(%),!3+!¨)

&ËLK SEM HLOTIÈ
HEFUR HEILA
SKAÈA MEÈAL
ANNARS
SLYSA EÈA OFBELDISVER VEGNA
KA
AÈSTANDENDUR
ÖESS OG FAGFËLK
MEÈ ÖEKKINGU
¹ M¹LEFNINU
MUNU STOFNA
HAGSMUNA
FÁLAG ANNAÈ KVÎLD

food & fun

'2.4 4%"/¨

'R¾NT TE INNIHELDUR
HELMINGI
MINNA KOFFÅN
EN KAFFI OG
TALSVERT AF ANDOXUNAR
EFNUM

ÞRIÐJUDAGUR

(%),3! 

(%),3! 

(%)-),)

(%),3!

(²3

"®2.

!,,4 ()44

SIGRÚN ÞÖLL ÞORSTEINSDÓTTIR

Náði kjörþyngd
á einu ári

(%),3!
3T¾KKANDI
MATARSKAMM
TAR
G¾TU ORÈIÈ
VANDAM¹L /PINBERIR
AÈILAR EINS OG
,ÕÈHEILSUSTÎ
-ANNELDISR¹
È OG
È HAFA LAGT
¹HERSLU
¹ AÈ FËLK BORÈI
FJÎLBREYTT F¾ÈI
OG VELJI SITT
LÅTIÈ AF HVERJU
&JÎL
MARGIR VELTA
FYRIR
AÈ VERA UPPLÕSTIR SÁR OG REYNA
UM HVAÈA MAT
SÁ HOLLAST AÈ
BORÈA OG HVERNIG
HAGA SKULI INNKAUPUM
OG MAT
M¹LSTÅMUM
Å SAMR¾MI
VIÈ ÖAÈ

3IGRÒN FYRIR

.-

&%2¨)2

-!452

"¥,!2

'2*52

¹TAKIÈ

!46)..!

4),"/¨

6)..56¡,

Sérblað um matarhátíðina Food & Fun

'«¨!. $!'
¥ DAG ER ÖRIÈJUDAGU
RINN
 FEBRÒAR
 DAGUR
¹RSINS 

Í MIÐJU BLAÐSINS

(EIMILD !LMANAK

(¹SKËLANS

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG
3IGRÒN ¶ÎLL
MISSTI  KÅLË ¶ORSTEINSDËTTIR
Å KJÎL

&

Náði kjörþyn
gd
á einu ári

20. febrúar 2007 — 50. tölublað — 7. árgangur

ÞRIÐJUDAGUR
Öll að braggast
Inga Sæland missti
framan af löngutöng í
alvarlegu slysi á
laugardaginn.
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Stinningartöflurnar
stöðvaðar í tollinum
Mikil aukning varð milli ára á haldlögðum póstsendingum vegna gruns um
að lyfjainnihald samræmdist ekki íslenskum reglum. Hluti lyfjanna voru
fölsuð lyf, meðal annars stinningarlyf. Lyfin voru endursend eða þeim fargað.

Poppstjarna fer
yfir um
Hegðan Britney Spears
verður undarlegri
með degi hverjum.

HEILBRIGÐISMÁL

FÓLK 22

Einmana börn
„Með því að draga úr verslunarferðum er hægt að spara umtalsverðan tíma sem betur er varið til
samskipta eða samveru með börnum,“ segir Inga Rósa Þórðardóttir.
Í DAG 16

Leikdómur
Sextugsafmæli Ladda í
Borgarleikhúsinu.

Tollgæslan
í
Reykjavík stöðvaði 1.081 póstsendingu á síðasta ári vegna gruns
um að lyfjainnihald sendinganna
samræmdist ekki íslenskum reglum varðandi innflutning einstaklinga á lyfjum til landsins. Árið
áður voru 642 sendingar stöðvaðar, sem þýðir tæplega 70 prósenta
aukningu milli ára. Reglugerðin
bannar að öll lyf utan EES-svæðisins komist til Íslands með pósti og
er meginþorri haldlagninganna af
þeim sökum. Þó eru einnig tekin
lyf sem eru lyfseðilsskyld hér á
landi, meðal annars stinningarlyf.
Guðrún Sólveig Ríkarðsdóttir,
yfirtollvörður hjá póstmiðstöð
Tollgæslunnar, segir öll bönnuð lyf

fá sömu meðferð. „Ef Lyfjaeftirlitið metur sendingarnar þannig að
þær fara í bann þá er það móttakandans að ákveða hvort hann vill
láta farga lyfjunum eða hvort hann
vill láta endursenda vöruna.“
Einnig hafa borist hingað til
lands fölsuð lyf, en framleiðsla
þeirra hefur farið vaxandi á undanförnum árum. Regína Hallgrímsdóttir, sviðsstjóri eftirlitssviðs Lyfjastofnunar, segir þau lyf
mestmegnis vera einhvers konar
stinningarlyf eða fugla-flensulyf.
„Yfirleitt eru þetta lyf sem geta
verið feimnismál líkt og stinningarlyfin eru gjarnan. Eða, líkt og
með fuglaflensulyfin, lyf sem fólk
var farið að hamstra. Þá verður

mjög vinsælt að taka svona lyf og
setja á markað vegna þess að það
er mikil eftirspurn eftir þeim.“
Lyf eru flokkuð sem fölsuð ef
um er að ræða eftirlíkingar á lyfjum sem verið er að framleiða á
markaði. Að sögn Regínu skiptast
þau að mestu í tvo flokka. „Annars
vegar geta lyfin innihaldið allt
önnur efni en framleiðendurnir
segja í þeim. Hins vegar geta lyfin
innihaldið sama virka efnið og er í
upprunalegu lyfjunum en þau eru
ekki framleidd í viðurkenndum
lyfjaframleiðslufyrirtækjum. Það
getur því verið að falsað lyf hafi
sömu virkni og það er sagt hafa.“
- þsj

MENNING 21

100 þúsund króna sekt
Handknattleiksdeild ÍBV fékk
hæstu mögulega sekt
vegna hegðunar formannsins. Hann hefur
fengið tvær sektir og
leikbann í vetur.
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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Capacent í nóvember 2006.

Hóta frekari
refsiaðgerðum
ÍRAN Fresturinn sem Sameinuðu

þjóðirnar settu Írönum til þess að
hætta úranauðgun rennur út á
morgun. Refsiaðgerðum hefur
verið hótað verði þeir ekki við
kröfunni. Íranar standa fast á því
að þeir þurfi á kjarnorku að halda
til friðsamlegra nota.
Ali Larijani, aðalsamningafulltrúi Írans í kjarnorkumálum,
gengur á fund Mohammed
Elbaradei, yfirmanns kjarnorkustofnunar Sameinuðu þjóðanna í
dag. Vonast er til að samkomulag
náist þar, en viðamestu heræfingar í Íran síðan í mars 2006 hófust
í gær.
- sþs/gb / sjá síðu 14

OLÍUBLAUTUR FUGL VIÐ GARÐSKAGAVITA Gunnar Þór Hallgrímsson með olíublautan æðarfugl sem fannst við Garðskagavita í
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi

Olíumengun í Hvalsnesfjöru skammt frá Garðskagavita hefur áhrif á lífríki:

Olíumengunin skaðar fuglalíf

70

Frestur Írana að renna út:

BANDARÍKIN Fimm ára bandarísk
stúlka liggur á sjúkrahúsi eftir að
hafa fengið frosið kjötstykki í
höfuðið. Skyldmenni hennar,
tuttugu og fimm ára gamall
karlmaður, trylltist þegar
kvöldmaturinn hans var ekki
tilbúinn, opnaði frystinn og henti
mat um alla íbúðina. Þetta kemur
fram á vef bandarísku fréttastofunnar CBS.
Stórt frosið kjötstykki lenti í
enni stúlkunnar, sem var í öðru
herbergi, með fyrrgreindum
afleiðingum. Maðurinn var
handtekinn og hefur verið
kærður fyrir líkamsárás og
vítavert gáleysi.
- sþs

gærmorgun. Seinni partinn í gær fannst stór olíuflekkur í fjörunni við strandstað Wilson Muuga.

Þriðjudagur

kjarnorkustofnunar SÞ fundar með Ali
Larijani, samningafulltrúa Írans í kjarnorkumálum, í dag.

Trylltist og henti
kjötstykki í barn

VEÐRIÐ Í DAG

LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
allt landið

MOHAMMED ELBARADEI Yfirmaður

Æðiskast í Bandaríkjunum:

ÍÞRÓTTIR 26

ÁFRAM VINDASAMT - Í dag
verður norðaustan- eða austanátt,
víða 8-15 m/s en hvassara með
suðurströndinni. Skúrir eða slydduél austan og suðaustan til annars
úrkomulítið. Hiti 2-7 stig, mildast
sunnan til.
VEÐUR 4

Sími: 550 5000

UMHVERFISMÁL Æðarfuglar fundust með olíu í fjaðurhamnum við
Garðskagavita í gærmorgun.
Farið var með fuglana í hreinsun
og aðhlynningu í Fjölskyldu- og
húsdýragarðinum í Reykjavík.
Óttast er að fleiri fuglar finnist

næstu daga. „Við þurfum að finna
uppruna olíunnar og kanna betur
ástand fuglanna á svæðinu,“
sagði Gunnar Þór Hallgrímsson
líffræðingur í gær.
Stór flekkur fannst löðrandi í
olíu á tíu til tuttugu metra löngu

Humarveisla

svæði við strandstað flutningaskipsins Wilson Muuga seinni
partinn í gær en flekkurinn er
einmitt á svæði þar sem vaðfuglar á borð við sendlinga gætu leitað sér ætis.
- ghs / sjá síðu 4

499 kr/pk.
Hornafjarðarhumar 500 gr.
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3AMNINGAR ERU TRÒNAÈARM¹L
&*®,-)¨,!2
Páll
Magnússon
útvarpsstjóri neitar að gefa upp
heildarkostnað
Ríkisútvarpsins
vegna Söngvakeppni Sjónvarpsins
sem lauk síðasta laugardagskvöld.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var kostnaðurinn á milli
þrjátíu og fjörutíu milljónir
króna.
„Þessar tölur eru ekki gefnar
upp af samkeppnisástæðum,“
segir Páll. „Við erum með viðskiptasamninga við aðila úti í bæ
og gefum eðli málsins samkvæmt
ekkert uppi um innihald þeirra.“
Fyrirtækið BaseCamp sá um
framkvæmd keppninnar sem sýnd
var í fjórum hlutum. Eins og fram

Friðbjörn, eiga íslensk yfirvöld
að skammast sín?
*¹ EF ÖAU ¾TLA AÈ HINDRA FUNDA OG
FERÈAFRELSI
&RIÈBJÎRN /RRI +ETILSSON ER FORMAÈUR
&RJ¹LSHYGGJUFÁLAGSINS SEM HEFUR LÕST YFIR
MËTM¾LUM SÅNUM

3TEGGJUNIN FËR ÒR BÎNDUNUM

Sló konu í andlitið með flösku
$«-3-, Karlmaður hefur verið
dæmdur í 30 daga skilorðsbundið
fangelsi fyrir sérstaklega
hættulega líkamsárás.
Atvikið átti sér stað við
Eldsmiðjuna í Reykjavík, þar
sem maðurinn hafði gengið
berserksgang og slegið konu í
andlitið með glerflösku með
þeim afleiðingum að hún hlaut
stóran skurð á ennið. Sauma
þurfti skurðinn saman. Fram
kemur að verið var að „steggja“
manninn, sem lenti í orðaskaki
við gest. Stúlkan sem fékk
flöskuna í andlitið starfaði á
staðnum.
Maðurinn var dæmdur til að
greiða konunni 100 þúsund
krónur í skaðabætur, auk 500
þúsund króna í sakarkostnað. JSS

+RISTINN ( 'UNNARSSON

Formlega orðinn frjálslyndur
34*«2.-, Kristinn H. Gunnars-

son hefur skráð sig sem félaga í
Frjálslynda flokknum, og hefur
jafnframt gengið til liðs við
þingflokk
Frjálslynda
flokksins. Hann
sat sinn fyrsta
formlega fund
með þingflokknum í gær.
Tilkynning um
+2)34).. (
inngöngu hans í
'5..!233/.
þingflokkinn
var lesin upp af
forseta Alþingis við upphaf
þingfundar í gær.
Að sögn Magnúsar Þórs
Hafsteinssonar, þingflokksformanns Frjálslynda flokksins,
tekur Kristinn við af Sigurjóni
Þórðarsyni sem aðalmaður í
iðnaðarnefnd auk þess sem hann
verður áheyrnarfulltrúi í
efnahags- og viðskiptanefnd. SÖS

²23,)4!+6®,$)¨ 2AGNHEIÈUR %IRÅKS

DËTTIR SYNGUR LAGIÈ b¡G OG HEILINN MINNm
,AGAHÎFUNDAR FENGU H¹LFA MILLJËN FYRIR
AÈ KOMAST Å UNDANKEPPNINA

hefur komið sigraði Eiríkur
Hauksson og verður hann fulltrúi
Íslands í Söngvakeppni evrópskra
sjónvarpsstöðva. Hann söng lag
Sveins Rúnars Sigurðssonar við
texta Kristjáns Hreinssonar.
Stór hluti kostnaðar RÚV vegna
keppninnar eru laun til lagahöfunda, en samkvæmt heimildum
fékk hver lagahöfundur í undankeppninni hálfa milljón króna.
Innifalið í þeirri upphæð eru laun
til allra þeirra sem koma að laginu, svo sem söngvara, dansara og
hljóðfæraleikara.
Málið verður kært til úrskurðarnefndar um upplýsingamál þegar
skrifleg neitun hefur borist.
SÖS

Heiðmerkurlögn gat
verið neðanjarðar
Björn Oddsson hjá Línuborun ehf. segist vel hafa getað borað fyrir vatnslögn
Kópavogsbæjar í Heiðmörk þannig að hún lægi undir yfirborðinu og gróður
yrði ósnertur. Bæjarstjórinn segist telja þetta vera of dýra aðferð.
5-(6%2&)3-, Björn Oddsson hjá
Línuborun ehf. segir fyrirtækið
hafa yfir að ráða búnaði sem gæti
borað fyrir stofnlögn Vatnsveitu
Kópavogsbæjar þannig að hún
lægi neðanjarðar.
Línuborun hefur meðal annars
borað fyrir lögn frá Fjölskyldu- og
húsdýragarðinum í Laugardal
niður að sjónum við Sæbraut. Með
sömu tækni segir Björn að hægt
hefði verið að ganga frá vatnslögninni í Heiðmörk án þess að valda
jarðraski og skemmdum á gróðri.
Björn segir að þótt Kópavogsbæ
hafi verið fullkunnugt um að Línuborun réði yfir þessari tækni hefði
aldrei verið haft samband við hann
vegna málsins.
„Mennirnir vita alveg að ég á
þessar græjur en það var aldrei
talað við mig,“ segir Björn sem
eins og flestir aðrir frétti fyrst af
framkvæmdunum í Heiðmörk
nokkru eftir að þær voru hafnar.
Hann segist þá hafa farið á staðinn
og skoðað aðstæður.
„Þeir hugsa bara um að búa til
skurðinn, ýta ofan í hann og svo
eru þeir farnir,“ segir Björn sem
telur að sennilega setji menn fyrir
sig þann kostnað sem fylgir því að
leggja lögnina neðanjarðar. Þar
séu menn hins vegar að misreikna
sig.
„Þó að verðið sé kannski dýrara
þegar maður segir töluna þá eiga
menn eftir að reikna inn fráganginn og jarðraskið. Þá kemur borinn
alltaf ódýrari út,“ fullyrðir Björn.
Að sögn Björns tæki það aðeins
tvo til fjóra daga að bora undir
ásinn þar sem nú er búið að ryðja
burt miklu af trjágróðri. Það sé um
200 metra leið sem bora þurfi fyrir

3KËLASTJËRAFÁLAG 2EYKJAVÅKUR

Harmar að ekki
náist sátt
-%..45. Skólastjórafélag
Reykjavíkur harmar það að
samninganefndir Launanefndar
sveitarfélaganna og Kennarasambands Íslands hafi ekki náð
samkomulagi um framkvæmd
endurskoðunarákvæðis greinar
16.1. í samningi aðila frá árinu
2004.
Skólastjórafélagið lýsir
jafnframt yfir áhyggjum sínum
komist aðilar ekki að niðurstöðu
innan skamms.
Þá skorar fundurinn á samninganefndirnar að taka upp
þráðinn að nýju og freista þess að
ná samkomulagi sem tryggir
starfsfrið innan grunnskólans. ÖO

6IÈHORFSKANNANIR VESTRA

Fylgi við konu
á forsetastól
"!.$!2¥+). !0 Tveir af hverjum
þremur Bandaríkjamönnum telja
að þjóðin sé tilbúin til að kjósa
sér konu til
forseta, en fylgi
við demókratann Hillary
Rodham Clinton
og repúblikanana John
McCain og
Rudolph
Giuliani mælist
(),,!29 2/$(!nánast hnífjafnt #,).4/.
í nýjustu
viðhorfskönnunum vestra.
Drjúgur meirihluti svarenda
telur að kona á forsetastóli myndi
sinna innanríkismálum á borð við
heilbrigðis-, mennta-, félags- og
orkumál, sem og viðbrögðum við
náttúruhamförum, betur en karl.
Konu er aðeins verr treyst í
hermálum, samkvæmt niðurstöðum könnunar Siena-stofnunarinnar fyrir Hearst-dagblöðin.
AA

%LDSVOÈI ¹ (RINGBRAUT

Íbúi talinn hafa
kveikt í sjálfur
"*®2. /$$33/. /' %2,).'52 2%).(/,$ "*®2.33/. &EÈGARNIR Å ,ÅNUBORUN

,®'2%',5-, Kona á fimmtugs-

SEGJA AÈ ÖEGAR KOSTNAÈUR VIÈ FR¹GANG SÁ TEKINN INN Å MYNDINA SÁ ËDÕRARA AÈ BORA
FYRIR VATNSLÎGNINNI Å (EIÈMÎRK HELDUR EN AÈ GRAFA UPP LANDIÈ &2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

aldri er talin hafa valdið eldsvoða
í íbúð sinni í fjölbýlishúsi við
Hringbraut í Reykjavík seint á
sunnudagskvöld. Nágrannar
konunnar höfðu haft samband við
lögreglu vegna mikils reyks sem
lagði frá íbúðinni. Greiðlega gekk
að slökkva eldinn og allir aðrir
íbúar hússins komust heilu og
höldnu út.
Að sögn varðstjóra hjá lögreglunni var konan þó enn í sinni íbúð
þegar slökkvilið kom á staðinn.
Hún var flutt á sjúkrahús til
aðhlynningar. Íbúð konunnar er
mikið skemmd, ef ekki ónýt, og
töluvert tjón varð á annarri íbúð í
stigaganginum. Konan á við
geðræn vandamál að stríða og því
er málið ekki rannsakað sem
sakamál.
ÖSJ

'5..!2 )
")2')33/. "¾J

ARSTJËRINN SEGIR AÈ
GENGIÈ VERÈI VEL
FR¹ VATNSLÎGNINNI Å
(EIÈMÎRK
&2¡44!",!¨)¨'6!

hina pípuna. Klöpp væri þar undir
og borunin því í dýrari kantinum
þar sem nota þyrfti mjög dýra borhausa. Kostnaðurinn gæti numið
um 20 milljónum króna. „Það er nú
ekki mikið miðað við allan þann
skaða sem þegar er orðinn á þessum stað,“ segir Björn.

Kristinn Wium Tómasson, eftirlitsmaður Kópavogsbæjar með
framkvæmdunum í Heiðmörk,
segir tæki Línuborana ekki duga.
Vatnslögnin væri 630 millimetrar
en Línubor gæti mest borað 530
millimetra. „Þannig að sú framkvæmd fellur um sjálfa sig,“ segir
Kristinn. Björn á hinn bóginn fullyrðir að Línubor geti vel ráðið við
verkefnið.
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri Kópavogs, segir að borunarleiðin hafi ekki verið uppi á borðinu. „Þetta er rosalega mikil lögn
og kostnaðurinn yrði morð hugsa
ég,“ segir bæjarstjórinn.
GAR FRETTABLADIDIS

&IMMTÅU TRÁ ÒR (EIÈMÎRKINNI FUNDUST Å (AFNARFIRÈI
BÍLL DAGSINS

ISUZU D-MAX 32”
Nýskr. 01.07 - Sjálfskiptur - Ekinn 1 þús. km. - Allt að 100% lán.

00.0
.
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NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

Lögreglan rannsakar flutning
5-(6%2&)3-, Lögreglan í Reykjavík leitaði í gær
og fann um fimmtíu stór tré við afleggjara út frá
Krísuvíkurvegi í Hafnarfirði. Hún mun rannsaka
hvort hugsanlega hafi staðið til að endurselja trén,
en flutningur þeirra er partur af umdeildri framkvæmd Kópavogsbæjar í Heiðmörk.
Kristinn Wium Tómasson, eftirlitsmaður Kópavogsbæjar með framkvæmdinni, segir engan fót
fyrir hugsanlegum endursöluáformum. „Í samráði
við garðyrkjustjóra Kópavogsbæjar var ákveðið að
halda í og reyna að bjarga trjám sem eru þrír metrar og undir. Þeim verður plantað aftur að framkvæmd lokinni. Þau voru sett á geymslusvæði og
mold yfir ræturnar svo þau næðu að dafna þangað
til að verktaki myndi ljúka verki og þá færu þau
aftur upp eftir,“ segir hann.
Klæðning ehf. færði trén á lóð Garðafells ehf. að
beiðni Kópavogsbæjar, segir Kristinn, því þar hafi
verið meiri líkur á að þau lifðu af en ella. Hann
tekur skýrt fram að það hafi „alltaf verið eindreginn vilji Kópavogsbæjar að þau yrðu sett á sama
stað aftur“.
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri Kópavogs,

30*®,,). -IKIL S¹R ERU Å GRËÈRINUM Å (EIÈMÎRK EFTIR VINNUVÁL
AR +L¾ÈNINGAR HF
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

furðar sig á athyglinni sem framkvæmdin hefur
fengið og viðbrögðum Skógræktarfélagsins. „Við
munum bæta þetta tjón og punktur. Við ætlum ekki
að vaða yfir einn eða neinn. Þetta er móðursýki, ég
bara botna þetta ekki. Við gróðursetjum tré í staðinn fyrir þessi, þannig að það verði til sóma.“
KËÖ

www.toyota.is

SUMIR NOTAÐIR BÍLAR
ERU EINFALDLEGA BETRI EN AÐRIR

Toyota Avensis W/G Sol 1800 Bensín sjsk.
Á götuna: 06.05 Ekinn: 95.000 km
Verð: 2.090.000 kr. Skr.nr. JE076

Toyota Corolla L/B Terra 1400 Bensín
5 gíra. Á götuna: 06.01 Ekinn: 101.000 km
Verð: 690.000 kr. Skr.nr. ZP963

Chevrolet Lacetti W/G 1800 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.05 Ekinn: 45.000 km
Verð: 1.390.000 kr. Skr.nr. JG815

Citroen C3 H/B 1400 Bensín sjsk.

Ford Fiesta H/B Trend 1600 Bensín sjsk.
Á götuna: 04.06 Ekinn: 9.000 km
Verð: 1.590.000 kr. Skr.nr. VB763

Ford Focus S/D Ambiente High Series
1600 Bensín sjsk.
Á götuna: 03.00 Ekinn: 72.000 km
Verð: 750.000 kr. Skr.nr. YI908

Ford Mondeo L/B Ghia 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 01.03 Ekinn: 65.000 km
Verð: 1.590.000 kr. Skr.nr. RE297

Toyota Avensis L/B Sol 1600 Bensín 5 gíra
Á götuna: 07.00 Ekinn: 114.000 km
Verð: 950.000 kr. Skr.nr. VU039

Toyota Avensis S/D Sol 1800 Bensín 5 gíra

Nissan Double Cab E 2500 Dísel 5 gíra
Á götuna: 07.05 Ekinn: 33.000 km
Verð: 2.490.000 kr. Skr.nr. VF059

Toyota Corolla H/B Sol 1600 Bensín sjsk.

Á götuna: 01.05 Ekinn: 45.000 km
Verð: 2.070.000 kr. Skr.nr. TB387

Á götuna: 11.05 Ekinn: 27.000 km
Verð: 2.090.000 kr. Skr.nr. VI765

Toyota Corolla H/B Terra 1600 Bensín sjsk.
Á götuna: 08.03 Ekinn: 44.000 km
Verð: 1.450.000 kr. Skr.nr. RY046

Toyota Land Cruiser 100 4700 Bensín sjsk.

Toyota Land Cruiser 100 4700 Bensín sjsk.

Toyota Land Cruiser 120 GX 3000 Dísel sjsk.

Toyota Previa 2400 Bensín sjsk.

Á götuna: 01.02 Ekinn: 72.000 km
Verð: 3.920.000 kr. Skr.nr. DZ711

Á götuna: 01.03 Ekinn: 94.000 km
Verð: 4.750.000 kr. Skr.nr. MO448

Á götuna: 05.05 Ekinn: 69.000 km
Verð: 4.460.000 kr. Skr.nr. SR483

Á götuna: 05.04 Ekinn: 58.000 km
Verð: 2.590.000 kr. Skr.nr. TJ231

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 36328 02/07

Á götuna: 08.03 Ekinn: 54.000 km.
Verð: 990.000 kr. Skr.nr. KI018

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og
viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í flokknum
Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann
ekki.
Núna bjóðum 16 betri notaða bíla á sannkölluðum gæða- og úrvalskjörum.

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BETRI NOTAÐIR BÍLAR
ÚRVALSBÍLL

GÆÐABÍLL
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Afskipti háttur
einræðisríkja

Reynt að tefja friðarviðræður
).$,!.$ !0 Nærri 70 manns fórust þegar tvær sprengjur sprungu
í fyrrakvöld í járnbrautarlest í
bænum Dewana, sem er um 80
kílómetra norður af Nýju-Delí.
Indverskir
embættismenn
sögðu tilganginn með sprengjuárásinni greinilega vera þann að
trufla eða koma í veg fyrir friðarviðræður milli Indlands og Pakistans.
Lestin var á leiðinni frá Indlandi til Pakistans þegar sprengingarnar urðu stuttu fyrir miðnætti. Flestir farþeganna voru frá
Pakistan.
Friðvænlegra hefur verið milli
Indlands og Pakistans síðustu

árin, þótt helsta deilumál þeirra,
sem er staða Kasmírhéraðs, sé
enn óleyst. Ekki leit út fyrir að
þessi árás myndi tefja fyrir viðræðum, en pakistönsk stjórnvöld
krefjast þess að Indverjar hafi
uppi á sökudólgunum og refsi
þeim.
Í tveimur af þeim lestarvögnum, sem sluppu óskemmdir, fundust ferðatöskur með heimatilbúnum sprengjum sem talið er að hafi
átt að springa um leið og hinar
tvær.
Margir farþegar komust ekki
út úr lestarvögnunum vegna þess
að ekki var hægt að opna gluggana. Lestinni var ekið áfram til

Pakistans eftir að eyðilögðu vagnarnir höfðu verið leystir frá henni.

&¡,!'3-, Stjórn Frjálshyggjufélagsins telur afskipti stjórnvalda
af ferðum og fundum saklauss
fólks vera hátt einræðisríkja og
svartan blett á góðri ímynd
landsins. Þar er átt við fyrirhugaða ráðstefnu fólks í klámiðnaðinum sem fram fer í byrjun næsta
mánaðar, og viðbrögð vegna
hennar.
Í ályktun frá félaginu segir að
mikilvægt sé að átta sig á því að
mansal og erótík sé ekki sami
hluturinn.
Nánast allir þeir sem starfi í
og við framleiðslu á erótík geri
það af fúsum og frjálsum vilja.

GB

SÖS

'*®2«.µ4)2 ,%34!26!'.!2 )NDVERSKIR
HERMENN GANGA FRAMHJ¹ LESTINNI SEM
EYÈILAGÈIST Å SPRENGJU¹R¹S Å FYRRAKVÎLD
&2¡44!",!¨)¨!0

Olíuflekkur fannst
við strandstaðinn
34%&. %)2¥+33/. 6ILL AÈ NÕ LÎGREGLU

STÎÈ VERÈI MIÈSV¾ÈIS

(ÎFUÈSTÎÈVAR LÎGREGLUNNAR

Flekkur löðrandi í olíu fannst á tíu til tuttugu metra svæði við strandstað Wilson Muuga í Hvalsnesfjöru í gær. Tveir olíublautir æðarfuglar fundust. Tugir
fugla munu drepast segir líffræðingur. Hreinsun flekksins hefst í dag.

