. 
Þá mætti Páll Magnússon, 
bæjarritari Kópavogsbæj-
ar, og Birkir Ívar Guðmunds-
son, markmaður Hauka í 
handknattleik, svo einhverj-
ir séu nefndir. Á veitinga-

húsinu Happi Höfðatorgi var margt 
um manninn vikunni. Þar mátti sjá 
Hrafnhildi Hafsteinsdóttur, verk-
efnastjóra MBA-náms í Háskólanum 
í Reykjavík, en hún geislaði sem 
aldrei fyrr komin rúma sjö 
mánuði á leið.

Segðu okkur frá nýja vefnum? Vefsíðan mín, For-
eldrahandbokin.is, er lítil heimasmíðuð síða sem 
mér þykir óskaplega vænt um enda hugarfóst-
ur mitt út í gegn. Þetta var upphaflega lítið gælu-
verkefni sem breyttist í fulla vinnu og gott betur. 
Inn á síðuna skrifar síðan urmull af snillingum með 
mér, bæði sérfræðingar og aðrir foreldrar sem deila 
reynslu sinni og visku með öðrum foreldrum. Ég er 
þessu fólki óendanlega þakklát fyrir sitt ótrúlega 
framlag og eins öllum foreldrunum sem lesa síð-
una. 

Af hverju stofnaðir þú vef fyrir íslenska for-
eldra? Upphaflega var hann hálfgert fram-
haldsverkefni. Ég skrifaði samnefnda bók og 
þegar hún var komin í 300 blaðsíður varð 
ég að stoppa. Mér lá hins vegar enn mikið á 
hjarta og var stöðugt að rekast á eitthvað snið-
ugt sem ég vildi deila með öðrum foreldrum. Ég 
stofnaði því vefsíðuna en síðan hefur henni vaxið 
fiskur um hrygg og er orðin að litlu gróskulegu 
fyrirtæki sem fjöldi fólks kemur að.

Hvernig er aðsóknin á Foreldrahandbókina? 
Aðsóknin hefur verið að aukast jafnt og þétt. Í 
síðustu viku var fjöldi gesta rúmlega 22 þúsund 
og þessi vika fór gríðarlega vel af stað þannig að 
við erum í skýjunum.

Hvað ætlið þið að selja? Við 
erum fjórar dívur með fulla skápa 
af dívuklæðnaði eins og galakjól-
um, skóm, veskjum og almennum 
skvísufatnaði. Við erum allar með 
alls konar föt, pelsa, kjóla, bún-
inga og gömul „galadress“ sem 
eru nánast ónotuð. Okkur fannst 
alveg upplagt að leyfa öðrum að 
njóta þess sem við erum hættar að 

nota. Við erum að tala um galakjóla 
sem við höfum kannski notað einu 
sinni á Eddunni eða Grímunni og 
skó og töskur og almenn skvísuföt.  
Við fengum hana Evu Dögg Sigur-
geirsdóttur tískuráðgjafa til að að-
stoða okkur og taka skápana okkar 
í gegn og hún tók sinn í leiðinni og 
við fengum hana til að selja með 
okkur.

Hvernig tengist þið þrjár? Við 
höfum bara alltaf þekkst. Við erum 
svolítið líkar, skríkjandi flisspúkar 
sem hafa dáð hver aðra í bransan-
um. Við erum allar algjörar gleði-
bombur og þess vegna systur í 
anda. 

Yfirtakið þið Gamla bíó? Nei, 
við hleypum kaupendum í anddyri 

Gamla bíós stundvíslega klukkan 
12.00 á morgun og seljum síðustu 
vasaklútana til klukkan 17.00. Við 
verðum með kaffi og knús fyrir alla. 
Svo verður ýmislegt sem kemur 
verulega á óvart. Helga Braga verð-
ur plötusnúður og hver veit nema 
við brestum í söng og dans þegar 
okkur dettur í hug. Þetta verður 
svaðalegt stuð.

DÁSAMLEG DÍVUSALA
Vinkonurnar Edda Björgvinsdóttir, Helga Braga Jónsdóttir og Sigrún Hjálmtýsdóttir eða Diddú, eins og margir kalla 
hana, hafa opnað fataskápana sína fyrir alþjóð en þær ætla að selja fötin sín og fylgihluti í anddyri Gamla bíós á 
morgun. Vinkonurnar brugðu á leik þegar Lífið hitti þær til að forvitnast um Dívusöluna.

OPNAÐI VEF FYRIR FORELDRA

Það var óendanlegt stuð þegar stöllurnar hittust og fóru yfir fatabunkana í vikunni. MYND/BEATRICE MANCINI

Þóra Sigurðardóttir rithöfundur, sem 
er nýflutt til Íslands eftir 5 ára dvöl á 
Bahama-eyjum, hefur opnað vefsvæði 
fyrir foreldra. 

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. 

Forsíðumynd Valgarður Gíslason

Útlitshönnun Arnór Bogason 

Auglýsingar Sigríður Dagný 
Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is 

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

UMSJÓN 
Ellý Ármanns elly@365.is

Kolbrún Pálína Helgadóttir 
kolbrunp@365.is

HVERJIR
VORU 

HVAR?

Klæðnaður Margrétar: Kiss, Betri-
arangur.is og Reebok Skart Margrétar: 
KISS Hár Margrétar: Hárlengingar.is og 
Solid Hár Neglur Margrétar: Magnea 
Kristín
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7.30 Ég byrja daginn alltaf á rót-
sterku kaffi. Því næst fæ ég mér 
búst með AB-mjólk og jarðar-
berjum, tek nethring og les vinnu-
póstinn. 

9.00 Mætt upp í Flensborgar-
skóla í Hafnarfirði þar sem ég held 
þrjár kynningar um UN Women 
fyrir félagsfræðinema. Mér finnst 
svakalega skemmtilegt að spjalla 
við ungt fólk um jafnrétti og stöðu 
kvenna í fátækustu löndum heims. 
Það er besta tilfinning í heimi 
þegar ég næ til þeirra og hreyfi við 
þeim.

12.00 Borða hádegismat á 
kennarastofunni. Það var stuð. 

14.30 Komin í bæinn, líkaminn kall-
ar á gott kaffi. Ég fæ mér latte 
á Kaffismiðjunni og banana- og 
hnetusmjörsköku frá Hveiti og 
smjör. Hápunktur dagsins – jafn-
vel vikunnar.

14.40 Komin á fullt í ársskýrslu-
skrif. Lokaskil eftir tvær vikur.  

16.00 Tvær stúlkur af leiklistarbraut 
FG kíktu í heimsókn og vildu fræð-
ast um UN Women, mannréttindi 

kvenna og feðraveldið. Það var 
mjög gaman að spjalla við þær.  

18.30 Elda mér kvöldmat og horfi á 
báða fréttatímana.

21.00 Horfi á einn góðan þátt. 
Ég er svakalega hrifin af Parks & 
Recreation og Borgen um þess-
ar mundir.

22.30 Komin upp í rúm – nei, ég er 
ekki sextug, opna Bossypants eftir 
Tinu Fey.

22.45 Sofnuð.

Hanna Eiríksdóttir Verkefnastýra UN Women á Íslandi

DAGUR Í LÍFI

Hvað gerir þú til að tæma hugann eftir erfiða vinnuviku? Slaka á 
heima með fjölskyldunni, borða góðan mat og horfa á góða mynd.

Hvernig hleður þú batteríin? Ég hleð batteríin með því að sofa vel 
en ég hef ofurtrú á góðum svefni. Ég fer í í jóga í Jógastúdíóinu. Ég 
heillaðist algerlega af jóga fyrir tveimur árum og reyni að stunda það 
eins mikið og ég get. Ég fer í Pilates einu sinni í viku. Það er gott 
með jóganu. Það gerir mér gott. Ég er vítamínfíkill. Svo jafnast fátt við 
góðan félagsskap en ég á skemmtilegan mann og vini.

Hugleiðir þú eða notast þú við aðrar aðferðir til að rækta hug-
ann? Ég hugleiði stundum og langar að fara á hugleiðslunámskeið. 
En jógað er góð leið til að rækta hugann, líkamann og sálina.

Viltu deila með okkur uppáhalds hamingjumolanum þínum? 
Uppáhaldshamingjumolinn minn er Lifðu lífinu lifandi.

Hvernig ræktar þú hjónabandið? Með því að hlusta, vera góð við 
hvort annað og taka ekki hvort öðru sem sjálfsögðum hlut.

Elma Lísa Gunnarsdóttir leikkona

Hefur ofurtrú á góðum svefni
Elma Lísa var að ljúka tökum á bíómynd sem heitir XL í leikstjórn Mar-
teins Þórssonar. Hún leikur um þessar mundir í leikritunum Fanný og 
Alexander og Nei ráðherra í Borgarleikhúsinu.

Rjóminn af íslenskum fatahönnuðum kynnir næstkomandi haust- og vetrarlínur 
í Hörpu á RFF 2012 helgina 30.-31. mars í Hörpu. Ellefu íslenskir hönnuðir sjá 
um dagskrána og setja upp íburðarmiklar sýningar sem vert er að sjá. Hægt er 
að tryggja sér miða á midi.is. Einnig verður Reykjavík í sínum tískuvænsta bún-
ingi þessa helgi og má þar nefna pop-up markað fatahönnuða í Hörpu, málþing 
um tísku á Hótel Reykjavík Natura, RFF-tískuþátt sem verður sýndur í Gamla bíói, 
tískuvöku á Laugavegi þar sem verslanir verða opnar langt fram á kvöld, auk 
tískuvænlegra atburða sem leiða þig inn í nóttina.

RFF 2012 haldin hátíðleg

Mind Xtra  
fyrir konur eins og þig

Leggings 1990 kr. 
Bómullar-blúndubolir 

1990 kr. 

Full búð 
af nýjum vörum  

og frábærum 
tilboðum

OPNUNARTILBOÐ

NÝTT SHEER BEAUTY 

Hann er blóma og ávaxtaríkur, en 
með dassi af sandalvið og vanillu. 
Þokkafullur ilmur sem dregur fram 
kvennleika þinn. 

CALVIN KLEIN KYNNIR:

Nýju kinnalitirnir eru auðveldir  
í notkun og hannaðir bæði fyrir  
varir og kinnar.

Áferðin er eðlileg og gagnsæ.

Fáanlegir í 10 fallegum litum.

BOBBI BROWN KYNNIR:

HAMINGJUHORNIÐ

MATARDAGBÓKIN

MYND/VALLI

MYND/VALLI

MYND/EINKASAFN

07.00 Ég vakna og fæ mér oftast 
Cheerios með rúsínum eða ristað 
brauð með osti og ávöxt og lýsi.

10.00 Er ég í skólanum og er ég 
þá með einhvern ávöxt í nesti.

11.50 Fer ég heim og fæ mér til 
dæmis grjónagraut með kanil og 
rúsínum.

15.40 Þá fæ ég mér stundum rún-
stykki úr bakaríinu.

18.30 Kvöldmatur og þá er það 
mamma sem eldar eitthvað rosa 
gott eins og pasta með kjúklingi 
og helling af gulrótum.

19.40 Svo skelli ég mér í zumba-
dans í einn og hálfan tíma. Eftir 
það langar mig oft í bláber eða 
einhverja góða ávexti og sker 
niður.

Sigrún Eva Ármannsdóttir
ungfrú Ísland 2011



Gjöfin þín
Ef þú verslar vörur frá Estée Lauder fyrir 6.200 eða meira í 
Debenhams dagana 23. – 28. mars*
 

Gjöfin inniheldur:
Advanced Night Repair – Viðgerðardropa, 7ml
Revitalizing Supreme – Nýtt krem fyrir allar húðgerðir, 7ml
Double Wear Light – Farða fyrir allar húðgerðir, 7ml
Pure Color Lipstick – Varalit, litur: melon, full stærð
Sumtuous maskara – svartan maskara, 2,8ml
Fallega snyrtitösku
 

Verðgildi gjafarinnar er ca. 17.300.- 

*Meðan birgðir endast

Þú munt elska þær breytingar sem þú sérð

Nýtt. Revitalizing Supreme
Nú getur þú endurvakið náttúrulega eiginleika húðarinnar
til að sýnast yngri með kremi sem uppfyllir allar þarfir húðarinnar
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Mamma var víst búin að hafa m
mér og pabbi fór að leita að mé

endanum og við hjóluðum heim saman
honum hvað ég var klár.

Faðir þinn, Jón Gnarr, var kosinn 
borgarstjóri Reykjavíkur sumarið 
2010. Hvernig ertu að upplifa það 
að vera borgarstjóradóttir? Ég veit 
ekki alveg hvernig ég á að svara því. 
Ég er rosalega stolt af pabba mínum 
og lít mjög mikið upp til hans. Það 
hefur alltaf verið nóg að gera hjá 
honum og alveg extra mikið núna 
eftir að hann var kosinn borgarstjóri. 

Hefur fólk sterkar skoðanir á 
pabba þínum? Já, en flestir sem 
hafa eitthvað að segja um hann 
hafa bara góða hluti að segja. Sumir 
reyna að vera með leiðindi og ég 
nenni ekki að taka þátt í svoleiðis 
umræðum.

Áttu góða sögu af þér og pabba 
þínum, borgarstjóranum?

Uppáhaldsminning mín með pabba 
var þegar ég keppti á Reykjavíkur-
mótinu í listdansi á skautum. Mig 
minnir að ég hafi verið 10 ára. Mótið 
var einmitt um pabbahelgi. Pabbi og 
systkini mín sýndu mér mikinn stuðn-
ing sem veitti mér meira sjálfstraust. 
Ég varð í 2. sæti á mótinu. Pabbi gaf 
mér blóm og keypti köku eftir verð-
launaafhendinguna.

Við fórum svo öll heim til pabba og 
borðuðum kökuna. 

Ég man líka þegar ég var svona 
fjögurra ára. Ég var nýbúin að læra 
að hjóla án hjálpardekkja og hjól-
aði allan daginn. Það var svo orðið 
mjög dimmt úti og ég vildi ekkert fara 
heim. Var búin að æfa mig allan dag-
inn, hjóla án þess að halda í stýrið og 
svona. Mamma var víst búin að hafa 
miklar áhyggjur af mér og pabbi fór 
að leita að mér. Hann fann mig á end-
anum og við hjóluðum heim saman 
og ég gat þá sýnt honum hvað ég 
var klár.

Hefur hvarflað að þér að ganga 
listaveginn eins og pabbi þinn? 
Jú, það er algjör draumur að fara í 
leiklistina. Mér fannst svo gaman að 
fá að leika. Ég lék stundum í Fóst-
bræðrum þegar ég var yngri en ég 
er rosalega feimin og á það til að 
hafa litla trú á sjálfri mér. Ég hef 
oft ákveðið að fara í leiklistarnám 
en svo hætt við því ég tel mig ekki 
eiga séns á að komast inn í leiklist-
arskólann.

Nú steigstu fram á sjónarsvið-
ið með söng þínum og söngst 
með hljómsveitinni Merzedes 
Club árið 2008. Hvenær byrjað-
ir þú að syngja? Ég var byrjuð að 
syngja áður en ég byrjaði að tala. 
Mér finnst mjög gaman að syngja. 
Margir hafa hvatt mig til að koma 
mér betur á framfæri með sönginn 
en eins og ég sagði þá er ég með 
lítið sjálfstraust og mér finnst mjög 
erfitt að syngja fyrir framan aðra. 

Ef við snúum okkur að líkams-
ræktinni. Nú kepptir þú í fitness- 
og vaxtaræktarmótinu Arnold 
Classic í Bandaríkjunum í mars á 
þessu ári og lentir í 4. sæti í D-
flokki. Hvað varð til þess að þú 
ákvaðst að fara heilsuleiðina á 
þessum tímapunkti í lífi þínu? Ég 
hef alltaf verið mikil íþróttamann-
eskja. Ég byrjaði að æfa listdans 
á skautum þegar ég var 8 ára og 
byrjaði strax að keppa í listdansi. 
Þegar ég var 14 ára fór ég svo yfir 
í tae kwondo og það tók mig stutt-
an tíma að komast í keppnishóp 
og í landsliðið. Ég byrjaði að lyfta 
lóðum þegar ég var 16 ára. Þegar 
ég var orðin 22 ára þá var ég hætt 
að njóta þess að æfa taekwondo og 
var nánast hætt að mæta á æfing-

Áhugamál? Ég hef auðvitað rosalega 
mikinn áhuga á fitness. Fékk að heyra 
það um daginn að ég væri mesta fit-
ness-nörd í heimi. Ég stúdera 
þetta svo mikið.
Hjúskaparstaða? Trúlofuð Birni 
Þorleifssyni.
Hreyfingin? Lyftingar, teygjur og 
taekwondo.
Veitingastaðurinn? Nings. Ekki 
spurning!
Heimasíðan? Facebook og 
Youtube ef ég á að vera 
hreinskilin.
Tímaritið? FitnessRX.
Hvaða snyrtivörur notarðu dag-
lega? Maskara og eyeliner. 
Oftast set ég samt bara 
maskara og er „good to 
go“.

LÍFSSTÍLLINN

MARGRÉT EDDA GNARR JÓNSDÓTTIR
FÆDD:  Í Reykjavík, 16. febrúar 1989 (23 ára).
HVAR ERTU UPPALIN?  Fjölskylda mín flutti frekar mikið þegar ég var að alast upp. 
Ég er uppalin um allan bæ. Ég hef búið í vesturbæ Reykjavíkur, Grafarvogi, Foss-
vogi, austurbæ Reykjavíkur, miðbæ Reykjavíkur og á Álftanesi. Ég bjó lengst í 
Vesturbænum og er KR-ingur.
HVAÐ ERTU MENNTUÐ?  Ég lærði söng í Söngskólanum í Reykjavík. Það var ekki 
alveg í boði fyrir mig að fara í menntaskóla því ég var pínu vandræðagemsi þegar 
ég var yngri og flutti að heiman þegar ég var 17 ára gömul. Ég byrjaði á almennri 
braut í Iðnskólanum í Reykjavík. Ég kláraði eina önn og fór svo að vinna. Ég hef 
öðlast mikla lífsreynslu.
FJÖLSKYLDUHAGIR?  Mamma, Anna Karen Káradóttir, og pabbi, Jón Gnarr, skildu 
þegar ég var 10 ára. Ég bjó í nokkur ár hjá mömmu og nokkur ár hjá pabba. 
HVAÐ ÁTTU MÖRG SYSTKINI?  Ég á tvö alsystkini, Kamillu Maríu Gnarr og Dag Kára 
Gnarr. Ég á einn hálfbróður, Jón Gnarr. Svo á ég þrjú fóstursystkini, Frosta Örn 
Gnarr, Kolfinnu Von og Áslaugu.
HVAR BÝRÐU Í DAG?  Ég bý í Kópavogi ásamt Birni Þorleifssyni kærasta mínum og 
litla hundinum okkar, Dollý.

BORGARSTJÓRADÓTTIR 
Í DÚNDUR FORMI
Borgarstjóradóttirin Margrét Edda Gnarr, 23 ára, hefur náð góðum árangri á 
mörgum sviðum þrátt fyrir ungan aldur, m.a. í söng, taekwondo og nú síðast í 
fitness. Hún náði 4. sæti í D-flokki á Arnold Classic fitness- og vaxtarræktarmóti 
í Bandaríkjunum á dögunum. 

MYND/FREYSTEINN SÖLVI SIGURÐARSON

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SOHO/MARKET
Á FACEBOOKGrensásvegur 8, sími 553 7300 Opið mán–fös 12–18 og laugd 12–17
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iklar áhyggjur af 
ér. Hann fann mig á 
n og ég gat þá sýnt 

ar. Það var svo mikill rígur á milli fé-
laga og mikil leiðindi í gangi sem ég 
var ekki að fíla. 

Ég fór í gegnum mjög erfitt tíma-
bil í lífi mínu fyrir einu ári. Það var 
búið að ganga á í dálítinn tíma. Ég 
reyndi að vera sterk en á endan-
um brotnaði ég gjörsamlega niður. 
Ég borðaði lítið og einangraði mig 
mikið. Í maí í fyrra var ég orðin 47 kg 
og byrjuð að fá hjartatruflanir. Margir 
leita í mat þegar eitthvað bjátar á en 
ég er akkúrat öfugt við það og missi 
bara lystina. Ég ákvað svo að taka 
mig á og ég þurfti eitthvert verk-
efni. Eitthvað til að stefna á. Ég gat 
varla æft á þessum tíma því ef ég 
reyndi aðeins á mig þá fór hjartað að 
sleppa takti. Kærastinn minn hjálp-
aði mér mikið. Hann dró mig með 
sér í Sporthúsið og ég tók æfing-
ar með honum. Eftir nokkrar æfing-
ar var ég alveg „hooked“ og gat ekki 
sleppt einum degi án þess að fara 
að lyfta. Ég tók engar brennslur. Ég 
einbeitti mér að því að styrkja mig. 
Ég fór svo að skoða myndir af er-
lendum fitness-stelpum og fannst 
þær rosalega flottar. Ég hélt allt-
af að í fitness þyrfti maður að vera 
mjög massaður og skorinn en það 
er til bikiní-fitness sem ég heillað-
ist af. Í bikiní-fitness þarftu ekki að 
vera alltof massaður og þarft ekki að 
fara langt niður í fitu prósentu. Þar er 
leitað eftir kvenleika, fegurð og út-
geislun. Ég talaði við Katrínu Evu, 
einkaþjálfara og fitnesskeppanda, 
og spurði hvort hún gæti þjálfað 
mig. Hún er ótrúlega góður þjálfari. 

Þátttakan í Arnold-mótinu var 
mjög dýr en ég er heppin að eiga 
mjög góða íslenska styrktar-
aðila sem hjálpuðu mér að kom-
ast á þetta stóra mót: Marko Merki, 
Nings, Snyrtistofan Mízú, Perform.
is, KISS, Magnea Kristín naglasnill-
ingur, Sólbaðsstofan Sælan, Hár-
lengingar.is, Hámark, Betsson, Silla 
Make up, Solid Hár, Augnhár og 
fegurð og Reebok. Ég var svo að fá 
nýjan styrktaraðila sem er Trimform 
Berglindar. Ég hefði ekki getað farið 
út án þeirra.

Hvernig tilfinning var að standa 
upp á sviði á bikiní? Mér finnst það 
ótrúlega gaman! Mér líður mjög vel 
á sviðinu. Fyrsta skiptið mitt á sviði 
var ég samt mjög stressuð og var-
irnar titruðu svo mikið. Ég var viss 
um að allir sæju það en svo var ekki. 
Ég reyni bara að ímynda mér að ég 
sé ein á sviðinu og það er auðveld-
ara. Ef ég gleymi mér í smá stund og 

fer að horfa á annan flottan kepp-
anda þá finn ég fyrir stressi en ég 
reyni bara að passa mig á því að 
spá ekki í öðrum.

Nú telja margir lífsstílinn í fit-
ness einkennast af öfgum í matar-
æði og æfingum, þá sér í lagi fyrir 
mót. Hvað finnst þér um það? Það 
eru til margar mismunandi leiðir til 
að koma sér í form fyrir svona mót. 
Sumar leiðir eru skaðlegri en aðrar. 
Ég reyni að halda mér eins heil-
brigðri og ég get. Ég passa mig að 
fara ekki undir vissa fituprósentu. 
Svona mót geta farið mjög illa með 
þig ef þú ert ekki nógu andlega 

sterk. Ég hefði ekki getað þetta fyrir 
tveimur árum.  

Það skiptir mjög miklu máli að 
gera æfingarnar rétt fyrir fitness-
keppnir til að ná betri árangri og 
einnig til að koma í veg fyrir meiðsli. 
Það erfiðasta við þetta allt saman 
er niðurskurðurinn. Líkaminn vill 
ekki vera svona lágur í kolvetnum 
og hann vill ekki vera svona lágur í 
fituprósentu. Ef mér fer að líða eitt-
hvað illa þá fæ ég mér t.d. grænt 
epli því ég veit að þá vantar mig 
bara smá kolvetni. Það er samt ekki 
nóg að æfa bara lyftingar og borða 
rétt heldur skiptir andlega hliðin 

mjög miklu máli líka. Margir höndla 
þetta ekki. Því það eru ekki allir sem 
þola niðurskurð og erfiðar æfingar í 
12 vikur og fara svo upp á svið í sínu 
besta formi fyrir framan fullt af fólki 
og láta dæma sig.

En hvert er þitt lífsmottó? Ég á 
mér ekkert sérstakt mottó held ég. 
Ég reyni að minna sjálfa mig á að 
lifa einn dag í einu. Ég á mér stóra 
drauma og vinn hart að þeim. Ég 
reyni að koma fram við aðra einsog 
ég vil láta koma fram við mig. Mér 
finnst gaman að hjálpa öðrum. Ég trúi 
á karma. Ég trúi því að ef ég gef gott 
af mér þá fæ ég bara gott til baka.

Ertu ástfangin? Já, það er ég. 
Síðan ég sá kærastann minn, Björn 
Þorleifsson, í fyrsta sinn hef ég verið 
ástfangin af honum. Við kynntumst 
í taekwondo árið 2004. Þá var hann 
þjálfarinn minn lengi og varð svo 
mjög góður vinur minn. 

Langar þig að stofna fjölskyldu, 
eignast börn? Mig langar það. Eftir 
kannski nokkur ár.

Hvar sérðu þig eftir tíu ár? Ég 
hugsa ekki svona langt fram í tím-
ann. Ég reyni að lifa einn dag í einu 
og er með eitt verkefni í einu. En ég 
vona að ég verði hamingjusöm og 
verði búin að afreka mikið.

MYND/EINKASAFN MARGRÉTAR
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NAFN  Borghildur Erlingsdóttir
ALDUR 42 ára
STARF Forstjóri Einkaleyfastofunnar
HJÚSKAPARSTAÐA Gift Viðari Lúðvíks-
syni
BÖRN 4 börn á aldrinum 3-19 ára

-Hvenær kviknaði áhuginn fyrst 
á kraftlyftingum? Árið 2009 þegar 
ég byrjaði í einkaþjálfun hjá Ingi-
mundi Björgvinssyni. Kraftlyftingar 
eru skemmtileg og krefjandi íþrótt 
þar sem alltaf er hægt að bæta sig 
auk þess sem þetta er besta leiðin 
til að vera í góðu formi.

-Var auðvelt að ánetjast íþrótt-
inni? Já, ég hlakka 
alltaf til að fara á æf-
ingar og finnst ég 
ómöguleg ef ég missi 
úr æfingu. Það er líka 
svo gaman að setja 
sér ný markmið í 
íþróttinni og bæta sig.

-Hafðirðu stundað 
aðrar íþróttir áður? 
Já, lengst af hand-
bolta en ég hef einnig 
æft fimleika og ballett.

-Hvernig var til-
finningin að keppa 
í fyrsta sinn? Fyrsta 
mótið sem ég tók 
þátt í var Breiðabliks-
mót í kraftlyftingum í 
júní 2010.  Ég var ægilega stressuð 
og fór langt út fyrir þægindahring-
inn, en þetta var rosalega gaman 
þegar mótið var byrjað. Ég var líka 
ein að æfa á þeim tíma hjá þjálfar-
anum mínum og því var þetta langt 
frá því að vera sjálfsagt mál að fara 
að keppa í kraftlyftingum. Ég hafði 
ekki séð sjálfa mig fyrir mér með 
belti í kraftlyftingagalla og útötuð í 
magnesíumi.

-Var ætlunin að smita dótt-
urina? Það var alls ekki meðvituð 
ákvörðun í upphafi en ég er auð-
vitað mjög ánægð með að hafa 
náð að smita hana. Hún tók alveg 
sjálfstæða ákvörðun að byrja að 
æfa kraftlyftingar síðasta haust og 
hún kom mér skemmtilega á óvart 
þegar hún sagðist hafa skráð sig til 
keppni á Íslandsmeistaramótinu.

-Hvað æfið þið oft í viku? Ég æfi 
þrisvar í viku með stelpum sem eru 
nú orðnar frábærar vinkonur mínar, 
þær Hildur Sesselja og Erla Kristín, 
en dóttir mín æfir mest sjálf. Hún er 
sjálfstæður nagli.

-Hverjar eru áherslurnar? Það 
eru keppnisgreinar kraftlyftinga-
íþróttarinnar: réttstöðulyfta, hné-
beygja og bekkpressa. Auk þess 
sem hollt mataræði og heilbrigt líf-
erni er nauðsynlegur grunnur að 
góðum  árangri.

-Er íþróttin að verða vinsælli hjá 
konum að þínum mati? Já, það 
er alveg á hreinu. Við erum orðnar 
nokkuð margar sem erum í kraftlyft-
ingadeild Gróttu og æfum íþróttina 
reglulega. Grótta á t.d. sex kven-
kyns keppendur á Íslandsmeist-
aramótinu um næstu helgi af tólf 
kvenkyns þátttakendum. Þetta er 

frábær íþrótt 
fyrir konur á 
öllum aldri. 

-Sú ímynd 
loðir oft og 
t í ð u m  v i ð 
íþróttina að 
hana stundi 
stórar konur?  
Hafðir þú þær 
hugmynd-
ir  í  byr jun? 
Já, það er nú 
málið, en það 
er bara alls 
ekki þannig. 
Ef maður er 
á heilbrigðu 
mataræði þá 

er þetta besta íþróttin til að halda 
sér í toppformi. Maður fitnar ekki 
af kraftlyftingum og blæs ekki út af 
vöðvamassa þó svo maður sé að 
lyfta þungu. Við mæðgurnar höfum 
báðar grennst um mörg kíló eftir að 
við byrjuðum að stunda kraftlyft-
ingar. Þetta er að mínu mati besta 
íþrótt í heimi til að fá flatan maga 
og kúlurass.

-Hvernig er að deila þessu 
áhugamáli með dótturinni? Það 
er frábært. Þetta tengir okkur óneit-
anlega enn betur. Við hvetjum hvor 
aðra og eðli máls samkvæmt eru 
kraftlyftingar vinsælt umræðuefni 
við matarborðið.

-Hvar fer mótið fram? Íslands-
meistaramótið í kraftlyftingum verð-
ur haldið í íþróttahúsinu í Njarðvík 
laugardaginn 24. mars nk. Fyrri 
umferð mótsins hefst kl. 11.00. 
Þá keppa konur og karlar í létt-
ari þyngdarflokkum. Seinni um-
ferð hefst kl. 14.30 þar sem karl-
ar í þyngri þyngdarflokkum keppa. 
Verðlaunaafhending er í lokin.

Þetta er að 
mínum mati 
besta íþrótt í 
heimi til að fá 
flatan maga og 
kúlurass.

Hvernig kom það til að þið vin-
konurnar fóruð að ganga? Eftir 
nokkrar góðar göngur skráði ég 
okkur í gönguprógramm með Ís-
lenskum fjallaleiðsögumönnum og 
66°N þar sem endamarkmiðið er 
Hvannadalshnúkur í maí en þangað 
til er þolinu náð upp með göngum á 
fimmtán fjöll. Nú er ekki aftur snúið. 
Hvenær byrjuðu þið að ganga 
reglulega? Í raun var níu kvenna 
gönguhópur stofnaður síðasta 
sumar. Sumar þeirra voru þaulvanar 
en aðrar höfðu ekki einu sinni farið 
upp Esjuna. Meðlimir eru vissulega 
misvirkir í göngunum en meirihluti 
hópsins, þ.e. fimm stykki, ætlar alla 
leið á hæsta tind Íslands, Hvanna-
dalshnúk nú í maí. 
Hvað fáið þið út úr þessu? Hreyf-
ingu, súrefni, aukið úthald, betri 
þekkingu á landinu, frábæran fé-
lagsskap, roða í kinnar, frábærar 
montmyndir á feisbúkk og enn eitt 
hakið í „to-do-listann“.
Á hvaða fjöll farið þið helst? Esjan 
er vinsælust en síðasta sumar fóru 
nokkrar okkar yfir Fimmvörðuháls 

tvisvar á tæpum mánuði. Annað 
skiptið í ömurlegu veðri og hitt 
skiptið í bongóblíðu en báðar ferð-
irnar voru frábærar og nú þegar er 
búið að taka frá dag fyrir Fimm-
vörðuhálsinn næsta sumar. 
Hver eru markmiðin? Við stefnum 
á Hvannadalshnúk í maí, en svona 
á næstunni eru það Grímannsfell í 
Mosfellsdal og svo ætlum við Norð-
ur- og Vestur-Súlu frá Botnsdal. 
Hvernig þarf maður að búa sig 
fyrir góða göngu? Góðir göngu-
skór eru auðvitað algjör nauðsyn, 
göngusokkar, ullarnærföt innst, flís, 
góður hlífðarjakki, húfa, vettling-
ar og góðar göngubuxur. Við erum 
flestar byrjendur í vetrargöngum og 
þurfum nú að bæta við litlum hlut-

um eins og legghlífum og höfuð-
ljósi. Á sumrin má svo ekki gleyma 
að pakka sólarvörninni, því gleym-
irðu held ég aðeins einu sinni! 
Hafið þið lent í einhverjum æv-
intýrum á göngunum? Þegar við 
gengum Fimmvörðuhálsinn síðasta 
sumar vorum við 11 háværar konur 
saman og þar af níu ljóshærðar. Þar 
sem við erum flestar ljósmynda-
óðar og finnst mikilvægt að skrá-
setja annað hvert skref báðum við 
stundum fólk sem við hittum að taka 
mynd af okkur öllum saman. Flest-
ir sem við mættum voru útlending-
ar og báðu þeir um að fá að stilla 
sér upp með okkur og mynduðu á 
sínar vélar auk okkar. Það var mikið 
hlegið!

Gönguhópurinn Dólgarnir Þessi mynd var tekin af ellefu kvenna hópnum í rjóma-
blíðu á Fimmvörðuhálsinum í sumar. MYND/EINKASAFN

MÆGÐUR KEPPA Í 
KRAFTLYFTINGUM
Borghildur Erlingsdóttir kraftlyftingakona var kjörin 
Íþróttamaður Seltjarnarness 2011 núna í febrúar síð-
astliðnum og segir hún viðurkenninguna mikla fyrir sig 
og aðrar kraftlyftingakonur.  

Borghildur og dóttir hennar Arnhildur Anna Árnadóttir. MYND/EINKASAFN

HEILSUHEIMUR

Fjölmiðlakonan 
Björk Eiðsdóttir 
æfir sig áður 
en hún fer á 
Hvannadalshnúk 
í sumar ásamt 
góðum vinkonum. 

Hvað getur NutriLenk
gert fyrir þig?

Með árunum rýrnar brjóskvefurinn sem veldur því að
liðirnir slitna. Þetta er náttúrulegt ferli. Mjög margir
finna fyrir miklum óþægindum þegar beinin byrja að
núast saman, sérstaklega í liðamótum eins og
í mjöðmum, hryggjar og hnjáliðum. Þess vegna er allt
til vinnandi að styrkja liðbrjóskið á náttúrulegan hátt.

Náttúrulegt byggingarefni fyrir 
liðbrjóskið og beinin

NutriLenk inniheldur náttúrulegt byggingarefni fyrir 
brjóskvefinn og er mjög góður valkostur fyrir þá sem 
þjást af minnkuðu liðbrjóski. Unnið úr sérvöldum 
fiskibeinum úr hafinu sem hefur sýnt fram á að vera
fyrsta flokks byggingarefni til að styðja við brjóskvefinn 
og viðhalda honum.

NutriLenk hefur hjálpað fjölmörgu fólki.
NutriLenk er 100% náttúruleg vara sem er mjög
gagnleg þeim sem þjást af brjóskvefsrýrnun.

Prófið sjálf-upplifið breytinguna!

Liður með slitnum 
brjóskvef

Heilbrigður liður

NÁTTÚRULEGT
FYRIR LIÐINA

Ég þreytist seint á því að segja frá 
því hvað NutriLenk Gold hefur 
gert fyrir mig. Eftir tugi ára í starfi 
sem hárgreiðslumeistari var komið 
mikið slit í axlir sem leiddi niður í 
handlegginn og var hreyfigetan 
afar slæm, gat nánast ekki lyft 
öðrum handleggnum sökum 
sársauka og stirðleika. Svona verkir 
hamla manni mjög mikið og allir 
snúningar verða erfiðir sem koma 
mikið niður á lífsgæðunum. 

Fyrir þrem árum ákvað ég að prófa 
NutriLenk Gold og eftir nokkrar 
vikur var ég laus við verki og ónot 
og hreyfigetan batnaði.

Lífsgæði mín bötnuðu til muna 
eftir ég kynntist NutriLenk Gold                                

Ég veit að NutriLenk Gold er að 
hjálpa mér vegna þess að ég hætti á 
því um tima í ca. 6-7 vikur og þá 
varð öxlin á mér verulega slæm 
aftur. Eftir að ég byrjaði að taka 
NutriLenk Gold aftur hef ég verið 
með góða hreyfigetu og enga verki. 

Ég mæli með NutriLenk Gold af 
heilum hug öllum þeim sem hafa 
stirða eða auma liði, því lífsgæði mín 
bötnuðu til muna eftir ég kynntist 
NutriLenk Gold og finnst mér afar 
jákvætt  að innihaldið er náttúrulegt.

Fæst í heilsubúðum, apótekum og heilsuhillum stórmarkaðanna.   

NUTRILENK
 NÁTTÚRLEGT BYGGINGAREFNI FYRIR BRJÓSKVEFINN

Nánari upplýsingar á
www.gengurvel.is

Lífsgæðin bætt til muna með 
náttúrulegu efni fyrir liðina
Sigríður Friðþjófsdóttir, sem hefur unnið við hárgreiðslu í
50 ár og kynnst álaginu sem fylgir starfsgreininni 
m.a. í fótleggjum og axlarliðum.