"!244!. (!2¨.!2 3KOPSTYTTUR AF 3AR

Stór olíuflekkur
fannst í þanghrönn, 10-20 metrar
á breidd, í Hvalsnesfjöru í gær.
„Þetta vekur upp spurningar hvort
þarna geti verið fleiri flekkir sem
fuglar geti lent í,“ segir Gunnar Þór Hallgrímsson, líffræðingur hjá Náttúrustofu Reykjaness.
Starfsmenn Umhverfisstofnunar
fara á staðinn í dag til að hreinsa
olíuna upp.
Tveir æðarfuglar fundust á
Garðskaga í gær og var annar
þeirra greinilega olíublautur. Olíusýni var tekið og farið með fuglana
til hreinsunar og aðhlynningar í
Fjölskyldu- og húsdýragarðinum.
„Við ætlum að reyna að átta okkur
á því hvaðan olían kemur,“ sagði
Þorkell Heiðarsson, aðstoðarforstöðumaður í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum.
Um helgina sáust hundruð olíublautra fugla frá Garðskagavita
að Njarðvíkurfitjum. Gunnar Þór
segir að mest hafi sést af blautum
fugli í Garði. Tíu tegundir af fuglum hafi fundist, allt fuglar sem
lifa á sjó að einhverju leyti nema
ein tegund af vaðfugli, sendlingur.
Í gær hafi aðstæður verið verri og
þá hafi minna sést.
„Þessi olía hefur náð landi en
við vitum ekki nákvæmlega hvar
hún er,“ sagði Gunnar Þór og hafði
áhyggjur af því að olían væri
víðar en bara í Hvalsnesfjöru.
„Við þurfum að finna uppruna olíunnar og kanna betur ástand fuglanna á svæðinu. Ég held það megi
fullyrða að tugir fugla munu drepast hið minnsta en það er útilokað
að segja nánar á þessu stigi hver
áhrifin verða, hvort mengunin
hafi áhrif á stofna eða fuglalíf á

Nicolas Sarkozy
eykur forskotið

5-(6%2&)3-,

Verði byggðar
miðsvæðis

3+)05,!'3-, Stefán Eiríksson,

lögreglustjóri lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu, segir að
einu kröfurnar sem lögreglan
geri séu að nýjar höfuðstöðvar
hennar verði byggðar miðsvæðis
á höfuðborgarsvæðinu og að þær
verði nálægt helstu umferðaræðum.
Stefán segir að hann hafi ekki
sett fram neinar kröfur um í
hvaða sveitarfélagi nýju höfuðstöðvarnar verði byggðar.
Forsvarsmenn Reykjavíkurborgar, Garðabæjar, Hafnarfjarðar og
Kópavogs skoða mögulegar
staðsetningar stöðvarinnar ásamt
fjármálaráðuneytinu á næstunni.
IFV

&2%9*!2
6ILJA EINKAV¾ÈA !TLANTSFLOG
&¾REYSKA LANDSTJËRNIN HEFUR AFTUR
TEKIÈ UPP ¹FORM UM AÈ EINKAV¾ÈA
FLUGFÁLAGIÈ !TLANTSFLOG SEM ANNAST
HEFUR MESTALLT ¹¾TLUNARFLUG TIL OG FR¹
EYJUNUM ¥ FYRSTA ¹FANGA ¹ AÈ SELJA
ÖRIÈJUNGSHLUT EN ¾TLUNIN MUN VERA
AÈ SELJA ANNAN ÖRIÈJUNG Å FRAMHALDINU

&)..,!.$
,EAVE -E !LONE Å %UROVISION
3ÎNGKONAN (ANNA 0AKARINEN VERÈUR
FULLTRÒI &INNA Å %UROVISION Å &INNLANDI
Å VOR AÈ SÎGN (ELSINGIN 3ANOMAT
0AKARINEN MUN FLYTJA LAGIÈ ,EAVE -E
!LONE

KOZY OG 2OYAL Å KJÎTKVEÈJUH¹TÅÈARGÎNGU Å
+ÎLN
&2¡44!",!¨)¨!0

3EGOLENE 2OYAL Å VANDA

&2!++,!.$ !0 Segolene Royal,

,%)4!¨ !¨ /,¥5",!545- &5',) 4ALIÈ ER N¾STA VÅST AÈ TUGIR FUGLA MUNI DREPAST

VEGNA OLÅUMENGUNAR Å FJÎRU ¹ 2EYKJANESI OG AÈ ÖAÈ GEFI EKKI FULLA MYND HVERSU
MARGA FUGLA REKUR ¹ LAND ÖVÅ MARGA REKUR EINNIG ¹ HAF ÒT
&2¡44!",!¨)¨'6!

svæðinu almennt,“ sagði hann og
taldi ólíklegt að fugla færi að reka
dauða á land því að vindáttin væri
óhagstæð.
Umhverfisstofnun var tilkynnt

&5',!2 -%¨ /,¥53-)4
ÈARFUGL
3TOKKÎND
2AUÈHÎFÈAÎND
4OPPÎND
(ETTUM¹VUR
"JARTM¹VUR
3ILFURM¹VUR
4RJ¹M¹VUR
$ÅLASKARFUR
3ENDLINGUR

um olíumengunina um helgina og
lögreglu líka. Starfsmenn Náttúrustofu Reykjaness fylgdust með
ástandinu í gær, athuguðu dreifingu og fjölda blautra fugla. Gunnar Þór sagði að dauðum fugli yrði
safnað en lifandi fugla yrði farið
með í Húsdýragarðinn.
„Það sem kemur mér mest á
óvart er hve erfitt er að sjá olíubletti á fuglum og auðvelt að láta
blettina fram hjá sér fara. Slíkir
blettir gætu hafa verið um allt í
nokkurn tíma.“
Flugvél Landhelgisgæslunnar
fór í eftirlitsflug yfir svæðið í gær
en sá ekki neina olíubrák á sjónum.
GHS FRETTABLADIDIS

forsetaefni franskra sósíalista, á
nú í vök að verjast í kosningabaráttunni. Samkvæmt nýjustu
viðhorfskönnunum er forskot
höfuðkeppinautarins Nicolas
Sarkozy úr íhaldsflokknum UMP
sífellt að aukast. Þegar kjósendur
eru beðnir að gera upp á milli
þeirra tveggja, eins og sennilegast er að gerist í síðari umferð
kosninganna 6. maí, segjast nú 55
af hundraði styðja Sarkozy og 45
prósent Royal.
Royal hefur ákveðið að stokka
upp í kosningabarátturáðgjafahópi sínum, og kemur sú uppstokkun til framkvæmda í
vikunni. Tveir mánuðir eru nú til
fyrri umferðar kosninganna.
AA

6EFSPJALL 2EYKJAVÅKURBORGAR

Borgarstjóri tók
vefspjall í notkun
34*«2.3µ3,! Reykvíkingar þurfa

ekki lengur að örvænta ef þeir
þurfa að komast að einhverju um
borgina sína því nú geta þeir
farið inn á vefspjall Reykjavíkurborgar á www.reykjavík.is og
spurt þjónustufulltrúa.
Vefspjallið er opið alla daga
milli klukkan 8 og 17 og virkar á
mjög svipaðan hátt og MSN.
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
borgarstjóri tók vefspjallið í
notkun í gær.
IFV

ENNEMM / SÍA / NM21999

Saltkjöt og baunir eru skemmtilegasta matarhef›in sem Íslendingar eiga.
Sprengidagurinn er í dag, tökum hann me› trompi.

Saltkjöt og baunir,

túkall
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Bjóða fram aðstoð í Djíbútí
Ert þú sátt(ur) við framlag
Íslands í Eurovision?
*¹
.EI
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Fékkst þú þér bollu á bolludaginn?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

/2+5-, Orkuveita Reykjavíkur
mun aðstoða yfirvöld í Afríkuríkinu Djíbútí, sem er í austurhluta
Afríku og liggur að Eþíópíu, við að
virkja jarðhita til raforkuframleiðslu. Fyrsti hluti samstarfsins
felst í því að vísindamenn Orkuveitunnar munu yfirfara mæligögn úr borholum í Djíbútí og afla
frekari gagna með mælingum.
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson,
borgarstjóri Reykjavíkur, Mahmoud Ali Youssouf, utanríkisráðherra Djíbútís, og Guðlaugur Þór
Þórðarson,
stjórnarformaður
Orkuveitunnar, skrifuðu undir
samning í höfuðstöðvum Orkuveitu Reykjavíkur í gær þar sem

þetta kemur fram. Forseti Íslands,
Ólafur Ragnar Grímsson, og forseti Djíbútís, Ismail Omar Gulleh,
voru viðstaddir þegar skrifað var
undir samninginn.
Nýting jarðhita er á frumstigi í
Djíbútí sem þarf að flytja inn 85
prósent þeirrar orku sem notuð er
í landinu. Stjórnvöld í Djíbútí telja
að skortur á traustri og ódýrri
orku hindri frekari þróun í landinu.
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
fagnar samningnum og segir hann
vera lið í að flytja út íslenska
þekkingu, hugvit og reynslu. Hann
telur að Íslendingar hafi náð einstæðum árangri við að beisla jarð-

)3-!), /-!2 '5%,,%( /' «,!&52
2!'.!2 '2¥-33/.
&2¡44!",!¨)¨'6!

hita til orkuframleiðslu og að með
samningnum séu Reykjavíkurborg og OR að miðla þekkingu þar
sem þörfin er brýnust.
IFV

-EÈ  MYNDIR Å TÎLVU SINNI

Dæmdur fyrir
barnaklám

$«-3-, Karlmaður hefur verið
dæmdur í eins mánaðar fangelsi,
skilorðsbundið, fyrir að hafa
barnaklám í tölvubúnaði sínum.
Maðurinn hafði í tölvu sinni 50
ljósmyndir sem sýndu börn á
kynferðislegan og klámfenginn
hátt og höfðu 48 myndir verið
afmáðar af hörðum diski tölvunnar. Gögn málsins báru með sér að
maðurinn hafi haft myndirnar í
vörslu sinni í skamman tíma og
svo eytt þeim. Hann játaði brot
sitt. Hann hafði ekki áður gerst
sekur um refsiverða háttsemi.
Auk þess var manninum gert
að greiða rúmlega 77 þúsund
krónur í málskostnað.
JSS

Lögreglan þarf
fleira fólk í vinnu
Skortur er á lögreglumönnum á höfuðborgarsvæðinu. Málin eru leyst frá degi
til dags í samvinnu lögreglustjóra og ríkislögreglustjóra. Sérsveitin er með löggæslu í tveimur hverfum á tilteknum tímum. Staðan lagast með vorinu.
,®'2%',5-, Skortur hefur verið

á lögreglumönnum á höfuðborgarsvæðinu að undanförnu. Það
horfir þó til betri vegar með vorinu þegar um 50 manna hópur sem
stundar nám í Lögregluskóla ríkisins kemur til starfsþjálfunar,
flestir á höfuðborgarsvæðinu, að
sögn Stefáns Eiríkssonar lögreglustjóra.
„Það vantar lögreglumenn og
það er í sjálfu sér ekki nýtt,“ segir
Stefán. „Fjölgað hefur verið í Lögregluskólanum vegna þessa. Alls
48 manns voru teknir inn í skólann í janúar og þeir fóru margir
úr störfum innan lögreglunnar.
Það skapar þetta gap sem hefur
myndast núna, þannig að það er
bæði skortur á menntuðum lögreglumönnum og einnig fólki sem
hefur áhuga á að koma hingað í
störf sem ómenntað. Það kann að
hljóma mótsagnakennt, en þetta
er eins konar „lúxusvandamál“
sem við glímum við núna. Það
felst í því að lögreglumönnum
hefur verið fjölgað mikið á undanförnum árum, bæði með átaki í
fíkniefnalöggæslu og eflingu sérsveitarinnar. Það eru því fleiri
lögreglumenn á götunni en eru að
einhverju marki í sérhæfðum
verkefnum, svo sem sérsveitarverkefnum, rannsóknardeildum
og fleiru þess háttar.“
Stefán kveðst ekki hafa
nákvæma tölu um hversu marga
lögreglumenn þyrfti til að jafnvægi komist á vaktirnar en segir
að á sumar vaktir vanti nokkra
menn. Þá sé mikið um veikindi
innan lögreglunnar eins og annars
staðar í þjóðfélaginu þessa dagana. Það setji einnig strik í reikninginn.
Hann bendir á að á næsta ári
útskrifist um 100 manns úr Lögregluskólanum og þá eigi að fást
endanleg lausn á mönnunarvandanum. Hópurinn sem komi til

!..2¥+) -IKIÈ ANNRÅKI HEFUR VERIÈ HJ¹ LÎGREGLUNNI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU AÈ UNDAN
FÎRNU EINS OG FRÁTTIR FJÎLMIÈLA HAFA BORIÈ MEÈ SÁR -EÈ VORINU B¾TIST HENNI LIÈSAUKI
ÖEGAR NEMAR ÒR ,ÎGREGLUSKËLANUM KOMA TIL STARFSÖJ¹LFUNAR -YNDIN ER ÒR SAFNI

starfsþjálfunar með vorinu lagi
ástandið til mikilla muna.
„Við erum að leysa þessi mál
núna dag frá degi í góðri samvinnu við meðal annars Ríkislögreglustjóra og sérsveitina, sem er
með tvö hverfi undir eftirliti á tilteknum tímum. Það eru allir meðvitaðir um að staðan er erfið, en
eins og fréttirnar hafa borið með
sér undanfarna daga standa lög-

reglumennirnir hér sig alveg frábærlega þrátt fyrir undirmönnun
stöku sinnum á vöktunum. Ég
bendi á ítrekaðan ofsaakstur, innbrot og fíkniefnabrot sem þeir
eru að fást við með frábærum
árangri. Þetta eru ofurmenn og
konur á öllum sviðum hér innan
lögreglunnar sem standa og starfa
þétt saman.“
JSS FRETTABLADIDIS

3T¾RSTI FLOKKURINN Å 0AKISTAN VILL B¾TA RÁTT KVENNA

Afnám nauðungarhjónabanda
0!+)34!. !0 Stærsti stjórnmála-

flokkurinn í Pakistan hefur kynnt
frumvarp um að banna nauðungarhjónabönd í landinu, þar með
talin hjónabönd þar sem konur eru
giftar mönnum til að sætta deilur
samkvæmt fornri ættbálkavenju.
Í frumvarpinu segir að þeim sem
neyði konu í hjónaband skuli refsað með fangelsisvist í allt að þrjú
ár og fjársekt.
Flokkurinn hefur meirihluta í
báðum þingdeildum og styður forseta landsins, sem hefur heitið því
að gefa konum meiri réttindi í
samræmi við stefnu sína um að
kynna Pakistan sem hófsama og

-«4-,! «2¡44) ¶RJÒ ÖÒSUND KONUR
MËTM¾LTU ËRÁTTL¾TI GAGNVART KONUM Å
0AKISTAN ¹ ALÖJËÈADEGI KVENNA  MARS Å
FYRRA
./2$)#0(/4/3!&0

framsækna múslimaþjóð. Annað
ákvæði í frumvarpinu kveður á
um að bannað sé að neyða konur í

„hjónaband með hinum heilaga
kóran,“ sem er enn stundað sums
staðar í afskekktari hlutum Pakistan og felur í sér að konan sver
við kóraninn að giftast aldrei.
Gagnrýnendur segja þetta aðferð
sem sé notuð til að hindra konur í
að taka sinn hluta af jörð fjölskyldunnar með sér þegar þær
giftist.
Að minnsta kosti 565 konur og
stúlkur urðu á síðasta ári fórnarlömb svonefndra „heiðursmorða“,
sem er næstum tvöfalt meira en
árið áður samkvæmt tölum sem
Óháða mannréttindanefndin í Pakistan kynnti fyrir skemmstu. SDG
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Framkvæmt fyrir
milljarð á FH-svæði
(!&.!2&*®2¨52 Útboð eru að fara
af stað vegna framkvæmda við
lokaáfanga á FH-svæðinu í Kaplakrika í Hafnarfirði en áætlað er
að framkvæmdir hefjist 1. apríl.
Verkið verður boðið út í þremur
til fjórum áföngum á næstu
vikum. Verkinu á að vera lokið að
fullu í júníbyrjun 2009.
Kostnaður er áætlaður 1-1,2
milljarðar króna. FH greiðir
tuttugu prósent kostnaðarins.
Gunnar Svavarsson, formaður
bygginganefndar FH, segir að

framkvæmdin sé á vegum aðalstjórnar félagsins.
Samtals er um að ræða nýbyggingar upp á sjö þúsund fermetra.
Meðal bygginga eru félags- og
skrifstofuaðstaða í Kaplakrika,
nýtt búningsherbergi, stúka og
skyggni, aðstaða fyrir fréttamenn
og keppnisstjórn, endurgerð á
eldra húsnæði, nýtt frjálsíþróttahús, tækja- og lyftingasalur,
tengibygging og framkvæmdir
við lóð.
GHS

2$$534 6)¨ %HUD /LMERT -AHMOUD !BBAS OG #ONDOLEEZZA 2ICE ¹ HËTELINU Å
*ERÒSALEM ÖAR SEM FUNDURINN FËR FRAM Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

Lítil hreyfing
í átt að sátt
Utanríkisráðherra Bandaríkjanna og leiðtogar
Ísraels og Palestínumanna hittust á sameiginlegum
fundi í Jerúsalem í gær. Vonir um að hann kynni að
marka nýjan áfanga í friðarumleitunum brugðust.
*%2²3!,%- !0 Þríhliða fundur
Condoleezzu Rice, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, með Ehud
Olmert, forsætisráðherra Ísraels,
og Mahmoud Abbas, forseta Palestínumanna, fór fram í Jerúsalem
í gær, en vonir sem fyrir fram
höfðu verið bundnar við að hann
kynni að marka nýjan áfanga í
friðarumleitunum brugðust.
Fundurinn stóð yfir í hálfa aðra
klukkustund og að honum loknum
ávarpaði Rice fréttamenn stuttlega. Hún greindi frá því að Olmert
og Abbas hefðu skipst á skoðunum
um framvinduna í stjórnmálunum
og ákveðið að hittast aftur.
Hvorki Olmert né Abbas tóku
þátt í blaðamannafundinum með
Rice. Hún svaraði heldur ekki
spurningum eftir að hafa flutt
ávarpið.
Síðar lét Olmert hafa eftir sér
að hann og Abbas hefðu orðið
ásáttir um að halda opnum samskiptum sín í milli, „sem miðuðu
að því fyrst og fremst að bæta lífsskilyrði palestínsks almennings á
hinum ýmsu sviðum, og að sjálfsögðu að palestínska heimastjórnin héldi áfram baráttu gegn
hryðjuverkum – í reynd – til að
stöðva hryðjuverk með öllu.“

Þeir Abbas og Olmert ræddu
einnig að vopnehléssamkomulag á
Gazasvæðinu, sem gert var fyrir
þremur mánuðum, yrði einnig
látið ná til Vesturbakkans, að því
er Saeb Erekat, samningamaður
Palestínumanna, greindi frá.
Það dró úr væntingum til fundarins að bæði Ísraelar og Bandaríkjamenn höfðu lýst nýgerðu
samkomulagi palestínsku fylkinganna í Hamas og Fatah um að
semja um myndun þjóðstjórnar
sem ófullnægjandi. Krafan er sú
að palestínska stjórnin, hvernig
sem hún er samsett, viðurkenni
Ísraelsríki og fyrri friðarsamninga og afneiti ofbeldi.
Öll þrjú, Abbas, Olmert og
Rice, ítrekuðu að fast skyldi haldið við leiðarvísinn til friðar, sem
hefur að markmiði að koma á
varanlegum friðarsamningi og
stofnun sjálfstæðs ríkis Palestínumanna, og voru sammála um að
lausn á deilunni myndi ekki
„spretta úr ófriði,“ að sögn Rice.
Ákveðið var að halda annan
slíkan leiðtogafund, en ekki hvenær hann færi fram. Rice sagðist
gera ráð fyrir að snúa aftur fljótlega.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

,ANDSBANKINN OG (¹SKËLINN Å 2EYKJAVÅK GERA SAMNING

6EITA DÒXUM STYRKI TIL
N¹MS Å H¹SKËLANUM
-%..45.
Landsbankinn
og
Háskólinn í Reykjavík ætla að
styðja við bakið á afburðanámsmönnum við upphaf háskólanáms. Á dögunum var skrifað
undir samning um nýnemastyrkveitingu til allt að 35 slíkra nemenda á ári, sem nema skólagjöldum á fyrstu önn og 150.000
krónum í framfærslustyrk.

Í tilkynningu segir að þetta
sé gert til að hvetja framúrskarandi námsmenn til metnaðarfulls náms og til að auðvelda
þeim að helga sig náminu af
krafti. Svafa Grönfeldt, rektor
HR, og Sigurjón Þ. Árnason,
bankastjóri Landsbankans,
skrifuðu undir samninginn fyrir
hönd HR og Landsbankans. SÖS

6%)345 36!2)¨

 Hvert er millinafn bandaríska forsetaframbjóðandans
Barack Obama?
 Hvað heitir kvennadeild
Kiwanis-samtakanna?
 Hverjir unnu stjörnuleik
NBA-deildarinnar aðfaranótt
mánudags?
36®2). %25  ",!¨3¥¨5 
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Taka vel í eldflaugavarnir

Verður bakhjarl
fótboltamóts

6!23* !0 Ríkisstjórnir Póllands og Tékklands eru
fylgjandi því að Bandaríkjamenn fái að setja upp
búnað fyrir eldflaugavarnakerfi sitt í löndunum
tveimur, sem á sínum tíma voru í Varsjárbandalaginu
en gengu í Atlantshafsbandalagið árið 1999 og
Evrópusambandið árið 2004.
„Við vorum sammála um að báðar ríkisstjórnir
myndu væntanlega gefa jákvætt svar við beiðni
Bandaríkjastjórnar, og þá munum við hefja samningaviðræður,“ sagði Mirek Topolanek, forsætisráðherra Tékklands, eftir fund með pólskum starfsbróður sínum, Jaroslaw Kaczynski í Varsjá.
Háttsettur rússneskur hershöfðingi, Nikolai Solovtsov, varaði Pólverja og Tékka við því að þeir hættu á
að verða skotmark rússneskra eldflauga, samþykktu
þeir að hýsa bandarískar eldflaugavarnastöðvar.
Vladimír Pútín Rússlandsforseti hefur sagst ekki
treysta fullyrðingum Bandaríkjamanna um að eld-

&«4"/,4) Iceland Express verður

+!#:9.3+) /' 4/0/,!.%+ &ORS¾TISR¹ÈHERRAR 0ËLLANDS OG

4ÁKKLANDS Å 6ARSJ¹ Å G¾R

&2¡44!",!¨)¨!0

flaugavarnir þeirra í Evrópu væru aðeins hugsaðar
til að mæta hættunni á eldflaugaárás frá Íran.
AA

aðalstuðningsaðili Alþjóðlegu
knattspyrnuhátíðarinnar í
Reykjavík, REY CUP, næstu þrjú
árin. Samningur þess efnis var
undirritaður í húsakynnum
flugfélagsins á dögunum. Hátíðin
verður haldin næst 25. til 29. júlí
á þessu ári, en í fyrra tóku
rúmlega áttatíu lið þátt með
samtals yfir þúsund keppendur.
Í fréttatilkynningu segir að
samningurinn muni stuðla að
fjölgun erlendra félagsliða á
mótinu, og mun Iceland Express
einnig taka þátt í að kynna
knattspyrnuhátíðina í gegnum
markaðsstarf sitt erlendis.
SÖS

RAUÐA KROSS NÁMSKEIÐ
Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU Sjúkraliðar

5.$)23+2)&4!,)34!2 !&(%.4)2 3JÒKRALIÈAR AFHENTU UNDIRSKRIFTALISTA T¾PLEGA 

SJÒKRALIÈA Å MENNTAM¹LAR¹ÈUNEYTINU Å G¾RMORGUN 3TEINGRÅMUR 3IGURGEIRSSON
AÈSTOÈARMAÈUR MENNTAM¹LAR¹ÈHERRA TËK VIÈ LISTUNUM 3JÒKRALIÈAR TELJA AÈ HELMINGS
MAT ¹ N¹MI SJÒKRALIÈA SÁ GENGISFELLING SEM VEIKI STÎÈU SJÒKRALIÈA
&2¡44!",!¨)¨'6!

Heimsóknarvinanámskeið

3 klst.
Ókeypis
Vilt þú sinna heimsóknum til fólks sem býr við einsemd og einangrun? Undirbúningsnámskeið fyrir
heimsóknavini Rauða krossins verður haldið 20. febrúar kl. 18–21 hjá Kópavogsdeild, Hamraborg 11 og 20.
mars kl. 18–21 hjá Reykjavíkurdeildinni, Laugavegi 120. Þátttakendur af öllu höfuðborgarsvæðinu eru
velkomnir.

Grunnnámskeið Rauða krossins

3 klst.
Ókeypis
Námskeiðið er ætlað nýjum sjálfboðaliðum eða fólki sem hefur hug á að kynna sér hjálpar- og félagsstarf
Rauða krossins. Farið er í upphaf og sögu hreyfingarinnar, grundvallarmarkmið, alþjóðleg mannúðarlög,
stefnu Rauða kross Íslands og helstu áherslur í starfi félagsins innanlands og utan. Haldið á landsskrifstofu
Rauða kross Íslands, Efstaleiti 9, 5. mars kl. 18–21.

Slys á börnum

8 kennslustundir (tvö skipti)
5.700 kr. eða samtals 9.000 kr. ef par tekur þátt.
Markmið: Að þátttakendur læri að þekkja varnir gegn slysum á börnum og orsakir slysa almennt, þroska barna
og slys sem tengjast aldri. Leiðbeint er í skyndihjálp við barnaslysum og áverkum af ýmsu tagi, endurlífgun
barna og sálrænum stuðningi við börn. 26. febrúar og 5. mars kl. 18–21 hjá Kópavogsdeild, Hamraborg 11 og
29. mars kl. 18–21, hjá Garðabæjardeild, Hrísmóum 4.

Skyndihjálp
5 kennslustundir
4.500 kr.
Markmið: Að þátttakendur öðlist grunnfærni í að beita skyndihjálp, endurlífgun og sálrænum stuðningi í
neyðartilvikum. Haldið hjá Kópavogsdeild, Hamraborg 11, 6. mars kl. 18–22.
16 kennslustundir (þrjú skipti)
8.900 kr.
Markmið: Að auka þekkingu og færni þátttakenda í að beita á öruggan hátt einföldum aðferðum í skyndihjálp.
Að auka færni í að meta einkenni algengra sjúkdóma og áverka. Haldið hjá Reykjavíkurdeild, Laugavegi 120,
12., 13. og 15. mars kl. 18–22.
Skyndihjálparæfing 2 klukkustundir
ókeypis
Verkleg skyndihjálparæfing sem hentar bæði byrjendum og lengra komnum. Nauðsynlegt er að skrá sig því
uppsetning æfingarinnar gerir ráð fyrir hámark 24 þátttakendum. Reyndir skyndihjálparleiðbeinendur fara í
gegnum nokkur tilfelli með þátttakendum og í lokin er gert ráð fyrir umræðum. Haldin í húsnæði
Hafnarfjarðardeildar, Strandgötu 24, 14. mars kl. 19.30–21.30.

Sálrænn stuðningur

6 kennslustundir
4.900 kr.
Á námskeiðinu fræðast þátttakendur um gildi sálræns stuðnings í aðstæðum sem geta valdið áföllum.
Þátttakendur læra að gera sér betur grein fyrir eðlilegum viðbrögðum fólks sem lendir í sársaukafullum
aðstæðum og hvernig þeir geti veitt stuðning og umhyggju. Viðfangsefni eru meðal annars: Mismunandi
tegundir áfalla, áhrif alvarlegra atvika á einstaklinginn, sálrænn stuðningur, stuðningur við úrvinnslu
alvarlegs atviks, sorg og sorgarferli.20. mars frá 17-21 hjá Kópavogsdeild, Hamraborg 11.

Börn og umhverfi

16 kennslustundir
7.500 kr.
Námskeiðið er fyrir unglinga, fædda 1995 og fyrr sem vilja fræðast um umgengni og framkomu við börn,
slysahættur í umhverfi barna, slysavarnir og skyndihjálp. Þessi námskeið verða haldin hjá eftirfarandi
deildum í apríl, maí og júní: Álftanesdeild, (Álftanesskóla), Garðabæjardeild (Hrísmóum 4), Hafnarfjarðardeild (Strandgötu 24), Kjósarsýsludeild (Þverholti 7, Mos.), Kópavogsdeild (Hamraborg 11) og
Reykjavíkurdeild (Laugavegi 120).

F í t o n / S Í A

Skráning og nánari upplýsingar um námskeiðin fara fram á www.redcross.is, í síma 565 2425 eða með
tölvupósti á hofudborgarsvaedi@redcross.is. Einnig er hægt að skrá sig hjá viðkomandi deildum.

deila um nýja
námsleið
Sundrung og óánægja er innan Sjúkraliðafélags
Íslands. Tveir bjóða sig fram gegn sitjandi formanni.
Sjúkraliðar mótmæla styttingu náms.
-%..4!-, Sjúkraliðar afhentu í

gær Steingrími Sigurgeirssyni,
aðstoðarmanni Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur menntamálaráðherra, lista með undirskriftum
tæplega 600 félaga í Sjúkraliðafélaginu til að mótmæla „helmingsafslætti“ á sjúkraliðanámi í
framhaldsskólum landsins.
Dagbjört
Steindórsdóttir
sjúkraliði er ein þeirra sem stóðu
að mótmælunum. Hún segir að
mikil óánægja og sundrung sé í
Sjúkraliðafélaginu með þennan
afslátt. Þriðjungur félaganna hafi
skrifað undir listann, eða tæplega
600 manns af ríflega 1.500 félagsmönnum.