Sigríður Friðþjófsdóttir hárgreiðslumeistari á besta aldri.

MAÐUR GLEYMIR SÓLAR-
VÖRNINNI BARA EINU SINNI
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Kastanía er fylgihlutaverslun með 
fylgihluti sem tekið er eftir. „Við 
opnuðum á Höfðatorgi fyrir rúmu 
ári en okkur fannst vanta svona 
verslun í flóruna. Við leggjum mikla 
áherslu á að velja litríkar og áber-
andi vörur en höfum auk þess 
gæði og fallega hönnun að leiðar-
ljósi,“ segir Bryndís Björg Einars-
dóttir sem rekur verslunina ásamt 
Ólínu Jóhönnu Gísladóttur. 
Í versluninni eru merki frá Skandi-
navíu, Bandaríkjunum og Þýska-
landi í bland við íslenska hönn-
un. „Við veljum það fallegasta frá 
hverju merki en tökum auk þess 
við ábendingum frá viðskiptavin-
um okkar,“ segir Bryndís. 
Fylgihlutirnir í Kastaníu eru að 
mestu fyrir konur en þó er að finna 
gott úrval höfuðfata, úra og sólgler-
augna fyrir karla. „Við erum með 
úr og sólgleraugu frá TRIWA sem 
eru fyrir bæði kyn. Úrvalið er fjöl-
breytt og tökum við inn nýjar línur 
tvisvar til þrisvar á ári. Þá erum við 
með silkiklúta úr hundrað pró-
sent silki frá Plomo O Plata 
en líka silkiblöndur af ýmsu 
tagi. Eins erum við með 
mikið af töskum og 
buddum í alls kyns 
litum og má meðal 
annars nefna hand-
saumaðar leðurtösk-

ur eftir breska hönnuðinn Monicu 
Boxley.“ Bryndís segir einnig tals-
vert um vörur eftir íslenska hönn-
uði í versluninni og nefnir skart-
gripi Hildar Hafstein, Made By3, 
Gling Gló og hálsmen frá Spunad-
ís. Í versluninni er einnig að finna 
boli og barna- og dömuskó frá Ed 
Hardy og Christian Audigier. 
Að sögn Bryndísar leggja þær Ólína 
áherslu á að hafa úrvalið í versl-
uninni árstíðabundið. „Við erum 
að færa okkur yfir í sumarbúning-
inn núna en á veturna tökum við 
inn meira af fötum og yfirhöfnum. 
Við erum þó alltaf með silkiboli frá 
Margit Brandt og S,NOB. Í kringum 
jólin erum við svo með umtalsvert 
af gjafavöru.“ 
Bryndís segir þær leggja áherslu á 
að velja fáa hluti af hverri tegund 
þannig að fólk geti gengið að því 
vísu að það sé að kaupa sér ein-
staka fylgihluti. Verslunin er opin 

mánudaga til föstu-
daga frá 11 - 18 

og laugar-
daga frá 
12 - 16. 
Síminn er 

577-5570.

FYLGIHLUTIR SEM 
TEKIÐ ER EFTIR

Hálsmen frá Kim Sörnsn. Litaúrvalið er ríkulegt.Úrin frá TRIWA eru fyrir bæði kyn. Triwa hlaut skandinavísk hönnunarveðlaun í fyrra.

Hér má sjá handsaumaðar leðurtöskur úr hágæða ítölsku leðri eftir breska hönn-
uðinn Monicu Boxley og silkibol frá S,NOB, sem er danskt merki.

Úrvalið í versluninni er árstíðabundið. Þær Bryndís og Ólína eru nú í óða önn að búa hana undir sumarið.  MYND/ANTON

Mikið úrval silkiklúta er í versluninni.

Í versluninni fást meðal annars hálsmen 
frá Spunadís.

Þær Bryndís og Ólína leggja áherslu á litríka fylgi-
hluti sem tekið er eftir.

Hér má sjá boli og barnaskó frá Ed Hardy og 
Christian Audigier.

Kastanía er með úrval fylgihluta eftir íslenska 
hönnuði. Hér má sjá skart eftir Hildi Hafstein.

AUGLÝSING: KASTANÍA KYNNIR

Sjá nánar á visir.is/lifid

Veskin eru mörg í sterkum 
litum og vekja eftirtekt.

OG Á FACEBOOK
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AUGLÝSING: KAREN MILLEN KYNNIR 
KRINGLUNNI OG SMÁRALIND

RÚSKINS SANDALAR 

Karen Millen Kringlan

Karen Millen Smáralind

RÚSKINS VESKI 
FÆST EINNIG Í GULU

Karen Millen 
Kringlan

Karen Millen 
Smáralind

„Mér fannst það líka bara svona ljómandi fínt sem taska,“ svaraði Friðrika Hjördís 
Geirsdóttir spurð út í Ipad-hulstrið sem hún mætti með á árshátíð 365. Með henni 
er eiginmaður hennar, Stefán Hilmarsson. MYND/SIGURJÓN RAGNAR

RIKKA NOTAÐI IPAD-
HULSTUR FYRIR VESKI
Árshátíð 365 var haldin á laugardag. Veski Rikku vakti 
verðskuldaða athygli en hún notaði fallegt Ipad-hulstur 
sem veski umrætt kvöld.

Salóme Þorkelsdóttir, fyrrverandi forseti  
Alþingis.

Elsa Haraldsdóttir eigandi hárgreiðslu-
stofunnar Salon Veh. MYND/HAG

Hjónin Kristjana og Baltasar Samper.
Leikarahjónin Randver Þorláksson og 
Guðrún Þórðardóttir.

Óperan La bohème eftir Puccini sem var frumsýnd í 
Hörpu á föstudagskvöldið er sérlega skemmtileg upp-
færsla þar sem saman fer fagur söngur og skemmtileg 
leikstjórn. Gestir voru glæsilegir.

FRUMSÝNING 
LA BOHÈME

MASSIMO 
DUTTI

MALENE 
BIRGER

MALENE 
BIRGER

TED 
BAKER

Sjá fleiri myndir á 
visir.is/lifid

Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra eykur munnvatnsframleiðslu, 
jafnar sýrustig, heldur tönnunum hreinum og stöðvar sýklaárásir á þær.
Extra minnkar upptöku hitaeininga og dregur það úr streitu í amstri
hversdagsins.





Lára Berglind Helgadóttir 
og eiginmaður hennar, Andr-
és Guðmundsson, eigendur 
Skólahreysti á Íslandi hafa 
í miklu að snúast í kringum 
Skólahreysti ásamt því að 
ala upp þrjá syni sína. Þegar 
fjölskyldan kemur saman 
um helgar finnst henni gott 
að gæða sér á þessum ljúfa 
rétti eftir matinn. 

Eftirlætis eftirréttur 
fjölskyldunnar
Fyrir sex    
1,5 kg Dajm ís frá EmmEss   
1 stórt stk. Nói Síríus hreint 
ljóst súkkulaði (með rauðu rós-
inni)
½ peli rjómi
Jarðarber 1 askja
Bláber ein askja
1 pakki ískex  

Takið ísinn út úr frystinum.
Setjið súkkulaðið og rjómann í 
pott og bræðið við lágan hita.
Setjið því næst ísinn í kúlum í 
sex skálar.

Hreinsið berin og þerrið. 

Stráið jarð-
arberj-
um og 
bláberjum 
yfir ísinn.
 
Hellið sósunni yfir og setj-
ið að lokum tvö ískex í hverja 
skál.   

Glæsileg hönnunarsýning Sub-
zero Couture fer fram í Bláa lón-
inu á föstudagskvöld. Þetta er ein 
stærsta og veglegasta hönnunar-
sýning sem haldin hefur verið hér 
á landi. Fjöldi erlendra fjölmiðla-
manna mun mæta og fjalla um 
viðburðinn. Fyrirtækið 66°NORÐ-
UR stendur fyrir sýningunni í sam-
vinnu við HönnunarMars, Iceland 
Naturally, Bláa lónið, Icelandair og 
Reyka Vodka. Sýningin fer fram 
utandyra og hefst kl. 19.00.

Þekktir íslenskir hönnuðir koma 
fram á sýningunni með fylgihluti 
en þeir eru Magni Þorsteinsson 
og Hugrún Árnadóttir, eigendur 
og hönnuðir Kronkron, Brynhildur 

Pálsdóttir, Guðfinna Mjöll Magn-
úsdóttir og Þuríður Rós Sigurþórs-
dóttir hönnuðir frá Vík Prjónsdótt-
ur, Bergþóra Guðnadóttir og Jóel 
Pálsson frá Farmers Market, Olga 
Hrafnsdóttir og Elísabet Jóns-
dóttir frá Volki, Jan Davidsson 
og Sæunn Huld Þórðardóttir frá 
66°NORÐUR. Auk þess koma 
fram hönnuðirnir Mundi og 
Helga Sólrún Sigurbjörnsdóttir.

DJ Margeir og Daníel Ágúst 
munu sjá um tónlistina sem mun 
undirstrika íslenska hönnun í 
stórbrotnu íslensku umhverfi. 

Hægt verður að fylgjast með 
viðburðinum í beinni útsendingu á 
vefsíðunni Liveproject.is

HÖNNUNARVEISLA Í LÓNINU

HELGARMATURINN

Tryggðu þér Stöð 2 um páskana
í síma 512 5100 eða á stod2.is

Unga kynslóðin fær allt það skemmtilega og vandaða barnaefni sem hún á skilið um páskana: 
Leikið íslenskt efni og frábærar erlendar teiknimyndir. Þegar kvöldar tekur spennan við fyrir þá fullorðnu!

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

TANGLED
Disney - ævintýri eins
og þau gerast best.

ARCTIC TALE
Hrífandi ævintýri frá
þeim sömu og gerðu

March of the Penguins.

ALGJÖR SVEPPI 
OG DULARFULLA 

HÓTELHERBERGIÐ
Frumsýning í sjónvarpi!

LATIBÆR
Útsending frá Latabæjarhátíðinni

 í Laugardalshöll þar sem
Íþróttaálfurinn og félagar

fá alla til að iða af kæti!

SCARED SHREKLESS
Ný teiknimynd með
Shrek og félögum

SKOPPA OG SKRÍTLA
Bregða á leik
 um páskana,

hressar
að vanda!

SPENNANDI PÁSKAR FYRIR FULLORÐNA FÓLKIÐ
Magnþrungnar og margverðlaunaðar kvikmyndir setja svip sinn á páskana.
Líka spennandi þættir eins og Game of Thrones, Homeland og Grey’s Anatomy
að ógleymdu Mið-Íslandi og ýmsu góðu gríni alla páskana!



Express ferðir bjóða upp á fjölbreytt úrval 
ferða sem eru sérsniðnar að þörfum ólíkra 
hópa og einstaklinga, að sögn Klöru Írisar 

Vigfúsdóttur, framkvæmdastjóra Express ferða. 
„Þannig bjóðum við upp á ódýrar sólarlandaferðir 
til Costa Brava og Alicante fyrir fjölskyldufólk 
sem vill slappa af með börnunum sínum. Costa 
Brava er nýr áfangastaður hjá Express ferðum 
stutt frá Barcelona og því tilvalið að sameina borg 
og sól. Fyrir golfara bjóðum við upp á marga for-
vitnilega kosti eins og frábæra golfaðstöðu, spa 
og menningu í hinni fornu borg Vilníus sem er 
nýr áfangastaður okkar eins og Prag og Kraká þar 
sem líka er mjög góð golfaðstaða.“

VINSÆLAR SÉRFERÐIR
Klara segir Express ferðir bjóða alls kyns sér-
ferðir. „Eins og siglingu um Miðjarðarhafið að 
ógleymdum borgarferðum okkar til fjölda borga. 
Stuðboltinn Helgi Björns fer til dæmis fyrir ferð til 
Berlínar í lok þessa mánaðar, en færri komust að 
en vildu í slíka ferð hjá honum í fyrra. Tónleika-
ferðir eru í samstarfi við 2do in London. Eins og 
áður bjóðum við upp á hina vinsælu Gardavatns-
ferð í júní og ágúst sem Margrét Laxness mun 
leiða að þessu sinni. Þá mun Halldór Laxness 
yngri leiða sælkeraferðir til heimsborgarinnar 
Parísar og draumahéraðsins Toscana. Kvik-
myndagerðarmaðurinn og blaðamaðurinn Börkur 
Gunnarsson sem nam kvikmyndafræði í Prag og 
þekkir borgina eins og lófann á sér, leiðir farþega 
í allan sannleikann um þessa eina mest töfrandi 
borg Austur-Evrópu.“

HINSEGIN FERÐIR
Express ferðir eins og Iceland Express leggja 
áherslu á að þjóna öllum, samkynhneigðum sem 
öðrum. „Móðurfyrirtækið Iceland Express er einn 
aðal stuðningsaðili Hinsegin daga í Reykjavík,“ 
upplýsir Klara. „Í ár bjóðum við upp á fjölbreyttar 
sérferðir fyrir samkynhneigða undir yfirskriftinni 
„Hinsegin ferðir“. Strax í byrjun maí bjóðum við 
upp á bjarna-ferð til Kaupmannahafnar. Þar munu 
félagar í Bears on Ice halda heljarinnar partý hjá 
bjarnafélögum sínum í höfuðborg Dana.“

Klara segir fyrirtækið líka bjóða upp á langar 
helgarferðir á nokkrar Gay Pride hátíðir. „Þar ber 
hæst World Pride í London í byrjun júlí þar sem 
búist er við milljónum þátttakenda. Við erum 
einnig með ferð á Christofer Day í Berlín upp úr 
miðjum júní, frábæra sólarlandaferð til strand-
bæjarins Sitges í lok júní sömu helgi og Bölsungar 
halda sitt Pride en þangað er aðeins um tuttugu 
mínútna akstur frá Sitges. Gay Pride í Barcelona 
er sagt vera einstök upplifun.“

EXPRESS FERÐIR 

FERÐIR |FÓLK

VILNIUS Fullkomin golf-
aðstaða, spa, menning og 
fleira býðst í hinni fornu 
borg.

UPPFYLLUM SÉRÓSKIR
„Hjá Express ferðum reynum við líka allt til að 
verða við séróskum viðskiptavina okkar,“ bendir 
Klara á. „Við finnum hótel og borgir við hæfi. 
Við skipuleggjum ferðir fyrir hópa sem óska eftir 
því þannig að möguleikarnir eru nær ótæmandi, 
hvort sem fólk vill ferðast eins ódýrt og hægt er 
eða leyfa sér algeran munað.“

Klara getur þess að allar nánari upplýsingar 
sé að finna á heimasíðunni, slóðin er http://www.
expressferdir.is/. Upplýsingar um hinsegin ferðir 
má nálgast á slóðinni http://www.expressferdir.is/
hinsegin-ferdir.aspx, Sitges / Barcelona komi upp í 
dag eða á morgun.

VERÐUR VIÐ ÓSKUM ALLRA
EXPRESS FERÐIR KYNNA  Express ferðir bjóða upp á fjölbreytt úrval ferða sem er sérsniðnar að þörfum ólíkra hópa og einstaklinga.

BARCELONA
Ein fegursta borg 
Evrópu býður fjöl-
breytta afþreyingu.

COSTA BRAVA 
Þar er hægt að 
njóta lífsins í sól 
og sumaryl.

Express ferðir verður 
með kynningu á Costa 
Brava á spænskum dögum 
í Kringlunni á morgun. 
Samhliða því verður 
skemmtilegur leikur þar 
sem fólk getur unnið ferð 
fyrir tvo til Costa Brava.

FJÖLBREYTNI Í 
FYRIRRÚMI
Klara Íris Vigfúsdóttir, 
framkvæmdastjóri 
Iceland Express, segir 
fyrirtækið bjóða fjölda 
spennandi ferða. 
MYND/STEFÁN
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Þetta er nýtt hér á landi, en ég bjó 
í Noregi lengi og vann þar sem 
dansari og þar hefur þetta form 

verið hluti af leikhúsflórunni síðustu 
árin,“ segir Tinna Grétarsdóttir dansari, 
höfundur danssýningarinnar Skýjaborg 
sem frumsýnd verður í Kúlunni á morg-
un. Sýningin er ætluð sex mánaða til 
þriggja ára börnum. „Ég tók þátt í svona 
sýningu í Noregi,“ segir Tinna „og það 
er alveg ótrúlegt hvað þessi ungu börn 
taka vel við og eru þakklátir áhorfendur. 
Þegar ég flutti heim fannst mér þetta 
vanta í flóruna hér og ákvað þess vegna 
að gera mína eigin sýningu.“

Skýjaborg fjallar um tvær sérstakar 
veðraverur sem vakna upp á ókunn-
ugum stað. Á þessum dularfulla stað 
eru sífelld veðrabrigði, stundum er 
veðrið ógnvænlegt, stundum gott og 
blítt og verurnar verða því stöðugt að 
takast á við nýjar aðstæður. Sýningin 
tekur tæpan hálftíma en í lok hennar er 
börnunum boðið að koma á sviðið til að 
leika sér, hitta verurnar og skoða leik-
myndina.

Tinna hefur starfað sem dansari 
undanfarin fimmtán ár en þetta er í 
fyrsta sinn sem hún semur dansverk 
sjálf. Hún dansar þó ekki í sýningunni. 
„Þetta er fyrsta sýningin þar sem ég hef 
yfirumsjón með öllum hlutum þannig 
að ég ákvað að það væri sniðugra að 
dansa ekki sjálf heldur geta alfarið horft 
á sýninguna utan frá,“ segir hún. 

Sýningar fara fram í Kúlu Þjóðleik-
hússins við Lindargötu og verða tvær 
sýningar á morgun, klukkan 13.30 og 15 
og aftur laugardaginn 31. mars á sama 
tíma. Tinna segir einnig fyrirhugað að 
fara með sýninguna í leikskóla borgar-
innar á barnamenningarhátíðinni í apríl. 
„Hugmyndin er að fara með leikhúsið 
til barnanna í stað þess að þau þurfi að 
koma til okkar,“ segir Tinna.

Dansarar í skýjaborg eru Inga Maren 
Rúnarsdóttir og Snædís Lilja Ingadóttir, 
tónlistin er eftir Sólrúnu Sumarliðadótt-
ur, leikmynd og búninga gera Guðný 
Hrund Sigurðardóttir og Tessa Sillars-
Powell.  ■ fsb

DANSSÝNING FYRIR 6 
MÁNAÐA TIL 3 ÁRA BÖRN
ÞAKKLÁTIR ÁHORFENDUR  Skýjaborg nefnist nýstárlegt dansverk sem frum-
sýnt verður í Kúlunni á morgun. Sýningin er ætluð ungum börnum og höfund-
urinn, Tinna Grétarsdóttir, segir þau mjög þakkláta áhorfendur.