Þetta er lýðræðislegt
félag.
+2)34¥.  '5¨-5.$3$«44)2
&/2-!¨52 3*²+2!,)¨!&¡,!'3).3

Átök eru innan Sjúkraliðafélagsins og hafa tveir sjúkraliðar
þegar ákveðið að bjóða sig fram
gegn Kristínu Á. Guðmundsdóttur, núverandi formanni, á aðalfundi félagsins sem haldinn verður í lok maí. Þetta eru þær Guðrún
Katrín Jónsdóttir og Helga Dögg
Sverrisdóttir.
Óánægja sjúkraliðanna er fyrst
og fremst til komin í framhaldi af
samkomulagi stjórnar Sjúkraliðafélagsins og menntamálaráðuneytisins en samkvæmt því hefur
verið tekið upp svokölluð sjúkraliðabrú. Samkvæmt henni er metið
til sextíu eininga, eða helmings af
námi sjúkraliða fram að þessu,
starf fólks sem hefur unnið í fimm
ár á heilbrigðisstofnunum, er 23
ára að aldri eða eldra og hefur

tekið minnst 230-260 stundir í
námskeiðum á vegum stéttarfélaga. Dagbjört segir að nemar
með þennan grunn þurfi því aðeins
að taka 60 einingar til viðbótar til
að ljúka námi sjúkraliða.
Í ályktun sjúkraliðanna segir
að stytting námsins sé „móðgun
við alla starfandi sjúkraliða og
sýnir mikið vanmat á störfum
þeirra og menntun“.
Hún sé gengisfelling á sjúkraliðanáminu og muni veikja stétt og
stöðu sjúkraliða. Þannig segir
Dagbjört að tungumálanámið hafi
til dæmis verið fellt niður en
sjúkraliðar þurfi þó að sinna
erlendu fólki á heilbrigðisstofnunum landsins.
Sjúkraliðar á mörgum deildum
Landspítala – háskólasjúkrahúss
eru afar óánægðir með þróunina.
Á nokkrum deildum, til dæmis á
B2, A7 og 12E, eru sjúkraliðar
hættir að leiðbeina nemum með
þennan bakgrunn og segir Dagbjört að sjúkraliðar ætli ekki að
leiðbeina þeim sem koma í starfsþjálfun árið 2008.
Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður Sjúkraliðafélagsins, segir
að ekki sé hægt að gera lítið úr
óánægju innan félagsins. Um 500
undirskriftir hafi verið afhentar í
menntamálaráðuneytinu, það sé
kannski ekki stór hópur í 3.000
manna félagi. Stytting sjúkraliðanámsins hafi verið í bígerð í tólf
ár. Nefnd hafi verið skipuð og
henni sé hægt að skila tillögum
um það sem megi leiðrétta og
bæta.
Tveir hafa lýst yfir framboði
gegn Kristínu. „Það er öllum
frjálst. Þetta er lýðræðislegt
félag,“ segir hún.
GHS FRETTABLADIDIS
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®SKUKARLAR Å VERKFALLI

.¹M TIL STÒDENTSPRËFS ¹ ENSKU

"53( 2!333+%,,452  KJÎTKVEÈJUH¹

TÅÈ Å BORGINNI -AINZ Å ¶ÕSKALANDI Å G¾R
M¹TTI SJ¹ BANDARÅSKU FRELSISSTYTTUNA
GEFA "USH "ANDARÅKJAFORSETA SKELL ¹
RASSINN
&2¡44!",!¨)¨!0

+L¹MR¹ÈSTEFNA Å 2EYKJAVÅK

Telur ekki hægt
að stöðva fólkið
34*«2.-, Geir H. Haarde
forsætisráðherra telur ekki að
hægt sé að hindra för „klámhópsins“, sem væntanlegur er til
landsins, nema ljóst væri að til
stæði að brjóta landslög. Lögreglan væri með málið til rannsóknar
og þess megi vænta að hún grípi í
taumana, sé nokkuð misjafnt á
ferð. Þetta mælti Geir til svars
við óundirbúinni fyrirspurn
Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur
á Alþingi í gær. Ingibjörg spurði
hvort ríkisstjórnin hygðist grípa
til ráðstafana vegna fundarins, í
ljósi þess að klámiðnaðurinn bryti
gegn mannhelgi og kynfrelsi.
Þau Geir voru sammála um að
þau vildu ekki að klámiðnaður
festi hér rætur.
KËÖ

(!&®2. 2EYKHËLASVEIT ÖYKIR HEPPILEG TIL

AÈ SKOÈA ERNI

FORM &UGLAVERNDAR

Arnarsetur á
Reykhólum
.44²253+/¨5. Félagið Fuglavernd hefur sett fram þá hugmynd
við heimamenn í Reykhólasveit að
þar verði komið upp arnarskoðunarsetri. „Ernir hafa í hugum landsmanna löngum verið taldir til
einkennisfugla Vestfjarða,“ segir í
bréfi frá Fuglavernd.
„Áhrif á íbúa í nærliggjandi
byggð væru umtalsverð í gegnum
atvinnusköpun í náttúru- og
fræðslutengdri ferðaþjónustu,
þar sem slíkum skoðunarstöðvum
hefur verið komið á fót í fámennum byggðum hafa jaðaráhrif
verið mikil og jákvæð,“ segir
jafnframt.
GAR

-%..45. Verslunarskóli Íslands mun á næsta ári
hefja kennslu á International Business Baccalaureate
(IBB) námsbraut. Námið er til stúdentsprófs og tekur
4 ár og fer öll kennsla fram á ensku. Aðaláhersla
námsins er á alþjóðasamfélagið, alþjóðaviðskipti og
alþjóðalega sýn á viðskipti, menningu og tungumál.
Markhópar námsins eru tveir. „Annars vegar eru
það erlendir nemendur sem eiga foreldra sem starfa
hjá íslenskum fyrirtækjum á Íslandi og hins vegar
íslenskir nemendur sem hafa náð góðum árangri í
grunnskóla og hafa mjög góða enskukunnáttu eða
hafa dvalið langdvölum erlendis og gengið í erlenda
skóla,“ segir Bertha Sigurðardóttir, kennari við
brautina.
Öllum nemendum á brautinni verður kennd
íslenska sem móðurmál eða annað tungumál eftir
aðstæðum hvers og eins. Fyrirmynd af brautinni
kemur frá Niels Brock verslunarmenntaskólanum í

+%..4  %.3+5 )"" N¹MSBRAUTIN ER ¾TLUÈ ENSKUM¾LANDI
NEMUM OG ÖEIM SEM ERU MJÎG GËÈIR Å ENSKU
&2¡44!",!¨)¨(!2)

Kaupmannahöfn sem hefur um nokkurra ára skeið
boðið upp á slíkt nám. „Við myndum aldrei bjóða upp
á þetta nám ef við héldum ekki að það væri þörf fyrir
það. Hversu mikil þörfin er verður hins vegar að
koma í ljós,“ segir Bertha.
TG

Spurt ítarlega um
kauprétt stjórnenda
Fyrrverandi forstjóri Baugs var spurður um kaupréttarsamninga stjórnenda
fyrirtækisins, sem endurskoðendur sögðust ekki hafa vitað af, í réttarsal í gær.
Voru með fyrstu kaupréttarsamningum sem gerðir voru hér á landi sagði hann.
Ytri endurskoðendur
Baugs vissu ekki af kaupréttarsamningum sem gerðir voru við
þrjá æðstu stjórnendur félagsins
við stofnun þess 1998, og fullnustaðir voru að hluta árið 1999, fyrr
en árið 2002 eða síðar.
Þetta kom fram í spurningum
setts ríkissaksóknara til Tryggva
Jónssonar, eins ákærða í málinu, í
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.
Aðalmeðferð í Baugsmálinu hélt
áfram í réttarsal í gær, þegar
Tryggvi, sem var aðstoðarforstjóri og síðar forstjóri Baugs,
hélt áfram skýrslugjöf þar sem
frá var horfið fyrir helgi.
Sigurður Tómas Magnússon,
settur ríkissaksóknari, vitnaði þar
í tvo endurskoðendur sem unnu
fyrir Baug, sem sögðu báðir við
yfirheyrslur hjá lögreglu að þeim
hafi verið ókunnugt um kaupréttarsamninga sem gerðir voru við
forstjóra, aðstoðarforstjóra og
stjórnarformann Baugs.
Kaupréttarsamningarnir koma
við sögu þar sem í einum ákæruliðanna sem fjallað var um í gær
eru þeir Tryggvi og Jón Ásgeir
Jóhannesson, forstjóri Baugs
Group, ákærðir fyrir meiri háttar
-®005&,«¨ 3IGURÈUR 4ËMAS -AGNÒSSON SETTUR RÅKISSAKSËKNARI Å M¹LINU HEFUR ÒR
bókhaldsbrot með því að færa sölu
GRÅÈARLEGU GAGNAMAGNI AÈ MOÈA ÖEGAR HANN SPYR SAKBORNINGA ÒT Å ¹K¾RUEFNIN
á hlutabréfum í félaginu á reikn&2¡44!",!¨)¨'6!
ing hjá Kaupþingi Lúxemborg, en
þá með því að leita eftir þeim.
sjálfur með slíkan samning. Samnbréfin voru meðal annars notuð til
Kaupréttarsamningarnir
voru
ingarnir hafi verið með þeim
að uppfylla kaupréttarsamninga
fullnustaðir að hluta árið 1999, og
fyrstu sinnar tegundar hér á landi
við æðstu stjórnendur Baugs.
Tryggvi sagðist ekki hafa greitt
á þessum tíma.
Tryggvi sagðist í gær
skatt af hagnaðinum fyrr en hann
Spurður hvort stjórn félagsekki hafa vitað hversu háar
færði féð hingað til lands árið
ins hafi vitað af kaupréttarsamnupphæðir hafi verið að
2002. Samtals fengu stjórnendingunum sagðist hann telja fullræða í samningum við
urnir hlutabréf vegna þessara
víst að stjórnarmenn hafi
stjórnarformann
og
samninga sem þeir seldu fyrir
forstjóra, en sagði að
BAUGS M Á L I Ð vitað af þeim. Endurskoð72,5 milljónir króna árið 1999.
endur hafi einnig getað
sér hafi verið kunnugt
fengið upplýsingar um
um samningana, enda
BRJANN FRETTABLADIDIS

"!5'3-,

Ruslið safnast
upp í Árósum
$!.-®2+ Sorphirðumenn í
Árósum í Danmörku hafa verið í
verkfalli í rúmar tvær vikur til að
mótmæla því að tveir langveikir
félagar þeirra hafa fengið hótanir
um uppsögn.
Ruslið hefur safnast upp og er
farið að valda verulegum
vandræðum í borginni.
Frá þessu er skýrt á vefsíðum
danska dagblaðsins Politiken og í
fleiri dönskum fjölmiðlum.
Sorphirðumennirnir í Árósum
segjast hafa óskoraðan stuðning
félaga sinna um alla Danmörku
og hóta því að verkfallið geti
breiðst um allt land.
GB

/2¨2¡44
b(EFUR ÖÒ EINHVERJAR
SKÕRINGAR ¹ ÖVÅ AF
HVERJU UNDIRMENN
ÖÅNIR MISSKILJA ÖIG
SVONA OFTm
3IGURÈUR 4ËMAS -AGN
ÒSSON SAKSËKNARI Å
M¹LINU SPURÈI 4RYGGVA *ËNSSON EINN
¹K¾RÈU EFTIR AÈ 4RYGGVI HAFÈI GEFIÈ
AÈRAR SKÕRINGAR ¹ REIKNINGI EN STARFS
MENN Å BËKHALDI "AUGS SEM HEYRÈI
UNDIR 4RYGGVA

b¶Ò VERÈUR BARA AÈ
UPPLIFA ÖETTA SJ¹LFUR TIL
AÈ SJ¹ HVERNIG ÖETTA
VIRKARm
4RYGGVI *ËNSSON SKÕRÈI
FRAMBURÈ SINN HJ¹ LÎG
REGLU EFTIR HÒSLEITINA Å
"AUGI ¹RIÈ  MEÈAL
ANNARS MEÈ ÖVÅ AÈ Ö¹ HAFI HANN VERIÈ
BÒINN AÈ VERA Å HALDI LÎGREGLU Å UM
SËLARHRING

b¶AÈ ER VERIÈ AÈ VILLA
UM FYRIR ¹K¾RÈA MEÈ
ÖVÅ AÈ ÖR¹SPYRJA UM
GAGN SEM FELLT VAR ÒR
GILDI VIKU SÅÈAR ¶ETTA
ER MJÎG VARASÎM
AÈFERÈm
*AKOBI -ÎLLER VERJANDA 4RYGGVA
*ËNSSONAR ÖËTTU SPURNINGAR S¾KJANDA
TIL 4RYGGVA ËEÈLILEGAR EN ÖAR VAR SPURT
UM SKJAL SEM VAR LEIÈRÁTT VIKU EFTIR AÈ
ÖAÈ VAR LAGT INN Å BËKHALD "AUGS

b¶ETTA ER FULLKOM
LEGA EÈLILEG T¾KNI
EINGÎNGU TIL ÖESS AÈ
SÕNA FRAM ¹ MISVÅS
ANDI SKÕRINGAR SEM
KOMIÈ HAFAm
3IGURÈUR 4ËMAS SAGÈI
EKKERT ATHUGAVERT VIÈ
SPURNINGAR SÅNAR SPURT V¾RI UM SKJÎL
Å TÅMARÎÈ OG YFIRHEYRSLA FYRIR DËMI
EIGI MEÈAL ANNARS AÈ SÕNA FRAM ¹
TRÒVERÈUGLEIKA

b¡G GEKK FR¹ ÖESSU OG
SAGÈIST SKULDA HONUM
EINN GR¹AN SEM ÁG
GERI KANNSKI ENNm
4RYGGVI *ËNSSON SKÕRÈI
FYRIR S¾KJANDA HVERNIG
HANN HAFI KALLAÈ EFTIR
OG GENGIÈ FR¹ KREDIT
REIKNINGI FR¹ FYRIRT¾KI *ËNS 'ERALDS
3ULLENBERGER

Þú færð gæðasaltkjötið hjá okkur!

Opið virka daga frá kl 10 -19

Laugardaga frá kl 11 -17

Grensásvegi 48

gallerykjot.is
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3VONA ERUM VIÈ
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 &JÎLDI SAUÈFJ¹R ¹ ¥SLANDI

Þrjátíu ára gamalt ríki í Afríku
&ORSETI $JÅBÒTÅS )SMAIL /MAR
'UELLEH KOM HINGAÈ TIL
LANDS Å G¾R ¹SAMT UTANRÅKIS
R¹ÈHERRA LANDSINS -AHMOUD
!LI 9OUSSOUF OG SENDINEFND
SEM ER SKIPUÈ EMB¾TTIS
MÎNNUM OG SÁRFR¾ÈINGUM
¹ SVIÈI JARÈHITANÕTINGAR
'UELLEH OG «LAFUR 2AGNAR
'RÅMSSON FORSETI ¥SLANDS
UNDIRRITUÈU SAMNING SÅÈDEG
IS Å G¾R UM JARÈHITANÕTINGU
Å $JÅBÒTÅ &ORSETINN OG FYLGDARLIÈ HANS FER AF
LANDI BROTT SÅÈDEGIS Å DAG











(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

(VAR ER $JÅBÒTÅ
2ÅKIÈ $JÅBÒTÅ ER Å !FRÅKU ¶AÈ LIGGUR AÈ RÅKJ
UNUM %ÖÅËPÅU %RÅTREU OG 3ËMALÅU ¹ MILLI
2AUÈA HAFSINS OG !DENFLËA $JÅBÒTÅ ER 

fréttir og fróðleikur

30524  36!2!¨
34944).' 3*²+2!,)¨!.-3).3

Óánægja innan félagsins
«¹N¾GJA ER INNAN 3JÒKRALIÈAFÁLAGS
¥SLANDS MEÈ STYTTINGU N¹MS SJÒKRA
LIÈA UM HELMING FYRIR Ö¹ SEM UPP
FYLLA ¹KVEÈIN
SKILYRÈI TLAR
ÖÒ EKKI AÈ
FARA Å FRAM
BOÈ Å VOR
b*Ò EN VIÈ
ERUM REYNDAR
TV¾R ÁG OG
(ELGA $ÎGG
3VERRISDËTTIR
'5¨2². +!42¥.
SEM HÎFUM
*«.3$«44)2
LÕST YFIR
&RAMBJËÈANDI TIL FOR
MANNS Å 3JÒKRALIÈAFÁ FRAMBOÈI
&RESTURINN
LAGINU
RENNUR EKKI
STRAX ÒT SVO AÈ ÖAÈ ER EKKI ÒTSÁÈ
UM FRAMBOÈINm
!F HVERJU Å MËTFRAMBOÈ
b6IÈ VILJUM KOMA +RISTÅNU  'UÈ
MUNDSDËTTUR NÒVERANDI FORMANNI
FR¹ ¶AÈ ER KOMINN TÅMI TIL (ÒN
HEFUR GERT MARGA GËÈA HLUTI EN
HÒN HEFUR SETIÈ LENGI OG STUNDUM
ER BARA KOMINN TÅMI ¹ BREYTINGAR
-ÁR FINNST AÈ FÁLAGSMENN EIGI AÈ
KJËSA UM SVONA STËRA HLUTI EINS OG
ÖETTA BRÒARN¹M ÖE AÈ STYTTA N¹M
SJÒKRALIÈA MEÈ ÖVÅ AÈ META STARFS
REYNSLU OG N¹MSKEIÈ ¶AÈ VAR EKKI
GERT OG ÖAÈ ER MIKIL Ë¹N¾GJA INNAN
FÁLAGSINSm

3TJËRNM¹L
$JÅBÒTÅ ÎÈLAÈIST SJ¹LFST¾ÈI FR¹ &RAKKLANDI
Å JÒNÅ ¹RIÈ  ÈUR HÁT LANDIÈ ¹ ENSKU
&RENCH 4ERRITORY OF THE !FARS AND )SSAS
"ORGARASTYRJÎLD GEISAÈI Å LANDINU Å ¹RATUG FR¹
 TIL  /PINBER TUNGUM¹L Å $JÅBÒTÅ
ERU ARABÅSKA OG FRANSKA OG ERU MEIRA EN NÅU

TÅU PRËSENT ÅBÒANNA MÒSLIMAR 'UELLEH VAR
KJÎRINN FORSETI Å LANDINU TIL SEX ¹RA ¹RIÈ 
(ANN FÁKK RÒMLEGA  PRËSENT ATKV¾È
ANNA OG VAR KOSNINGAÖ¹TTTAKA  PRËSENT
!NDST¾ÈINGAR 'UELLEH SÎGÈU AÈ HANN HEFÈI
SVINDLAÈ Å KOSNINGUNUM
%FNAHAGUR
$JÅBÒTÅ LIGGUR AÈ SJË OG ER HELSTA TEKJULIND
ÖESS TENGD ÖJËNUSTU SEM ÅBÒARNIR VEITA SKIP
UM SEM SIGLA UM HÎFNINA Å HÎFUÈBORGINNI
¹LEIÈIS TIL )NDLANDSHAFS EÈA 2AUÈAHAFSINS
!TVINNULEYSI Å LANDINU ER ¹ MILLI FJÎRUTÅU OG
FIMMTÅU PRËSENT OG VAR VERG LANDSFRAMLEIÈSLA
UM TVÎ ÖÒSUND DOLLARAR ¹ ÅBÒA ¹RIÈ 
3ÎKUM ÖESS HVERSU LÅTIÈ RIGNIR Å LANDINU ER
ERFITT AÈ STUNDA ÖAR JARÈR¾KT OG ÖARF ÖVÅ AÈ
FLYTJA MEIRIHLUTANN AF ÖEIM MATV¾LUM SEM
ÅBÒARNIR NEYTA INN FR¹ ÎÈRUM LÎNDUM

Frekari refsiaðgerðum hótað
Á morgun rennur út sá
frestur sem Sameinuðu
þjóðirnar settu Írönum til
að hætta úranauðgun eða
sæta ella frekari refsiaðgerðum. Íranar standa þó
enn sem fyrr fast á því að
þeir þurfi á kjarnorku að
halda til friðsamlegra nota.
Ali Larijani, aðalsamningafulltrúi
Írans í kjarnorkumálum, ætlar að
ganga á fund Mohammeds ElBaradei, yfirmanns kjarnorkustofnunar Sameinuðu þjóðanna, IAEA, í
Vínarborg í dag.
Í gær, aðeins tveimur dögum
áður en fresturinn rann út, hófust
síðan heræfingar í Íran, þær viðamestu frá því í mars árið 2006.
Talið er að um 60 þúsund hermenn
taki þátt í æfingunum, allt saman
menn
í
byltingarvarðliðinu,
úrvalshersveitum landsins.

/LÅAN EKKI ËÖRJËTANDI
Á fundi sínum hinn 23. desember
síðastliðinn ákvað Öryggisráð
Sameinuðu þjóðanna að beita
Írana refsiaðgerðum vegna þess
að þeir hafa ekki viljað hætta við
áform sín um að auðga úran, sem
gerir þeim kleift að eignast kjarnorkuvopn. Jafnframt samþykkti
ráðið að veita Írönum sextíu daga
frest til þess að verða við kröfum
ráðsins, að öðrum kosti yrðu frek-

INNBLÁSTUR FYRIR
SKÖPUNARGLEÐINA
Ókeypis Panduro Hobby
föndurlisti á íslensku!
Einnig fáanlegur í Skólavörubúðinni.

Borgartúni 29

ÖÒSUND FERKÅLËMETRAR
AÈ ST¾RÈ 4IL SAMAN
BURÈAR M¹ GETA ÖESS
AÈ ¥SLAND ER T¾PIR 
FERKÅLËMETRAR ¥ LANDINU
BÒA  ÖÒSUND
MANNS (ÎFUÈBORGIN Å
$JÅBÒTI HEITIR $JÅBÒTI
BORG OG BÒA UM TVEIR
ÖRIÈJU HLUTAR ÅBÒANNA
ÖAR

Glerárgötu 34

Höfðabakka 3

-/(!--%$ %,"!2!$%) /' !,) ,!2)*!.) ¥RANAR STANDA SEM FASTIR ¹ ÖVÅ AÈ KJARNORKAN SEM ÖEIR ¾TLA SÁR AÈ BÒA TIL VERÈI NOTUÈ TIL

FRIÈSAMLEGRA NOTA

ari refsiaðgerðir ákveðnar. Ekkert bendir til annars en að Íranar
ætli sér ekki að hætta auðgun
úrans. Þvert á móti hafa Íranar
allar götur haldið fast í þá afstöðu
að þeir hafi fullan rétt til að stunda
kjarnorkuvinnslu í friðsamlegum
tilgangi, enda ætli þeir sér alls
ekki að nota kjarnorkuna til þess
að búa til kjarnorkuvopn.
Ali Khameini erkiklerkur ítrekaði þetta í sjónvarpsviðtali á laugardaginn og sagði það ekkert
annað en „grunnhyggni“ að halda
því fram að Íranar þurfi ekki á
kjarnorku að halda. „Olíu- og
gasauðlindir endast ekki til eilífðarnóns. Sú þjóð sem hugar ekki að
framleiðslu fyrir framtíðarorkuþörf sína verður ofurseld ríkjum
sem sækjast eftir yfirráðum,“
sagði Khameini.

%KKI TEKNIR TRÒANLEGIR
Bæði Bandaríkin og Evrópuríki
hafa neitað að taka þessar yfirlýsingar um friðsamlega notkun
kjarnorkunnar trúanlegar. Íranar
segjast hins vegar þurfa á kjarnorkunni að halda til að framleiða
rafmagn þegar olíulindirnar ganga
til þurrðar.
Íranar framleiða nú 4,2 milljónir tunna af olíu á dag og talið er að
auðlindirnar geti með góðu móti
gefið af sér 137 milljarða tunna,
en það nemur um 12 prósentum af
heildarolíuforða jarðarbúa.
Deilurnar nú snúast hins vegar
um auðgun úrans, sem Íranar hafa
stundað þrátt fyrir andstöðu Vesturlanda. Auðgun úrangrýtis, sem
finnst í náttúrunni, er nauðsynlegt
til þess að það verði nothæft til
kjarnorkuvinnslu. Auðgunin, sem
svo er nefnd, felst í því að úranið
er gert geislavirkara, með því að
auka hlutfall geislavirkari samsæta efnisins í úrangrýtinu. Þar
með aukast möguleikarnir á
kjarnaklofnun, sem eru ekki sérlega miklir í óauðguðu úrani.
(ALDA ËTRAUÈIR ¹FRAM
Í febrúar síðastliðnum skýrðu
Íranar frá því að þeir hefðu auðgað úran og hefðu notað til þess 164
skilvindur, sérhæfðan tæknibúnað
sem bæði getur framleitt kjarn-

&2¡44!",!¨)¨!0

orkueldsneyti og efni í kjarnorkuvopn.
Íranar hafa áform um að koma
sér upp 54.000 slíkum skilvindum.
Með þeim væri hægt að framleiða
kjarnorkueldsneyti sem dygði til
að reka þúsund megavatta kjarnorkuver í eitt ár. Á næstu tveimur
áratugum stefna Íranar að því að
framleiða 20 þúsund megavött af
raforku í kjarnorkuverum.
Í síðustu viku var búist við því
að Íranar myndu skýra frá því, að
þeir hefðu tekið 3.000 skilvindur í
notkun, en einhver töf hefur orðið

&2¡44!3+µ2).'
'5¨34%).. "*!2.!3/.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

á því. Þó er ekki vitað hvers vegna
sú tilkynning kom ekki fram.
Á hinn bóginn fullyrti Mahmoud Ahmadinejad, forseti Írans,
í síðustu viku að Íranar væru nú
orðnir fullfærir um að stunda
kjarnorkuvinnslu. Næstu tvo mánuðina verði síðan smám saman
skýrt frá nýjum áföngum Írana í
kjarnorkumálum.

3KILVINDUR TIL AUÈGUNAR ÒRANS
¥RANAR ¾TLA SÁR AÈ TAKA  SKILVINDUR Å NOTKUN FYRIR ¹RSLOK
OG HEFJAST ËTRAUÈIR HANDA VIÈ AUÈGUN ÒRANS
µMIS VANDAM¹L HAFA HINS VEGAR FYLGT STARFR¾KSLU  SKILVINDNA
Å ¥RAN OG ËVÅST HVORT TEKST AÈ LAGF¾RA GALLANA
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athyglisverðu viðtali á Stöð 2 liðinn sunnudag tók forseti
Íslands af skarið um sýn hans frá tröppum Bessastaða. Þar
koma þrjú atriði einkum til skoðunar.
Í fyrsta lagi heldur forsetinn því fram að hann sé óbundinn af ákvæðum stjórnarskrárinnar um að ráðherrar framkvæmi vald hans og beri ábyrgð á stjórnarathöfnum hans. Þó að
forsetinn hafi um nokkurn tíma gefið þetta viðhorf í skyn markar
það eigi að síður tímamót þegar því er lýst berum orðum.
Færa má gild rök fyrir því að stjórnarskrárákvæðin um þjóðhöfðingjaembættið séu um margt úrelt enda eru sum þeirra
nánast orðrétt snörun úr dönsku stjórnarskránni frá 1849. En
þessu breytir forsetinn ekki einhliða hvorki með yfirlýsingum né
athöfnum. Það gera Alþingi og þjóðin ef vilji er til þess. Að því
leyti eru ummæli forsetans um þetta með öllu gildislaus.
Í öðru lagi vakti athygli að forsetinn breytti um rökstuðning
fyrir synjun á staðfestingu fjölmiðlalaganna á sínum tíma. Það er
nánast eina stjórnarathöfnin sem hann hefur ótvíræðan rétt til að
ákveða á eigin ábyrgð.
Þegar þeir atburðir gerðust sagðist forsetinn ekki taka efnislega afstöðu til laganna. Um það efni væri hann hlutlaus. En með
því að gjá hefði verið staðfest milli þings og þjóðar þætti honum
rétt að synja um staðfestingu þannig að málið gengi til þjóðaratkvæðis. Nú segir forsetinn að ástæðan fyrir synjuninni hafi verið
efnisleg andstaða við lögin.
Fróðlegt væri að fá upplýst hvort forsetinn hélt raunverulegri
forsendu vísvitandi leyndri við ákvörðunina eða hvort hann hefur
síðar skipt um skoðun.
Í þriðja lagi lýsti forsetinn skýrlega skoðunum sínum um helsta
hitamál komandi kosninga. Það er nýmæli. Þó að uppbygging
stjórnarskrárinnar bendi til þess að þjóðhöfðingjanum sé fyrst og
fremst ætlað einingarhlutverk er hvergi berum orðum mælt svo
fyrir. Engin bönd verða því lögð á forsetann varðandi pólitíska
afstöðu til einstakra viðfangsefna eins og um stjórnarathafnir.
Forsetinn lýsti frumkvæði sínu að stofnun alþjóðlegs hringborðs um loftslagsbreytingar með tugum stærstu fyrirtækja
heims. Þar á lýðveldið Ísland skráða aðild eitt þjóðríkja ásamt
Landsvirkjun, Orkuveitunni, Alcan og Alcoa. Þetta samstarf er til
marks um merkilegt frumkvæði einkaframtaksins á sviði orkunýtingar og umhverfisverndar og er hluti af nýjum straumum
hnattvæðingarinnar.
Hér fellur grundvallarstefna forsetans mjög vel að stóriðjustefnu ríkisstjórnarinnar. Hann virðist hins vegar gefa andstöðu
Vinstri græns við frumkvæði og forystuhlutverk alþjóðlegra
stórfyrirtækja á þessu sviði langt nef.
Forsetinn rökstyður nýtingu hreinnar orku hér með því að
þannig megi koma í veg fyrir mengandi orkunýtingu annars staðar. Formaður þingflokks Samfylkingarinnar hefur gert grín að
umhverfisráðherra fyrir sjónarmið af þessu tagi. Um þetta grundvallaratriði virðist forsetinn því standa þétt með ríkisstjórninni.
Á móti kemur að forsetinn tekur skýra afstöðu með stjórnarandstöðunni varðandi kröfuna um tímabundna frestun framkvæmda við stórvirkjanir og stóriðju. Í baráttu um völdin þykja
þau lóð forsetans vafalaust þyngri á metunum en hin sem hann
leggur með ríkisstjórnarflokkunum varðandi langtíma viðhorf
um orkunýtingu og samstarf við alþjóðleg stórfyrirtæki.
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&RJ¹LSLYNDUM FJÎLGAR

6ARAMAÈUR UTAN FLOKKA

(ANDAN VIÈ HORNIÈ

¶INGFLOKKUR &RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS
ST¾KKAÈI UM FJËRÈUNG Å G¾R ÖEGAR
+RISTINN ( 'UNNARSSON GEKK Å
FLOKKINN ¶INGMENN FRJ¹LSLYNDRA ERU
NÒ ORÈNIR FIMM OG HAFA ALDREI VERIÈ
FLEIRI &RJ¹LSLYNDI FLOKKURINN ER FJËRÈI
VETTVANGUR +RISTINS ¹ ÖINGI ¥ FYRSTU
VAR HANN ÖINGMAÈUR !LÖÕÈUBANDA
LAGSINS SVO VAR HANN UTAN FLOKKA Ö¹
Å &RAMSËKNARFLOKKNUM OG
LOKS Å FRJ¹LSLYNDUM &¹IR
ÖINGMENN HAFA STIGIÈ
NIÈUR F¾TI JAFN VÅÈA OG
+RISTINN EN AÈEINS TÅMINN
MUN LEIÈA Å LJËS HVORT
HANN LÕKUR ÖINGFERLINUM
HJ¹ FRJ¹LSLYNDUM EÈA
HVORT HANN MUN GEGNA
ÖINGMENNSKU FYRIR FLEIRI
FLOKKA Å FRAMTÅÈINNI

®NNUR TÅMAMËT URÈU Å ÖINGINU Å G¾R
ÖEGAR 3IGURLÅN -ARGRÁT 3IGURÈARDËTTIR
VARAÖINGMAÈUR 'UNNARS ®RLYGSSONAR
TËK ÖAR S¾TI ¶AU VORU EITT SINN B¾ÈI
Å &RJ¹LSLYNDA FLOKKNUM EN 'UNNAR
SKIPTI YFIR Å 3J¹LFST¾ÈISFLOKKINN FYRR
¹ KJÎRTÅMABILINU OG 3IGURLÅN TËK SÁR
NÕVERIÈ STÎÈU UTAN FLOKKA &¹HEYRT
ER AÈ VARAMAÈUR SÁ EKKI Å SAMA
ÖINGFLOKKI OG AÈALMAÈURINN
EN 'UNNAR VIRÈIST EKKI HAFA
¹HYGGJUR AF AÈ 3IGURLÅN VALDI
MIKLUM USLA Å Ö¾R TV¾R
VIKUR SEM HÒN SITUR
ÖINGFUNDI

¶AÈ ER ANNARS AF FRAMBOÈSM¹LUM
bHINNAR UNGUm -ARGRÁTAR 3VERRIS
DËTTUR FYRRVERANDI FRJ¹LSLYNDRAR AÈ
FRÁTTA AÈ AF ÖEIM ER EKKERT AÈ FRÁTTA
¥ BYRJUN M¹NAÈARINS SKRIFAÈI HÒN ¹
BLOGGSÅÈU SÅNA AÈ TÅÈINDA V¾RI AÈ
V¾NTA OG NOTAÈI ORÈIN b¹ N¾STUNNIm
OG bRÁTT HANDAN VIÈ HORNIÈm TIL AÈ
GEFA LESENDUM VÅSBENDINGAR UM
HVE STUTT V¾RI Å STËRU FRÁTTIRNAR
(VORT BAKSLAG HEFUR KOMIÈ Å
¹FORM -ARGRÁTAR EÈA HÒN LEGGUR
ANNAN EN VIÈTEKINN SKILNING
Å ORÈIN b¹ N¾STUNNIm OG bRÁTT
HANDAN VIÈ HORNIÈm SKAL
ËSAGT L¹TIÈ HÁR

Einmana börn
Í

slensk börn eru einmana og
sakna aukinna samskipta við
foreldra og fjölskyldu. Nýlegar
rannsóknir segja okkur að
samskipti foreldra og barna
skipti höfuðmáli þegar kemur að
líðan barna og áhættu varðandi
neyslu og hvers konar óreglu.
Rannsóknir segja okkur líka að
samskiptin séu harla lítil. Þar að
auki fer tannhirða íslenskra
barna versnandi og margir
kvarta undan því að agi sé á
undanhaldi, reyndar ekki bara
meðal barna og unglinga. En
einmana og agalaus börn með
skemmdar tennur eru ekki falleg
mynd.
Fyrir nokkrum árum var því
haldið fram að það skipti ekki
máli hversu löngum tíma börn og
foreldrar verðu saman á degi
hverjum, gæði samskiptanna
væru miklu mikilvægari. Þá varð
til hugtakið „gæðastund“ og
komst mjög í tísku. Nýjar
rannsóknir benda hinsvegar til
að þótt slíkar gæðastundir séu
vissulega mikilvægar dugi ekki
að setjast niður og ræða ítarlega
við börnin í fimm til tíu mínútur
á dag, lengd samverunnar sé
ekki síður mikilvæg. Foreldrum
finnst stundum lítils virði að
verja tíma með börnum sínum
þegar þau sitja límd við tölvuna
eða sjónvarpið og lítil eða engin
bein samskipti eiga sér stað.
Unglingar bregða gjarna á
ólíkindalæti þegar foreldrar ætla
að efna til samræða, taka lítt eða
ekki undir og segja jafnvel að
þeim sé alveg sama, þeir vilji fá
að vera í friði, vilji helst fara út
o.s.frv. Þetta kannast líklega
flestir foreldrar við. Raunin er
auðvitað sú að æfingin skapar
meistarann og það þýðir ekkert
að gefast upp í uppeldinu, hvort
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sem um er að ræða útivistarreglur, tiltekt í herberginu eða
samræður.
Við höfum líka heyrt niðurstöður úr rannsóknum sem sýna
fram á að Íslendingar vinni
meira eða a.m.k. lengri vinnudag
en gerist og gengur meðal
nágranna okkar. Það er í öllu falli
ljóst að vinnudagur Íslendinga er
langur, ástundun líkamsræktarstöðva er mikil og velta í
verslunum gríðarleg svo fá
dæmi séu tekin. Allt tekur þetta

Með því að draga úr verslunarferðum er hægt að spara
umtalsverðan tíma sem betur
er varið til samskipta eða samveru með börnum.
tíma og hverja stund í lífinu er
aðeins hægt að nota einu sinni.
Þess vegna er mikilvægt að velja
vel hvernig tíminn er nýttur og
allar upplýsingar segja okkur að
best sé að sem flestum stundum
sé varið með börnunum okkar til
að þau megi verða hamingjusöm
og góðir þegnar lands og þjóðar.
Við erum öll á eilífu spani að ná
sem flestu og mestu af gæðum
lífsins og hin raunverulegu gæði
mæta því stundum afgangi.

Það er hægt að setja nýlegt
uppátæki nokkurra kennara í
Laugarnesskóla í þetta samhengi
en þeir tóku þá prýðilegu
ákvörðun að kaupa ekkert nema
nauðsynjar í tvo mánuði.
Hvatinn kom úr umhverfisumræðunni og hugmyndin var að
draga úr neyslu og sóun. Ekki
veitir af og við ættum öll að taka
okkur þetta ágæta fordæmi til
eftirbreytni. En það er önnur
skemmtileg hlið á þessum
teningi kennaranna í Laugarnesi.
Með því að draga úr innkaupum
sparast tími sem getur nýst vel
fyrir fjölskylduna. Það er
geysilega tímafrekt að þvælast á
milli verslana að leita að
einhverju sem hugsanlega gæti
komið sér vel eða sem hugsanlega er hægt að telja sér trú um
að vanti. Raunin er auðvitað sú
að í flestum tilfellum lendir það
sem keypt var inni í skáp eða
geymslu þar til því verður hent í
næstu flutningum.
En mikilvægur þáttur í þessu
öllu saman er að með því að
draga úr verslunarferðum er
hægt að spara umtalsverðan
tíma sem betur er varið til
samskipta eða samveru með
börnum. Og þá er líka mikilvægt
að muna að lengd samverunnar
skiptir verulegu máli, ekki síður
en það sem gert er í þessari
samveru. Klukkutíma samvera
foreldra og barna án beinna
samskipta getur verið mikilvægari en fimm mínútna samræður.
Ávinningurinn verður vonandi
glaðari og sjálfsöruggari börn og
þéttari fjölskyldubönd. Og svo
þarf auðvitað að lækka tannlæknakostnað svo hér verði ekki
tannlaus ungmenni eins og var
ótrúlega algengt fyrir nokkrum
áratugum.

Kársnesið: Sveit í borg
stærð kirkjunnar og umferðarþunga við
hana að staðsetja hana við Víghólinn.
Að mínu mati eru þessi vinnubrögð
dæmigerð fyrir núverandi meirihluta. Ég
Kársnesinu í Kópavogi eru komnar
nefni úthlutun lóða á Kópavogstúni. Ég
fram mjög vafasamar hugmyndir um
nefni nýjasta dæmið þar sem auðmanni á að
nýja byggð með uppfyllingu í sjó fram.
úthluta lóð eftir pöntun. Allt þetta nefni ég
Við sem byggjum Kársnesið höfum miklvegna þess að ég hef enga trú á öðru en að
ar áhyggjur af þessu máli.
bæjarstjórn ætli sér að koma þessum
Meirihluti Framsóknar- og Sjálfstæðóskapnaði sínum á Kársnesinu í framisflokks hefur margoft hundsað mótmæli
kvæmd með klækjum eins og hún hefur
íbúa Kópavogs þegar framkvæmdir eru
gert í öðrum málum og reynt í enn öðrum
annars vegar. Þess vegna höfum við (%,') (%,'!3/.
málum eins og ég hef nefnt.
áhyggjur. Ég vil nefna eitt dæmi sérstakVesturbær Kópavogs er ennþá mjög
lega máli mín til stuðnings. Það var þegar
rólegt og friðsælt svæði. Þar er gott að búa. Ætti
bæjarstjórnin ætlaði með ofbeldi að láta reisa
báðum forystumönnum meirihlutans að vera það
Digraneskirkju milli Lyngheiðar og Melheiðar (við
ljóst enda búa þeir báðir í þeim bæjarhluta. En
hinn svo kallaða Víghól). Þrátt fyrir mótmæli íbúa
hvernig stendur þá á því að þeir leyfa sér að ganga
ætlaði bæjarstjórnin að virða mótmælin að vettugi.
fram af alvöru með slíkar hugmyndir sem þessar?
Í þessu máli átti að valta algjörlega yfir þá íbúa sem
Ég vona að þessir ágætu menn sjái að sér. Ef ekki,
bjuggu í þessum tveimur götum. Með samstilltu
þá þarf að hrekja þá frá völdum í næstu bæjarátaki íbúa, ekki bara þeirra sem bjuggu við þessar
stjórnarkosningum. Haldi núverandi meirihluti
tvær götur, heldur og annarra íbúa Kópavogs sem
áætlunum sínum til streitu um aukna byggð sem
blöskraði yfirgangur bæjarstjórnar, var málið blásþýðir aukinn umferðarvanda, umhverfisspjöll og
ið út af borðinu á aðalfundi sóknarinnar. Allir vita
síðast en ekki síst að breyta vesturbæ Kópavogs úr
hvar kirkjan stendur í dag. Á stað sem hún sómir
þægilegum kyrrlátum bæjarhluta í litla borg þurfsér mjög vel. Þó umferð eigi að vera greið á þessu
um við á öllum bæjarbúum að halda til að hrinda
svæði verður samt á stundum algjör umferðarteppa
þeim áætlunum.
í og við kirkjuna. Allir Kópavogsbúar sem muna vel
eftir þeirri staðsetningu sem upphaflega var ráðHöfundur er formaður
gerð sjá nú hvílíkt feigðarflan það hefði verið út frá
Frjálslynda flokksins í Kópavogi.
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&ËLK SEM HLOTIÈ HEFUR HEILA
SKAÈA MEÈAL ANNARS VEGNA
SLYSA EÈA OFBELDISVERKA
AÈSTANDENDUR ÖESS OG FAGFËLK
MEÈ ÖEKKINGU ¹ M¹LEFNINU
MUNU STOFNA HAGSMUNA
FÁLAG ANNAÈ KVÎLD

'R¾NT TE INNIHELDUR HELMINGI
MINNA KOFFÅN EN KAFFI OG
TALSVERT AF ANDOXUNAR
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3IGRÒN FYRIR ¹TAKIÈ

3T¾KKANDI MATARSKAMMTAR

G¾TU ORÈIÈ VANDAM¹L /PINBERIR
AÈILAR EINS OG ,ÕÈHEILSUSTÎÈ OG
-ANNELDISR¹È HAFA LAGT ¹HERSLU
¹ AÈ FËLK BORÈI FJÎLBREYTT F¾ÈI
OG VELJI SITT LÅTIÈ AF HVERJU &JÎL
MARGIR VELTA FYRIR SÁR OG REYNA
AÈ VERA UPPLÕSTIR UM HVAÈA MAT
SÁ HOLLAST AÈ BORÈA OG HVERNIG
HAGA SKULI INNKAUPUM OG MAT
M¹LSTÅMUM Å SAMR¾MI VIÈ ÖAÈ

2EGLUGERÈ ER FYRIRHUGUÈ UM

M¾LINGAR OG G¾ÈAKRÎFUR FYRIR
NOKKUR SKAÈLEG MENGUNAREFNI
Å ANDRÒMSLOFTI ¶ETTA ERU ARSEN
KADMÅUM OG NIKKEL SEM ERU ALLT
MJÎG H¾TTULEG EFNI TIL INNÎND
UNAR OG BERAST ÒT Å ANDRÒMS
LOFTIÈ FR¹ ÕMSUM IÈNAÈI ¶ETTA
KEMUR FRAM ¹ VEF 5MHVERFS
STOFNUNAR
6ANN¾RING 4VEIR TIL FIMM AF

HVERJUM TÅU ÅBÒUM HJÒKRUNAR
HEIMILA FYRIR ALDRAÈA Å .OREGI
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Náði kjörþyngd
á einu ári
Sigrún Þöll Þorsteinsdóttir tölvunarfræðingur þakkar breyttu mataræði þyngdartap.

Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

Sigrún Þöll Þorsteinsdóttir tölvunarfræðingur
hafði lengi átt við ofþyngd að stríða þegar hún
leitaði til Íslensku vigtarráðgjafanna. Eftir það
breytti líf hennar um stefnu.
„Ég slysaðist á fund með vinkonu minni, en
hafði samt ákveðnar efasemdir,“ segir Sigrún,
sem hafði áður reynt ýmsar aðferðir til að losna
við aukakílóin. Hún hafði til dæmis „hætt að
borða nammi“, en stóð sig samt að því að halda

uppteknum hætti. Þótt hún hafi verið meðvituð
um að vera í yfirþyngd, taldi hún sig aldrei eiga
við vandamál að etja.
Að sögn Sigrúnar byggir boðskapur Íslensku
vigtaráðgjafanna, sem margir kannast við sem
„danska kúrinn“, á þeirri hugmynd að holdafar
ráðist að mestu af mataræði. Mikið er borðað af
grænmeti og ávöxtum, en neyslu sælgætis og
áfengis sleppt og sykri haldið í algjöru lágmarki.
„Mér var sagt að færi ég eftir þessum boðorðum
tækju aukakílóin að hverfa. Ég sló því bara til.
Fór út í búð og fyllti matarkörfuna af hollum mat

3IGRÒN ¶ÎLL ¶ORSTEINSDËTTIR
MISSTI  KÅLË Å KJÎLFAR BREYTTS
MATAR¾ÈIS (¾GT ER AÈ LESA
BLOGG SEM HÒN HÁLT ¹ MEÈAN
¹TAKINU STËÈ ¹ BARBIETECCOM

og fór að skipuleggja betur mataræðið og matmálstíma. Eftir það hef ég aldrei borðað eins
mikinn og hollan mat og nú.“
Árangurinn lét ekki á sér standa. Kílóin runnu
af Sigrúnu, að meðatali eitt á viku og þegar árið
var á enda hafði hún lést um hvorki meira né
minna en 46 kíló. Þótt hún hafi átt á brattann að
sækja, segist hún aldrei hafa misst móðinn. „Það
er ekki fyrr en ég komst í kjörþyngd að ég fór að
slaka á. Nú þarf ég að losa mig við sex kíló og
ætla að passa mig á að detta ekki aftur í gamla
farið.“
ROALD FRETTABLADIDIS
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3ËLIN ER FARIN AÈ SKÅNA ENDRUM OG EINS ¶¹ ER GOTT AÈ KAUPA
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Grænt teboð í stað kaffiboðs
Kaffi hefur löngum verið þjóðardrykkur landans en nú hafa
margir tekið sig til og hætt að
drekka kaffi og drekka aðeins
grænt te til að öðlast betri
heilsu.

&YRIR KONUR ¹
BREYTINGASKEIÈI

0ËSTSENDUM UM LAND ALLT
3   o HEILSUHORN SIMNETIS o WWWSIMNETHEILSUHORN
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.¾STU FYRIRLESTRAR OG N¹MSKEIÈ
 FEBRÒAR ,ÅFSTÅLL MATAR¾ÈI OG Ë¾SKILEG
RÎSKUN ¹ ÎRVERUÚËRU LÅKAMANS
(ELGI 6ALDIMARSSON L¾KNIR
 FEBRÒAR (LUSTAÈU ¹ LÅKAMA ÖINN
'ORAN +RISTËFER -ICIC ÅÖRËTTAFR¾ÈINGUR
 FEBRÒAR (L¹TURFUNDUR
(L¹TURK¾TIKLÒBBSINS STA 6ALDIMARSDËTTIR
 FEBRÒAR (REINSUN LÅKAMANS MEÈ JURTUM
OG MAT +OLBRÒN "JÎRNSDËTTIR GRASAL¾KNIR
 MARS (EILSUKOSTUR -ATREIÈSLUN¹MSKEIÈ
-EISTARAKOKKAR -AÈUR LIFANDI

WWWMADURLIFANDIIS

.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ MADURLIFANDIIS OG Å SÅMA  

&YRIRS¾TAN #LAUDIA 3CHIFFER

ER MIKIL TEKONA OG DREKKUR
Seyði af jurtum hafa svalað þorsta
FREKAR GR¾NT TE EN KAFFI
manna frá örófi alda og sagan segir
að teið hafi fyrst komið til sögunnar
þegar lauf af terunna fauk út í soðið
vatn keisarans í Kína.
Í Japan er tedrykkja eins konar
listform en Bretar drekka teið eins og
vatn, eða um 165 milljónir bolla á dag
samkvæmt breska teráðinu.
Svarta teið er um 78 prósent af
heimsframleiðslunni og er algengast
á Vesturlöndum en það græna er mest
drukkið í Japan og Kína.
Neysla á grænu tei hefur þó aukist
til muna á Vesturlöndum samhliða
auknum áhuga á heilsufari og mataræði.
„Svarta og græna teið er af sömu
plöntu, terunnanum camellia sinensis, en græna teið er unnið með ýmsum
aðferðum úr þurrkuðum telaufum og
það svarta er gerjað,“ segir Kolbrún
Björnsdóttir jurtalæknir.
Koffínmagnið í tei er um það bil
helmingi minna en í kaffi og hefur
sá þáttur mest
áhrif á
þá sem hætta
að
drekka kaffi
og fara yfir í
te.
Talið er að
mikil neysla á
koffíni geti dregið
úr nýtingu ýmissa
næringaefna
og
stuðlað að kvillum
eins
og
mígreni,
síþreytu og jafnvel
flýtt fyrir öldrun húðarinnar.
„Það er jafnmikið koffín í grænu og svörtu tei, en
það
græna er samt aðeins betra þar
sem það
er ekki gerjað og hefur meira magn af andoxunarefnum sem eru góð fyrir okkur,“ segir Kolbrún sem sjálf
forðast kaffið og drekkur sparlega af grænu tei og segir
að þrír bollar á dag ættu að vera hámark. Breska teráðið: www.tea.co.uk
4EHÒS ERU Å MIKLU UPP¹HALDI HJ¹ "RETUM OG ÖAR ER TE FR¹
RH FRETTABLADIDIS

ÕMSUM HEIMSINS HORNUM Å BOÈI
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3ÅMA¹REITNI

SÓMABAKKAR

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 / FRÍ HEIMSENDING*

*Gildir a›eins ef panta› er fyrir meira en 3.000 kr.

Nánari uppl‡singar á somi.is

Það þarf sennilega ekki að taka það fram að síminn
er sjálfsagt tæki á hverju heimili, og jafnvel hjá
hverjum einstaklingi eftir GSM-byltinguna. Flest
okkar notum vioð símann til nokkuð viðurkenndra
samskipta þar sem við komum fram undir eigin
nafni og persónu. Hins vegar eru einstaklingar sem
villa á sér heimildir og nota símann á ólöglegan
hátt. Hér getur verið um að ræða símaat, svindl í
gegnum síma, og það, sem er efni þessa pistils,
símaárátta (telephone scatalogia) eða „dónasímtöl“
(obscene phone calls).
Símaárátta er áráttukennd hegðun einstaklings
sem hann á erfitt með að stjórna. Flestir sem þjást
af þessum vanda eru karlmenn og hringja þeir nær
oftast í konur í þeim tilgangi að hræða, áreita, og/
eða vekja reiði. Hegðunin er flokkuð sem kynlífsfrávik (paraphillia), þar sem einstaklingurinn sem
hringir ertist kynferðislega við athöfnina. Vegna
þeirra kynferðislegu áhrifa sem hegðunin og viðbrögð kvennanna vekja hjá einstaklingnum verður
erfiðara og erfiðara fyrir viðkomandi að hafa stjórn
á hegðun sinni, þar sem löngunin í kynferðislega
örvun af þessu tagi er mjög sterk.
Það er mikilvægt að aðgreina þennan vanda frá
símakynlífi (phone sex), af þeirri einföldu staðreynd
að flestir sem sækja í símakynlíf vilja að einstaklingurinn hinum megin á línunni sé með í athöfninni
og tali við sig á kynferðislegan hátt. Þar af leiðandi
eru einstaklingar sem þjást af símaáráttu ekki sá
hópur sem sækir í símakynlífsþjónustu.
Þegar um er að ræða símaáreitni er athöfnin
einungis með vilja annars aðilans (þess sem hringir) en veldur aftur á móti hinum aðilanum vanlíðan
og jafnvel áfalli (fórnalambið sem svarar síman-

um). Þetta er í raun svipað og það sem við þekkjum
með „flassara“, þá sem bera sig framan við ókunnuga, þar sem spennan felst í raun í að framkvæma
óæskilega athöfn gagnvart einhverjum sem ekki
vill og á ekki von á þessari hegðun. Eins og áður
hefur verið nefnt felst kynferðislega örvunin í
þeirri spennu sem það veldur að hringja í einhvern
og haga sér á ósæmilegan hátt. Neikvæð viðbrögð
fórnarlambsins verða þar af leiðandi hluti af kynferðislegri brenglaðri útrás þess sem haldinn er
þessari tegund símaáráttu. Hegðunina má þar af
leiðandi flokka sem eina tegund af kynferðislegri
áreitni.
Líklegt er að netbyltingin hafi gert það að verkum að þessi hegðun hafi þróast út í kynferðislega
áreitni á netinu. Hér er þá helst verið að tala um
spjallrásir fremur en tölvupóst, þ.e. fólk virðist
lenda frekar í kynferðislegri áreitni á spjallrásum
þar sem rauntímasamskipti sem kalla á viðbrögð
annarra í rauntíma, eru hluti af því sem þessir einstaklingar virðast vera að leita eftir. Rannsóknir á
konum sem taka þátt í spjalli á netinu, benda til að
mjög stór hópur hefur orðið fyrir einhvers konar
kynferðislegri áreitni án þess að vera sjálfar að
leita eftir kynferðislegum samskiptum, og konur
hafa kvartað yfir því hversu algengt það er að lenda
í áreitni í spjalli á netinu.
Eins og með margt annað, hefur netið gefið einstaklingum með þennan vanda meiri möguleika á
að fela hverjir þeir eru. Nafnleyndin gefur þeim
auk þess hugrekki til að viðhalda iðju sinni og má
telja líklegt að margir sem áreita aðra kynferðislega á netinu séu þeir sömu og áður leituðu í símaáreitni.
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Stresshormón jákvætt fyrir konur
Stresshormónið kortisól losnar út í blóðið við langvarandi
streitu. Inntaka efnisins getur
hins vegar minnkað stress
þegar litið er til skemmri
tíma.

Rannsóknin fór þannig
fram að konum var annars
vegar gefin lyfleysa og hins
vegar 30 mg af kortisóli. Konunum var svo komið í
stressandi
aðstæður
sem
byggðust upp á atvinnuviðtali
fyrir framan kuldalega vinnuveitendur
í
óþægilegu
Þýskir vísindamenn hafa gert
umhverfi. Þær konur sem
tilraun á stresshormóninu kortfengu lyfleysu urðu flestar
isól og fengið athyglisverðar niðstressaðar, en þær sem fengu
urstöður. Kortisól losnar út í
kortisól fundu fyrir mun
blóðrásina við langvarandi stress
minna stressi.
og getur það valdið veikingu
Vonir standa til að hægt
ónæmiskerfisins og þunglyndi.
verði að nota kortisól til að
Áhrif þess eru þó ekki einungis
slæm því efnið virðist minnka +ORTISËL ER STRESSHORMËN SEM VIRÈIST MINNKA STRESS minnka áfallastreitu og lækna
þá sem þjást af áfallastreitustress sé það losað tímabundið út íSÁ ÖAÈ LOSAÈ TÅMABUNDIÈ ÒT Å LÅKAMANN
röskun.
líkamann.
TG

-ARGT ER UM AÈ VERA Å -ANNI LIFANDI

Hlegið og
hreinsað
Heilmikið er um að vera í
Manni lifandi á næstunni.
Nokkur áhugaverð námskeið og
fyrirlestrar eru á boðstólum hjá
Manni lifandi í Borgartúni 24 á
næstunni.
Á fimmtudaginn heldur íþróttafræðingurinn og einkaþjálfarinn
Goran Kristófer Micic fyrirlestur
sem ber heitið Hlustaðu á líkama
þinn − sex skref til fullkominnar
heilsu! Fyrirlesturinn fer að mestu
fram á ensku og hefst klukkan
17.30.
Opinn hláturjógatími fer fram
laugardaginn 24. febrúar. Í hláturjóga getur hver sem er hlegið í
hópi, án tilefnis, án þess að segja
brandara, án húmors eða fyndni.
Tilgangurinn er að efla og styrkja
líkama og sál. Hláturjóga er
blanda af hláturæfingum og jógaöndun. Til að kalla fram hláturinn
eru notaðar ákveðnar æfingar og
með augnsambandi verður hláturinn fljótt eðlilegur. Ásta Valdimarsdóttir hefur umsjón með hláturjóganu í þetta skipti en allir eru
velkomnir.
Kolbrún Björnsdóttir grasalæknir heldur fyrirlestur þriðjudaginn 27. febrúar um hreinsun
líkamans með jurtum og mat. Fyrirlesturinn hefst klukkan 17.30 og
stendur til 19.00.