TINNA 
GRÉTARSDÓTTIR 
DANSARI
höfundur Skýja-
borgar
 FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

DANSARAR Í SKÝJA-
BORG ERU Inga Maren 
Rúnarsdóttir og Snædís 
Lilja Ingadóttir. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Kringlunni sími 553 5111  |  Smáralind sími 554 7980

Finndu okkur á Facebook

25%
afsláttur 
af kjólum 

23. - 25. mars

Kjóladagar!

NÁM Í DANMÖRKU
HJÁ VIA UNIVERSITY COLLEGE Í HORSENS 
BJÓÐUM VIÐ UPP Á MARGVÍSLEGA MENNTUN

Í BOÐI ER:

Á ENSKU OG 
DÖNSKU Á ENSKU  Á DÖNSKU    

- Byggingafræði

- Véltæknifræði

- Byggingaiðnfræði

- Markaðshagfræði

- Byggingatæknifræði

- Tölvutæknifræði

- Framleiðslutæknifræði

- Útflutningstæknifræði

- BS í Markaðsfræði

- Véltækni

- Landmælingar

- Vöruþróun og  

  tæknileg sameining

- Aðgangsnámskeið

Fulltrúi skólans Johan Eli Ellendersen, verður á Íslandi 23.-30.mars. 

Áhugasamir geta haft samband í síma 8458715, eða netfang jee@viauc.dk. 

Leggið inn skilaboð/skrifa og við munum hringja/skrifa til baka.

VIAUC.DK/HORSENS

VIA UNIVERSITY COLLEGE

Chr. M. Østergaards Vej 4

DK-8700 Horsens

Tel. +45 8755 4000

Fax: +45 8755 4001

Mail: horsens@viauc.dk

Sunnudaga á Stöð 2
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Rúmföt frá 7.990
Dúnsæng 24.990

Lín Design  Laugavegi 176  Sími 5332220  www.lindesign.is

Fermingartilboð

- 100% andadúnn
- 790 grömm dúnn
- 100% bómull
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BÍLAR &
FARATÆKI

TOYOTA Verso luna 7 sæta. Árgerð 
2009, ekinn 53 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 2.990.000. Rnr.200898..Möguleiki 
á 90% láni Toyota Kletthálsi simi 570-
5220.

TOYOTA Rav4 2wd. Árgerð 2003, ekinn 
115 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 990.000. 
Rnr.200644..Möguleiki á 90% láni 
Toyota Kletthálsi simi 570-5220.

TOYOTA Rav4 gx mt. Árgerð 2008, ekinn 
74 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 2.690.000. 
Rnr.200902..Möguleiki á 90% láni 
Toyota Kletthálsi simi 570-5220.

FORD Explorer xlt 4x4. Árgerð 2006, 
ekinn 60 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.790.000. Rnr.200714..Möguleiki á 90% 
láni Toyota Kletthálsi simi 570-5220.

TOYOTA Prius hybrid. Árgerð 2008, 
ekinn 115 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.390.000. Rnr.200923..Möguleiki 
á 90% láni Toyota Kletthálsi simi 570-
5220.

TOYOTA Land cruiser 120 vx. Árgerð 
2006, ekinn 87 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.590.000. 
Rnr.200509..Möguleiki á 90% láni 
Toyota Kletthálsi simi 570-5220.

TOYOTA Land cruiser 120 gx. Árgerð 
2003, ekinn 191 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.290.000. Rnr.201003..Möguleiki 
á 90% láni Toyota Kletthálsi simi 570-
5220.

TOYOTA Avensis s/d sol. Árgerð 2004, 
ekinn 136 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.630.000. Rnr.200891.Möguleiki 
á 90% láni Toyota Kletthálsi simi 570-
5220.

Notaðir bílar Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

DIESEL !
BMW X5 3.0 diesel (NEW) ‘09/2007 ek. 
82 þ.km allur helsti aukabúnaður ma 
Leður verð 6290.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Polaris Indy 600. Árg ‘01, ek. 4.500 km, 
hiti í handf. og bakkgír. Ásett 390þ. 
Tilboðsverð 249 þús!!! #203631.

Polaris Indy 700. Árg. ‘00, ek. 2þ.m., 
hiti í handf. og bakkgír. Ásett 490 
þús. Tilboðsverð 399 þús. ásamt 
galvaniseraðri kerry með sturtu fylgir 
með!!! #121166.

Ski-doo Grand Touring 500. Árg. ‘03, 
ek. 2.þ.m., hiti í handf. og bakkgír. Ásett 
590þ. Tilboðsverð 499 þús!!! #203218.

hjól.is
Sími: 577 4565

www.hjol.is

MM L200 DIESEL Árgerð 11/2009, 
ekinn 25þ.km, ssk, með húsi. Mjög 
fallegt eintak sem er á staðnum! 
TILBOÐ 4.490.000kr. Raðn 131223. Sjá 
á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

NISSAN Qashqai. Árgerð 2008, ekin 
aðeins 41 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 
leður Lúga Verð nú 3.190.000. 
Rnr.134426.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

NISSAN Almera Visia Árgerð 2004, 
ekinn 126 Þ.KM. 5 gírar. Verð 800.000.
SKIPTI Á ÓDÝRARI. VISA RAÐGR. Í 36 
MÁN. Rnr.104353.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

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

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Toyota aygo 2006 keyrður 65.000 
Áhvílandi 300.000 Verð 990 þús. Uppl. 
895 6172.

Til sölu hjá 
Olíudreifingu ehf.

Benz Actron 25.410 6x2 árgerð 2004 
ekinn 394.000 km MITSUBISHI 
OUTLANDER árgerð 2005 ekinn 
193.000 km Bílarnir eru til sýnis 
að Hólmaslóð 8 Upplýsingar í síma 
8606884

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.

Itölsk Wespa ( Piaggio ) í góðu standi, 
auka farangursrými, frammrúða og 
Hjálmur fylgja með. Upplýsingar í síma 
896 0920.

Opel Astra station árg ‘97. 1,4 16V. 
Ek. 148 þ. Beinsk. Nýskoðaður ‘13. Ný 
tímareim. S. 895-3006

 250-499 þús.

Topp bíll!!!
Toyota Avensis árg 98 ekinn 234 þ km 
sjálfskiptur leður álfelgur ný dekk mikið 
endurnýjaður s.s. ný tímareim nýtt í 
bremsum skoðaður 2013 glæsilegur 
bíll í topp standi. Verð 450.000- upplí 
síma 861-7600

Lítið Keyrður Sjálfskiptur 
Sparigrís!

RENAULT CLIO RN H/B 1,4 árgerð 2000 
ek.aðeins 73 þús. km. sjálfskiptur, ný 
skoðaður 13 , frábær snattari sem eyðir 
mjög litlu, verð 450 þús. fæst á 390 
Þús. stgr. s.841 8955.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hjólbarðar

Til sölu Sumardekk á álfelgum, Undan 
GL-BENZ 2007 uppl. í síma 899 2884.

 Varahlutir

Til sölu krómrörin af pallinum. uppl. í 
síma 660 2544

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.

GS Varahlutir 
 Sími 567-6744

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

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

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

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.

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.

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

Mótorhjól

Bátar

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

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

Til sölu

Til sölu
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 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

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

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

 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.

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

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

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

 Tölvur

 Nudd

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

 Trésmíði

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

 Önnur þjónusta

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

 Til sölu

Lok á heita potta og 
hitaveituskeljar.

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

Ódýr 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.

 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.

KAUPUM GULL
 

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

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

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

www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

VERSLUNARINNRÉTTINGAR. Óskum 
eftir vel með förnum innréttingum. 
Hillukerfi og panilefni, ásamt 
fylgihlutum. Uppl.Sími:7750093. 
lofturvl@simnet.is

 Sjónvarp

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

 Verslun

Fermingargjafir
Fjarstýrðar þyrlur, flugvélar,bátar og mfl. 
Netlagerinn slf Dugguvogur 17-19 á 
2.Hæð Netverslun www.Tactical.is Sími 
517-8878

FYRIR FERMINGUNA:
Tilboð á vönduðum einlitum 
plastborðbúnaði. Diskar (4 teg.), 
servíettur (2 teg.), glös, dúkar, hnífapör. 
14 litir í boði. Partýbúðin, Faxafeni 11, 
s.534-0534, Opið alla daga.

 Heilsuvörur

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

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

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

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

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

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

14fm herb. til leigu með aðgang af 
wc og sturtu er í 109rvk. Upplýsingar 
thrainns@hive.is

100fm íbúð til leigu í suðurbæ Hf, 
gæludýr leyfð, hiti og rafmagn innifalið. 
verðhugmynd 85 þús. Svenni sími 
8919129.

Falleg 3herb. íbúð til leigu á besta stað 
í Garðabæ. S.694 1445.

 Húsnæði til sölu

 Sumarbústaðir

Verð í Grímsnesinu Laugardaginn 
24. mars að skoða sumarhús. Frítt 
sölumat. Steinar S. 893 3733 Nýtt 
heimili fasteignasala.

 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.

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

 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.

Vanur Grillari Óskast
Vanur grillari óskast strax í vaktavinnu á 
veitingastaðnum Ginger. Ekki yngri en 
20 ára, reyklaus og reglusamur uppl. 
gefnar á: nonni@ginger.is

Góð íslenskukunnátta! 
 Góð aukavinna eða 
aðalvinna á kvöldin

Getum enn bætt við okkur traustum 
starfsmanni í símasölu frá kl. 17.00-
22.00 - 2-5 kvöld vikunnar. frá ca. 35+ 
ára Þjálfun á staðnum. Upplýsingar í 
síma 869 0291 milli kl. 14.00-16.00 
Kristín. 

Dagvinna: Einnig óskum við eftir 
hressum og skemmtilegum sölumann í 
sérverkefni á daginn 09.00-17.00 Uppl. 
gefur Kristín í síma 869 0291

Garðyrkja
Óskum eftir duglegum starfskrafti í 
sumarstarf við garðyrkju. Umsóknir 
berist á hreinirgardar@gmail.com

Vanan mann vantar á 
hjólbarðaverkstæði. Þarf að geta byrjað 
sem fyrst. Barðinn Hjólbarðaverkstæði, 
Skútuvogi 2. Sími 568 3080.

 Atvinna óskast

Duglegri 17 ára stúlku vantar vinnu á 
Höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í s. 865 
6357.

 Viðskiptatækifæri

Vörulager til sölu / 
kvennfatnaður

Kvennfatnaður, skart, töskur, 
gínur og herðatré.
Uppl. s. 864 1273

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

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

 Einkamál

Heit kona
vill kynnast heitum karlmanni. Rauða 
Torgið, s. 905-2000 og 535-9920, augl.
nr. 8427.

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

 Leikir

Föstudagsraid Hetjuklúbbsins verður á 
sínum stað kl 20:30 - Félagsmenn eru 
hvattir til að mæta.- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð: 16,5 millj.

Góð sérhæð með bílskúr

Sérinngangur 

3 svefnherbergi

Frábær staðsetning alveg við 

íþróttavöllinn og skólana

KEFLAVÍKVatnsnesvegur 34

OPIÐ HÚS Í DAG

frá kl. 17:00-17:30
föstudagur 23.mars

 
 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu 
framkvæmdar  
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að neðan-
greind framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfis-
áhrifum samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum. 
nr. 106/2000 m.s.br.  

Stækkun aflþynnuverksmiðju Becromal, Akureyri 

Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Lauga-
vegi 166, 150 Reykjavík. Hana er einnig að finna á 
heimasíðu Skipulagsstofnunar: 
www.skipulagsstofnun.is.  

Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til úrskurðar-
nefndar umhverfis– og auðlindamála og er kærufrestur 
til  23. apríl 2012.  

Tilkynningar

Fasteignir



Forsala hafin | Tryggðu þér miða strax!

fim. 22/3 kl. 20 UPPSELT
lau. 24/3 kl. 20 UPPSELT
fös. 30/3 kl. 20 UPPSELT
sun. 1/4 kl. 20 UPPSELT
fös. 13/4 kl. 20 UPPSELT

lau. 14/4 kl. 20 UPPSELT
sun. 22/4 kl. 20 UPPSELT
sun. 29/4 kl. 20 
lau. 5/5 kl. 20 
lau. 12/5 kl. 20

Forsýning
Frumsýning

Frumsýnt 24. mars

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is
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BAKÞANKAR 
Brynhildar 

Björnsdóttur
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Jæja já! Hvað 
segir þú þá fröken 

hermikráka?

Ég held 
nú ekki 

þú ódýra 
skækja!

Ódýr? Ég er 
alvöru!

Ég held 
nú ekki! 
Skelltu 
þessu í 
þig og 
pillaðu 

þig heim!

Vó! Hér 
stefnir í 
vand-
ræði!

Frábært, 
ég elska 

kisu-
slagi!

Þessi bar er ekki 
nógu stór fyrir 
okkur báðar!

Það er 
vegna þess 
að þú ert 
með svo 

feitan rass!

Hvað segiru með 
fjallageitaslag? 
Gerir það eitt-
hvað fyrir þig?

Köttur, 
mús, 

geitur... 
ég elska 

náttúruna!

Eigið þið eitt-
hvað gos?

Nei. Mamma er 
hætt að kaupa 

það.

Hún segir að það sé 
fullt af sykri og skrítnum 

efnum.

Eins og ég! Ég veit. Hún ber enga 
virðingu fyrir lífsstíl 

þínum.

Já, rétt hjá þér!
norskur skógarköttur!
Sko, þú ert rosalega 

góður í þessu!
KETTIR

ÞEGAR ÞÚ SEGIR: ÞAU HLJÓTA AÐ HEYRA:

Ertu búinn 
að bursta 

tennurnar?

Hversu margar skrítnar 
afsakanir detta þér í hug?

Ég ætla að bursta 
tvisvar í fyrramálið.

Ég finn 
ekki tann-
kremið.

Munnurinn 
á mér er svo 

þreyttur.

Ég hélt tönn-
unum mínum 
hreinum í dag.

Ég týndi tann-
burstanum 

mínum.
Ég gleymdi 

því.

LÁRÉTT
2. mats, 6. tveir eins, 8. fæðu, 9. 
fornafn, 11. í röð, 12. hljóðfæri, 14. 
kambur, 16. stefna, 17. heldur brott, 
18. útsæði, 20. gyltu, 21. borg.

LÓÐRÉTT
1. örlög, 3. hljóm, 4. olíusósa, 5. 
stykki, 7. klína, 10. lepja, 13. bjarg-
brún, 15. urmull, 16. upphrópun, 19. 
óð.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. dóms, 6. kk, 8. mat, 9. öll, 
11. jk, 12. píanó, 14. spöng, 16. út, 17. 
fer, 18. fræ, 20. sú, 21. faró. 

LÓÐRÉTT: 1. sköp, 3. óm, 4. majónes, 
5. stk, 7. klístra, 10. lap, 13. nöf, 15. 
grúi, 16. úff, 19. ær. 

Tel ekki eftir mér að rétta öðrum hjálparhönd
Hvunndagshetjan Pauline McCarthy hefur sinnt  

sjálfboðastörfum frá unga aldri.

Svanavatnið verður til
Listdansskóli Íslands sóttur heim.

Sjálfsblekkingin er alls staðar
Leikarinn, tónlistarmaðurinn, Þróttarinn og stæki Dallas-
aðdáandinn Halldór Gylfason fer með hlutverk í Hótel 
Volkswagen eftir Jón Gnarr.

Meðal annars efnis:

ÞESSI spurning var lögð fyrir lesendur 
Vísis í vikunni, í kjörkassanum góðkunna. 
Einhver kynni að spyrja sig hvort hægt 
væri að spyrja með svo afdráttarlausum 
hætti. En greinilega eru nógu margir sem 
hafa trú á mætti viljans og/eða eigin brjóst-
viti til að svara. Og niðurstöðurnar voru 
afdráttarlausar. Já sögðu 25% og nei sögðu 
75%. Þrátt fyrir góðan vilja og bjartsýni 
25% prósenta þess hluta þjóðarinnar sem 
lagði atkvæði sitt í kjörkassann er vorið því 
ekki endanlega komið.

VORIÐ er óljós árstíð. Sumar og vetur eiga 
sína mörkuðu upphafsdaga sem ekkert 
fær hnikað. Sumardagurinn fyrsti er til að 
mynda alltaf fyrsta fimmtudag eftir átj-

ánda apríl. Alveg sama hvernig viðrar. 
Sumardagurinn fyrsti er sumar-

dagurinn fyrsti jafnvel þótt hann 
sé sumardagurinn frysti eins og 

gerðist í fyrra. En vordagurinn 
fyrsti er ekki merktur inn á 
dagatal og því er vorkoman 
kannski alltaf skilgreining-
aratriði, ýmist almennings 
í skoðanakönnunum eða 
hvers fyrir sig. Það vorar 
alltaf í sálinni á einhverj-
um þegar ástin hans er 
nærri, og blærinn leikur í 
ljósum lokkum og angandi 
rósum. Þó að hiti sé við 
frostmark. Fyrir sumum 
kemur vorið þegar 

grundirnar gróa, aðra kemur það til að 
hugga, þótt fáir viti af því bíðandi handan 
við horn. 

ÉG hef átt í stöðugum samningaviðræðum 
við veðurguðina frá því í fyrrahaust. Til-
boðið frá mér hljóðar svo: „Ég skal ekki 
hallmæla veðrinu, alveg sama hversu galið 
það verður. Ég skal brosa gegnum frost og 
snjó, slyddu og él, taka upp hanskann þegar 
kvartað er yfir byljum og roki, skafa bílinn 
af æðruleysi, moka snjóinn af andakt. Bara 
ef það kemur almennilegt vor.“ Veðurguð-
irnir eiga enn eftir að svara. Enda býst ég 
ekki við svari strax.

MARS er vetrarmánuður á Íslandi. Meðal-
hitinn á Íslandi í marsmánuði er undir 
fimm gráðum. Sums staðar erlendis er farið 
að vora, kirsuberjatré standa í blóma á ein-
hverjum breiðgötum hér og hvar um heim-
inn. En ekki hér. Lóan, sem kemur til að 
kveða burt snjóinn og leiðindin, er víst ekki 
einu sinni farin að láta sjá sig þrátt fyrir 
ítrekaðar tilraunir til að sannfæra hana, og 
okkur, um hið gagnstæða. 

ÍSLENDINGAR vilja vor. Þeir þrá vor og 
þyrstir í það eins og hverjar aðrar plöntur. 
Og þeim finnst þeir eiga það skilið. Enda er 
það rétt. Við erum langþreytt eftir erfið ár 
og eigum gott skilið. Og það fáum við um 
helgina. Spáð er þrettán stiga hita og blíð-
viðri um mest allt land. Það er enn von. Og 
kannski líka vor?

Er vorið endanlega komið?
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menning@frettabladid.is

SÍÐUSTU FORVÖÐ  eru að sjá sýningu Gunnhildar 
Þórðardóttur, Losun, nú um helgina. Sýninguna er að finna í Sal 

íslenskrar grafíkur, Hafnarhúsi, og lýkur á sunnudag.