STERK B-BLANDA

Fæst hjá:

Aftur til náttúru
Dreifingaraðili , S.L.I ehf. , Sími: 866 9512

.ÕTT HJÒKRUNARHEIMILI
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3IV &RIÈLEIFSDËTTIR HEILBRIGÈIS OG TRYGG
INGAM¹LAR¹ÈHERRA OG 6ILHJ¹LMUR ¶
6ILHJ¹LMSSON BORGARSTJËRI Å 2EYKJAVÅK
TËKU FYRSTU SKËFLUSTUNGUNA AÈ NÕJU
HJÒKRUNARHEIMILI VIÈ 3UÈURLANDSBRAUT ¹
DÎGUNUM  SAMA TÅMA VAR UNDIRRIT
AÈUR VERKSAMNINGUR VIÈ *ARÈVÁLAR EHF
SEM SJ¹ UM JARÈVEGSFRAMKV¾MDIR
-IKIÈ HEFUR VERIÈ R¾TT UM SKORT ¹
VEGNA VERKSINS
HJÒKRUNARRÕMUM Å HÎFUÈBORGINNI
 HJÒKRUNARHEIMILINU VERÈA  HJÒKR
UNARRÕMI !F ÖEIM ERU  RÕMI ¾TLUÈ FYRIR HEILABILAÈA %INNIG VERÈUR ÖAR 
RÕMA DEILD FYRIR GEÈSJÒKA ALDRAÈA OG ER ÖAÈ FYRSTA HJÒKRUNARDEILDIN HÁR ¹ LANDI
SEM ER ¾TLUÈ ÖESSUM HËPI -IÈAÈ ER VIÈ AÈ ALLIR ÅBÒAR HJÒKRUNARHEIMILISINS
VERÈI Å EINBÕLI (VERT HERBERGI ER UM  FERMETRAR AÈ MEÈTÎLDU BAÈHERBERGI
(ÎNNUN HÒSSINS ER ¹ LOKASTIGI OG VERÈA BYGGINGAFRAMKV¾MDIR V¾NTANLEGA
BOÈNAR ÒT Å BYRJUN APRÅL 2EIKNAÈ ER MEÈ AÈ NÕJA HJÒKRUNARHEIMILIÈ VIÈ 3UÈUR
LANDSBRAUT VERÈI TEKIÈ Å NOTKUN Å BYRJUN ¹RS 
WWWHEILBRIGDISRADUNEYTIIS
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www.svefn.is

/LGA " *ËNSDËTTIR ER EIN ÖEIRRA SEM STANDA AÈ STOFNUN HAGSMUNAFÁLAGS FYRIR FËLK MEÈ HEILASKAÈA
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Fólk með dulinn heilaskaða er falinn hópur
Fólk sem hlotið hefur heilaskaða m.a. vegna slysa eða
ofbeldisverka, aðstandendur
þess og fagfólk með þekkingu
á málefninu munu stofna hagsmunafélag annað kvöld á 9.
hæð í Hátúni 10 í Reykjavík.
„Oft líða einhver ár þar til afleiðingar slysa eða áverka koma í ljós
hjá einstaklingi. Þá fer að verða
vart breytinga, hann missir tökin
á vissum þáttum og það koma upp
erfiðleikar í daglegu lífi. Hann
hættir að tengja saman orsök og
afleiðingu og lærir ekki af reynslunni með sama hætti og áður.
Ræður ekki við að halda utan um
fjármál sín, veldur ekki vinnunni
og fjarlægist fjölskylduna. Þá
hefur kannski orðið skaði á framheila sem á rætur að rekja til
vinnuslyss, umferðarslyss eða
ofbeldisverks mörgum árum fyrr
en var ekki greinanlegur á sínum
tíma. Þetta er mjög falinn hópur.“
Þannig lýsir Olga B. Jónsdóttir
félagsráðgjafi einkennum á duldum heilaskaða. Olga starfar á

þekkingarstöð í málefnum fatlaðra hjá Reykjavíkurborg og
hefur unnið að undirbúningi
stofnunar nýs hagsmunafélags
fólks með heilaskaða og aðstandenda þess. Stofnfundur félagsins
er á morgun í Hátúni 10 og Olga
er spurð hver markmið þess séu
og hverju það eigi að áorka.
„Í fyrsta lagi er félagið stofnað
til að auka skilning á högum
þeirra sem hafa hlotið heilaskaða
og leita eftir aðstoð og þjónustu
þeim til handa. Aðstandendur
þeirra þurfa vettvang að leita til
svo þeir geti talað við aðra í sömu
aðstæðum. Það þarf að koma
meiri fræðsla um vandamálin
sem þessir hópar eiga við að etja
því þau geta verið margvísleg og
bæði á lágu stigi og háu.“
Þar sem Olga starfar við
félagsþjónustu talar hún af
reynslu. „Það er ekki alltaf nóg að
sleppa lifandi úr slysi því sumir
verða aldrei samir eftir. Persónuleikabreytingarnar geta komið
fram smám saman og eru í sumum
tilfellum vægar en stundum
þannig að ættingjarnir þekkja
einstaklinginn ekki fyrir sama

mann.“ Hér er Olga vissulega að
lýsa heilsufarslegum vanda en
sér hún fyrir sér að kerfið taki á
honum á einhvern hátt?
„Heilbrigðiskerfið og félagskerfið verða að taka höndum
saman og koma með úrræði fyrir
hópinn.
Svo þegar kemur að endurmenntun eða hugsanlegri skólagöngu þarf menntamálaráðuneytið líka að gera ráð fyrir þessum
einstaklingum,“ svarar hún. En
hvar er þetta fólk staðsett núna?
„Sumir eru enn að vinna en eru
kannski svolítið upp á kant við
sína nánustu. Ýmsir eiga mjög
sterka aðstandendur sem eru í
stöðugri baráttu við að halda
þeim á veginum. Aðrir eru búnir
að brjóta allar brýr að baki sér og
eru komnir á götuna, atvinnulausir og í miklum erfiðleikum.“
Olga situr sjálf í fagráði um
heilaskaða og það ráð verður aðili
að hinu nýja félagi. „Að mínu mati
er mjög þarft að stofna svona
samtök,“ segir hún og kveðst vita
um marga sem séu tilbúnir að
leggja þeim lið.
GUN FRETTABLADIDIS

ATA R N A – S T Í N A M . / F Í T

Matur og
tilfinningar

!.$,%' 2+45. /' $µ02) 3+),.
).'52  ,¥&).5 %2 -%¨!, ¶%33 3%*«'!+%..!2).. 3()6 #(!2!.
3).'( -)¨,!2  .-3+%)¨) ¥ ,«453
*«'!3%42).5 "/2'!24².)  (%,'
).!  4),  -!23

Pressar bæði ávexti og grænmeti.
Safakanna sem skilur froðu frá.
Auðveld í þrifum.

Tækifærisverð: 7.500 kr.

Sítrónupressa
MCP 3500

Verð: 3.500 kr.

3HIV #HARAN 3INGH KEMUR HINGAÈ TIL LANDS Å ANNAÈ SINN UM N¾STU M¹NAÈAMËT AÈ
KENNA KUNDALINI JËGA OG HUGLEIÈSLU

+ENNARI AF 'UÈS N¹È

Safapressa MES 1020

Pressar safann úr
sítrusávöxtum.
Kanna tekur 0,8 l.

Rautt og gult er yfirskrift námskeiða um hollt mataræði í
Heilsuhúsinu í Lágmúla annað
kvöld og á sunnudaginn.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

3HIV #HARAN JËGAKENNARI ER V¾NTAN
LEGUR HINGAÈ TIL LANDS Å ANNAÈ SINN
(ANN MUN MIÈLA AF ÖEKKINGARBRUNNI
SÅNUM Å ,ËTUS JËGASETRINU FYRSTU
HELGINA Å MARS AÈ SÎGN 'UÈRÒNAR
!RNALDS JËGAKENNARA (ÒN SEGIR 3HIV
HAFA MIKLA H¾FILEIKA TIL AÈ VEITA
INNBL¹STUR OG BJËÈA FËLKI AÈ SKOÈA
HLUTINA FR¹ NÕJUM SJËNARHORNUM
ENDA STEFNI ALLIR ÖEIR SEM VORU ¹ FYRRA
N¹MSKEIÈINU HJ¹ HONUM SL HAUST AÈ

ÖVÅ AÈ M¾TA AFTUR b.¹MSKEIÈIÈ ER
FYRIR ALLA SEM VILJA N¾RA ANDANN OG
R¾KTA SINN INNRI MANN m BENDIR HÒN
¹ 'UÈRÒN SEGIR 3HIV MJÎG EFTIRSËTT
AN KENNARA SEM AUK ÖESS AÈ REKA
+ARAM +RIYA SKËLANN Å ,ONDON HALDI
N¹MSKEIÈ ÒTI UM ALLAN HEIM b3HIV
HEFUR LOKIÈ N¹MI Å HÒMANÅSKUM
FR¾ÈUM OG VIÈTALSMEÈFERÈ OG EINNIG
HEFUR HANN SKRIFAÈ FJÎLDA BËKA
(ANN ER KENNARI AF GUÈS N¹È ENDA
HEFUR HANN KENNT KUNDALINI JËGA OG
HUGLEIÈSLU Å  ¹R OG HEFUR LÅKA TALNA
SPEKI ¹ VALDI SÅNU (ÁR ER ÖVÅ EINSTAKT
T¾KIF¾RI TIL AÈ L¾RA AF KENNARA MEÈ
ËM¾LDA ÖEKKINGU REYNSLU OG INN
GUN
S¾I SEGIR 'UÈRÒN !RNALDSm

Námskeiðið Rautt og gult er haldið
til
minningar
um
Margréti
Björgólfsdóttur sem var frumkvöðull í matreiðslu grænmetisfæðis og rak meðal annars fyrirtækin Morgun-gull og Mensu.
Kenndar verða aðferðir til að elda
ljúffenga og holla grænmetisrétti
á einfaldan hátt og fjallað um lífræna ræktun, samsetningu næringarefna og tengsl matar og tilfinningar. Hægt er að skrá sig hjá
Berglindi í síma
895 8820 eða á
netfangið ski@
hi.is Innifalið í
námskeiðinu er
matur,
mappa
með uppskriftum
og upplýsingum
um samsetningu
næringarefna og +/0!2 /'
lífræna ræktun, ,!5+52 'R¾N
ásamt óvæntum METI Å KÎRFU OG
glaðningi í lokin. KOPARPOTTAR HANGA
GUN ¹ GULUM VEGG
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Kvíðasjúklingar
veikjast mun oftar
Fólk sem þjáist af kvíða á
erfiðara með að takast á við
sjúkdóma en aðrir.
Kvíðasjúklingar eru allt frá 39 til
50 prósentum líklegri en aðrir til
að fá meltingarfæra-, öndunarfæra- og skjaldkirtilssjúkdóma,
ofnæmi, mígreni og gigt samkvæmt nýrri rannsókn sem unnin
var í Þýskalandi. Rannsóknin náði
til 4.181 Þjóðverja sem höfðu verið
greindir með kvíða.
Í ljós kom að undirliggjandi
sjúkdómur er kvíði en síðan greinast svo aðrir sjúkdómar. Jafnframt virðast kvíðasjúklingarnir
eiga erfiðara með að takast á við
sjúkdómana en aðrir og dregur
það enn frekar úr lífsgæðum
þeirra.

'RENNANDI KËKOS
,¥&2. +«+/3/,¥! ¶9+)2 '2%..!.$)

+ËKOSOLÅA OG TENGSL HENNAR OG MEGRUNAR ER TIL UMFJÎLLUNAR ¹ HEIMA
SÅÈU -ANNS LIFANDI WWWMADURLIFANDIIS ¶AÈ SEGIR AÈ KOMIÈ HAFI
Å LJËS AÈ KËKOSFITAN AUKI BRENNSLU Å LIKAMANUM OG GEFI AUKNA
ORKU TIL AÈ TAKAST ¹ VIÈ DAGLEGT LÅF 6ÅSINDAMENN HAFI LEITAÈ
SKÕRINGA ¹ TENGSLUM MEGRUNAR OG KËKOSOLÅU OG SEGJA EIGIN
LEIKA OLÅUNNAR KOMNA TIL AF LENGD FITUSÕRUHLEKKJA Å OLÅUNNI
+ËKOSOLÅAN HEFUR VERIÈ HLUTI AF N¾RINGU ÅBÒA VIÈ +YRRAHAFIÈ
TIL ÖÒSUNDA ¹RA OG HAFA 6ESTURLANDABÒAR UPPGÎTVAÈ NÒ ¹
SÅÈUSTU ¹RUM EIGINLEIKA HENNAR
+ËKOSOLÅA EÈA KËKOSFITA ER FLJËTANDI VIÈ  # OG YFIR EN UNDIR
 # ER KËKOSOLÅAN Å FÎSTU FORMI (ÒN ER ÖVÅ ÕMIST KÎLLUÈ OLÅA
EÈA FITA EFTIR ÖVÅ Å HVAÈA FORMI HÒN ER /LÅANFITAN HEFUR MJÎG
GOTT GEYMSLUÖOL OG ÖOLIR EINNIG VEL HITA +ËKOSFITA ER TILVALIN TIL
MATARGERÈAR OG ÖAÈ F¾ST VARLA BETRI OLÅA TIL STEIKINGAR
!UÈVELT ER AÈ MÕKJA FITUNA UPP MEÈ ÖVÅ AÈ SETJA KRUKKU AF KËKOSFITU
Å HEITT VATN

STERK B-BLANDA

&ËLK MEÈ KVÅÈA ER N¾STUM HELMINGI
LÅKLEGRA EN AÈRIR TIL AÈ F¹ ÕMSA SJÒKDËMA

Mikilvægi svefns
Fagfólk á ýmsum sviðum, bæði úr
hefðbundna heilbrigðisgeiranum
og þó einkum hinum óhefðbundna
ætlar að fjalla um svefn á málþingi

3UMIR N¹ ALDREI DJÒPSVEFNI YFIR NËTTINA
OG ERU ÖVÅ SYFJAÈIR ALLAN DAGINN
-9.$'%449 )-!'%3

í Norræna húsinu annað kvöld. Þar
mun það veita innsýn í hina ýmsu
þætti sem snúa að svefni og svefnvenjum og leitast við að svara
spurningum um það efni. Viðurkennt er að svefninn sé undirstaða
margs í lífinu og því sé mikilvægt
að hann sé í lagi. En hvað er það
sem hefur áhrif á svefninn? Er í
lagi að nota lyf til að sofa eða er
hægt að bæta svefninn án lyfja?
Þessar og fleiri spurningar munu
verða ræddar annað kvöld og verður fróðlegt að fylgjast með. Frummælendur eru Jan Triebel, yfirlæknir á Heilsustofnun NLFÍ í
Hveragerði, Björg Þorleifsdóttir,
lífeðlisfræðingur og kennari við
Háskóla Íslands og Kolbrún
Björnsdóttir, grasalæknir í Jurtaapótekinu. Auk þeirra sitja fyrir
svörum þau Borghildur Sigurbergsdóttir, næringarfræðingur á
Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði
og Anna Birna Ragnarsdóttir,
hómópati og formaður Bandalags
íslenskra græðara. Fundarstjóri
er Þórður Sigmundsson yfirlæknir
á geðdeild LSH.
GUN

Puma Suede
- 4.495 kr.
Rétt verð: 8.99
0 kr.
Stærðir 40-4
7
Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt
Nóatún

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 12 – 18
Laugardagar kl. 12 – 16

Margt Smátt
Toppskórinn

Húsasmiðj

an

Fæst hjá:

Aftur til náttúru

Mosfellsbær

Vínlandsleið
Vesturlandsvegur

Reykjavík

Dreifingaraðili , S.L.I ehf. , Sími: 866 9512

FABRIKAN 2007

Málþing um svefn og allt sem
honum tengist verður í Norræna húsinu annað kvöld, 21.
febrúar kl. 20 á vegum Náttúrulækningafélags Íslands.

"RJËSTABÎRN GREINDARI
EN ÎNNUR BÎRN
"2*«34!-*«,+ (%&52 %++%24 -%¨ '&52 "!2.! !¨ '%2! (%,$52 %25 ¶!¨
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2ANNSËKNIR HAFA SÕNT AÈ BRJËSTAMJËLK ER BESTA N¾RING SEM KORNABÎRN GETA
FENGIÈ (ÒN DREGUR ÒR OFFITU BARNA OG VEITIR ÖEIM VÎRN GEGN ÕMSUM SJÒK
DËMUM ALLT FR¹ OFN¾MI TIL KRABBAMEINS !LLTAF ER ÖË HLUTI KVENNA SEM EKKI
GETUR GEFIÈ BARNI SÅNU BRJËST OG ÖVÅ ERU NIÈURSTÎÈUR NÕRRA RANNSËKNA GËÈAR
FRÁTTIR FYRIR Ö¾R "ÎRN SEM F¹ BRJËSTAMJËLK VIRÈAST HAFA H¾RRI GREINDARVÅSI
TÎLU EN ÎNNUR BÎRN EN SAMKV¾MT NÕJUSTU RANNSËKNUM ER ÖAÈ EKKI VEGNA
MJËLKURINNAR SJ¹LFRAR HELDUR R¾ÈUR GREINDARVÅSITALA MËÈURINNAR ÒRSLITUM 3VO
VIRÈIST SEM M¾ÈUR SEM BRJËSTF¾ÈA BÎRN SÅN SÁU AÈEINS GREINDARI EN Ö¾R
SEM GERA ÖAÈ EKKI OG BÎRNIN ERFA G¹FUR M¾ÈRA SINNA

HV[Z;dgbjaV
h_Vbed\]{gc¨g^c\
[ng^gVaaVg]{g\ZgÃ^g

-¾ÈUR SEM GEFA BÎRNUM SÅNUM BRJËST ERU OFT GREINDARI EN Ö¾R SEM GERA ÖAÈ
EKKI
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food & fun
ÞRIÐJUDAGUR 20. FEBRÚAR 2007

Íslenskt hráefni í
forgrunni
Árleg matreiðslukeppni
Food and fun verður haldin
í Listasafni Reykjavíkur.
BLS. 2

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Galdrar Andrew Evans á Grillinu
» Andrew Evans rekur hótel og veitingastaðinn
The Inn at Easton í Maryland í Bandaríkjunum

PI PAR • SÍA • 70255

» Andrew hefur hlotið mikla umfjöllun og eftirtekt
í fagtímaritum og dagblöðum í Bandaríkjunum og víðar
» „Einn af 100 rómantískustu veitingastöðum
Bandaríkjanna“ að mati tímaritsins Southern Living
» Valinn „eftirlæti ritstjórans“ í tímaritinu
Dining Guide 2003-2005
» Tilnefndur til James Beard verðlaunanna árið 2004
Upplifðu eftirminnilegt kvöld á Grillinu á Food & Fun dagana 21. - 25. febrúar.
Andrew Evans býður upp á girnilegan matseðil, Grillið býður upp á einstakt
andrúmsloft og glæsilegt útsýni yfir Reykjavíkurborg.
Misstu ekki af einstöku tækifæri og pantaðu borð tímanlega í síma 525 9960.

Grillið - 8. hæð / Radisson SAS Hótel Saga
Sími: 525 9960 / www.grillid.is
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Hátíð sem vekur athygli víða um heim
Siggi Hall stofnaði Food and
Fun hátíðina ásamt Baldvini
Jónssyni en þeir skipuleggja
alla viðburði hátíðarinnar.
„Íslenska rauðsprettan er vanmetin en er aftur að komast í tísku.“ Þessi réttur er
mjög vinsæll á Grillinu. Rauðspretta snöggsteikt á rabarbaramauki. Borin fram með
skelfiskravíolí og lemongrass-froðu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ástralskt og
villt á Grillinu
„Við fáum til okkar villta matreiðslumanninn, Andrew Evans,“
segir Bjarni Gunnar Kristinsson,
yfirmatreiðslumaður á hinum
klassíska
útsýnisveitingastað
Grillinu. „Hann hefur byggt upp
sinn eigin stíl á ferðalögum
sínum. Mestu áhrifin eru þó frá
Ástralíu en hann sjálfur er Kani,“
útskýrir Bjarni, sem telur að
Ástralir séu svipaðir Íslendingum að því leyti að þeir séu nýbúar
í matreiðslu. „Þeir taka það besta
frá löndunum í kringum sig, þar á
meðal Asíu, og eru með mikið af
kryddum en á mildari hátt,“ segir
Bjarni.
Þrátt fyrir áströlsk áhrif verða
kengúra og emúi ekki á borðum á
Grillinu meðan á Food and fun

stendur heldur verður allt eldað
úr íslensku hráefni. „Evans langaði að nota íslenskt hráefni í sína
matreiðslu og ætlar að elda lúðu
sem veidd verður fyrir hann á
hverjum degi. Svo vill hann fá
bleikju sem er alin er upp í köldu
vatni. Þessu ætlar hann að blanda
við íslenskan uxahala en í aðalrétt verður lamb,“ segir Bjarni en
bendir á að Evans noti rumpvöðva, ólíkt því sem Íslendingar
eigi að venjast.
Fyrir lesendur Fréttablaðsins
töfraði Bjarni Gunnar fram vinsælan rétt af matseðli Grillsins.
„Þetta er íslensk rauðspretta
snöggsteikt á rabarbaramauki,
borin fram með skelfiskravíólí og
lemongrass-froðu.“

„Hátíðin er samstarfsverkefni Icelandair, Íslensks landbúnaðar og
Reykjavíkurborgar en íslenskt
hráefni er í forgrunni og þá sérstaklega í keppninni milli erlendu
kokkanna,“ segir Siggi og bætir
því við að Food
and Fun sé aðallega haldin til
þess að vekja
athygli á Íslandi
sem
matargæðalandi.
„Hingað koma
hátt á annað
Siggi Hall
hundrað blaðamenn og fimm eða sex sjónvarpslið. Við erum með erlenda kokka í
samstarfi við þá íslensku á veitingahúsunum en svo keppa erlendu
kokkarnir á laugardaginn klukkan
tólf í matreiðslukeppni sem er
orðin mjög þekkt úti í heimi. Þar
keppa tólf erlendir kokkar með
íslenskt hráefni og það þykir mjög
spennandi meðal erlendra blaðamanna. Hins vegar væri það ekkert spennandi ef þar kepptu tólf
íslenskir kokkar,“ segir Siggi og
hlær. „Ekki má gleyma að í dómnefndinni sitja tíu stórþekktir matreiðslumenn jafnt frá Evrópu og
Ameríku en það er allt mikið
þungavigtarfólk í heimi matargerðarlistarinnar.“
Food and Fun er nú haldin í
sjötta sinn af Sigga og Baldvini,
sem hafa báðir ferðast mikið og
víða um heiminn til að kynna og
starfa í kringum matarbransann.

Eyþór Rúnarsson, yfirmatreiðslumaður á Óðinsvéum, hellir sósu yfir fiskréttinn sinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Við höfum unnið með mörgum
matreiðslumeisturum, sem hafa
komið okkur í samband við enn
fleiri matreiðslumenn. Á þessum
tíma frá því hátíðin var fyrst haldin hefur skapast alveg svakalegt
tengslanet og þar að auki er þetta
orðinn viðburður sem vekur athygli
úti í heimi. Það er orðið eftirsóknarvert meðal matreiðslumanna um
allan heim að hafa á ferilskránni
sinni að hafa verið annað hvort
keppendur eða dómarar á Food and
Fun hátíðinni á Íslandi,“ segir Siggi
og bætir því við að þar sem það
þyki orðið fínt að taka þátt í hátíðinni sé mjög auðvelt að fá matreiðslumenn til að koma til landsins. „Þeim þykir það mikill heiður
að vera boðið enda þurfa þeir að
hafa gert sig merkilega á einhvern
hátt til að fá að vera með,“ segir
Siggi. „Það eru margir sem vilja fá
að vera með og því mikið verkefni
að velja úr. Við röðum síðan kokkunum niður á veitingastaðina eftir

því hvaða áherslur eru á hverjum
stað og hjá hverjum matreiðslumanni.“
Á Óðinsvéum verður hinn fjölþjóðlegi matreiðslumeistari Robert
Gadsby. „Ég hef aldrei hitt hann en
þekki hann samt ágætlega því hann
er góðkunningi náins vinar míns í
Washington. Við höfum mikið ræðst
við í síma. Hann er breskur að uppruna en rekur veitingastað í
Houston í Texas og er mikils metinn matreiðslumaður í Ameríku,“
segir Siggi en aðaláherslan hjá
Robert er amerísk matreiðsla með
frönskum stíl. „Það er ekkert ósvipað okkur því við erum jafnan með
íslenskan mat í frönskum stíl. Hann
verður með hörpuskel, heila önd í
hlynsírópi og bleikju. Það er mikil
spenna og áhugi hjá okkur eins og
öllum hinum stöðunum. Þetta er
skemmtilegur viðburður sem fyllir
bæinn af matarilmi og gleðskap,“
segir Siggi Hall matreiðslumeistari.
sigridurh@frettabladid.is

Íslenskt hráefni í forgrunni
Það verður áströlsk stemning á Grillinu á Food & fun hátíðinni.

Ragnar Wessman, matreiðslumaður og kennari við Hótelog matvælaskólann, heldur
utan um kokkakeppni á Food
and Fun hátíðinni auk þess
sem hann hefur umsjón með
matreiðslu og framreiðslu í
móttöku samgönguráðherra
fyrir erlenda gesti hátíðarinnar.
„Við erum þrír sem höfum það
hlutverk að sjá um að keppnin
gangi rétt og eðlilega fyrir sig í
Listasafni Reykjavíkur,“ segir
Ragnar en hann heldur utan um
keppnina ásamt matreiðslumönnunum Friðriki Sigurðssyni og
Guðmundi Guðmundssyni. „Við
útvegum og göngum frá öllum
tækjum, undirbúum keppnissvæðið, sjáum um reglurnar og
annað slíkt fyrir keppnina,“ segir
Ragnar en tólf keppendur frá
þremur löndum bítast um sigurinn í keppninni og tíu dómarar
dæma.
„Það er keppt um besta fiskréttinn, besta kjötréttinn og besta
eftirréttinn, auk þess sem veitt
verða verðlaun fyrir heildarvinningshafann,“ segir Ragnar en

Ragnar Wessman framreiðslumaður heldur móttöku samgönguráðherra og kokkakeppni í Listasafni Reykjavíkur, ásamt Friðriki Sigurðssyni og Guðmundi Guðmundssyni. Hér er hann ásamt nemendunum sem sjá um móttöku samgönguráðherra fyrir
erlenda gesti hátíðarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

keppnin verður haldin á laugardaginn og að sjálfsögðu verður
íslenskt hráefni í forgrunni.
Hótel- og matvælaskólinn
hefur hins vegar það verkefni að
sjá um móttöku samgönguráðherra fyrir þá erlendu fréttamenn og kokka sem koma hingað
til landsins í tengslum við Food
and Fun hátíðina. „Nemendur í
matreiðslu og framreiðslu hafa
undirbúið þessa móttöku sem er
opnunarhádegisverður
fyrir
þessa erlendu gesti. Þar verður

að sjálfsögðu lögð áhersla á
íslenskt hráefni. Gamlar íslenskar matreiðsluaðferðir í nýju samhengi,“ segir Ragnar og bætir
því við að íslenskir matreiðslumenn hafi verið í menningarlegri útrás og ekki skoðað nægilega vel það sem til er hér heima.
„Það er mjög mikilvægt fyrir
skólann að nemendur fái að taka
þátt í þessu stóra verkefni og það
skiptir nemendurna miklu máli
líka,“ segir Ragnar.
-sig
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Skemmtilegra
með hverju árinu
„Við fáum til liðs við okkur William Kovel frá Bandaríkjunum,“
segir
Elmar
Kristjánsson,
yfirmatreiðslumaður í Perlunni.
„Hann er búinn að senda okkur
matseðilinn en hann verður fjögurra rétta. Við byrjum á krabbasalati með sítrusdressingu, þá
kemur lax, lambalundir í aðalrétt
og loks sítrónubaka í eftirrétt.“
Elmar segir hátíðina alltaf
leggjast vel í starfsfólkið í Perlunni. „Það er alltaf fullt hjá okkur
og það myndast heilmikil stemning í kringum þetta og við myndum smá tengsl við erlendu kollegana. Við reynum náttúrulega
alltaf að taka á móti þessum
mönnum, nánast eins og þjóðhöfðingjum enda höfum við fengið það endurgoldið þegar við
förum eitthvað annað,“ segir
Elmar og bætir því við að hátíðin

Árni Þór Jónsson, matreiðslumaður í
Perlunni, undirbýr fiskrétt.

verði skemmtilegri með hverju
árinu en Perlan hefur verið með í
hátíðinni frá upphafi.

Jarðsveppa crème caramel með eplaseyði. Jarðsveppir eru með dýrasta hráefni jarðar og þykja mikið lostæti.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sænskur stjörnukokkur
Glæsilegur fiskréttur að hætti Perlunnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/BRINK

„Það leggst ótrúlega vel í mig að
taka þátt í þessu Food and Fun
dæmi,“ segir Hermann Marínósson, kokkur á veitingastað Hótel
Holts. „Núna erum við að fá til
okkar matreiðslumanninn Henrik
Bernvik, en hann starfar á Bagatelle, þriggja Michelin-stjarna stað
í Ósló. Ef Henrik kemur ekki með

Hermann Marínósson á Holtinu er með
einbeitinguna í lagi við skreytingarnar
enda skiptir útlitið ekki minna máli en
bragðið þegar veisluréttir eru bornir fram.

góð áhrif til okkar þá gerir það
enginn,“ segir og heldur áfram.
„Henrik þessi hefur gífurlega
mikla reynslu af starfinu og hefur
unnið á mörgum flottustu stöðum
heims. Hann er sannkölluð stjarna
í bransanum. Yfirleitt staldrar
hann ekki lengi við á hverjum stað
heldur mætir á svæðið, töfrar
fram einhverja snilld og heldur
síðan annað til að vinna fleiri sigra.
Við erum gríðarlega spenntir fyrir
því að fá hann og við hlökkum
mikið til hátíðarinnar,“ segir Hermann og bætir því við að Food and
Fun hátíðin hafi haft mjög jákvæð
áhrif á orðspor Íslendinga í þessum geira.
„Núna eru Ísland á lista sem
eitt af tíu bestu löndum heims í
matargerð. Jafnvel þó að við séum
ekki með ferskar kryddjurtir úti í
garði þá erum við í toppklassa
hvað allt annað varðar. Heildsalar
á Íslandi standa sig líka margir
hverjir ótrúlega vel hvað varðar
innflutning á góðu hráefni og því
höfum við kokkar ekki yfir miklu
að kvarta.“

Dádýralundir með jarðsveppakrókettu
og myrkilsveppasósu. Þessa dagana
er lögð sérstök áhersla á rétti sem
innihalda jarðsveppi á veitingahúsi
Holtsins.

Matseðillinn
sem
stjörnukokkurinn Henrik Bernvik hefur
búið til fyrir Holtið inniheldur
meðal annars krabbakjöt í forrétt,
lambakjöt í aðalrétt og súkkulaðieftirrétt. „Þetta er það eina sem
við vitum enn sem komið er. Hann
á eftir að senda okkur nánari lýsingar á aðferðum og fleiru, en
þetta verður eflaust eitthvað stórkostlegt,“ segir Hermann að
lokum.
- mhg

Mikil eftirvænting ríkir

Spennandi og girnilegur réttur frá Steini
Óskari á Silfri.

og vinnur sig nú hratt upp á
stjörnuhimininn þar.“
Steinn segir það mikinn heiður
að fá þessa öflugu menn til viðbótar við þá góðu sem fyrir eru. „Við
verðum með fjögurra rétta matseðil auk lystauka sem við bjóðum
upp á. Í grófum dráttum þá eru
kræklingar og franskar í lystauka,
humar í forrétt, makkarónur og
trufflur í millirétt, skötuselur og
reyktur kavíar í aðalrétt,“ segir
Steinn en hann telur það hafa
mikið að segja fyrir íslenskt veitingalíf að halda þessa hátíð. „Það
eru margir sem vita af þessu og
löngu orðið fullt hjá okkur. Eftirvæntingin er því greinilega mikil
bæði hjá okkur og okkar viðskiptavinum,“ segir Steinn sem hefur
mjög góða reynslu af Food and
Fun hátíðinni undanfarin ár.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

-sig

Það sem ber hæst hjá okkur á Food
and Fun hátíðinni er franski gestakokkurinn sem við verðum með,“
segir Steinn Óskar Sigurðsson,
yfirkokkur á Silfri. „Þetta er mest
megnis í hans höndum því hann
útbýr matseðilinn fyrir mig,“
bætir hann við. „Mér skilst að
hann sé mjög efnilegur kokkur í
Frakklandi en hann er mjög ungur
miðað við frönsku kokkastéttina

Steinn Óskar Sigurðsson, yfirmatreiðslumaður á Silfri, vandar sig við að raða
glæsilegum rétti á disk. Hann segir
löngu orðið fullt á Silfri á meðan Food
and Fun hátíðin stendur yfir.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Höldum í hefðina,

etum svið

Hausarnir frá Fjallalambi eru sviðnir með kósangasi en ekki logsuðutækjum.
Þessi gamla aðferð tryggir gamla góða sviðabragðið.
Sviðin eru fullhreinsuð með burstum og því sett beint í pottinn.

Hreint lostæti
úr íslenskri náttúru...
Fjallalamb hf.

•

Röndinni 3

•

670 Kópaskeri • Sími 465-2140 • www.fjallalamb.is
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Spennandi sushi-réttur frá Domo. Michael Wilson frá Danmörku verður gestakokkur á staðnum og hefur hann afar ferskar hugmyndir, að sögn Ragnars Ómarssonar, annars yfirkokkanna á Domo.
FRÉTTABLAÐIÐ/BRINK

Nýmóðins matreiðsla á Domo
Ragnar Ómarsson er yfirkokkur á
Domo ásamt Þráni Júlíussyni en á
Domo verður gestakokkurinn
Michael Wilson frá Danmörku.
„Það lítur rosalega vel út sem
hann er búinn að senda okkur en
það er í okkar anda og án nokkurrar takmörkunar. Bara góður matur
með asísku kryddi og svona aðeins
öðruvísi en venjan er,“ segir Ragnar og bætir því við að Michael hafi

mjög ferskar hugmyndir og sé
nýmóðins í matreiðslunni, þannig
að gaman sé að fá hann inn á staðinn. „Annars er bara allt að verða
fullt hjá okkur en auðvitað detta
alltaf einhverjir út og aðrir bætast
við. Þetta lofar rosalega góðu en
það hefur verið fullt hjá okkur
allar helgar hvort eð er svo að því
leyti er þetta eins og hver önnur
helgi hjá okkur,“ segir Ragnar. - sig

Þráinn Júlíusson, annar yfirkokkanna
á Domo, situr hér fyrir framan einn af
sérréttum staðarins.

Brandur eldaði hörpuskel með blönduðu salati og kryddaðri sítrónudressingu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Louisiana-stemning á Apótekinu
Brandur Brandsson er yfirkokkur
á Apótekinu í Austurstræti 16.
Mikil spenna er fyrir Food and
Fun hátíðinni og hafa margir nú
þegar pantað sér borð á Apótekinu. „Það fer að verða uppbókað.
Alls hafa 174 pantað á laugardagskvöldið, 146 á föstudag og 140
manns á fimmtudag,“ segir Brandur og bætir því við að fleiri séu
búnir að panta í ár heldur en í
fyrra. Það sem laðað hefur margan manninn að er gestakokkurinn
sem verður á staðnum. Hann heitir Christopher Cime og er
yfirmatreiðslumaður á Acadianaveitingastaðnum í Washington.
Boðið verður upp á sérstakan
matseðil á Apótekinu meðan á
hátíðinni stendur. „Þetta verður
Louisiana matreiðsla. Þarna verður skelfisks gumbo-súpa, túnfiskur í creola, Diana-nautalundir
og New Orleans brauðbúðingur

Brandur Brandsson yfirkokkur leggur
lokahönd á forréttinn.

með bananafostersósu.“
En hvers konar staður er
Apótekið? „Þetta er evrópskur
fusion-staður. Við notum mikið af
íslensku hráefni en erum samt
með austurlenskar áherslur.“
Brandur eldaði fyrir lesendur
Fréttablaðsins hörpuskel með
blönduðu salati og kryddaðri sítrónudressingu. „Ég valdi þennan
rétt til að fá þjóðina til að borða
meiri fisk.“

Gestakokkur Einars Ben á Food & Fun í ár kemur frá
St. Pétursborg og er hún ein þekktasta matreiðslukona Rússlands í dag.
Margarita Mazyrova er einn virtasti kvenkokkur Rússlands og sérstakur matreiðslumeistari hjá patríarkanum í rússnesku réttrúnaðarkirkjunni í St. Pétursborg. Hún er
yfirkokkur og aðalstjórnandi veitingastaðarins Sadco í St. Pétursborg. Sá veitingastaður hefur góðan orðstír fyrir að halda í hinar sönnu rússnesku matarhefðir þó
nútímalegur sé.
Laugardaginn 24. febrúar verður á boðstólum ekta Blinis og kampavín á barnum,
3. hæð á Einari Ben frá kl. 13 – kl. 17.
Verð á matseðli kr 5.900
Einnig þá stendur til boða að láta veitingastjóra Einars Ben um að velja vín með
hverjum rétti. Veitingastjóri Einars Ben er Stefán Guðjónsson sem hefur unnið meðal
annars, titilinn Vínþjónn ársins í tvígang ásamt, framreiðslumaður ársins og er eini
íslendingurinn sem hefur klárað 1 áfanga hjá Court of Master Sommeliers.

Við Ingólfstorg • Sími 511 5090
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Andi skálds í eldhúsinu

Hrefna Jóhannsdóttir Sætran er yfirmatreiðslumaður á Sjávarkjallaranum og er mjög
spennt yfir komu indverska kokksins Wikram Garg.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Indverskur keimur
„Frá miðvikudegi til sunnudags
ætlum við að vera með matseðilinn sem indverski kokkurinn,

Spennandi sjávarréttur frá Hrefnu á
Sjávarréttakjallaranum.

Wikram Garg, hefur útbúið og
verður öll kvöldin,“ segir Hrefna
Jóhannsdóttir
Sætran,
yfirmatreiðslumaður á Sjávarkjallaranum. „Þetta er mjög
spennandi matseðill og ber keim
af því að kokkurinn er indverskur.
Það verður túnfiskstartar í forrétt, humar og síðan lamb á tvenna
vegu í aðalrétt. Hann gerir þetta
náttúrlega sjálfur þannig að við
bíðum spennt og erum komin með
vatn í munninn af eftirvæntingu.“
Hrefna segir alla mjög spennta
á staðnum og að margir hafi pantað sér borð. „Við höfum verið með
í hátíðinni frá því staðurinn var
opnaður árið 2003 svo þetta er í
fjórða skipti og það er mikil
spenna í loftinu,“ segir Hrefna.

Veitingastaðurinn Einar Ben við
Ingólfstorg er nefndur eftir einum
framsæknasta Íslendingi síðustu
aldar, Einari Benediktssyni. Til
þess að standa undir nafni leggja
matreiðslumenn staðarins sig
fram um að töfra fram spennandi
rétti úr fyrsta flokks íslensku hráefni. Steinar Þór Þorfinnsson er
yfirkokkur á Einari Ben og hefur
verið starfandi í eldhúsinu þar
undanfarin tvö ár.
„Það leggst mjög vel í mig að
taka þátt í Food and fun hátíðinni,
flakka á milli veitingastaða og
prófa réttina sem verða framreiddir. Til okkar kemur matreiðslumaðurinn
Margarita
Mazurova frá Rússlandi. Hún er
orðin vel þekkt í sínu landi fyrir
að taka rússneskan mat og framreiða hann á nýstárlegan hátt, en
það er í raun það sama sem við
reynum að gera hérna á Einari
Ben, þannig á ég von á því að geta
lært eitthvað skemmtilegt af
henni. Ég er reyndar ekki mikið
inni í rússneskri matreiðslu svo
það verður líka gaman að kynna
sér þá nýju strauma.“
Steinar Þór segir hátíðina
mikilvæga fyrir matreiðslumenn
landsins. „Það fara margir út að
borða þann tíma sem hátíðin stendur yfir og flestir hafa mjög gaman
af. Á sama tíma er sérstaklega
áhugavert að fá að kynnast því
sem er að gerast í öðrum löndum
og eiga samskipti við þessa
erlendu gesti sem hingað koma,“
segir Steinar Þór, sem bíður
spenntur eftir því að fá að sjá hvað
verður í boði á veitingastöðum
borgarinnar vikuna 21.-25. febrúar, enda ætlar hann sér að vera
duglegur að fara út að borða.

Saltfisk brandade með súrmjólkur- og
piparrótarfroðu.

Lambaskanki með rjómasoðnu grænmeti og rauðvínsgljáa.

Steinar Þór Þorfinnsson, yfirkokkur á Einari Ben.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

ÞRIÐJUDAGUR 20. FEBRÚAR 2007

Parmaskinka,
mozzarella og pasta
Þar sem Ítalía samanstendur af
ótalmörgum héruðum er töluvert
erfitt að skilgreina ítalska matargerð sem slíka, en á veitingastaðnum La Primavera hefur það besta
verið tekið úr öllum áttum og úr
því gert áhrifaríkt ítalskt-íslenskt
eldhús.
Sá sem upphaflega aðstoðaði
eiganda La Primavera við að móta
stefnu staðarins er hinn heimsþekkti kokkur Enrico Derflinghe,
en hann var eitt sinn yfirkokkur
þeirra Díönu og Karls Bretaprins.
Á meðan Food and Fun hátíðin
stendur yfir mun gestakokkurinn
Riccardo Benvenuti, ásamt kokkum staðarins, sjá um að útbúa sérstakan Food and Fun matseðil þar
sem íslensk hráefni verða höfð í
fyrsta sæti í anda keppninnar.
Heiðdís Hauksdóttir, kokkur á
La Primavera, er meðal fárra
kvenkokka hér á landi. Hún hefur
starfað á La Primavera undanfarin sjö ár en sem kokkur útskrifað-

Ravioli-bögglar, fylltir með parmaskinku.

+RYDD Å TILVERUNA ER VEISLU OG GRILLÖJËN
USTA SEM LEGGUR MIKINN METNAÈ Å AÈ
VEITA PERSËNULEGA OG GËÈA ÖJËNUSTU
¹SAMT ÖVÅ AÈ AÈ VEITA ÖÁR ÚOTTA VEISLU ¹
SANNGJÎRNU VERÈI ALLT FR¹ LITLUM FUNDAR
BÎKKUM UPP Å STËRA VEISLU

Heiðdís Hauksdóttir, kokkur á La Primavera.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ist hún fyrir tveimur árum síðan.
Heiðdís eldaði fyrir lesendur ravioli-böggla, fyllta með parmaskinku og mozzarella-osti, borna
fram með smjör- og chili-sósu.
Áður en Heiðdís fyllti pastað
með ostinum hafði hún látið það
liggja í marineringu af svolitlu
salti, olíu og pipar, en þegar
parmaskinka er höfð með í matargerð er best að fara varlega með
saltið.
- mhg

%NDILEGA HAFÈU SAMBAND OG
VIÈ SJ¹UM UM ALLT SEM ÖÒ
ËSKAR 6IÈ KOMUM ¹
STAÈINN MEÈ ALLT GÎNGUM
FR¹ EFTIR MATINN OG ÖÒ SLAKAR
¹ ¶Ò GETUR TREYST ¹ OKKAR
VEITINGAR OG ÖJËNUSTU

Veisluthjonusta.is • veisla@veisluthjonusta.is
Heiðar 822 0036
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Allt fyllist af fólki

Stefán Stefánsson kokkur á Rauðará eldaði þennan forrétt fyrir lesendur af matseðli
Rauðarár. Steiktur skötuselur vafinn inn í beikon, með papriku og púrrulauk, mangó
og teryaki-sósu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Japönsk áhrif
Kanadíski kokkurinn Dennis Johnston verður gestakokkur á Rauðará á Food and Fun í ár. „Hann
þykir einn alfremsti kokkurinn í
Kanada og leggur áherslu á japönsk áhrif í vestrænni matargerð,“ segir Stefán Stefánsson
kokkur á Rauðará. Johnston rekur
veitingastaðinn Sid í Halifax sem
Stefán segir mjög nútímalegan.
„Það er ótrúlega gaman að fá
svona reyndan mann,“ segi Stefán
sem telur sig hafa verið mjög
heppinn með kokka undanfarin ár.
Hátíðin hafi leitt til þess að
íslenskir kokkar hafi komist í samband við heimsþekkta matreiðslumenn og lært mikið af þeim. John
Bess, sem vann keppnina hér um

árið, var til að mynda á Rauðará
og hefur það orðið til þess að kokkar af Rauðará hafa fengið tækifæri til að fara út á veitingastað
hans í New Orleans.
Stefán segir kokkana engar
prímadonnur, hins vegar hafi þeir
ekki mikinn tíma í eldhúsinu þar
sem þeir þurfi að sinna öðrum
verkefnum. Hins vegar setja þeir
mark sitt á veitingastaðinn með
sérvöldum matseðli. Johnston
ætlar til að mynda að elda saltfisksköku í japönsku raspi í forrétt, stökksteikta bleikju með japönskum sveppum í millirétt,
lambarétt að hætti Sids í aðalrétt
og súkkulaðiköku að hætti Johnstons í eftirrétt.

Veitingastaðurinn Vox við Suðurlandsbraut fær meistarakokkinn
Kai Kallio frá Finnlandi til liðs
við sig á Food and Fun hátíðinni.
„Hann ætlar að vera með alveg
dúndrandi fimm rétta matseðil
og mér líst alveg rosalega vel á
þetta hjá honum,“ segir Sigurður
Gíslason, yfirkokkur á Vox. „Kai
ætlar að vera með kóngakrabba í
forrétt með tómatseyði, lúðu
steikta í karrísmjöri í millirétt,
lambasteik í aðalrétt og súkkulaðiköku í eftirrétt,“ bætir Sigurður við en staðurinn er að
verða fullbókaður yfir hátíðina.
„Það hefur aldrei verið jafn mikil
aðsókn hjá okkur eins og núna í
kringum þessa hátíð,“ segir hann
glaður í bragði.
„Við notum íslenskt hráefni en
annars er mjög gaman að fá

Elísabet Þorvarðardóttir matreiðslunemi stendur einbeitt yfir pottunum á
Vox.

Girnilegur matur á veitingastaðnum Vox.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

svona snillinga hér inn og maður
fer í annan gír. Það er bara keyrt
á þessum eina matseðli og hér
fyllist allt af fólki, þannig að

þetta er mjög skemmtilegt,“
segir Sigurður en Vox tekur þátt í
hátíðinni í fjórða sinn nú í ár.
- sig

Hollendingurinn
fljúgandi

;a`[dgiÂVgWgZ\Âjg{aZ^`Ã_Âb^c_VhV[c^cj
I[gVcY^icVgd\aZ^`g¨caZ^Âh\c{HV[cVcii'(#[ZWgVg

„Gestakokkurinn okkar heitir
Pierre Wind, Hollendingurinn
fljúgandi,“ segir Þórarinn Eggertsson yfirkokkur á veitingahúsinu Salti. „Pierre er einn frægasti
sjónvarpskokkur Hollendinga en
hann er með tvo sjónvarpsþætti
þar í landi.“
Pierre mun bjóða upp á svolítið villtan matseðil á hátíðinni.
„Hann verður til dæmis með
kjúklingasúpu litaða með kolkrabbableki og bragðbætta með
lakkrís og súrkálsís í eftirrétt.
Þetta er svona mesta ruglið í
þessum matseðli. Ég get lofað
fólkinu að þetta verður alveg
svakalega gott, maður bíður bara
spenntur. Þetta verður góð máltíð
og skemmtileg kvöldstund,“ segir
Þórarinn.

@a#&.#(%d\'&
AZ^Âh\c6gcYhVgÌgcVYiijgjbiZmiahÅc^c\jcVBZÂh^a[jgW_VgiVc{a

Boðið er upp á risahörpuskel og andalifur með kóngasveppafroðu á kvöldmatseðli veitingastaðarins Salt.

@a#'%d\''
He^abZccG`chhnc\_V[_gaZ\![dgc[\jga\d\aZ^`V{\bja]a_Â[¨g^

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

6aai`kaY^Â`a#&."')
;a`g[dgiÂ^cc^i[gVÂ[gVbbZÂaZ^`!aZ^Âh\cd\icjb
;adii^g\g^e^gHV[cWÂ^cc^d\`g¨h^c\Vg@V[[^i{g^

6aa^gZgjkZa`dbc^g
Ã_Âb^c_VhV[cÏhaVcYhHjÂjg\ij)&&%&GZn`_Vk`Hb^*(%''%%lll#i]_dYb^c_VhV[c#^h

Þórarinn leggur lokahönd á verkið.

Veitingastaðurinn Salt er þó
ekki alltaf svona villtur. „Salt
flokkast undir klassískan veitingastað. Við bjóðum upp á
franska matargerð með smá
snúningi og erum til að mynda að
leika okkur með alls konar froður, loft og reyk. Við setjum
frönsku klassíkina í algjörlega
nýjan búning,“ segir Þórarinn.
Þórarinn eldaði risahörpuskel
og andalifur með kóngasveppafroðu fyrir Fréttablaðið en réttinn má finna á kvöldmatseðli veitingahússins.

• Safnanótt

• Dionysos
• Heimsdagur barna

• Eldorgel

• Borgarfulltrúar bjóða í kaffi
• Ljós, rokk, breik og götuleikhús
• Skammdegissöngur

• Ljóðaganga í Elliðaárdal
• Dýrið í mér
• Hlaupanótan í beinni

• La Guardia Flamenca

Kynntu þér dagskrána á www.vetrarhatid.is
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.) .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

3, .ISSAN !LMERA #OMFORT
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

./ (YUNDAI 3ANTA &E NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

6' 4OYOTA !VENSIS  NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

$. .ISSAN 0RIMERA !CENTA
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NAMÎGU
LEIKAR SÅMI  

03 .ISSAN 0ATROL ,UXURY m
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

9: 6OLKSWAGEN 0OLO NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


3" 6OLKSWAGEN 4OURAN NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


.( /PEL :AFIRA #OMFORT 
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ4ILBOÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


4, 3UBARU &ORESTER #3 NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


0+ /PEL #OMBO NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

-9 .ISSAN 0ATROL %LEGANCE
NÕSKR SSK %KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

4" 3UBARU ,EGACY ( NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

40 .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


43 2ENAULT +ANGOO NÕSKR BS
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

2/ .ISSAN 0ATHFINDER 3% NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


4/ .ISSAN 0ATROL %LEGANCE
m NÕSKR SSK %KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

,+ /PEL !STRA ', NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

2& .ISSAN 0ATROL %LEGANCE m
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

:' .ISSAN4ERRANO 3PORT NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


/, .ISSAN 0ATHFINDER 3% NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

)- .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


0,
3UBARU
,EGACY
7AGON
NÕSKR SSK %KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

-' 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


." #HEVROLET 4RAILBLAZER ,4
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ4ILBOÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

/. #HEVROLET ,ACETTI NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


/, .ISSAN 0ATHFINDER ,% m
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

/, .ISSAN 0ATHFINDER ,% m
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

5, /PEL :AFIRA #$4I NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


!4 .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


"! (ONDA #2 6 NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


/& -ERCEDES "ENZ # +OMPRESSOR
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

9! /PEL !STRA  NÕSKR BS
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

6: &ORD %SCAPE NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

!0 6OLKSWAGEN 'OLF  NÕSKR
BS %KÖÒSÖKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


5( )SUZU $ -AX m NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
WWWIHIS

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
WWWIHIS

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
WWWIHIS

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
WWWIHIS

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
WWWIHIS

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
WWWIHIS
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(ÒSBÅLAR

!TH SKIPTI ¹  BÅLUM 

2ANGE 2OVER $IESEL ¹RG k EK  Ö
4V #$ SÅMI OFL SETT  GOTT L¹N
3  

2ENAULT %XPRESS  EKIN Ö ¹RG k
.ÕTT PÒST KÒPLING VARAHLUTIR FYLGIR 6ERÈ
 3  

"ÅLAMARKAÈURINN
3MIÈJUVEGI % +ËPAVOGI
3ÅMI  

'ULLFALLEGT EINTAK ¹
SÒPERKJÎRUM

2ENAULT ,AGUNA    GÅRA SK
k EK  Ö SETT  Ö  L¹N
 Ö 3  

2ENAULT %XPRESS k 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  
'OLF '4) k Å GËÈU LAGI  Ö 5PPL Å
S  

  ÖÒS
67 4OUAREG 6 ¹RG  EK ÖKM
 HÎ 4OPPLÒGA LEÈUR CRUISE MINNI Å
S¾TUM AKSTURSTÎLVA XENON LJËS OFL OFL
6 Ö %R Å ¹BYRGÈ 'L¾SILEGT EINTAK
4IL SÕNIS OG SÎLU HJ¹ "ÅLALÅF +LETTH¹LSI 
3   3J¹ FLEIRI MYNDIR ¹ WWW
BILALIFIS

"ÅLALÅF
+LETTH¹LS   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILALIFIS

!LGJÎR 'ULLMOLI !TH SKIPTI


.ISSAN -ICRA ¹RG k EK  Ö  GÅRA
!BS #D SK k SETT  Ö  L¹N
 Ö 3  

3PARNEYTINN OG LIPUR ¹
 L¹N !TH ÎLL SKIPTI 

3UZUKI *IMNY *,8 ¹RG k EK  Ö SK
k #D ¹SETT  Ö F¾ST ¹ YFIR
TÎKU 3  

4IL SÎLU 3UZUKI 3IDEKICK SPORT RG k
%K Ö 3SK 3 OG V DEKK SETT
VERÈ Ö &¾ST ¹ Ö 5PPL Å S
 

  ÖÒS

!LDREI BETRA VERÈ

'RÅPTU NÕJAN EÈA NÕLEGAN JEPPA ¹ ÒTSÎLU
MEIRA EN MILLJËN UNDIR MARKAÈSVERÈI
"ÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR
.OKKUR D¾MI ¹   BÅLUM *EEP
'RAND #HEROKEE FR¹   &ORD %XPLORER
FR¹  0ORSCHE #AYENNE FR¹ 
4OYOTA 4ACOMA FR¹  &ORD & FR¹
 4OYOTA &JCRUISER TORF¾RUJEPPI FR¹
 .ÕR  "ENZ -, $ÅSEL ¶Ò
FINNUR HVERGI L¾GRA VERÈ ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

&ELLIHÕSI
-ËTORHJËL

67 "ORA  CC ÖÒS ST¹L
¹LFELGUR SUMARVETRARD ÖJËFAVÎRN NÕ
TÅMAREIM VINDSKEIÈ  ÖÒS '3 

*EPPAR
'ÎTUSKR¹È 0IT "IKE

'ÎTUSKR¹È 0IT "IKE CC SKELLINAÈRA KR
 CC KR  !UKA FELGUR
MEÈ KUBBADEKKJUM FYLGIR MEÈ -ASAI
UMBOÈIÈ +APLAHRAUNI  (AFNAFIRÈI 3
  WWWMASAIIS

(ARLEY $AVIDSSON 2OAD +ING ¹RG 
EKÖÒSKM 6ERÈ ÖÒSKR

 BÅLAR EHF
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   OG
LAUGARDAGA  
WWWBILARIS

4ILBOÈ ËSKAST

(ONDA !CCORD k SKOÈUÈ k 6ERÈ
ÖÒS KR 5PPL Å S  

$ODGE $URANGO 3,4 k EKINN  ÖÒS
M   VÁL 6ERÈ  ÖÒS 3KIPTI ¹ MINNI
 ËDÕRARI BÅL 5PPL Å SÅMA  

(JËLHÕSI

&ORD ²TSALA Å DAG

&ORD &OCUS 4REND  3KR¹ÈUR 
%K  ÖÒS SETT VERÈ  TILBOÈ ËSK
AST .¹NARI 5PPL Å S  

6 RUNNER EKINN ÖÒS ¹RG k
.Õ TÅMAREIM NÕ KÒPLING NÕTT PÒST NÕ
SKOÈAÈUR NÕ m DEKK 6ERÈ KR
5PPL Å S  

0ALLBÅLAR

4IL SÎLI '-# ¹RGl EK Ö MÅLUR
ll DEKK LOFTL¾SINGAR FRAMAN OG AFTAN
3VEFNPL¹SS FYRIR  OFL 4ILBOÈ 3 


#!$),,!# %,$/2!$/ .ÕSKR 
CC  DYRA 3J¹LFSKIPTUR 2AUÈUR
 3VARTUR %KINN  Ö 6ERÈ


"ÅLALANS "  ,
'RJËTH¹LSI   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

%RUM MEÈ NOKKRA &ORD %XPLORER ¹RGERÈ
 N¹NAST EINS OG NÕJA ¹ MJÎG HAG
ST¾ÈU ÒTSÎLUVERÈI Å DAG 4D 8,4 +R
 %DDIE "AUER KR 
OG ,)-)4%$ KR  "ERÈU SAMAN
VIÈ MARKAÈSVERÈ ¹ SAMB¾RILEGUM BÅLUM
SEM ER   MILLJËNIR ¥SLENSK ¹BYRGÈ
FYLGIR ÎLLUM OKKAR BÅLUM ²TVEGUM HAG
ST¾È BÅLAL¹N (VERGI L¾GRA VERÈ ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARA
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
®LL HELSTU MERKIN FËLKSBÅLAR PALLBÅLAR
OG JEPPAR SÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA
VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

0ALOMINO 9EARLING  RGERÈ 
 FET !UKAHLUTIR W 3ËLARSELLA AUKA
RAFGEYMIR GRJËTGRIND 6ERÈ 
4ILBOÈ  3   EÈA
WWWSEGLAGERDINIS

,ANDHAUS

,YFTARAR

'RAND #HEROKEE ,AREDO

¹RG EKINN Ö SKOÈAÈUR k
2AFM Å ÎLLU TOPPLÒGA DÎKKAR RÒÈUR
ALLUR SAMLITUR 6ERÈ Ö !4( GËÈUR
STAÈGR AFSL OG SKIPTI MÎGULEG ¹ ËDÕRARI
5PPL Å SÅMA  

,AND 2OVER $ISCOVERY NÕSKR  k
SKIPTI ¹ FËLKSBÅL HELST SJ¹LFSK STATION ER
BËNUS 6ERÈ  ÖÒS 3  

3UBARU )MPRESA EK  k ,EGACY
EK k SSK WD CD SPILARI &¹ST ¹
GËÈU VERÈI 5PPL Å S  

2ÕMINGARSALA ¹ (OBBY HJËLHÕSUM
2ÕMUM FYRIR ¹RGERÈ  ALLRA SÅÈUSTU
HÒSIN MEÈ MIKLUM AFSL¾TTI &YRSTUR
KEMUR FYRSTUR F¾R HÒSIN ERU HLAÈIN
AUKABÒNAÈI ALLT AÈ  KR AFSL¹TTUR
(OBBYHÒSIÈ UMBOÈSAÈILI FYRIR (OBBY
¹ ¥SLANDI