Tónlistardagskrá verður í Gerðu-
bergi á morgun í tilefni sýningar 
Páls á Húsafelli sem stendur yfir 
í Menningarmiðstöðinni Gerðu-
bergi. Tónleikarnir hefjast klukkan 
tvö en fram koma Steindór Ander-
sen, Hilmar Örn Hilmarsson, Páll 
á Húsafelli, Guðný Guðmundsdótt-
ir konsertmeistari, Ástríður Alda 
Sigurðardóttir píanóleikari og Þór-
gunnur Anna Örnólfsdóttir sópran 
og barnabarn Thors Vilhjálmsson-
ar. Tónleikarnir og sýningin eru til-
einkuð minningu Thors Vilhjálms-
sonar rithöfundar. 

Klukkan 16.20 verður svo heim-
ildarmyndin Bréfmiði til Páls frum-
sýnd en hún er eftir Kristin Örn 
Guðmundsson.

Hugmyndin að þessari heimild-
armynd kviknaði þegar samsýning 
Páls og Thors Vilhjálmssonar sem 

bar heitið „Heilög Cecilía“ var hald-
in í Hallgrímskirkju árið 2008. Thor 
og Páll höfðu í gegnum árin unnið 
mikið saman í listinni og bundust 
miklum vinaböndum. Framleiðsla 
og gerð þessarar myndar hefur 
verið í höndum Kristins Arnar Guð-
mundssonar. Þetta er hans fyrsta 
mynd í fullri lengd.

Tónar og tal 
um Pál á Húsafelli

PÁLL Á HÚSAFELLI Verður í aðalhlutverki 
í Gerðubergi á morgun.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 23. mars 2012 

➜ Sýningar
11.00 4Horn opna dyr sínar fyrir gesti 
og gangandi með sýningunni Form-
heimar. Þar leika mynstrin úr Íslensku 
sjónabókinni aðalhlutverk, en sýningin 
er samstarfsverkefni fyrirtækisins og 
hönnuðarins Ingibjargar Sigurðardóttur.
17.00 Sýningin Það er verk að vinna 
opnar á Kaffistofunni við Hverfisgötu 
42. Um er að ræða sýningu Ólafar 
Bjargar Bjarnadóttur, Steinunnar Harðar-
dóttur og Þorvaldar Jónssonar.
20.00 Nemendur á hársnyrtibraut í 
Tækniskólanum verða með útskriftar-
sýningu í Súlnasalnum á Radisson Blu 
Hótel Sögu. Aðgangur er ókeypis.

➜ Kvikmyndir
17.00 Frumsýning á 15. þætti The 
Weird Girls Project: Beauty is only skin 
deep fer fram í Bíói Paradís. Aðgangur 
er ókeypis og allir eru velkomnir.

➜ Uppákomur
10.00 1500 leik- og grunnskólanem-
endur syngja saman í göngugötunni á 
Akureyri, neðst í stöllunum í Skátagilinu. 
Yfirskrift uppátækisins er Söngdagar og 
eru þeir skipulagðir af starfsfólki leik- og 
grunnskóla Akureyrar í tilefni af 150 ára 
afmæli bæjarins.
10.00 HönnunarMars heldur áfram. 
Dagskrá er hægt að skoða á honnunar-
mars.is
20.00 Þýski barinn opnar að Tryggva-
götu, þar sem Bakkus var til húsa. 
Alvöru þýsk stemning og fríar veitingar á 
meðan birgðir endast.

➜ Málþing
13.15 Rauði kross Íslands og Alþjóða-
málastofnun Háskóla Íslands boða til 
málefnaþings um alþjóðlegt hjálpar-
starf. Umfjöllunarefnið er endurreisn 
eftir átök og hamfarir. Þingið fer fram í 
sal 132 í Öskju, húsi Háskóla Íslands.

➜ Tónlist
23.00 Hljómsveitin Kraftlyfting heldur 
tónleika á Ob-La-Dí Ob-La-Da, Frakka-
stíg 8. Aðgangseyrir er kr. 1.000.

23.00 Hljómsveitirnar Why Not Jack, 
Finnegan, Dorian Gray og We Made 
God koma fram á tónleikum á Gamla 
Gauknum. Aðgangur er ókeypis.
Beggi Smári & MOOD verða með tón-
leika á Café Rosenberg.

➜ Fyrirlestrar
10.30 Árlegt fyrirlestramaraþon 
Háskólans í Reykjavík fer fram í stofu 
skólans, M101. Vísinda- og fræðimenn 
háskólans flytja 42 fyrirlestra sem hver 
er að hámarki 7 mínútna langur. Allir 
eru velkomnir og aðgangur ókeypis.
12.00 Jón Bernódusson, verkfræðingur 
hjá Siglingastofnun Íslands, talar á 
hádegisverðarfundi Framsóknarfélags 
Reykjavíkur að Hverfisgötu 33.
12.00 Juha Jokela, deildarstjóri við 
Alþjóðamálastofnun Finnlands, heldur 
erindi undir yfirskriftinni G-20 og Evr-
ópusambandið: Þróun hnattrænnar 
stjórnsýslu. Fyrirlesturinn fer fram á 
ensku, er hluti af fundaröð Alþjóða-
málastofnunar Háskóla Íslands og fer 
fram í stofu 101 í Lögbergi.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Fátæka leikhúsið frumsýndi 
Glerdýrin eftir Tennessee 
Williams í Þjóðleikhúskjall-
aranum á þriðjudag. Önnur 
sýning verður á morgun 
klukkan 15. Heiðar Sumar-
liðason, þýðandi verksins 
og leikstjóri, segir uppsetn-
ingu verksins hafa verið 
nýja áskorun.

„Fátæka leikhúsið er bara nafn 
sem ég bjó til utan um þær sýning-
ar sem ég hef leikstýrt og eru sett-
ar upp fyrir enga peninga,“ segir 
Heiðar Sumarliðason, leikstjóri 
Glerdýranna, spurður út í heiti 
leikhópsins. „Leikhúsið er eigin-
lega bara ég sjálfur en ég hef svo 
fengið fólk til liðs við mig í hverja 
sýningu.“ Meðal verka sem hann 
hefur sett upp má nefna eigið verk 
Hetróhetjur, Pizzasendilinn, Rán-
dýr og fleiri, allt evrópsk sam-
tímaverk. Hví ákvað hann að tak-
ast á við Tennessee Williams? „Mig 
langaði að takast á við einhverja 
nútímaklassík, það var ný áskorun 
þar sem ég hef ekki gert það áður,“ 
segir Heiðar. 

Sögutími Glerdýranna eru milli-
stríðsárin í Bandaríkjunum þar 
sem persónur þurfa að glíma við 
afleiðingar kreppunnar miklu. 
Fannst Heiðari verkið eiga vel við 
samtímann? „Eftir kreppuna breyt-
ast allar leikreglur og það verð-

ur nokkurs konar gengisfelling 
á manneskjunni. Samfélagið allt 
verður grimmara þegar að kreppir 
og fólk sem hefði átt að eiga auðvelt 
uppdráttar í lífinu rekst allt í einu á 
tómar hindranir. Þetta er það sem 
leikritið fjallar um að mínu áliti og, 
já, það talar til samtímans. Ég er 
hins vegar sammála því sem Þór-
hildur Þorleifs sagði þegar hún var 
spurð hvort Dagleiðin langa ætti 
erindi í dag. Hún sagði að spurn-
ingin um erindið væri gatslitnasta 
spurning leikhússins. Þetta er bara 
gott verk með góðum rullum fyrir 
góða leikara og það hreif mig.“

Heiðar segir uppfærsluna hefð-
bundna og enga tilraun gerða til að 
nútímavæða verkið. „Við bara skoð-
uðum leikritið og erum í raun að 
þjónusta höfundinn. Þetta er ekk-
ert flipp af okkar hálfu. Við erum 
að setja verkið upp eins og okkur 

finnst eiga að setja það upp, út frá 
okkar smekk að sjálfsögðu.“  

Glerdýrin var frumflutt árið 
1944 í Chicago og kom Tenn-
essee Williams á kortið sem 
einum fremsta höfundi leikbók-
menntanna. Það hefur tvisvar 
áður verið sýnt hér á landi, síðast 
hjá Leikfélagi Akureyrar árið 1976. 
Leikendur í sýningu Fátæka leik-
hússins eru Lilja Guðrún Þorvalds-
dóttir, Bjartmar Þórðarson, Tinna 
Lind Gunnarsdóttir og Bjarni Snæ-
björnsson. Þórdís Jóhannesdóttir 
gerði leikmyndina, Magnús Arnar 
Sigurðarson lýsti sýninguna og 
Gunnar Helgi Guðjónsson keyr-
ir ljósin. Önnur sýning er, eins og 
áður sagði, í Þjóðleikhúskjallar-
anum klukkan 15 í dag en næstu 
sýningar verða 26. mars og 2. og 3. 
apríl klukkan 19.30.   
 fridrikab@frettabladid.is

SAMFÉLAGIÐ VERÐUR 
GRIMMARA Í KREPPU

BJARTMAR ÞÓRÐARSON OG BJARNI SNÆBJÖRNSSON í hlutverkum sínum í Glerdýrunum. MYND: ANTHONY BACIGALUPO

HEIÐAR SUMARLIÐASON 
LEIKSTJÓRI.

MYND: ANTHONY BACIGALUPO

Krakkasíðan er í  
helgarblaði Fréttablaðsins

er 
helgarblaði Fréttablaðsin

Krakkasíðan e
h l bl ði F étt bl ð i

krakkar@frettabladid.is

„Hefurðu ekki heyrt af því 
þegar ég fékk mér far með 
fallbyssukúlunni? Það er 
alveg heimsfrægt!“
Múnkhásen barón er kominn í 
Gaflaraleikhúsið.

Aðalfundur BÍ 2012
Fimmtudaginn 26. apríl kl. 20.00 í Síðumúla 23

Aðalfundur Blaðamannafélags Íslands árið 2012 verður 
haldinn fimmtudaginn 26. apríl n.k. í húsnæði félagsins að 

Síðumúla 23 og hefst fundurinn stundvíslega kl. 20.00

Dagskrá:
 Venjuleg aðalfundarstörf
 Skýrslur frá starfsnefndum
 Kosningar
 Nýjar siðareglur BÍ
 Önnur mál

BÍ-félagar eru hvattir til að mæta



Öll raftækin fást í Smáralind, minna úrval í öðrum verslunum.

Gildir til 29. mars á meðan birgðir endast.

FERMINGARGJAFIR
Á FRÁBÆRU VERÐI!
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2000w Hárblásari
TGDR5359
• 2000w öflugur hárblásari
• 3 hita- og 2 hraðastillingar
• Ion conditioning tækni
• Cool shot tækni

Krullujárn TGIR1915
• 19mm krullujárn
• Keramik húðað
• Hitastillir
• Hámarkshiti 200°C
• Kaldur endi

Örþunnt sléttujárn
TG085E2
• 25mm Tourmaline plötur
•  Tilbúið til notkunar á nokkrum  

sekúndum
• Stillanlegur hiti að 200°C
• Slekkur sjálfkrafa á sér

1800w Hárblásari
TGDR5355
• 1800w hárblásari
• 3 hita- og 2 hraðastillingar
• Ion conditioning tækni
• Cool shot tækni

Bylgjujárn TGIR1911
• Tourmaline plötur
• Hitastillir að 180°C
• 25 hitastillingar

Professional sléttujárn
TGST2985E   
• Hitnar á aðeins 30sek
• Breytilegar hitastillingar 80-230°C
• 25mm keramík plötur
• Poki fyrir járnið fylgir

Hágæða sléttujárn
VSST2967
•  25mm keramik plötur sem dreifa hita 

jafnt og fara betur með hárið
• 9 hitastillingar (150°-230°) og LED skjár
• 30 sekúndur að hitna
• Glæsileg hönnun
• Slekkur sjálft á sér

5 in 1 - Sett VSHA6474
•  5 í einu - Allt fyrir hárið!
•  Glæsilegt hársnyrtisett með 5 hausum, 

m.a. krullujárn, krullubursti og sléttujárn

Krullujárn VSIR1968E
•  19mm krullujárn með bursta
•  Keramik húðað
•  Hitastillir
•  Hámarkshiti 200°C
•  Kaldur endi

2000w Silky Performance 
hárblásari VSDR5818
•  2000w Silky Performance hárblásari með 

2 hita- og hraðastillingum
• Mjór haus fyrir nákvæmari blástur
• Ion conditioning tækni
• Auðveldur að hreinsa
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lifsstill@frettabladid.is

Hárflúr er ný tískubóla í hár-
greiðslubransanum og fara vin-
sældir þess vaxandi. Tómas Hlíð-
arsson byrjaði á að fá sér hárflúr 
í tengslum við grímubúning en 
varð svo hrifinn að hann fær sér 
núna reglulega nýtt munstur 
rakað í hárið.  

„Ég reyni að fara á eins til tveggja mán-
aða fresti til að hressa upp á hárið enda 
er þetta mjög skemmtileg tilbreyting,“ 
segir Tómas Hlíðarsson, starfsmaður 
Arctic Adventures og einn af þeim sem 
hafa heillast af hinu svokallaða hárflúri.

Hárflúr er tiltölulega nýtt af nálinni 
í hárgreiðslugeiranum hér á landi en 
nýtur þegar mikilla vinsælda. Tómas 
fékk sér sitt fyrsta flúr fyrir tæpu ári 
en þá var það gert sem hluti af grímu-
búningi. „Ég var að fara í vinnustaðap-
artý þar sem var hnakka- og skinku-
þema. Ég bað hárgreiðslumanninn um 
að gera eitthvað flippað í hárið á mér og 
þar með kynntist ég hárflúrinu,“ segir 
Tómas sem varð svo hrifinn af rakaða 
munstrinu að hann hefur verið fastagest-
ur í hárflúr síðan. 

Kosturinn við hárflúr segir Tómas 
vera að það endist bara í tvær til þrjár 
vikur í senn og því er það ekki jafn mikil 
áhætta eins og með húðflúr. „Ég mæli 
hiklaust með því að fólk prufi þetta. 
Þetta er til dæmis mjög sniðugt fyrir þá 
sem ætla að fá sér tattú og vilja prufa 
myndina fyrst í hárinu. Það er engin 
hætta á að eyðileggja hárið sem er fljótt 
að vaxa aftur.“

Gegnum tíðina hefur Tómas skartað 
merki Fimleikafélags Hafnarfjarðar, 
skotskífu,  Batman-lógóinu og merki 
vinnustaðarins Arctic Adventures á 
hausnum. „Ég mætti fyrsta daginn í 
vinnuna með lógóið aftan á hnakkanum 
og varð fyrir vikið starfsmaður mánað-
arins,“ segir Tómas hlæjandi og bætir 
við að hárflúr veki mikla athygli hvert 
sem hann fer. „Það eru margir sem dást 
að þessu og fjölskylda mín er mjög hrif-
in. Mamma elskar þetta og finnst að allir 
sem eru ungir ættu að vera svona flipp-
aðir.“ alfrun@frettabladid.is
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HEILSA Michael Bloomberg, 
borgarstjóri New York, ætlar að 
leggja fram tæpa 28 milljarða 
króna til að draga úr reykingum í 
Kína, Indlandi og öðrum þróun-
arríkjum. 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðis-
stofnuninni búa þrír fjórðu hlut-
ar af þeim milljarði jarðarbúa 
sem reykir í löndum sem hafa úr 
litlum peningum að moða. Þess 

vegna vill Bloom-
berg, sem barðist 
fyrir nýjum reyk-
ingalögum í New 
York, einbeita sér 
að þeim lönd-

um. Samkvæmt 
Alþjóðaheilbrigð-

isstofnuninni 
deyja árlega 
um sex millj-
ónir vegna 
reykinga, þar 
af rúmlega 
600 þúsund 
af völdum 
óbeinna reyk-
inga. 

Vill draga úr 
reykingum

ENGINN REYKUR
Michael Bloom-
berg berst gegn 
reykingum víða 
um heim.

HEILSA Fólk sem á það til að láta 
hugann reika á meðan það vinnur 
er líklegra til að búa yfir betra 
vinnuminni en aðrir. Þetta kemur 
fram í nýrri grein í tímaritinu 
Psychological Science.

Vinnuminni telst vera það 
sem gerir okkur kleift að hugsa 
marga hluti samtímis og er 
nátengt greindarvísitölu fólks. 
„Niðurstöður sýndu fram á að 
þegar fólk skipuleggur daginn 
sinn, til dæmis á meðan það er í 
vinnunni eða að aka bíl, er með 
gott vinnuminni. Heilinn nýtir 
alla hæfni sína til að koma sem 
flestu í verk,“ sagði Jonathan 
Smallwood hjá Max Planck Insti-
tute for Human Cognitive and 
Brain Science.

Hollt að láta 
hugann reika

DJÚPT HUGSI Fólk sem lætur hugann 
reika er með hærri greindarvísitölu.

NORDICPHOTOS/GETTY

TÆKNI Fyrirtækið Google hefur 
tryggt sér réttinn til að nota 
kerfi sem byggir á að selja aug-
lýsingar byggðar á veðrinu. 
Þannig gæti sá sem heldur á 
síma í rigningu mögulega séð 
auglýsingu um hvar næstu regn-
hlíf er að finna.

Fari svo að Google hefji gerð 
slíkra auglýsinga verða farsímar 
framtíðarinnar með skynjurum 
sem skrá niður upplýsingar á 
borð við hitastig, rakastig, birtu 
og hljóð. 

Samkvæmt BBC telja gagn-
rýnendur þessara tegunda aug-
lýsinga að með slíkum farsímum 
verði brotið á friðhelgi einkalífs 
fólks.

Veðurskynjari
í síma

TÍSKA Fatahönnuðurinn Stella 
McCartney á heiðurinn af íþrótta-
fatnaðinum sem breska íþróttafólkið 
mun keppa í á Ólympíuleikunum í ár. 
Búningarnir voru frumsýndir í vik-
unni við hátíðlega athöfn. 

Fatnaðurinn er hannaður af 
McCartney en framleiddur af Adi-
das. Alls munu níu hundruð kepp-
endur í 46 íþróttagreinum klæðast 
fatnaðinum sem að sögn McCartney 
var hannaður með tilliti til sérþarfa 
íþróttafólksins.

„Íþróttafólkið sagði við mig að finn-
ist því það líta vel út í íþróttafötunum 
hafi það jákvæð áhrif á frammistöðu 
þeirra. Ég vona að mér hafi tekist að 
gera land og þjóð stolt og vonandi 
líkar þeim búningarnir,“ sagði hönn-
uðurinn á blaðamannafundi. 

McCartney hannar Ólympíu-búninga
ÁFRAM ENGLAND Stella McCartney ásamt 
íþróttafólkinu Phillips Idowu og Jessicu 
Ennis sem klæðast nýjum búningum.
 NORDICPHOTOS/GETTY

MAMMA HRIFIN AF HÁRFLÚRINU

„Það eru sérstaklega margir 
sem koma á föstudögum og 
fá sér nýtt hárflúr fyrir helgina. 
Þetta er bara skemmtilegt,“ segir 
Kristján Aage hárgreiðslumaður 
á hárgreiðslustofunni Sjoppunni 
sem býður upp á hið svokallaða 
hárflúr. 

Það eru um fjögur ár síðan 
Kristján fór að gera hárflúr en 
hann segist fá mikla útrás fyrir 
sköpunargleðina með rakvélinni. 
Íslendingar hafa tekið vel í þessa 
nýjung í hártískunni og síðast-

liðið eitt og hálft ár hefur verið  
mikið að gera hjá honum og 
samstarfsfélaga hans, Þobba, í 
hárflúrinu. „Þetta byrjaði fyrst 
með nokkrum rökuðum línum í 
hliðunum en hefur ágerst með 
árunum og núna eru sumir með 
hálft höfuðið þakið af munstri.“ 

Fleiri strákar en stelpur fá sér 
hárflúr. Strákarnir vilja harðari 
munstur á meðan þær stúlkur 
sem þora eru meira í blóma-
mynstrum að sögn Kristjáns. 
Sjálfur hefur hann fengið sér 

Hello Kitty-mynd á hnakkann á 
sér. 

„Ég ákvað að gera Hello Kitty-
mynd því það var svo absúrd og 
á Bestu útihátíðinni í sumar varð 
ég þekktur sem Hello Kitty-strák-
urinn. Fyndnasta flúrið sem ég 
hef gert er hins vegar Mikki mús 
sem ég gerði í hárið á einum 
litlum strák sem var á leiðinni í 
Disneyland. Ég held að okkur séu 
fá takmörk sett í þessu og getum 
gert flestar myndir sem við erum 
beðnir um að gera.“ 

FÁUM ÚTRÁS FYRIR SKÖPUNARGLEÐINA

SKEMMTILEG TILBREYTING Meðal þeirra hárflúra sem Tómas hefur skartað á hausnum er Batman-lógóið, skotskífa, 
FH-merkið og merki vinnustaðarins Arctic Trucks en móðir hans er sérlega ánægð með hárflúrin. Hárgreiðslumaður-
inn Þobbi sýnir Tómasi nýja flúrið.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

JÁTAR BROT  Fatahönnuðurinn Tommy Hilfiger hefur ákveðið að setja 
eina milljón dollara í að gera verksmiðjur sínar að öruggari vinnustað. Hann 
viðurkenndi að sumar þeirra uppfylltu ekki öryggislög.
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Músíktilraunir hefjast í þrí-
tugasta sinn í Austurbæ í 
kvöld. 48 hljómsveitir taka 
þátt. Margir þekktir tónlist-
armenn hafa verið í sigur-
sveit keppninnar.

Tónlistarhátíðin Músíktilraun-
ir hefur göngu sína í Austurbæ í 
þrítugasta sinn í kvöld. 48 hljóm-

sveitir taka þátt í keppninni og fer 
úrslitakvöldið fram 31. mars. 

Upphafið að tilraununum má 
rekja til samstarfs Tónabæjar og 
SATT (Sambands alþýðuskálda og 
tónlistarmanna) sem m.a. stóðu 
fyrir maraþontónleikum í kjall-
ara Tónabæjar í nóvember 1982. 
Allar götur síðan hafa Músíktil-
raunir reynst ómetanlegur við-
burður fyrir íslenskt tónlistarlíf 
og hafa oft og tíðum verið stökk-

pallur fyrir ungar og óreyndar 
hljómsveitir. 

Hljómsveitir eins og Dúkku-
lísurnar, Greifarnir, Kolrassa 
krókríðandi, Maus, Botnleðja, 
Stjörnukisi, Mínus, Rottweiler-
hundarnir,  Agent Fresco, Of 
Monsters and Men og nú síðast 
Samaris hafa unnið keppnina og 
verður forvitnilegt að fylgjast 
með því hver fetar í þeirra fót-
spor í lok mánaðarins.

MÚSÍKTILRAUNIR Í 30. SINN

Ricky Martin er reiðubúinn til að 
deyja fyrir konuna sem eignað-
ist tvíburasyni hans. Þeir heita 
Matteo og Valentino og fæddust 
árið 2008 með hjálp staðgöngu-
móður.

Söngvarinn segist ekki hafa leigt 
leg konunnar, eins og gagnrýnend-
ur staðgöngumæðra halda fram. 
Hann líti frekar svo á að hann hafi 
fengið magann að láni. „Ég myndi 
deyja fyrir konuna sem hjálpaði 
mér að koma sonum mínum í heim-
inn,“ sagði Martin í viðtali við Van-
ity Fair. Hinn fertugi söngvari kom 
út úr skápnum árið 2010 og hefur 
verið með Carlos González Abella 
síðastliðin fjögur ár. 

Reiðubúinn að deyja 

RICKY MARTIN Söngvarinn er reiðu-
búinn til að deyja fyrir staðgöngu-
móðurina.

NANNA BRYNDÍS HILMARSDÓTTIR Of Monsters and Men 2010
KATRÍNA MOGENSEN Mammút 2004
ERPUR EYVINDARSON Rottweiler-hundarnir 2000
KRUMMI Mínus 1999
HEIÐAR ÖRN KRISTJÁNSSON Botnleðja 1995
BIRGIR ÖRN STEINARSSON Maus 1994
ELÍZA GEIRSDÓTTIR NEWMAN Kolrassa krókríðandi 1992
KARL ÖRVARSSON Stuðkompaníið 1987
MÁNI SVAVARSSON Dron 1982
FELIX BERGSSON Greifarnir 1986

TÍU ÞEKKTIR SIGURVEGARAR 
MÚSÍKTILRAUNA

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

FÖSTUDAGUR: MARGIN CALL 17:50, 20:00, 22:30  
PÓLSKIR: LITTLE ROSE (BOÐSSÝNING) 20:00  PÓLSKIR: 
MOTHER TERESA OF CATS 18:00  PÓLSKIR: THE CHRIST-
ENING 22:00  ÞÝSKIR: HVERJIR EF EKKI VIÐ? 18:00  
ÞÝSKIR: ALMANYA 22:00  BLACK’S GAME (SVARTUR Á 
LEIK) 17:40, 20:00, 22:20                        ÍSL. TEXTI ENG. SUBS         

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

ÞÝSKIR
KVIKMYNDA-
DAGAR
500 KR. MIÐINN!

PÓLSKIR
KVIKMYNDADAGAR
ÓKEYPIS INN!

MARGIN 
CALL

MBL DVPRESSAN.IS

KVIKMYNDIR.IS

STERK BYRJUN, MANN ÞYRSTIR Í MEIRA! 
T.V. - VIKAN/SÉÐ OG HEYRT

43.000 MANNS 

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%NÁNAR Á MIÐI.ISGLERAUGU SELD SÉR 5%
HUNGER GAMES            KL. 4 - 5 - 8 - 10.20 - 11  12
HUNGER GAMES LÚXUS  KL. 5 - 8 - 11  12
ACT OF VALOR  KL. 10.35  16
THE VOW  KL. 5.30 - 8  L
SVARTUR Á LEIK           KL. 5.30 - 8 - 10.30  16

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

HUNGER GAMES  KL. 6 - 9 - 10.30 12
ACT OF VALOR  KL. 8 - 10.30  16
THE VOW  KL. 5.40 - 8  L
SVARTUR Á LEIK  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
LISTAMAÐURINN  KL. 5.45  L

HUNGER GAMES  KL. 5.30 - 8 - 10.30 12 
ACT OF VALOR  KL. 10 16
SVARTUR Á LEIK  KL. 8   16
THE VOW  KL. 6  L

HUNGER GAMES 4(800 kr), 7, 10
PROJECT X 8, 10
JOHN CARTER 3D 4(950 kr)
SVARTUR Á LEIK 5.50, 8, 10.15
JOURNEY 2 3D 4(950 kr)

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Tilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

C.B. - JOBLO.COM

T.V. - Vikan/Séð og Heyrt

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

FT

DV

MBL

FBL

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

5%

EGILSHÖLL

16

16

L

7

7

ÁLFABAKKA

10

7

7

7

7

7

7

7

12

12

12

12

12

V I P

16

16

16

AKUREYRI

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND 
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

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

MÖGNUÐ ÞRÍVÍDD

L

L

SELFOSS

FYRSTA STÓRMYND ÁRSINS.

PLEASANT SURPRISE
 -  C.B, JOBLO.COM

����

 - New York Times
����

 - Time Out New York
����

 - Miami Herald
����

„Hin brjálæðislega fyndna Project X er málið. 
Hún fer alla leið er auk þess kærulaus og tilbúin 
í fjörið. Hverjum líkar ekki við það?“
Rolling Stone

Geðveikt grín í geggjuðustu partýmynd allra tíma!
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MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

FRIENDS WITH KIDS kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
FRIENDS WITH KIDS VIP kl. 3 - 5:40 - 8 - 10:20 2D
PROJECT X kl. 6 - 8 - 10:10 2D
JOHN CARTER kl. 3 - 5:20 - 8 - 10:40 3D
JOHN CARTER kl. 10:10 2D
THE WOMAN IN BLACK kl. 8 - 10:10 2D
JOURNEY 2 3D kl. 3:20 3D
JOURNEY 2  kl. 3:40 - 5:50 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 2D
HUGO Með texta  kl. 5:30 2D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 4 2D
FJÖRFISKARNIR M/ ísl. Tali kl. 3:30 2D

12

12

7

7

KRINGLUNNI

16

FRIENDS WITH KIDS kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
PROJECT X kl. 8 - 10:10 2D
JOHN CARTER kl. 5:20 - 8 - 10:40 3D
JOURNEY 2 3D kl. 5:50 3D

FRIENDS WITH KIDS kl.   8 - 10:10 2D
JOURNEY 2 kl.   6  3D
PROJECT X kl.   8  2D
JOHN CARTER kl.   10:10 3D
A FEW BEST MEN kl.   6 2D

FRIENDS WITH KIDS kl. 5:40 - 8 - 10:20
JOHN CARTER kl. 5:20 - 8 - 10:40

KEFLAVÍK
12

12

L

7

16

THE HUNGER GAMES kl. 10:10 2D
FRIENDS WITH KIDS kl. 8 - 10:20 2D
PROJECT X kl. 8 2D
JOHN CARTER kl. 5:30 3D
SKRÍMSLI Í PARÍS M/ ísl. Tali kl. 6 2D

KOMIN Í BÍÓ
UM LAND ALLT

BRIDESMAIDS
eru æðisleg í þessari frábæru gamanmynd

 „SCOTT EFFORTLESSLY STEALS THE SHOW“
– L.S. EW.com

„SEXY, SOPHISTICATED AND SAVVY“
– P.H. Boxoffice Magazine

„FRIENDS WITH KIDS IS THE BEST BREEDER 
MOVIE IN YEARS“

– D.E. NEW YORK MAGAZINE

„KRISTEN WIIG IS SERIOUSLY GOOD“
– P.T. ROLLING STONE

Kristen Wiig, Jon Hamm, Maya Rudolph og Chris O’Dwod úr

FRIENDS WITH KIDS kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
PROJECT X kl. 8 - 10:10 - 10:40 2D
JOHN CARTER kl. 5:20 - 8 3D
JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND kl. 5:40 3D
THE WOMAN IN BLACK kl. 8 - 10:10 2D
FRÍÐA OG DÝRIÐ m/ísl tali kl. 6 3D

Fyrirsætan Miranda Kerr kveðst 
ekki hitta vinkonur sínar úr 
bransanum með börn sín. Þetta 
sagði hún í spurningaþætti á Vic-
toria‘s Secret-heimasíðunni.

Kerr á soninn Flynn sem er á 
svipuðum aldri og börn Adriönu 
Lima og Alessöndru Ambrosio. 
Vinkonurnar hafa þó aldrei hist 
með börnin. „Við tölum mikið 
um það, en þetta er spurning um 
að vera allar á sama stað á sama 
tíma. Við erum eins og skip sem 
mætast á nóttu,“ sagði ástralska 
fyrirsætan sem er gift leikaran-
um Orlando Bloom.

Vilja hittast 
með börnin



RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is

Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

FAGLEG RÁÐGJÖF OG 
FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu 
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!

RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría legugreiningu með  
hinum byltingarkennda Xsensor Medical Pro búnaði.

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU?
 Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?
 Vaknarðu oft með verki í mjöðm?
 Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?
 Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
   ·  hryggskekkju
   ·  brjósklos
   ·  samföllnum hryggjaliðum
   ·  spengdum hryggjaliðum
   ·  gigt, til dæmis:
   ·  slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.

FREMSTIR Í FRAMLEIÐSLU Á HEILSUDÝNUM

Vertu örugg/ur. 

Komdu í greiningu

25-50%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HEILSURÚMUM

ROYAL OG CLASSIC 
Hágæða fjölstillanleg 
rafmagnsrúm 
á 25% afslætti.
12 mánaða vaxtalaus 
VISA / EURO greiðsludreifing

Smíðum raf-

magnsrúm í öllum 

stærðum!

V O R T I L B O Ð

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

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

Öllum 

fermingar rúmum 

 fylgir dýnuhlíf, lak og 

 sængurver.

Gjafapakki að verðmæti 

kr. 17.500,-
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ÁHORFENDUR RÁÐA MIÐAVERÐINU  á leik FH og HK í N1-deild karla í kvöld. 
Allur ágóði af leiknum mun síðan renna til MND-félagsins. FH-ingar ætla að slá til veislu í 
Krikanum í kvöld þar sem boðið verður upp á lifandi tónlist, hamborgara og andlitsmálningu.

IE-deild karla:
Haukar-Þór Þ.    79-85
Haukar: Christopher Smith 20/8 varin skot, Alik 
Joseph-Pauline 16, Steinar Aronsson 13, Haukur 
Óskarsson 12, Helgi Björn Einarsson 10, Emil 
Barja 8/9 fráköst. 
Þór Þorlákshöfn: Darrin Govens 26/11 fráköst/10 
stoðsendingar, Darri Hilmarsson 20/7 fráköst/7 
stolnir, Guðmundur  Jónsson 18, Blagoj Janev 
14/11 fráköst, Baldur Þór Ragnarsson 4, Grétar 
Ingi Erlendsson 3/9 fráköst.
Valur-Snæfell    68-80
Valur: Marvin Andrew Jackson 25/12 fráköst, 
Hamid Dicko 13, Alexander Dungal 7, Birgir Björn 
Pétursson 6, Ragnar Gylfason 5, Kristinn Ólafsson 
4, Benedikt Blöndal 4, Bergur Ástráðsson 2. 
Snæfell: Ólafur Torfason 15/10 frák, Marquis 
Sheldon Hall 14, Jón Ólafur Jónsson 13/11 
fráköst, Pálmi Freyr Sigurgeirsson 11, Sveinn Arnar 
Davidsson 9, Hafþór Ingi Gunnarsson 6, Þor-
bergur Helgi Sæþórsson 5, Quincy Hankins-Cole 
4, Magnús Hjálmarsson 2, Óskar Hjartarson 1
Tindastóll-Njarðvík     81-79
Tindastóll: Maurice Miller 31, Curtis Allen 19, 
Þröstur Leó Jóhannsson 11, Helgi Rafn Viggósson 
7, Friðrik Hreinsson 7, Svavar Atli Birgisson 4, 
Hreinn Gunnar Birgisson 3. 
Njarðvík: Cameron Echols 26, Elvar Már Friðriks-
son 20, Travis Holmes 13, Ólafur Helgi Jónsson 
7, Maciej Baginski 5, Styrmir Gauti Fjeldsted 4, 
Hjörtur Einarsson 2, Páll Kristinsson 2.
Grindavík-Stjarnan    89-80
Grindavík: Giordan Watson 28, Sigurður Gunnar 
Þorsteinsson 12, J’Nathan Bullock 9, Þorleifur 
Ólafsson 8, Jóhann Ólafsson 8, Páll Axel Vilbergs-
son 7, Ólafur Ólafsson 7, Ómar Örn Sævarsson 6, 
Ryan Pettinella 6, Björn Brynjólfsson 2. 
Stjarnan: Renato Lindmets 24, Justin Shouse 21, 
Keith Cothran 14, Fannar Freyr Helgason 7, Jovan 
Zdravevski 6, Sigurjón Örn Lárusson 3, Dagur Kár 
Jónsson 3, Marvin Valdimarsson 2.
Fjölnir-Keflavík    98-99
Fjölnir: Arnþór Freyr Guðmundsson 18, Björgvin 
Hafþór Ríkharðsson 17, Calvin O’Neal 16, Nathan 
Walkup 16/12 fráköst, Hjalti Vilhjálmsson 12, Jón 
Sverrisson 8, Trausti Eiríksson 5, Daði Grétarsson 
2, Gunnar Ólafsson 2, Haukur Sverrisson 2. 
Keflavík: Jarryd Cole 37/19 fráköst, Magnús 
Þór Gunnarsson 28, Charles Michael Parker 14, 
Gunnar Stefánsson 6, Halldór Halldórsson 5, 
Almar Stefán Guðbrandsson 4, Valur Orri Valsson 
3/8 stoðsendingar, Ragnar Gerald Albertsson 2
ÍR-KR     82-88
ÍR: Robert Jarvis 25, Rodney Alexander 23, 
Nemanja  Sovic 16, Kristinn Jónasson 6, Eiríkur 
Önundarson 4, Níels Dungal 4, Hjalti Friðriks. 4. 
KR: Finnur Atli Magnusson 24, Joshua Brown 18, 
Robert Lavon Ferguson 17, Dejan Sencanski 15, 
Emil Jóhannsson 6, Skarphéðinn Freyr Ingason 4, 
Jón Kristjánsson 2, Martin Hermannsson 2.

LOKASTAÐAN:
Grindavík 22 19 3 1971-1740 38
KR 22 15 7 1970-1855 30
Þór Þ. 22 15 7 1869-1768 30
Stjarnan 22 14 8 1923-1806 28
Keflavík 22 14 8 2005-1884 28
Snæfell 22 13 9 2046-1928 26
Tindastóll 22 11 11 1836-1900 22
Njarðvík 22 9 13 1822-1878 18
ÍR 22 8 14 1941-2064 16
Fjölnir 22 8 14 1886-1982 16
Haukar 22 6 16 1746-1837 12
Valur 22 0 22 1660-2033 0

ÞESSI LIÐ MÆTAST Í ÚRSLITAKEPP.:
Grindavík - Njarðvík
KR - Tindastóll
Þór Þ - Snæfell
Stjarnan - Keflavík

Undankeppni EM:
Sviss-Ísland    19-26
Mörk Íslands: Stella Sigurðardóttir 7, Rut Jóns-
dóttir 4, Karen Knútsdóttir 4,  Jóna Margrét 
Ragnarsdóttir 3, Þórey Rósa Stefánsdóttir 3, Anna 
Úrsula Guðmundsdóttir 3, Dagný Skúladóttir 1,  
Karólína Lárusdóttir 1.
Guðný Jenný Ásmundsdóttir varði 20 skot í 
íslenska markinu.