'ETUM ÒTVEGAÈ (OBBY ,ANDHAUS 5-,
 SEM NÕ !UKABÒNAÈUR F CA 
Ö !LDE OFNAKERFI GËLFHITI FLATSKJ¹ SJËN
VARP  FERM HEILS¹RS FORTJALD MEÈ TRÁ
SÒLUM ÖAKI OG GËLFI -YNDIR OG N¹NARI
UPPL ¹ WWWVAGNASMIDJANIS OG Å S
  OG  

"ÅLAR TIL SÎLU

.Ò ER RÁTTI TÅMINN TIL AÈ PANTA DRAUMA
B¹TINN FYRIR SUMARIÈ -ARGAR GERÈIR Å
BOÈI WWWVATNASPORTIS 3  

'JAFIR FYRIR HÒSBÅLA OG
HJËLHÕSA EIGENDUR

  ÖÒS

$AEWOO -ATIZ  ¹RG  EKIN
Ö -JÎG GËÈUR SPARIBÅLL
6ERÈ   3  

,-# $OMINANT  2$" ¹RGERÈ 
!UKAHLUTIR MARKÅSA SJËNVARPSLOFTNET
GRJËTGRIND TEPPI GEISLASPILARI OG H¹TAL
ARAR 6ERÈ  4ILBOÈ 
3   EÈA WWWSEGLAGERDINIS

4/9/4! ,%853  L
INNANB¾JAR

3PARAÈU YFIR  MILLJËNIR KRËNA VIÈ KAUP
¹ 4OYOTA (IGHLANDER LÒXUSJEPPA SEM
BYGGIR ¹ ,EXUS 28 GRUNNI 
HESTÎFL   LÅTRAR ¹ KM INNANB¾J
AR -EIRI LÒXUS OG MINNI EYÈSLA EN
4OYOTA ,ANDCRUISER (YBRID ER bMUN
HAGHV¾MARI EN DÅSELm SEGIR FORSTJËRI
4OYOTA ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP 4OYOTA (IGHLANDER
LÒXUSJEPPI  HESTÎFL N¾R NÕR 
FR¹ +R  SPLÒNKUNÕR  FR¹
+R  3PLÒNKUNÕR ,EXUS 28
FR¹ KR  .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

"¥,!2 4), 3®,5
0ALLBÅLAR ¹ ²TSÎLU

!LDREI VERIÈ BETRA KAUPT¾KIF¾RI .¾R
NÕJIR  &ORD & FR¹ KR 
3T¾RRI PALLBÅLAR &ORD  OG $ODGE 2! ¹RGERÈ  MEÈ FJËRHJËLADRIFI OG
DÅSELVÁL OG ENGUM HRAÈATAKMARKARA FR¹
KR  (RINGDU NÒNA OG FESTU
GOTT EINTAK ¹ ÒTSÎLU ¶Ò FINNUR HVERGI
L¾GRA VERÈ ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

+ÎRFUBÅLALEIGAN
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Alfesca kaupir Adrimex SAS

&JÎLDI VIÈSKIPTA 
6ELTA  MILLJËNIR

Alfesca hefur keypt franska skelfiskframleiðandann Adrimex SAS.
Félagið rekur tvær verksmiðjur í
borginni Nantes en um 120 manns
vinna hjá félaginu í fullu starfi.
Kaupverðið er 21,2 milljónir evra
sem samsvarar um 1,9 milljörðum
íslenskra króna.
Meðal helstu afurða Adrimex
eru heitsjávarrækjur tilbúnar til
neyslu, grillrækjur á teini og í
grillbökkum, rækjuhringir og
frystar rækjur. Árssala á síðasta
reikningsári nam 56,4 milljónum
evra sem var fjórtán prósenta
aukning frá árinu á undan. EBITDA félagsins á tímabilinu var 3,35
milljónir evra sem nemur tæpum
300 milljónum íslenskra króna.
Í fréttatilkynningu vegna kaup-
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Síminn leiddi
ólöglegt samráð
Síminn, Landsvirkjun og Fjarski
hafa fallist á að hafa haft með
sér ólögmætt samráð í tengslum
við kaup Símans á eignarhlut í
Fjarska, og við kaup Símans á
sex ljósleiðarastrengjum á milli
Hrauneyjarfossstöðvar og
Akureyrar.
Fyrirtækin borga fyrir vikið
80 milljónir króna í stjórnvaldssekt.
Síminn, Landsvirkjun, Fjarski
og Samkeppniseftirlitið gerðu
með sér sátt í kjölfar rannsóknareftirlitsins. Í henni felst að
aðilar málsins viðurkenna að
hafa farið gegn 10. gr. samkeppnislaga og fallast á að
ógilda þá samninga sem voru
grundvöllur brota.
„Þá fellst Síminn á að greiða
55 milljónir í stjórnvaldssekt og
Landsvirkjun 25 milljónir. Litið
var til þess að Síminn var
leiðandi aðili í samráðinu sem
skýrir mismun á sektarfjárhæð,“ segir Samkeppniseftirlitið.
ËK¹

!,&%3#! +!50)2 ¥ &2!++,!.$) !LFESCA
HEFUR KEYPT FRANSKA SKELFISKFRAMLEIÈAND
ANN !DRIMEX 3!3 FYRIR SEM NEMUR  
MILLJÎRÈUM KRËNA

anna er haft eftir Xavier Govare,
forstjóra Alfesca, að Adrimex efli

eina af meginstoðum samstæðunnar á lykilmarkaði, renni styrkari stoðum undir fjárhag samstæðunnar og auki fjölbreytni
framleiðslunnar. „Staða Adrimex
á markaði fyrir skelfiskafurðir er
mjög sterk og félagið fellur mjög
vel að núverandi rekstri Alfesca.
Hvort tveggja gerir okkur kleift
að styrkja rekstur Adrimex á afar
áhugaverðum og ört vaxandi
markaði.“
Alfesca hyggst reka Adrimex
sem sjálfstætt félag. Gert er ráð
fyrir að töluverð samlegðaráhrif
verði vegna kaupanna, ekki síst
hvað varðar hráefniskaup, vöruþróun, vörumerkjastefnu og þekkingu á markaðnum auk samlegðar
á sviði stjórnunar.
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! 2)3!¶/4! !IRBUS MUN GREINA
FR¹ HAGR¾ÈINGAR¹¾TLUN SINNI ¹ N¾STU
DÎGUM

Airbus frestar
hagræðingu
Evrópsku flugvélasmiðirnir hjá
Airbus hafa ákveðið að fresta
því að tilkynna um fyrirhuguð
hagræðingaráform hjá fyrirtækinu. Ástæðan er sú að ekki hafa
náðst sættir við dótturfélög
Airbus víðs vegar í Evrópu.
Óttast er að tæplega 60.000
manns hjá Airbus missi vinnuna.
Tafir á framleiðslu A380
risaþotu Airbus hafa valdið því
að afhending á þotunum hefur
dregist um tvö ár sem aftur
hefur leitt til þess að nokkur
flugfélög hafa dregið pantanir
sínar til baka auk þess sem hrikt
hefur í stoðum EADS, móðurfélags Airbus.
Vonast er til að með aðgerðunum verði hægt að spara fimm
milljarða evra, jafnvirði 438,25
milljarða íslenskra króna, á
næstu þremur árum.
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Dylan Thomas til New York
Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ingibjörg Þóra
Sigurðardóttir

,%)+34*«2).. 2/"%24 !,4-!.
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„Með kvikmyndagerð má
upplifa mörg lífshlaup.“

Furugerði 1, (áður Stangarholti 12) Rvk,

lést á heimili sínu föstudaginn 16. febrúar.
Útförin verður auglýst síðar.
Fyrir hönd aðstandenda
Margrét Sigurðardóttir, Sigurbjörn Sigurðsson
og Sigríður Ó. Þ. Sigurðardóttir.

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

Innilegar þakkir sendum við öllum þeim
fjölmörgu sem sýndu okkur vináttu, samúð
og hlýhug vegna andláts og útfarar okkar
ástkæra föður, tengdaföður, afa og langafa,

Svavars G. Jónssonar
Öxl, Austur-Húnavatnssýslu.

Sérstakar þakkir til starfsfólks lyfjadeildar
Fjórðungssjúkrahúss Akureyrar og sjúkradeildar 1 á
Heilbrigðisstofnuninni á Blönduósi fyrir góða umönnunn. Einnig sérstakar þakkir til H.U.H. og félaga. Guð
blessi ykkur öll.
Jón Reynir Svavarsson
Sigríður Bára Svavarsdóttir
Ásdís Svavarsdóttir
Guðmundur Jakob Svavarsson
Dröfn Svavarsdóttir
Svavar Guðjón Eyjólfsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Jörgen Inge Persson
Anna Margrét Arnardóttir
Torfi Gunnarsson
Thelma Andrésdóttir

Hjartanlegar þakkir færum við öllum
þeim sem sýndu okkur samúð, vinarhug og
hlýju við andlát og útför föður okkar, afa
og langafa,

Finns F. Einarssonar
frá Gufuá, Ánahlíð 2, Borgarnesi.
Sólveig Sigríður Finnsdóttir Þorsteinn Hlíðdal
Vilhjálmsson
Guðmundur Finnsson
Jenný Svana Halldórsdóttir
Sesselja Valdís Finnsdóttir
Kristján Björnsson
Gróa Finnsdóttir
Ólafur Ingi Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Jósef Tryggvason
Þrastarhóli, Arnarneshreppi,

lést á heimili sínu laugardaginn 17. febrúar. Hann verður
jarðsunginn frá Möðruvallaklausturskirkju laugardaginn 24. febrúar kl. 14.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Minningarsjóð Heimahlynningar á Akureyri.
Vilborg Pedersen
Hreinn Pálsson
Sigríður Kristín Bjarkadóttir
Salvör Jósefsdóttir
Árni Ómar Jósteinsson
Ingibjörg Valgerður Jósefsdóttir
Sigurður Svan Gestsson
Óskar Jósefsson
Ingibjörg Sverrisdóttir
Haraldur Jósefsson
Sigrún Jósefsdóttir
Friðbjörn Hilmar Kristjánsson
Hildur Jósefsdóttir
Guðmundur Örn Helgason
Níels Pétur Jósefsson
Anna Jóna Vigfúsdóttir
Heiða Björk Jósefsdóttir
Ingi Rúnar Jónsson
Sigríður Hrefna Jósefsdóttir Sørensen Ricky Carl Sørensen
Ólöf Harpa Jósefsdóttir
Axel Grettisson
afabörn og langafabörn.

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför
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$ÕRM¾TUR STUÈNINGUR
Apple IMC og Bubbi Morthens hafa tekið saman höndum um sölu sérstakra
Bubba-iPoda, en hluti ágóðans af sölu þeirra mun renna
til unglingadeildar SÁÁ.
iPodarnir eru áritaðir af
listamanninum og þeim
fylgir jafnframt rafrænn
safndiskur
með
lögum
Bubba. Til að styrkja SÁÁ
enn frekar munu nokkrir
fjársterkir aðilar kaupa
iPodana á yfirverði, að sögn

"5""! )0/$ "UBBI ER FYRSTI

ÅSLENSKI TËNLISTARMAÈURINN SEM
F¾R SÁRÒTG¹FU I0ODSINS VINS¾LA
EN HLJËMSVEITIN 5 HEFUR ¹ÈUR
NOTIÈ ÖESS HEIÈURS YTRA

Steingríms Árnasonar, þróunarstjóra Apple á Íslandi.
„Ástæðan fyrir því að ég
geri þetta er að mér rennur
blóðið til skyldunnar. SÁÁ
bjargaði lífi mínu og ég
þekki hundruð manna í sömu
sporum,“ sagði Bubbi, sem

þiggur engin laun fyrir
framtakið. Málefni SÁÁ eru
Bubba afar hjartfólgin, en
honum þykir með ólíkindum
að samtökin þurfi að berjast
í bökkum vegna fjárskorts.
„Þetta er eina meðferðarstofnunin á Íslandi sem
hefur hundrað prósent fagfólk. Þarna fær ekki bara
eldri deildin, heldur líka
unga fólkið, fullkomna og
faglega hjálp við að ná
tökum á lífi sínu. Við missum á hverju ári tugi manna
úr áfengis- og eiturlyfjaneyslu, og það er ekki lengra
síðan en þrjú ár að ég spilaði
í átta jarðarförum þar sem
elsti einstaklingurinn var 31
árs. Öll höfðu þau svipt sig
lífi,“ sagði hann.
„Mér fannst þetta afskaplega flott hugmynd hjá
Apple-mönnum og mikill
heiður fyrir mig líka,“ sagði
Bubbi. „Með þessu móti
eigum við möguleika á að
vekja athygli á stöðu þessara mála hjá SÁÁ og í hvaða
óefni þetta stefnir,“ bætti
hann við.
Ari Matthíasson, framkvæmdastjóri félags- og
útbreiðslusviðs SÁÁ, var að
vonum ánægður með liðsinnið. „Bubbi hefur alltaf
verið okkur mjög velviljaður og spilað fyrir okkur

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð, hlýhug og vináttu við fráfall
elskulegrar móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Rannveigar Jóhannesdóttur
Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi.
Sigurjón Hannesson
Guðlaug Bergþórsdóttir
Guðbjörg Fanney Hannesdóttir Heiðar Jóhannsson
Þjóðbjörn Hannesson
Kristrún Líndal Gísladóttir
Guðríður Hannesdóttir
Jóhann Þóroddsson
Guðbjartur Hannesson
Sigrún Ásmundsdóttir
og ömmubörn.

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar
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þegar við höfum óskað eftir
því. Við höfum ekki næga
fjármuni til rekstrarins og
hann vildi leggja sitt lóð á
vogarskálarnar,“ sagði hann.
„Þetta lýsir því kannski
hversu vel og fallega Bubbi

hugsar alltaf til okkar. Það
er svo mikilvægt þegar einstaklingar og fyrirtæki
leggja okkur lið með þessum hætti, það er alltaf svo
dýrmætt,“ bætti Ari við.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Innilegar þakkir fyrir samúð og vinarhug
við andlát og útför systur okkar, frænku,
mágkonu og svilkonu,

Ölfu Þorbjargar
Hjálmarsdóttur
lyfjafræðings.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á deild V-3 á elli- og
hjúkrunarheimilinu Grund fyrir góða umönnun.
Erla H. Hjálmarsdóttir
Sigríður Gísladóttir
Áslaug Ásmundsdóttir
Ingveldur Ásmundsdóttir
Kristín Jónsdóttir.

Hjálmar V. Hjálmarsson

Elskulegur sambýlismaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Karl Júlíusson
Garðhúsum, Grindavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja föstudaginn
16. febrúar. Jarðsungið verður í Grindavíkurkirkju
laugardaginn 24. febrúar klukkan 14.
Sverrir Einarsson

¶ENNAN DAG ¹RIÈ  KOM VELSKA LJËÈSK¹LD
IÈ $YLAN 4HOMAS TIL .EW 9ORK Å FYRSTA SINN
OG HËF ÖAR MEÈ SÅNA FYRSTU LJËÈLESTRARFERÈ
AF FJËRUM UM "ANDARÅKIN 4HOMAS F¾DDIST
Å 3WANSEA Å 7ALES ¹RIÈ  OG SLEIT ÖAR
BARNSSKËNUM (ANN H¾TTI Å SKËLA SEXT¹N ¹RA
GAMALL OG GERÈIST BLAÈAMAÈUR )NNAN VIÈ
TVÅTUGT VANN HANN LJËÈASAMKEPPNI Å DAGBLAÈI
OG FYRSTA LJËÈABËK HANS LEIT DAGSINS LJËS ¹RIÈ
 OG ÎNNUR TVEIMUR ¹RUM SÅÈAR ¶EGAR
4HOMAS VAR  ¹RS FLUTTI HANN TIL ,ONDON ÖAR
SEM HANN HITTI ÅRSKA SNËT AÈ NAFNI #AITLIN -AC.AMARA ¶AU GENGU
Å HJËNABAND ¹RI SÅÈAR 3AMBAND ÖEIRRA VAR ÖË ALLA TÅÈ STORMASAMT
EN ÖAU EIGNUÈUST ÖRJÒ BÎRN
4HOMAS NAUT HINS VEGAR MIKILLAR VELGENGNI SEM LJËÈSK¹LD
B¾ÈI ¹ "RETLANDSEYJUM OG EKKI SÅÈUR Å "ANDARÅKJUNUM (ANN
FERÈAÈIST VESTUR UM HAF Å FYRSTA SKIPTI AF FJËRUM ¹RIÈ  (ANN
VAR HINS VEGAR MIKILL DRYKKJURÒTUR OG ¹FENGIÈ VARÈ HONUM AÈ FALLI
RIÈ  ER HANN VAR  ¹RA AÈ ALDRI HNÁ $YLAN 4HOMAS ÎRENDUR
NIÈUR ¹ KR¹ Å .EW 9ORK EFTIR AÈ HAFA DRUKKIÈ SAUTJ¹N GLÎS AF VISKÅI

Sigrún Guðmundsdóttir
Guðmundur Grétar Karlsson
Sigurður Rúnar Karlsson
Jón Júlíus Karlsson
Páll Tryggvi Karlsson
Finndís Fjóla Birgisdóttir
Ronja Rán Pálsdóttir
Ylfa Dröfn Pálsdóttir

Elskuleg eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir og amma,

Guðrún Guðjónsdóttir
frá Fremstuhúsum í Dýrafirði,

verður jarðsungin frá Fossvogskapellu miðvikudaginn
21. febrúar kl. 11.
Kristján Jóhannsson
Kristján Gaukur Kristjánsson Maliwan Phumipraman
Pathipan Kristjánsson
Malín Agla Kristjánsdóttir
Kristján Örn Kristjánsson
Drengur Arnar Kristjánsson.
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lagið ljótt og leiðinlegt.
Þrátt fyrir að Eurovision sé í
flestum tilvikum ruslakista fyrir
lélegar lagasmíðar má þó spotta
ágætis laglínur inni á milli. Söngvararnir gefa sig í það minnsta alla í
verkefnið og láta sig hafa það að
klæðast oft á tíðum „umdeildum“
klæðnaði. Eurovision á mun stærri
sess í hjörtum Íslendinga en þeir
flestir vilja viðurkenna. Flestir hafa
gert upp hug sinn hvaða lag er best
og hvaða lag er verst og hvaða lög
eru hugsanlega stolin frá Björgvini
Halldórs. Það er með hreinum ólíkindum að þetta eina kvöld skuli allir
sameinast í að skeggræða lagasmíðar sem í flestum öðrum tilvikum
væru álitnar hreinasta hörmung.
Börnin taka virkan þátt í sturlun-

Forval Eurovision er hálfgerður vorboði og því ekki
skrítið að einhverjir skuli
rasa um ráð fram þennan
laugardag í febrúar, teyga
ódýrt rauðvín, gefa krökkunum bónussnakk og jafnvel grilla í
frostinu. Það er vel hægt að taka
generalprufu á aðalpartíið í maí.
Framlag þjóðarinnar skal valið
og enn og aftur komið tækifæri til
að sýna þessum stórþjóðum úti í
heimi hvar Björk og Sigur Rós
keyptu ölið. Þeir eru að vísu fleiri
sem hættir eru að líta á keppnina
sem dauðalvarlega dómsmeðferð og
reyna þess í stað að taka dæminu
létt. Enda agalegt að fjölskyldan
fari öll grátandi í háttinn þegar ljóst
er að meginlandinu finnst íslenska

inni sem heltekur heimilið. Heimta
afnot af farsímum foreldranna og
kjósa lögin sem þau geta sungið
með. Þeim er alveg sama þótt textinn sé bjagaður og óskiljanlegur,
þótt nokkur orð vanti hér og þar.
Bara ef lagið fær þau til að hrista
sig og skekja. Daginn eftir vakna
þau síðan með laglínuna á vörunum
og halda uppi skemmtuninni með
eigin útfærslu af sigurlaginu við
misjafnar undirtektir. Enginn er
laus úr viðjum Eurovisjon fyrr en
botninum hefur verið náð í maí. Og
þá er spurning hvað og eða hvern
við tökum fyrir og skellum skuldinni á ef ófarirnar eru miklar. Það er
úr nokkru að velja svo sem ljótir
búningar, vond hárgreiðsla eða
smekklaus Evrópa.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Ég sá hana bara og
pæng! Ég fann þetta
mikla högg og allt í
einu streymdi blóð úr
eyrunum á mér!

Og út um neﬁð, já ástin hún
getur verið svo falleg!

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Mér tókst það!

Ég notaði
raddgreiningarforritið
til að skrifa bréf fyrir
mig!
Vel gert
pabbi!

Já, svo prentaði ég það út og
setti í umslag, rölti svo að næsta
póstkassa með afgangs frímerki
frá öllum jólakortunum sem við
sendum og póstlagði!

Ég er alveg
ótrúlega stoltur!
Ég er alveg
ótrúlega
pirraður!

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

Ást við
fyrstu sýn ...

N +JÎLTURAKKAR
Tístudýrið
mitt!

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

Tíst!

Tíst!

Tíst!
Tíst!Tíst! Tíst!
Tíst!
Tíst! Tíst!
Tíst!Tíst!
Tíst!
Tíst!
Tíst! Tíst!

Tíst!
Tíst!
Tíst!
Tíst!
Tíst! Tíst!
Tíst!
Tíst! Tíst! Tíst!
Tíst!
Tíst!

Skemmtun fyrir alla
fjölskylduna!

Tíst!
Tíst!

N "ARNAL¹N
Hlynur hér ...

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Hæ Hannes, varstu að fá
nýjan leikfangabíl?
Já ﬁnnst þér
hann ekki
hljóma ﬂott?
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Tónlist af amerískum ættum
Ingveldur Ýr Jónsdóttir mezzósópransöngkona og píanóleikarinn
Kurt Kopecky flytja aríur og sönglög af amerískum uppruna á
hádegistónleikum Íslensku óperunnar í dag. Á efnisskrá dagsins,
sem ber yfirskriftina „Andagift
frá Ameríku“, eru óperuaríur,
söngleikjalög og djasstónlist eftir
Stephen Sondheim, Kurt Weill,
Menotti og fleiri.
Ingveldur Ýr Jónsdóttir stundaði nám við Tónlistarskóla Vínarborgar og Manhattan School of
Music í New York. Að lokinni
mastersgráðu í söng starfaði hún
við óperuhús víða erlendis. Hún
hefur margsinnis komið fram með

3®.'+/.!. ).'6%,$52 µ2 *«.3$«44
)2 3YNGUR ¹ H¹DEGISTËNLEIKUM ¥SLENSKU

ËPERUNNAR
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Sinfóníuhljómsveit Íslands og
CAPUT-hópnum auk þess að
syngja inn á hljómdiska. Meðfram
starfi sínu sem óperusöngkona
hefur Ingveldur um árabil rekið

sitt eigið söngstúdíó og haldið
fjölda námskeiða fyrir söngáhugafólk á öllum aldri. Ingveldur Ýr
syngur um þessar mundir hlutverk hinnar skeggjuðu TyrkjaBöbu í uppsetningu Íslensku óperunnar á Flagara í framsókn eftir
Stravinsky og hefur hlotið góða
dóma fyrir frammistöðu sína.
Tónleikarnir standa yfir í um
fjörutíu mínútur og er tilvalið
fyrir þá sem starfa eða búa í miðbænum að taka sér örstutt frí frá
dagsins önnum og líta inn í Óperuna í hádeginu og hlýða á ljúfa
tóna. Veitingar verða boðnar til
sölu í anddyri hússins, bæði fyrir
og eftir tónleikana.
KHH

Laddi er í allra kvikinda líki
Hápunkturinn á frumsýningunni á
afmælishófi Þórhalls Sigurðssonar
– Laddi 6-tugur – var óneitanlega
þegar hann birtist loks í eigin persónu á sviðinu. Þá var kvöldið
hálfnað og meistarinn hafði komið
fram í allra sinna kvikinda líki og
farið á kostum, tekið nokkrar, nei
margar, gamlar lummur, við
gríðarleg fagnaðarlæti. Nú stóð
hann við hnéhátt púlt og sagði
nokkrar sögur sem voru meira í
ætt við uppistand en leikin atriði.
Skyndilega fór hann úr svörtum
jakkanum, beygði sig yfir púltið,
skellti á sig sólgleraugum og latexkollu og reis upp og var orðinn
Bubbi Morthens. Kassinn þaninn,
upphandleggirnir stæltari, maðurinn einfaldlega umbreyttist frammi
fyrir augum áhorfenda. Yfir brjóstið mitt stóð á hvítum bolnum
60.60.60.
Salurinn á frumsýningunni elskaði sinn mann og rétt er það: Laddi
er dæmalaust flinkur skemmtikraftur, skarpur á einkennum í
karakterum sem hann hefur skapað, þótt samkenni þeirra komi í ljós
þegar þeir mæta í langri runu. Allir
hafa mállega kæki og sinn talanda,
fas sem er sérstakt og ýkt upp með
hári, gleraugum, og réttum fötum.
Gamansemin er alltaf meinlaus og
beinist gjarna að persónunni
sjálfri, þá sjaldan fjarstaddar persónur eru nefndar dylst engum að
það er ekki gert af meinfýsni eða
spottþörf. Líklega er það einn af
mörgum lyklum að velgengni og
lýðhylli Ladda. Annar er að hann
stígur létt í klámvænginn án þess

,%)+,)34
,ADDI  TUGUR
EFTIR 'ÅSLA 2ÒNAR OG ,ADDA
,EIKSTJËRI "JÎRN ' "JÎRNSSON
(LJËMSVEITARSTJËRI (JÎRTUR (OWSER

((((
$AUÈUR MAÈUR GETUR HLEGIÈ EN
SÕNINGUNA M¾TTI STYTTA OG SKERPA
AÈEINS

að verða nokkru sinni sóðalega
grófur. það er yfir honum bjart
sakleysi, eins og allir þekkja. Sýningin í Borgarleikhúsinu er því
fjölskylduskemmtun.
Hjálparmenn Ladda eru fjögurra manna band, strákarnir hans
þrír, Halli bróðir hans, Steinn
Ármann og Eggert Þorleifsson í
einu atriði. Af þessum reynir mest
á bandið sem er prýðilegt en nokkuð háttstillt miðað við söng. Steinn
Ármann stendur sig þokkalega sem
straight-maður, sá sem spyr, hann
er mátulega hlutlaus og látlaus í
fasi. Eggert er stórkostlegur í sínu
litla atriði og Halli samur við sig, á
kostulegum mörkum þess að vera
atvinnumaður og amatör.

Sýningin er í lengra lagi og dettur aðeins niður skömmu fyrir lokaatriði. Hún ber þess nokkuð merki
að vera hugsuð sem skemmtun á
laugardagskvöldi. Það vantar í
hana fágun en líklega er það nokkuð sem Ladda þykir ekki skipta
máli: útlit. Hann er að sönnu
gríðarlega næmur fyrir sal áhorfenda, haldinn þessari náttúrulegu
guðsgjöf trúðsins að geta vakið
hlátur með smávægilegri hreyfingu, handarhreyfingu, halla á búk,
augntilliti. Það er náðargáfa og
lærist víst seint og enginn nema
hann hafi sótt miðin lengi og leikið
mikið á sviði.
Sýningin
teygist
semsagt.
Klippt atriði úr safni ríkissjónvarpsins voru snubbótt, endurtekningar á myndum komu fyrir og sá
partur ekki unninn af miklum
metnaði. Það læddist að manni sá
grunur að enn teldu menn sig
stadda á matsölustaðnum Broadway, á næsta bæ við Múlakaffi, og
þá væru ekki alveg sömu kröfur
gerðar og þyrfti í þessu húsi þar
sem menn eiga að vanda sig í
hverju verki. Vísast lítur stjórn
hússins svo á að á Ladda-sjói leyfist allt þótt hann standi sig víst með
prýði í einum þremur sviðsetningum LR um þessar mundir. Það væri
máski ráð að fá hann í svo sem eina
sýningu hjá Íslenska dansflokknum til þess að hann geri eitthvað
nýtt og áhorfendur heimsæki
flokkinn. Svo er bara að bóka Tónlistarhúsið fyrir 65 ára afmælið.
Hver tekur annars á móti bókunum
fyrir það?
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON
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BJARNI HAUKUR (HELLISBÚINN)
Í GLÆNÝRRI GAMANSÝNINGU
SALA Í FULLUM GANGI Á EFTIRFARANDI SÝNINGAR:
23/2 ÖRFÁ SÆTI LAUS, 24/2 UPPSELT,
25/2 ÖRFÁ SÆTI LAUS, 2/3 UPPSELT,
3/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, 4/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS,
7/3 LAUS SÆTI.
9/3, 10/3, 15/3, 17/3, 18/3, 22/3, 23/3, 24/3.
Allar sýningar hefjast kl. 20 nema 10/3 kl. 15.
ÓSÓTTAR PANTANIR SELDAR DAGLEGA!!
Miðasalan í Iðnó er opin 11.00 til 16:00 virka daga
og tveim tímum fyrir sýningu. Sími miðasölu er 562 9700.
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Britney rakaði sjálf af sér hárið
Poppprinsessan sköllótta Britney
Spears rakaði sjálf af sér hárið á
hárgreiðslustofu í Los Angeles
eftir að hárgreiðslukonan neitaði
að verða að ósk hennar. Er hárið
nú til sölu á uppboðssíðunni Ebay
fyrir tæpar 72 milljónir króna.
„Ég reyndi að telja henni hughvarf. Ég spurði: Ertu viss um að
þér líði ekki bara eitthvað illa í
dag og verðir á annarri skoðun á
morgun? Hvers vegna bíðurðu
ekki aðeins með þetta?“ sagði
Esther Tognozzi, eigandi hárgreiðslustofunnar í viðtali við
CNN. „Þá sagði hún: Nei, ég vil
pottþétt raka hárið af núna. Það
næsta sem ég sá var að hún greip
rakvélina, fór baka til og rakaði
hárið af sjálf.“

Eftir þetta ók Britney til húðflúrara þar sem hún fékk sér tvö
húðflúr. Fyrst lét hún setja rauðar
varir á úlnlið sinn og síðan hvítan
og bleikan kross á mjöðmina.
Erlendir fjölmiðlar telja að
Britney eigi við mikil vandamál að
stríða og þurfi augljóslega á sálfræðiaðstoð að halda. Hún er sögð
ramba á barmi taugaáfalls af ótta
við að missa forræði sitt yfir sonum
sínum tveimur til fyrrverandi
eiginmanns síns, Kevin Federline.
Lögfræðingar Federline hafa
útmálað Britney sem óhæfa
móður sem eigi við drykkjuvandamál að stríða.
Britney skráði sig í meðferð
síðastliðinn fimmtudag eftir fjögurra daga fyllirí í New York.