ÚRSLIT

ára 
gamalt
verð!* 

FÓTBOLTI Það lítur allt miklu betur 
út hjá landsliðskonunni Margréti 
Láru Viðarsdóttur eftir erfið-
ar vikur upp á síðkastið þar sem 
meiðsli hennar tóku sig upp aftur. 
Þjálfarinn missti sig í fjölmiðlum 
og Margét missti bæði af lands-
leikjum og leikjum Potsdam. 

Margrét Lára spilaði sinn fyrsta 
leik eftir meiðslin í gær þegar hún 
kom inn á sem varamaður í 3-0 
útisigri á rússneska liðinu Ros-
siyanka í seinni leik liðanna í átta 
liða úrslitum Meistaradeildarinn-
ar en Turbine Potsdam vann sam-
anlagt 5-0. 

Gott að komast inn á völlinn
„Þetta er bara frábært að við 
erum komnar áfram. Við spiluðum 
mjög vel í báðum þessum leikjum 
og í raun átti þetta rússneska lið 
aldrei möguleika. Nú bíða Evrópu-
meistarar Lyon í undanúrslitun-
um,“ segir Margrét Lára sem var 
ánægð með leikinn.

 „Mér gekk bara vel. Ég var að 
finna mig vel og fékk einhverj-
ar tuttugu mínútur. Það var gott 
að komast inn á völlinn aftur því 
ég er búin að vera svolítið frá. 
Það er alltaf erfitt að koma inn á 
og fá smá spilatíma. Vonandi get 
ég haldið áfram að standa mig 
og meiðslin verði til friðs,“ segir 
Margrét Lára. „Þetta er svolítið 
undir meiðslunum komið. Þetta 
lítur betur út. Ég er búin að vera 
í hópnum í síðustu tveimur leikj-
um og þetta er allt að koma. Ef við 
náum að stjórna álaginu á mér þá 
er þetta hægt og mér eru þá allir 
vegir færir,“ segir Margrét Lára.

Karlinn hefur trú á mér
Bernd Schröder, þjálfari henn-
ar hjá þýska liðinu, var mjög 
óánægður með ástandið á lands-
liðsframherjanum eftir að hún 
meiddist og hélt því fram að það 
virtist ekki vera hefð fyrir því að 
æfa á Íslandi.  

„Ég hef ekkert um það mál að 
segja. Ég er bara hérna til að æfa 
og spila og ætla bara að halda 

áfram að einbeita mér að því,“ 
segir Margrét Lára en er Schröd-
er nokkuð leiðinlegur við hana? 

„Hann er fínn karlinn. Það eru 
gerðar kröfur hér en ég veit að 
hann hefur mikla trú á mér og ég 
fer með það með mér í hvern leik 
og á hverja æfingu. Svo vonum 
við bara að meiðslin séu til friðs 
og ég geti farið að spila fleiri mín-
útur með hverjum leik. Það eru 
öðruvísi áherslur hér en maður er 
vanur en ég held að það sé bjart 
fram undan. Við erum að berjast 
um titla á öllum vígstöðvum og 
þetta er bara gaman,“ segir Mar-
grét Lára. 

„Ég var á rosalega góðu róli í 
undirbúningsleikjunum og það 
gekk rosalega vel. Ég held að ég 
hafi verið markahæsti leikmaður 
liðsins á undirbúningstímabilinu. 
Maður missir samt alltaf spila-
form og annað þegar maður spilar 
ekki í tvær til þrjár vikur. Það er 

eitthvað sem ég get vonandi unnið 
í næstu daga og vikur. Ef þeir eru 
tilbúnir að stjórna álaginu á mér 
þá hef ég engar áhyggjur,“ segir 
Margrét. 

Þurfa að æfa eins og meistarar
„Það er mikið eftir og eins og 
þjálfarinn segir þá þurfum við að 
æfa eins og meistarar á hverjum 
degi og vinna fyrir þessu,“ segir 
Margrét Lára en hún varð í gær 
fyrsta íslenska knattspyrnukonan 
sem kemst svona langt.

„Ég er stolt af því og vonandi 
get ég líka orðið fyrst til að vinna 
Meistaradeildina,“ segir Margrét 
Lára. Turbine Potsdam mætir 
næst Essen í þýsku deildinni. 

„Það er búið að vera mikið álag á 
mannskapnum og það er spurning 
hvort það fái ekki einhver ný and-
lit að spreyta sig á sunnudaginn. 
Það væri gaman,“ segir Margrét 
Lára að lokum. ooj@frettabladid.is

Vonandi fyrst til að vinna
Margrét Lára Viðarsdóttir komst í gær í undanúrslit Meistaradeildarinnar með 
þýska liðinu Turbine Potsdam. Margrét Lára spilaði sinn fyrsta leik eftir meiðsli 
og vill ekki tjá sig um umdeild ummæli þjálfara síns hjá Potsdam. 

MARGRÉT OG ÞJÁLFARINN Margrét Lára Viðarsdóttir sést hér ásamt Bernd Schröder, 
þjálfara Potsdam, sem hún segir að hafi trú á sér.   MYND/NORDICPHOTOS/BONGARTS

FÓTBOLTI Blikar misstu stóran 
spón úr aski sínum í gær þegar 
miðjumaðurinn sterki, Guðmund-
ur Kristjánsson, var lánaður til 
norska félagsins Start.

Norska félagið mun þess utan 
hafa forkaupsrétt á leikmannin-
um eftir að lánstíma lýkur.

Guðmundur er annar Íslend-
ingurinn sem Start fær lánað 
með skömmu millibili en FH-ing-
urinn Matthías Vilhjálmsson var 
lánaður þangað á dögunum.   - hbg

Blikar missa lykilmann:

Guðmundur til 
Start í Noregi

HANDBOLTI Eftir tvö töp í fyrstu 
tveimur leikjum riðlakeppninnar 
kom að því að stelpurnar okkar 
fögnuðu sigri. Þær unnu sannfær-
andi sjö marka sigur, 19-26, á Sviss 
en það tók liðið samt drjúgan tíma 
að hrista svissneska liðið af sér.

„Þetta var hrikalega erfitt. Það 
þarf mikla þolinmæði og aga til 
þess að leggja þetta lið. Við vorum 
á erfiðum útivelli, 1.700 manns í 
stúkunni og flott stemning,“ sagði 
hálfraddlaus þjálfari Íslands, 
Ágúst Þór Jóhannsson, við Frétta-
blaðið eftir leikinn.

„Ég var mjög ánægður með leik 
liðsins. Mér fannst við spila mjög 
vel. Varnarleikurinn var sérstak-

lega góður í síðari hálfleik og sókn-
arleikurinn var heilt yfir allan 
leikinn mjög góður hjá okkur.“

Ágúst segir að margir hafi vilj-
að gera lítið úr þessu liði Sviss en 
hann hafi alltaf tekið það alvar-
lega. „Þetta er gott lið. Það spila 
fjórir leikmenn í þessu liði í þýsku 
úrvalsdeildinni.“

Liðin mætast að nýju í Voda-
fone-höllinni og þar vill Ágúst sjá 
almennilegan stuðning.

„Uppleggið í þeim leik verður 
svipað hjá okkur og við munum 
ekki sofa á verðinum. Stuðning-
urinn á heimavelli er okkur samt 
gríðarlega mikilvægur. Stelpurnar 
eiga skilið að fá fulla Vodafone-höll 

á sunnudag. Það hafa oft verið 700-
800 manns en ég vil sjá fullt hús og 

mikla stemningu hjá áhorfendum í 
leiknum.“ - hbg

Íslenska kvennalandsliðið fékk sín fyrstu stig í undankeppni EM í gær er það lagði landslið Sviss ytra:

Þolinmæði og aga þurfti til þess að vinna

ÖFLUG Stella Sigurðardóttir var markahæst í íslenska liðinu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

KÖRFUBOLTI Það var gríðarleg 
spenna og dramatík þegar loka-
umferð Iceland Express-deildar 
karla fór fram í gær.

Njarðvík tók lokasætið í 
úrslitakeppninni þó svo liðið hafi 
tapað á Króknum í mjög spenn-
andi leik þar sem Stólarnir 
tryggðu sér sigur undir lokin. Það 
geta þeir þakkað Keflvíkingum 
sem lögðu Fjölni í framlengdum 
leik á sama tíma.

KR hélt öðru sætinu með sigri 
á ÍR sem var þó mjög tæpur. 
Það var lokaleikur ÍR-ingsins 
Eiríks Önundarsonar sem hefur 
lagt skóna á hilluna og ÍR-ingar 
hengdu upp treyju hans í Selja-
skóla honum til heiðurs.

Nýliðar Þórs nældu í þriðja 
sætið með sigri á Haukum en 
Þórsarar hafa komið allra liða 
mest á óvart og náð frábærum 
árangri í vetur.    - hbg

Iceland Express-deild karla:

Njarðvík slapp 
fyrir horn

KRAFTAVERKAMAÐUR Benedikt Guð-
mundsson hefur gert ótrúlega hluti með 
lið Þórs. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG



YOUR BEST DEALI AM

COOLPIX S3300 – Litrík sýn á þína veröld. Nett og meðfærileg myndavél með 16 megapixla upplausn, 
NIKKOR gleiðhornslinsu, 6x optískum aðdrætti og hristivörn. Sjálfvirkar umhverfisstillingar, stór 2.7“ LCD skjár og 
HD hreyfimyndataka. Eins fæst hún í 8 líflegum litum. Taktu skemmtilegar myndir við öll tilefni.

KAUPAUKI

KAUPAUKI  Innifalið í 
kaupum á Nikon J1 myndavél 
fylgir taska og 8GB minniskort 
að verðmæti kr 12.995 kr.

KAUPAUKI  Innifalið í 
kaupum á Nikon J1 myndavé
fylgir taska og 8GB minnisko

Hljómsýn – Akranesi; Blómsturvellir – Hellissandi; Hrannarbúðin – Grundarfirði;   
Skipavík – Stykkishólmi; Snerpa – Ísafirði; Kaupfélag V-Húnvetninga – Hvammstanga;  
Smárabær – Blönduósi; Skagfirðingabúð – Sauðárkróki; SR Byggingavörur – Siglufirði;  
Valberg – Ólafsfjörður; Kauptún – Vopnafirði; Verslunin Pan – Neskaupstað; 
Geisli – Vestmannaeyjum; Mosfell – Hellu; Heimilistæki – Reykjanesbæ, Selfossi,  
Akureyri og Húsavík; Tölvulistinn – Akureyri, Egilstaðir, Selfoss og Reykjanesbæ; 
Omnis – Akranes, Borgarnes og Reykjanesbæ.

SÖLUAÐILAR Á LANDSBYGGÐINNI

www.nikon.is

Heimilistæki – Suðurlandsbraut 26, 108 Reykjavík – 569 1500 - www.ht.is 
Sjónvarpsmiðstöðin – Síðumúla 2, 108 Reykjavík – 568 9090 – www.sm.is 
Beco – Langholtsvegi 84, 104 Reykjavík – 533 3411 - www.beco.is 
Fotoval – Skipholti 50b, 105 Reykjavík – 553 9200 – www.fotoval.is 
MAX – Kauptún 1, 210 Garðabær – 412 2200 – www.max.is 
Hagkaup – Smáralind, 201 Kópavogur – 563 5000 – www.hagkaup.is 
Tölvulistinn – Reykjavík, Hafnarfirði – 414 1700 – www.tl.is

SÖLUAÐILAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Með öllum Nikon vélum  
fylgir íslenskur leiðarvísir.

Verð frá 119.995.-

COOLPIX S330000 –– LLittrrííkk sýýnn áá þþíínaa vveerröölldd. NNetett t ogog m meðeðfææririleleg mymynddavavélél m meðeð 1 16 6 memegagapipixlx a a upupplausn,

Verð 29.995.-
KAUPAUKI

KAUPAUKI  Innifalið í 
kaupum á Nikon S3300 
myndavél fylgir taska
og 4GB minniskort að 
verðmæti kr 7.995 kr.

KAUPAUKKAKAKAUPAPAUPAUKKII

KAUPAUKI Innifalið í 
k á Nik S3300

I AM 1 CLICK AHEAD

Nú er hægt að taka öðruvísi ljósmyndir. Taktu ljósmynd um leið og þú tekur hreyfimynd. 
Taktu alltaf bestu myndina með nýja snjallmyndavalinu. Búðu til hreyfimynd úr ljósmynd. Allt þetta og 
miklu meira með nýju Nikon 1 myndavélinni með skiptanlegum linsum. Fáanleg í 5 mismunandi litum.
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

06.05 The Weakest Link  06.50 The Vicar of Dibley  
08.50 Jane Eyre  09.40 New Tricks  10.30 Come 
Dine With Me  11.20 My Family  12.20 Come 
Dine With Me  13.10 My Family  14.10 The Vicar 
of Dibley  16.10 QI  17.10 The Best of Top Gear  
18.00 Live at the Apollo  18.45 Come Dine With 
Me  19.35 QI  20.10 Derren Brown Mind Control  
21.00 Live at the Apollo  21.45 Peep Show  22.15 
Live at the Apollo  23.00 The Vicar of Dibley  01.05 
Jane Eyre  02.00 New Tricks  02.50 Live at the 
Apollo  03.35 Live at the Apollo 

10.00 Skattejægerne  10.30 Nye hvide verden  
11.00 DR Update - nyheder og vejr  11.10 Jersild 
Live  12.05 Ha‘ det godt  12.35 Aftenshowet  
13.30 Sømanden &amp; Juristen - historier fra 
et hospice  14.00 DR Update - nyheder og vejr  
14.10 Lægerne  15.00 Dyk Olli dyk  15.15 Timmy-
tid  15.25 Ellevilde Ella  15.35 Skrål  16.00 Pacific 
Paradise Police  16.50 DR Update - nyheder og vejr  
17.00 Bonderøven  17.30 TV Avisen med Sport og 
Vejret  18.00 Disney Sjov  19.00 X Factor  20.15 TV 
Avisen  20.30 X Factor Afgørelsen  21.25 Afsporet

12.00 NRK nyheter  12.05 Førkveld  12.45 Glimt 
av Norge  13.00 NRK nyheter  13.05 Fremmed 
i Norge  13.35 Norge rundt  14.00 NRK nyheter  
14.10 Skøyter  14.50 Skøyter  15.35 NRK nyheter  
15.45 Skøyter  16.30 NRK nyheter  16.40 Oddasat 
- nyheter på samisk  16.55 Tegnspråknytt  17.00 
Førkveld  17.40 Distriktsnyheter  18.00 Dagsrevyen  
18.40 Norge rundt  19.05 Popstokk  19.55 Nytt 
på nytt  20.25 Skavlan  21.25 Førstebetjent Banks  
22.15 Kveldsnytt  22.30 Førstebetjent Banks  
23.10 Tungrockens historie  23.55 Elskerinner

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund 
með KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 
Óskalögin 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 
10.03 Veðurfregnir 10.13 Sagnaslóð 11.00 
Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 
Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 
Tilraunaglasið 14.00 Fréttir 14.03 Girni, grúsk og 
gloríur 15.00 Fréttir 15.03 Smásaga: Nýi mað-
urinn 15.25 Vinnustofan 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Fimm fjórðu 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 
18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 
Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Gullfiskurinn 20.00 Leynifélagið 20.30 
Á Búsúkíslóðum 21.10 Hringsól 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Lestur Passíusálma 
22.15 Litla flugan 23.00 Glæta 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

15.55 Leiðarljós (Guiding Light) (e)

16.35 Leiðarljós (Guiding Light) (e)

17.20 Leó (22:52) (Leon)

17.23 Músahús Mikka (73:78) 

17.50 Óskabarnið (10:13) (Good Luck 
Charlie)

18.15 Táknmálsfréttir

18.25 Per Fly (Autograf: Per Fly) Sjón-
varpsmaðurinn Clement Behrendt Kjersgaard 
ræðir við kvikmyndaleikstjórann Per Fly.

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Gettu betur (6:7) BEINT úr Há-
skólabíói.  

21.15 Dansskóli Marilyn Hotchk-
iss (Marilyn Hotchkiss‘ Ballroom Dancing 
& Charm School) Líf fráskilins manns fer á 
annan endann eftir að hann kemur að slös-
uðum manni sem biður hann að sinna fyrir 
sig erindi. Meðal leikenda eru Robert Carlyle, 
Marisa Tomei og John Goodman. 

23.00 Barnaby ræður gátuna – Lif-
andi lík (Midsomer Murders: Left for Dead) 
Barnaby lögreglufulltrúi glímir við dularfull 
morð í ensku þorpi. Atriði í myndinni eru 
ekki við hæfi ungra barna.

00.35 30 daga nótt (30 Days of Night) 
Blóðþyrstar vampírur herja á íbúa í afskekkt-
um smábæ í Alaska. Leikstjóri er David Slade 
og meðal leikenda eru Josh Hartnett, Melissa 
George og Danny Huston. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi barna.

02.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.30 Game Tíví (9:12) (e)

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Dynasty (11:22) (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

12.00 Solsidan (7:10) (e)

12.25 Game Tíví (9:12) (e)

12.55 Pepsi MAX tónlist

16.05 7th Heaven (19:22) 

16.50 Britain‘s Next Top Model (2:14) 
(e)

17.40 Dr. Phil 

18.25 The Good Wife (8:22) (e)

19.15 America‘s Funniest Home Vid-
eos (38:50) (e)

19.40 Got to Dance (4:15) Got to Dance 
er breskur raunveruleikaþáttur sem hefur 
farið sigurför um heiminn. Hæfileikaríkustu 
dansararnir keppa sín á milli þar til aðeins 
einn stendur uppi sem sigurvegari. 

20.30 Minute To Win It Hörð gella frá 
Boston tekur slaginn á móti sólkysstri skvísu 
frá Kaliforínu.

21.15 Minute To Win It

22.00 HA? (26:31) Íslenskur skemmtiþátt-
ur með spurningaívafi. 

22.50 Jonathan Ross (18:19) 

23.40 Once Upon A Time (11:22) (e)

00.30 Flashpoint (12:13) (e)

01.20 Saturday Night Live (12:22) (e)

02.10 Jimmy Kimmel (e)

02.55 Jimmy Kimmel (e)

03.40 Whose Line is it Anyway? (e)

04.05 Smash Cuts (37:52) (e)

06.00 ESPN America 08.10 Arnold Pal-
mer Invitational 2012 (1:4) 11.10 The Tavist-
ock Cup 2012 (1:2) 15.35 Inside the PGA 
Tour (12:45) 16.00 Arnold Palmer Invitatio-
nal 2012 (1:4) 19.00 Arnold Palmer Invitatio-
nal 2012 (2:4) 22.00 PGA TOUR Year-in-Re-
view 2011 (1:1) 22.55 PGA Tour - Highlights 
(11:45) 23.50 ESPN America

18.00 Föstudagsþátturinn

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (49:175) 

10.15 Covert Affairs (8:11) 

11.00 Hell‘s Kitchen (6:15)

11.45 Human Target (7:12) 

12.35 Nágrannar

13.00 Bride Wars Kate Hudson og Anne 
Hathaway leika bestu vinkonur sem fara í hár 
saman þegar þær ákveða hvor í sínu lagi að 
gifta sig sama dag. 

14.35 Friends (3:24) 

15.00 Sorry I‘ve Got No Head

15.30 Barnatími Stöðvar 2 (12:23) 

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar

17.55 The Simpsons (7:22) 

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (2:22) 

19.45 Týnda kynslóðin (28:40)

20.10 Spurningabomban (9:10) 

20.55 American Idol (21:40)

22.20 Swordfish Gabriel Shear er einn 
slyngasti njósnari í heimi. Hann var á mála 
hjá bandarísku leyniþjónustunni en er nú 
eigin herra. Næsta verkefni hans er ólíkt 
öllum öðrum og mikil fjármunir í húfi, svo 
ekkert má fara úrskeiðis.

00.00 Looking for Kitty Gamansöm 
mynd um hafnaboltaþjálfara í smábæ sem 
uppgötvar dag einn að eiginkonan hans, 
Kitty, er horfin. Þegar einhver sendir honum 
blaðaúrklippu með mynd af rokkstjörnu og 
fylgdarliði hans, sem inniheldur meðal ann-
ars konu sem gæti verið Kitty, ræður hann 
fyrrverandi lögreglumann til að finna hana. 

01.35 1408 Hryllingsmynd með þeim John 
Cusack og Samuel L. Jackson í aðalhlutverki. 

03.25 Bride Wars

04.50 Spurningabomban (9:10)

05.35 Fréttir og Ísland í dag

20.00 Hrafnaþing   

21.00 Motoring   

21.30 Eldað með Holta   

09.00 Go‘kväll  09.45 Debatt  10.30 Plus  11.30 
Dag  12.00 Bästa frisören  12.45 Antikrundan  
13.45 Livet på Laerkevej  14.30 Spisa med Price  
15.00 Rapport  15.05 Gomorron Sverige  15.55 
Din plats i historien  16.00 Bröderna Reyes  16.55 
Sportnytt  17.00 Rapport  17.10 Regionala nyheter  
17.15 Go‘kväll  18.00 Kulturnyheterna  18.15 
Regionala nyheter  18.30 Rapport  19.00 Minuten  
20.00 Skavlan  21.00 Nyckeln till frihet  23.20 
Rapport  23.25 Kulturnyheterna  23.30 Svart bok  
01.50 Rapport  01.55 Game of Thrones 

Raunveruleikaþættir eru ekki í upp-
áhaldi hjá mér. Hef einna helst verið 
föst yfir Project Runway, þar sem 
ungir fatahönnuðir sýna færni sína 
og ofurfyrirsætan Heidi Klum kremur 
hjarta þeirra ásamt harðsnúnum 
dómurum svo sumir fara grátandi 
heim. Það sem mér finnst heillandi 
við þættina er ekki dramatíkin heldur 
hæfileikar keppendanna til að skapa 
undir pressu og að sjá hvernig 
flíkurnar verða til á gínunum. 
Ég sá brot af þættinum Hannað fyrir 
Ísland í fyrrakvöld en hann er einmitt í þessum 
anda. Ég ætlaði fyrst varla að þora að horfa, hélt 
að hann yrði svo pínlega halló eins og íslenskir 

þættir verða stundum. Sviðsmyndin 
og þá aðallega háborðið sem dómar-
arnir sátu við fannst mér reyndar 
falla nákvæmlega í þá gryfju en, 
áður en ég vissi af var ég samt farin 
að fylgjast með skjálfrödduðum 
keppendunum kynna vinnufatnað 
fyrir framtíðina á gínum. Dómararnir, 
með Lindu Árnadóttur í fararbroddi, 
hrukkuðu ennið og myndavélin 
flökti milli svipbrigða. Krassandi. 
Flíkurnar sem keppendurnir sýndu 
voru fullkomlega frambærilegar,  ég 

fékk engan kjánahroll og andaði léttar.  Missti 
reyndar af endinum en áhugi minn var vakinn. 
Ég ætla að fylgjast með.

VIÐ TÆKIÐ RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR ER SPENNT

Enginn kjánahrollur

08.00 Wedding Daze

10.00 Austin Powers in Goldmember

12.00 Red Riding Hood

14.00 Wedding Daze

16.00 Austin Powers in Goldmember

18.00 Red Riding Hood

20.00 Charlie St. Cloud

22.00 12 Rounds 

00.00 The International

02.00 Not Easily Broken

04.00 12 Rounds

06.00 Get Shorty

18.00 The Doctors (76:175)
18.45 The Amazing Race (5:12) 
19.35 Friends (10:24)
20.00 Modern Family (10:24) 
20.30 Mið-Ísland (1:8) 
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 How I Met Your Mother (6:24) 
22.20 American Idol (22:40) 
23.05 Alcatraz (7:13) 
23.50 NCIS: Los Angeles (14:24)
00.35 Mið-Ísland (1:8)
01.05 Týnda kynslóðin (28:40)
01.30 Friends (10:24) 
01.55 Modern Family (10:24) 
02.20 The Doctors (76:175)
03.00 Fréttir Stöðvar 2 
03.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

18.15 Spænski boltinn: Villarreal - 
Real Madrid

20.00 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu

20.30 La Liga Report

21.00 OK búðamótið Upptaka frá OK 
búðamótinu þar sem sannir íslenskir krafta-
jötnar taka á öllu sem þeir eiga.

21.35 UFC 118 Útsending fra UFC 118 en 
að þessu sinni kepptu nokkrir af bestu bar-
dagamönnum heims í íþróttinni.

00.30 San Antonio - Dallas BEINT frá 
leik í NBA-deildinni.

04.55 Formúla 1: Malasía - Æfing 3 
BEINT frá þriðju æfingu ökumanna í Formúl-
unni fyrir kappaksturinn í Malasíu.

15.30 Fulham - Swansea
17.20 QPR - Liverpool
19.10 Football League Show 
19.40 Sunnudagsmessan
21.00 Premier League Preview
21.30 Premier League World
22.00 PL Classic Matches: Arsenal - 
Blackburn, 2001 
22.30 Premier League Preview
23.00 Man. City - Chelsea
00.50 Sunnudagsmessan 

> Stöð 2 kl. 20.10
Spurningabomban

Fjörið heldur áfram hjá Loga 
Bergmann í Spurningabombunni 
í kvöld. Tónlistarmennirnir Magni 
Ásgeirsson og Valur Hvanndal eru 
saman í liði og keppa gegn Vilhelm 
Jónssyni (Villa Naglbít) og Þóru 
Karítas Árnadóttur. Öll tengjast 
þau Akureyri á einn eða 
annan hátt en Stöð 2 er 
einmitt með viðburð á 
Glerártorgi á Akureyri 
á morgun.

„Rúmið mitt.  
Besta fermingargjöfin 

og ég á það enn.“

Friðrik Dór tónlistarmaður

- fyrir ungt fólk á uppleið!
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KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400

FRÁBÆRT ÚRVAL AF FÓTBOLTASKÓM FRÁ ADIDAS OG NIKE 
OG ÍÞRÓTTASKÓM FRÁ ADIDAS, NIKE, REEBOK OG ASICS

ERU FÓTBOLTASKÓRNIR Í 

    MESSI ...

STÆRSTA OUTLET LANDSINS
MEÐ ÍÞRÓTTAVÖRUR!

 ALL A D A G A

• T
ÖK
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 UPP NÝJAR VÖRUR •

ATH!

... KOMINN TÍMI Á NÝJA?

NORTH ROCK ÆFINGABUXURNAR KOMNAR AFTUR, KR. 4.995. - CHAMPION ÍÞRÓTTATOPPAR KR. 3.995.
LEGGHLÍFAR  OG FÓTBOLTABÚNINGAR
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UPP NÝJÝÝ ARVÖRUR
•

ATH!
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„Platan 2112 með hljómsveit-
inni Rush er föstudagsplatan 
mín.“

Óskar Logi Ágústsson, söngvari hljóm-
sveitarinnar Vintage Caravan sem vann 
Global Battle of The Bands.

NÝ  
KILJA

„Við erum að halda þessa keppni á 
Íslandi í fyrsta sinn og höfum feng-
ið mjög góðar viðtökur,“ segir Sóley 
Kristjánsdóttir, vörumerkjastjóri hjá 
Red Bull, sem stendur fyrir Íslands-
mótinu í bréfskutlukasti í Perlunni 
í dag. 

Í síðustu viku voru haldnar und-
ankeppnir í Háskóla Reykjavíkur 
og Íslands og á Sóley von á að um 50 
háskólanemar keppi til úrslita í Perl-
unni í dag en fjölmargir létu reyna á 
hæfileika sína á þessu sviði í háskól-
unum.

Keppt verður í þremur flokkum, 
lengsta kastið, lengsti flugtíminn 
og flottasta flugið en til mikils er 
að vinna. Sigurvegarar úr hverjum 
flokki fyrir sig verða sendir á sjálft 
heimsmeistaramótið í bréfskutlu-
kasti sem fer fram í Austurríki í 
byrjun maí. 

„Þetta er langstærsti viðburður-
inn sem við, í samstarfi við Red Bull, 
höfum staðið fyrir hér á Íslandi og 
ég býst við miklu fjöri í Perlunni,“ 
segir Sóley sem hefur fengið til liðs 
við sig flugkappana Björn Thorodd-
sen og Ómar Ragnarsson til að dæma 

keppnina. Þetta er í fyrsta sinn sem 
Ísland tekur þátt í bréfskutlukeppn-
inni, eða Paper Wings eins og 
keppnin nefnist á ensku, en 
viðburðurinn var seinast 
haldinn í Austurríki árið 
2009. Þá tóku um 37 þúsund 
háskólanemar þátt á alþjóða-
vísu og 203 kepptu svo 
til úrslita. „Þá var 
sett heimsmet í 
skutlukasti þar 
sem einni bréf-
skutlu var kastað 
63,19 metra. Ég 
á von á harðri 
samkeppni í 
dag en það er 
mikil upplifun 
að komast til 
Salzburg þar 
sem úrsl it in 
fara fram,“ segir 
Sóley og hvetur 
áhugasama til að 
mæta í Perluna 
í dag en fjörið 
hefst 13.30.  - áp

Megi besta bréfskutlan vinna

ETJA KAPPI Í 
BRÉFSKUTLUKASTI 
Háskólanemar etja 
kappi í bréfskutlu-

kasti í Perlunni í dag 
þar sem sigurvegar-
arnir geta tryggt sér 

sæti í úrslitamótinu í 
Austurríki í maí. 

DÓMARINN Ómar 
Ragnarsson er 
þaulreyndur flug-
maður en ekki er 
vitað um hæfileika 
hans í bréf-
skutlukasti.

„Þetta er fyrsta stóra barnabókaverk-
efnið mitt,“ segir Rán Flygenring sem 
nýlega var tilnefnd til þýsku barna-
bókmenntaverðlaunanna fyrir bókina 
Frerk, du Zwerg!

Rán er grafískur hönnuður og mynd-
skreytir og hefur unnið í alls kyns 
verkefnum síðustu ár. Myndskreyting-
arnar hafa þó verið fyrirferðarmestar 
á teikniborðinu að undanförnu, og sá 
hún um allar myndskreytingar í Frerk, 
du Zwerg! sem kom út síðastliðið haust. 
Höfundur bókarinnar er hinn þýski 
Finn-Ole Heinrich sem Rán kynntist í 
gegnum verkefni sem hann vann með 
íslenskum listamönnum í tengslum við 
bókamessuna í Frankfurt árið 2011, þar 
sem Ísland var heiðursgestur.

Verðlaunin sem um ræðir nefnast 
Deutsche Jugendliteraturpreis og hafa 
þau verið veitt af þýska ríkinu frá árinu 
1956. „Þetta eru ein aðal barnabóka-
verðlaunin í Þýskalandi, svo þetta er 
auðvitað mikill heiður,“ segir Rán.

Verðlaunin verða veitt á bókamessu 
í Frankfurt 13. október næstkomandi, 
svo Rán þarf að bíða nokkuð með að 
heyra úrslitin. En hvað er á döfinni þar 
til þá? „Það verður bara að koma í ljós. 
Ég er stödd á tíbetsku viðarpanelhóteli í 
Darjeeling núna, en ég er að ferðast um 
Indland og skoða landið og vinna. Næst 
fer ég til Kalkútta og svo til Delhi. Þetta 
er alveg æðislegt, Indland er endalaus 
uppspretta af alls konar,“ segir Rán að 
lokum.  - trs

Tilnefnd til þýskra barnabókmenntaverðlauna

FRERK DU ZWERG Rán Flygenring myndskreytti bókina sem er eftir 
Finn-Ole Heinrich, en þau hafa verið tilnefnd til þýsku barnabók-
menntaverðlaunanna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Þetta er ekki bara leikjatölva,“ 
segir Hörður Ágústsson, fram-
kvæmdastjóri Maclands.

Sala á þriðju kynslóð iPad-spjald-
tölvunnar frá Apple hefst í dag. 
Hundruð Íslendinga höfðu forpant-
að tölvuna samkvæmt verslunum 
Maclands og Epli.is, sem sérhæfa 
sig í sölu á vörum frá Apple. 

Ólafur Sólimann hjá Epli.is segir 
að áhuginn á tölvunni sé gríðarleg-
ur. „Það er búið að forpanta slatta, 
einhver 200 stykki. Við hættum að 
taka við forpöntunum fyrir viku. 
Við vorum hræddir um að allt 
myndi klárast og við gætum ekki 
selt neitt,“ segir hann. 

Ólafur segir að áhuginn sé tals-
vert meiri nú en þegar fyrsta kyn-
slóð iPad var sett á markað fyrir 
tveimur árum. „Það er meira í 
kringum þetta. Fólk veit meira um 
hvað er á leiðinni. Það eru fleiri 
forpantanir. Fólk þarf ekki að koma 
og skoða.“

Hörður Ágústsson, fram-
kvæmdastjóri Maclands, tekur 
undir það og segir fólk byrjað að 
skilja græjuna betur. „Ég skildi 
tölvuna ekki fyrst, hélt að þetta 
væri einhver grínvara eða stór 
iPhone. Ég hélt að hann væri klikk-
aður hann Steve Jobs. Svo kom iPad 
2 og þá fór ég að skilja þetta betur. 
Notagildið er alltaf að aukast,“ 
segir Hörður.

Sala á nýju iPad-spjaldtölvunni 
hófst um síðustu helgi í Bandaríkj-
unum og níu öðrum löndum, þar 
á meðal Ástralíu, Kanada, Frakk-
landi og Japan. Þrjár milljónir 
eintaka seldust á aðeins þremur 
dögum. Takmarkað magn af tölv-

unni barst til verslana hér á landi 
og þær virðast ætla að seljast upp 
áður en dagurinn er liðinn. Tugir 
iPad-spjaldtölva voru til að mynda 
pantaðir hjá Maclandi áður en tölv-
an kom til landsins, svo mikið að 
hún seldist hreinlega upp. „Við seld-
um meira í forsölu en við fengum,“ 
segir hann. „Ef það verður eitthvað 
afgangs, sem mér finnst mjög ólík-
legt, þá verður það selt.“

 atlifannar@frettabladid.is

HÖRÐUR ÁGÚSTSSON:  VIÐ SELDUM MEIRA Í FORSÖLU EN VIÐ FENGUM

Nýr iPad rokseldist áður 
en hann lenti á landinu

SPJALDTÖLVUR ROKSELJAST Hörður 
segir fólk byrjað að skilja I-Padinn betur. 
Notagildi spjaldtölvunnar sé líka alltaf að 
aukast. 



200 bíómiðar

  Taktu þátt 

   í toppleik 

Cocoa Puffs!
  Taktu þátt 

   í toppleik 

Cocoa Puffs!

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

Dregið 18. apríl. 

www.cocoapuffs.is

20
 á

rsk
ort í húsdýragarðin

n

Fe
rð

 fy
rir

 fjó
ra til Euro Disney*

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

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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

GUY’S BIG BITE
Á FOOD NETWORK

Áhyggjur af lagaröðinni
Í ljós er komið að Greta Salóme 
og Jónsi verða önnur á svið á fyrra 
undanúrslitakvöldi Eurovision-keppn-
innar með framlag Íslands. Gísli 
Marteinn Baldursson, fyrrum Euro-
vision-kynnir, sagði á Facebook í gær 
að hann rámaði í að lag númer tvö 
hefði aldrei unnið keppnina. Sigmar 
Guðmundsson, sem tók við af Gísla 
Marteini, lagði þá orð í belg og gaf í 
skyn að Gísli þyrfti engar áhyggjur að 
hafa. Þetta væri „vinveittur“ riðill. Þar 
með var umræðunni þó ekki lokið 
því að Reynir Þór Eggertsson, helsti 
Eurovision-sérfræðingur landsins, var 
með tölfræðina alveg á hreinu: Frá 
2004 til 2006 komst ekkert lag sem 
flutt var númer tvö í undankeppninni 
áfram í lokakeppnina. Árið 2007 
urðu forkeppnirnar hins vegar tvær 
og síðan hefur um helmingur þeirra 
komist áfram. Það virðist því engin 
bölvun hvíla á íslensku flytjendunum.
 - sm, mþl

Ferry vinsæll
Miðasala á tónleika poppgoðsins 
Brians Ferry hófst í hádeginu í 
gær og seldist upp á tónleikana á 
nokkrum klukkustundum. Tónleika-
haldarar ákváðu því að bæta við 
aukatónleikum á annan í hvítasunnu. 
Ferry sló í gegn með hljómsveit sinni 
Roxy Music á áttunda áratugnum 
en hellti sér út í sólóferil snemma á 
níunda áratugnum og gaf þá út slag-
ara á borð við Don‘t Stop the Dance 
og Slave to Love. Mikil eftirvænting 
hefur ríkt meðal íslenskra aðdá-
anda Ferry og tók samskiptasíðan 
Facebook að loga stuttu eftir að til-

kynnt var um komu hans 
til landsins. Tónleik-
arnir verða þeir fyrstu 
sem Ferry heldur á 
þessu ári og má því 
búast við að hann 

verði ferskur 
í Hörpunni í 
maí.  

1  Lengd fingra skiptir máli

2  Vigdís um kvenréttindabaráttu: 
Öfgar geta eyðilagt góðan málsta..

3  Höfuðpaur í skotárásarmáli í 
fjögurra ára fangelsi 

4 Frönsk sérsveit felldi 
fjöldamorðingjann í Toulouse

5 Dramatík í Toulouse - skaut að 
sérsveitarmönnum og stökk út
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