3+®,,«44 "RITNEY 3PEARS

ER ORÈIN SKÎLLËTT EFTIR AÈ
HÒN RAKAÈI SJ¹LF AF SÁR
H¹RIÈ ¹ H¹RGREIÈSLUSTOFU
&2¡44!",!¨)¨!0

Innan við sólarhring síðar sneri
hún aftur heim til Kaliforníu og
hitti syni sína áður en hún rakaði
af sér hárið og lét húðflúra sig. Að

því loknu sást til Britney með
svarta hárkollu á læknasetri í
Beverly Hills þar sem hún ræddi
við starfsfólk í afviknu herbergi.

Úr meðferð
á djammið
Lindsay
Lohan
var ekki lengi að
skella
sér
á
djammið eftir að
hafa verið í meðferð, hún var
komin á galeiðuna
kvöldið áður en
meðferðinni lauk. !&452 
Lindsay
var $*!--)¨
útskrifuð á föstu- ,INDSAY ,OHAN
VAR KOMIN ¹
dag eftir 30 daga
DJAMMIÈ ¹ÈUR EN
dvöl á meðferðar- MEÈFERÈ HENNAR
heimilinu
en LAUK FORMLEGA
kvöldið áður sást
&2¡44!",!¨)¨'%449
til hennar á næturklúbbnum Teddy‘s í LA. Lindsay
skellti sér aftur á djammið á föstudagskvöldinu. Þá fór hún á
skemmtistaðinn Les Deux þar sem
meðal annars sást til hennar á
spjalli við Justin Timberlake.

*534). /' $)!: (ITTUST ¹ HËTELI ÖR¹TT
FYRIR AÈ VERA H¾TT SAMAN

Hittust á
hóteli
Parið fyrrverandi Justin Timberlake og Cameron Diaz hittist í
laumi á hóteli fyrir skömmu, þrátt
fyrir að hafa nýverið hætt saman
eftir þriggja ára samband.
Justin var staddur á hótelinu
ásamt leikstjóranum Martin Scorsese og nokkrum öðrum þegar
hann steig upp frá borði og ræddi
við konu sem stóð baka til. Sjónarvottar segja að þarna hafi Diaz
verið mætt og fór hún með Justin
út af hótelinu nokkru síðar.

Cage á toppinn
Hasarmyndin
Ghost
Rider
með
Nicolas
Cage í aðalhlutverki fór beint
á toppinn á
bandaríska
aðsóknarlistanum sína fyrstu
viku á lista.
'(/34 2)$%2
Þrátt fyrir að
.ICOLAS #AGE FER
hafi
MEÈ AÈALHLUTVERKIÈ myndin
fengið misjafna
Å 'HOST 2IDER
dóma var þetta
aðsóknarmesta opnunarmynd ársins í Bandaríkjunum til þessa. Í
myndinni leikur Cage mótorhjólakappa sem býr yfir ofurmannlegum hæfileikum. Í öðru sæti lenti
ævintýramyndin Bridge to Terabithia og í því þriðja varð Norbit
með Eddie Murphy í aðalhlutverki.
Í fjórða og fimmta sæti voru rómantísku gamanmyndirnar Music
and Lyrics og Daddy´s Little Girls.

(ALLGRÅMUR (ELGASON R¾ÈIR VIÈ (JÎRT (OWSER MATARGAGNRÕNANDA OG !UÈI (ÒNFJÎRÈ

+ODAK AUGNABLIK (ALLGRÅMS
Hallgrímur Helgason opnaði myndlistarsýninguna The Kodak Moments í Galleríi Turpentine á föstudag. Margt góðra gesta samgladdist Hallgrími en sýningin samanstendur af svarthvítum grafíkverkum sem unnin voru á árunum 2004-2007. Öll fjalla þau um lífið innan
veggja heimilisins; sambönd og sambúðir, foreldra, börn og barning kynja.
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INNI 0OISON MUN LEITA AÈ EIGINKONU Å
NÕJUM RAUNVERULEIKAÖ¾TTI
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

Leitar að
ástinni

-ARÅA .ORDAL -ARGRÁT 3CHRAM OG
3ËLVEIG 4HEËDËRSDËTTIR FÎGNUÈI
MEÈ (ALLGRÅMI ¹ FÎSTUDAG

(ANNA (LÅF 3ARA -ARÅA OG (J¹LMAR "LÎNDAL LÁTU SIG EKKI
VANTA Å 'ALLERÅ 4URPENTINE

!NDRI 3N¾R -AGNASON M¾TTI
¹SAMT DËTTUR SINNI %LÅNU &REYJU
(ÁR ERU ÖAU ¹ TALI VIÈ (ANS +RISTJ
¹N RNASON

Rokkarinn Bret Michaels úr hljómsveitinni Poison verður í aðalhlutverki í eigin raunveruleikaþætti á
sjónvarpsstöðinni VH1. Í þætti
sínum mun Michaels leita að ástinni og mun þessi snilld kallast
Rock of Love with Bret Michaels.
Rokkarinn mun koma sér fyrir með
fjölda fagurra kvenna á heimili
sínu í Los Angeles og munu stúlkurnar þurfa að gangast undir
ýmsar prófraunir í keppni sinni
um hylli hans.

¶2)¨*5$!'52  FEBRÒAR 

Rómantísk
helgi
Owen Wilson flaug til Ástralíu á
Valentínusardaginn þar sem hann
kom Kate Hudson á óvart. Leikararnir kunnu, sem halda því fram
að þau séu ekki par, eyddu svo
helginni saman á glæsihóteli.
Skötuhjúin sáust saman í hjólreiðatúr um helgina auk þess sem
þau fóru á forsýningu á nýjustu
mynd Kate, Fool‘s Gold. „Þau
leiddust og virtust mjög ánægð
þar til þau uppgötvuðu að ljósmyndari var að fylgjast með
þeim,“ sagði heimildarmaður
Daily Telegraph í Ástralíu. Hermt
er að Wilson hafi hrint ljósmyndara frá þeim þegar þau komu út úr
kvikmyndahúsi.

Hia]gZ^c]ccjc[g{K>DA>CD
CÅ_jc\]_{AnhiVYcBVgXd

39,6%34%2 34!,,/.% 3TALLONE G¾TI ¹TT

K¾RU YFIR HÎFÈI SÁR

Lyfjaleit hjá
Stallone
Tollverðir í Ástralíu leituðu að
ólöglegum lyfjum á hótelherbergi
og í einkaþotu leikarans Sylvesters Stallone í gær.
Síðastliðinn föstudag fundust
ólögleg lyf í fórum fylgdarliðs
Stallones er hann mætti til Ástralíu til að kynna nýjustu mynd sína,
Rocky Balboa.
Yfirvöld eiga enn eftir að
ákveða hvort Stallone eða einhver
úr fyldgarliði hans verður ákærður. Stallone fékk að yfirgefa
Ástralíu eftir að kynningarferðinni lauk.
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Opið virka daga: 10-18 og laugardaga: 11-16

Reykjavík: Mörkin 4, sími: 533 3500

Akureyri: Hofsbót 4, sími: 462 3504

Egilsstaðir: Miðvangur 1, sími: 471 2954

www.icelandexpress.is/afangastadir

Brandenborgarhliðið, Bach,
Champs-Elysées, vindsængur,
kengúrur, götóttur ostur,
reiðhjólabrautir, kjötbollur
og kóngafólk, Piña Colada...
Evrópa býður upp á margt skrítið og skemmtilegt og Iceland Express
færir þig í fjörið. Næsta sumar verða áfangastaðirnir orðnir 13 og því
um að gera að skipuleggja draumafríið til Evrópu sem fyrst.
Þú bókar og finnur nánari upplýsingar um áfangastaðina á
www.icelandexpress.is
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ÓSKARSVERÐLAUNA

TILNEFNING

HEIMSFRUMSÝNING
SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

SÍMI 564 0000
GHOST RIDER
kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS
kl. 5.30, 8 og 10.30
NOTES ON A SCANDAL
kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS
kl. 5.30, 8 og 10.30
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL kl. 4 og 4.45 STUTTMYND / ÓTEXTUÐ
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 og 4.45 STUTTMYND
ROCKY BALBOA
kl. 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL
kl. 3.40
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 5.40
KÖLD SLÓÐ
kl. 5.45 B.I. 12 ÁRA

Ray Liotta
ákærður
Leikarinn Ray Liotta hefur
verið ákærður fyrir að hafa
ekið undir áhrifum áfengis
eftir að hann klessti bíl sínum á
tvo kyrrstæða bíla í Los Angeles.
Liotta,
sem er 52
ára, borgaði lausnargjald
sitt
en
þarf
að
mæta
fyrir rétti
í
næsta
mánuði.
Liotta
2!9 ,)/44! ,EIKARINN
hefur leik2AY ,IOTTA HEFUR VERIÈ
ið í mynd¹K¾RÈUR FYRIR AÈ AKA
um á borð
UNDIR ¹HRIFUM
við Goodfellas og
Field of Dreams auk þess sem
hann fékk Emmy-verðlaunin
fyrir gestahlutverk í sjónvarpsþættinum ER. Nýjasta
mynd hans nefnist Smokin´
Aces þar sem hann leikur á
móti Ben Affleck, Andy Garcia
og Aliciu Keys.

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
NOTES ON A SCANDAL
PAN´S LABYRINTH
LITTLE CHILDREN
LITTLE MISS SUNSHINE
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL

kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 5.45 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12 ÁRA

GHOST RIDER
THE PURSUIT OF HAPPYNESS
DREAMGIRLS

kl. 5.40, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10.20
kl. 5.40

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Vopnaðir útlifaðir unglingar
Forréttindapakk í Los Angeles,
vopnað marghleypum og grasi og
of stóru egói, kemur sér í klandur í
myndinni Alpha Dog. Leikstjórinn
Nick Cassavetes byggir mynd sína
á sannsögulegum atburðum og ævi
smákrimmans Jesse James sem
var á sínum tíma yngsti gangsterinn á óskalista FBI.
Í myndinni heitir hann Johnny
Truelove (Emile Hirsch) en deilur
hans við snaróðan dópista og sérlegan kúnna, Jake Mazursky (Ben
Foster) verða til þess að Truelove
rænir yngri Mazursky-bróðurnum
Zack (Anton Yelchin). Þetta „sakleysislega“ mannrán fer heldur
betur úr böndunum og partíið
endar illa. Myndin hefur nokkuð
augljósan boðskap í andófi sínu
gegn trylltri unglingamenningu
Bandaríkjanna, það borgar sig ekki
að byrja að selja dóp og ógna öðrum
með skammbyssum og það kemur
að því að pabbinn getur ekki bjargað þér.
Alpha Dog er vel leikin mynd en
full af klisjum. Meginhluti myndarinnar er eitt stórt unglingapartí
þar sem yngri Mazursky-bróðirinn
fær gelgjulega eldskírn í fylgd
hins umhyggjusama Frankie (Justin Timberlake). Val leikstjórans að
gera sem mest úr þeirra vináttu-

sambandi er skiljanlegt, þeir eru
einu persónurnar sem maður hefur
einhverja samúð með. Hinir
dúddarnir eru yfirborðskenndir og
heimskulegir buxnaskjónar sem
halda að þeir séu harðir naglar.
Stórstjörnurnar sem eiga að lyfta
þessari mynd upp virðingarlistann,
Bruce Willis og Sharon Stone, gera
lítið fyrir mig enda eru þau í afbökuðum hlutverkum. Willis er sýndur
sem bólugrafinn ósannfærandi
Guðföðurtýpa og Stone er svo sett í
fitubúning sem eyðileggur síðan
alla hennar frammistöðu.
Yfirbragð
myndarinnar
er
nokkuð vel úthugsað og mörg skotin skemmtilega unnin. Þetta er
sveitt og rykug mynd af sjúskuðu
glanslífi með hressilegri músík í
bakgrunni. Hasarinn er bundinn
við angistarfullt tilfinningalíf persónanna en fegin er ég að leikstjórinn missti sig ekki í bílaeltingaleiki
eða einvígi. Samtölin eru þó leiðingjörn til lengdar – annað hvert
orð er ýmist „fuck“ eða „shit“ sem
þýðist illa, reyndar er alltaf eitthvað svo kauðst að lesa þýðingar á
slíkum blótsyrðum enda eru þau
sjaldnast jafn svaðaleg og á frummálinu. Cassavetes nær í það
minnsta að mjólka þessar aðstæður vel, hann spilar bæði á húmor-
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inn, sakleysið, hormónana og
tengslaleysið sem þessir útúrdópuðu ungmenni þjást af svo úr verður nokkuð eftirminnileg svipmynd
af annarlegri menningu sem fæsta
langar að kynna sér betur.
Í lok myndarinnar eru örlög
þessa ógæfufólks afhjúpuð á hefðbundinn hátt með skýringartexta –
sem reyndar er gjörsamlega ólæsilegur vegna þess að íslenska
textanum er varpað beint ofan á
hann.
+RISTRÒN (EIÈA (AUKSDËTTIR

Plata um
Kaliforníu

Vangaveltur eru uppi um að næsta
plata bandaríska tónlistarmannsins Sufjan Stevens muni fjalla um
Kaliforníu. Sufjan hefur lýst því
yfir að hann ætli að semja plötu
um öll fimmtíu ríki Bandaríkjanna. Þegar hefur hann gefið út
plöturnar Michigan, sem kom út
2003, og Illinois sem kom út tveimur árum síðar.
Hingað til hefur verið orðrómur uppi um að næsta plata Sufjan
verði annaðhvort um Oregon,
Rhode Island eða Minnesota, en
svo virðist sem hann hafi ekki
verið á rökum reistur.
Sufjan, sem hélt tónleika hér á
landi í fyrra, spilar næst á plötu til
heiðurs Joni Mitchell sem kemur
út í vor. Björk Guðmundsdóttir
syngur einnig á plötunni.

Dvergvaxinn töffari

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Lady Sovereign heitir réttu nafni
Louise Harman og ólst upp í
alræmdu fátækrahverfi í NorðurLondon. Hún vakti fyrst athygli
þegar hún setti efni með sér inn á
aðdáendasíðu bresku rappsveitarinnar So Solid Crew. Hún var þá 14
ára. Hún átti lag á Grime-safnplötunni Run The Road sem kom út árið
2005, en Grime-tónlistin er sambland af garage-danstónlist og
rappi og hefur verið áberandi í
London síðustu ár.
Lady Sovereign hitti Jay-Z í
samkvæmi árið 2005. Hann bað
hana að spinna upp rímur á staðnum sem hún gerði með stæl og í
framhaldinu bauð hann henni
samning við Def Jam-útgáfuna.
Public Warning er hennar fyrsta
plata í fullri lengd. Hún er sambland af gömlu smáskífulögunum
hennar og nýju efni. Hún kom út í
Bandaríkjunum í fyrra, en er
nýkomin út í Evrópu.
Lady Sovereign er bæði töffari
og húmoristi. Hún hefur gott flæði
og mjög áberandi enskan framburð
og textarnir hennar eru fullir af
skemmtilegum hversdagsævintýrum. Hún hefur húmor fyrir sjálfri
sér og talar mikið um það hvað hún
sé smávaxin. Í laginu Love Me Or
Hate Me segist hún vera „Officially the biggest midget in the game“
og fyrsta EP-platan hennar hét
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„Vertically Challenged“. Það er
margt flott í tónlistinni, taktarnir
eru bæði ferskir, einfaldir og fönkí.
Það eru nokkur frábær lög hér, –
þar á meðal 9 to 5, Random, Public
Warning, Love Me or Hate Me og
Hoodie. Lögin eru samt misjöfn að
gæðum og það dregur heildina
niður.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

Clint eastwood leikstýrir meistaraverkinu letters
from iwo Jima sem var m.a. tekinn upp á Íslandi.

HEIMSFRUMSÝNING
í kringlunni FRÍTT kl. 12 og 350 kr.- kl. 14:30
ÖSKUDAGSBÍÓ á öskudag
hversu langt ertu tilbÚin aÐ ganga

til aÐ hylja glÆp

ÞIÐ VITIÐ
GOLDE GLOBE

HVER HANN
ER...

BESTA ERLENDA MYNDIN

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ
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Sýnd í Háskólabíói

TILNEFNINGAR TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA

Sýnd í Háskólabíói

Sýnd í SAMbíóunum kringlunni
ER ÞETTA ... NÆSTI

5
TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

FORSETI ?

Háskólabíó

7

HANNIBAL RISING VIP

kl. 5:40 - 8 - 10:30

ALPHA DOG

kl. 8 - 10:30

PERFUME
MAN OF THE YEAR

BLOOD DIAMOND

kl. 6 - 9

B.i.16

PERFUME

kl. 6 - 9

B.i.12

BABEL

kl. 9:30

B.i.16

DREAMGIRLS

kl. 6 - 9

B.i.7

FORELDRAR

kl. 7:50

STRANGER THAN ...

kl. 5:50

TIL ÓSKARS

/ ÁLFABAKKA
kl. 5:40 - 8 - 10:30

B.i.16

TILNEFNINGAR

Ævintýraleg spenna og hasar

HANNIBAL RISING

LETTERS FROM IWO JIMA kl. 6 - 9

/ KRINGLUNNI

/ KEFLAVÍK

/ AKUREYRI

B.i.12

ALPHA DOG

kl. 8

B.i. 16

HANNIBAL RISING

kl 8 - 10

B.i.16

kl. 5:40 - 8 - 10:30

B.i.16

ROCKY BALBOA

kl. 8 - 10:20

B.i. 12

PERFUME

kl 10

B.i.16

kl. 8 - 10:30

B.i.16

BLOOD DIAMOND

kl. 10:20

B.i. 16

MAN OF THE YEAR

kl 6 - 8

B.i.7

VEFURINN HEN... M/- Ísl tal

kl. 6

Leyfð

BLOOD DIAMOND

kl. 5 - 8 - 10:40

B.i.16

GHOST RIDER

kl. 5:40 - 8 - 10:30

BABEL

kl. 8

B.i.16

HANNIBAL RISING

B.i.16

FORELDRAR

kl. 6

Leyfð

ALPHA DOG

kl. 5 - 8 - 10:40

B.i.12

VEFURINN HEN... M/- Ísl tal

kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

CHARLOTTE´S WEB Ensk tal kl. 5:50

kl. 10:30

B.i.7

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 3:40

Leyfð

B.i.16

Leyfð

Leyfð

DIGITAL

Skráðu þig á

SAMbio.is

Helgi trúbador snýr aftur
Helgi, persónulegi trúbadorinn, er í aðalhlutverki í
nýjum auglýsingum fyrir
Lengjuna sem verða frumsýndar í sjónvarpinu í
kvöld.
Í auglýsingunum, sem eru um
fimmtán talsins, syngur Helgi á
sinn angurværa og hreinskilna
hátt um þekkt nöfn úr knattspyrnuheiminum á borð við Rio
Ferdinand og Eggert Magnússon.
Sigurjón Kjartansson gerði
Helga ódauðlegan í gamanþáttunum Fóstbræðrum og eiga vafalaust margir eftir að taka honum
fagnandi þegar hann mætir aftur
á skjáinn. „Þetta er verkefni sem
var leitað með til mín og er að
mínu mati afskaplega vel heppnað,“ segir Sigurjón, sem hefur
m.a. farið á kostum í auglýsingum
fyrir Homeblest og Tal.
Sigurjón segist fylgjast vel
með fótbolta í gegnum syni sína
sem séu mjög áhugasamir. „Ég fór
til dæmis á leik Barcelona og Real
Madrid í fyrra, áður en Eiður kom.
Það var helvíti skemmtilegt og ég

„Þetta er einfaldlega
góð spennusaga.
Ekki missa af henni.“
HGG/Rás 2
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AUGLÕSINGUM

hef miklu meiri mætur á spænska
boltanum en þeim enska,“ segir
hann. „Spænski boltinn er svo
miklu flottari bolti og miklu meira
töff heldur en hjá þessum húlígönum í Bretlandi sem gera ekki

annað en að drekka bjór og baula.
Þarna á Spáni fara fjölskyldur
saman á völlinn, ekki þessir gúbbar, þar sem gamlir og ungir sameinast í stuði.“

Sýnd í Smárabíói og Regnboganum
20% afsláttur ef greitt er með korti frá Kaupþingi

FREYR FRETTABLADIDIS

SPRENGIDAGSMÁLTÍÐIN
'%)2 /' '5,! ,)--!.

'L¾SIBIFREIÈIN HEFUR VERIÈ
SELD FYRIR TUTTUGU OG FIMM
MILLJËNIR

Geiri selur gulu
glæsibifreiðina
„Hún var í hálfan mánuð á sölu,
svo kom tilboð upp á tuttugu og
fimm milljónir og ég ákvað að
selja hana,“ segir Ásgeir Davíðsson, betur þekktur sem Geiri á
Goldfinger.
Eins og greint var frá í Fréttablaðinu fyrir nokkru var gula
Hummer-glæsibifreiðin sett á sölu
og vakti það mikla athygli enda
hefur bíllinn notið fádæma vinsælda. Hann komst í fréttirnar
þegar fermingarbörn vildu leigja
hann til að skutla sér í veislurnar
en góðborgurum landsins fannst
það hins vegar ekki hæfa slíkum
sómadegi. Framhaldsskólanemar
hafa hins vegar gjarnan nýtt sér

þessa þjónustu til að fá skutl á
skólaböll og má reikna með að
þarna hafi nýir eigendur komist í
feitt.
Ásgeir var staddur í einkaerindum í Prag og undi glaður við
sitt. Var með tveimur vinum sínum
að skoða glerverksmiðju og njóta
lífsins. „Sá sem keypti bílinn er
hins vegar búinn að selja hann
aftur. Og sá kaupandi getur hrósað
happi yfir því enda fæst ekki aftur
leyfi fyrir svona glæsibifreið og
gula limman verður því sú eina
sinnar tegundar á landinu,“ segir
Geiri. „Ég sjálfur bara rétt náði að
koma honum inn í landið,“ bætir
hann við og hlær.
FGG

ER KLÁR Á INNAN VIÐ 5 MÍNÚTUM!
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 3INISA 6ALDIMAR +EKIC Å 6ÅKING
¶RËTTARAR HAFA TEKIÈ TILBOÈI 6ÅKINGA Å 3INISA 6ALDIMAR +EKIC
OG HEFUR FRAMHERJINN SKRIFAÈ UNDIR EINS ¹RS SAMNING VIÈ
6ÅKING +EKIC STOPPAÈI STUTT VIÈ HJ¹ ¶RËTTI EN HANN VAR
KEYPTUR TIL LIÈSINS SÅÈASTA SUMAR FYRIR H¹A FJ¹RH¾È AÈ ÖVÅ
TALIÈ VAR OG LÅKLEGT AÈ ¶RËTTUR HAFI HREINLEGA EKKI HAFT EFNI
¹ AÈ HALDA SVO DÕRUM LEIKMANNI Å  DEILDINNI ¶VÅ HAFI
VERIÈ ERFITT AÈ SEGJA NEI VIÈ TILBOÈI
6ÅKINGA ¶AÈ VERÈUR SPENNANDI AÈ
FYLGJAST MEÈ +EKIC Å 6ÅKINNI N¾STA
SUMAR EN HANN KANN ENN AÈ
SPILA FËTBOLTA ÖË SVO HANN N¹LGIST
FERTUGSALDURINN ËÈFLUGA

SPORT FRETTABLADIDIS
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Verður maður ekki að styrkja HSÍ?
¶AÈ GUSTAR Å KRINGUM (LYN 3IGMARSSON FORMANN HANDKNATTLEIKS
DEILDAR ¥"6 ÖESSA DAGANA EINS OG SVO OFT ¹ÈUR (ANDKNATTLEIKSDEILD
¥"6 FÁKK FYRIR SÅÈUSTU HELGI  ÖÒSUND KRËNA SEKT VEGNA HEGÈUNAR
(LYNS Å KVENNALEIK ¥"6 OG &RAM Å %YJUM ¶ETTA ER H¾STA MÎGULEGA
SEKT SEM GEFIN ER Å HANDBOLTANUM EN UPPH¾ÈIN VAR H¾KKUÈ
FYRIR TÅMABILIÈ (LYNUR ER ÖVÅ ÖESS VAFASAMA HEIÈURS AÈNJËTANDI
AÈ VERA FYRSTI EINSTAKLINGURINN SEM F¾R  ÖÒSUND KRËNA
SEKT FR¹ AGANEFND (3¥
4IL AÈ B¾TA GR¹U OFAN ¹ SVART Ö¹ VAR (LYNUR AÈ AFPL¹NA TVEGGJA
LEIKJA BANN Å LEIK ¥"6 OG &RAM OG ÖAÈ VAR HEGÈUN HANS ¹
¹HORFENDAPÎLLUNUM SEM ORSAKAÈI SEKTINA EN AÈ SÎGN
SJËNARVOTTA STËÈ (LYNUR VIÈ ENDALÅNU VALLARINS OG JËS ÒR
SK¹LUM REIÈI SINNAR VIÈ DËMARA LEIKSINS EN ÖESS M¹ GETA
AÈ ¥"6 TAPAÈI HONUM
b6ERÈUR MAÈUR EKKI AÈ STYRKJA (3¥ ¶EIR NOTA KANNSKI
PENINGANA TIL ÖESS AÈ ÖJ¹LFA OG FR¾ÈA DËMARANA m SAGÈI
(LYNUR LÁTTUR Å LUND VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R EN ÖETTA ER
ÎNNUR SEKTIN SEM HANN F¾R Å VETUR EN HIN HLJËÈAÈI UPP ¹

 ÖÒSUND KRËNUR
b-AÈUR F¾R ALDREI AÈ VERJA SIG -AÈUR ER BARA D¾MDUR ¡G SKIL EKKI
AF HVERJU ÁG ER AÈ F¹ ÖESSAR SEKTIR OG BÎNN NÒNA ¡G HEF ALLTAF HAGAÈ
MÁR SVONA m SAGÈI (LYNUR SEM ÖVERTEKUR FYRIR AÈ VERA GRËFARI Å HEGÈ
UN SINNI Å ¹R ÖAR SEM GENGI ¥"6 SÁ EKKI EINS GOTT OG OFT ¹ÈUR
b¡G SPYR HVORT ÁG NJËTI EKKI SÎMU RÁTTINDA OG AÈRIR Å HREYFING
UNNI ¡G HEF SÁÈ ÕMISLEGT GERAST BARA Å VETUR SEM DRË ENGAN
DILK ¹ EFTIR SÁR m SAGÈI (LYNUR HUNDFÒLL EN HANN SEGIST SPYRJA SIG
AÈ ÖVÅ HVORT HANN SÁ LAGÈUR Å EINELTI AF DËMURUM
b&RËÈIR MENN SEGJA AÈ ÖAÈ SÁU FLEIRI EN ÁG SEM L¹TA Å SÁR
HEYRA ¹ LEIKJUM EN ÁG HEF EKKI HEYRT AF AFSKIPTUM Å
ÖEIRRA GARÈ m SAGÈI (LYNUR EN MEGA HANDBOLTAUNNEND
UR BÒAST VIÈ FLEIRI SEKTUM OG BÎNNUM ÖAR SEM SPENN
AN N¾R FLJËTLEGA H¹MARKI Å BOLTANUM b.EI ÁG FER BARA
AÈ L¹TA (3¥ SJ¹ UM ÖETTA 3VO FER ÖETTA D¾MI AÈ H¾TTA
HÁR 6IÈ TÎKUM EKKI Ö¹TT Å ÖESSARI VITLEYSU 5MHVERFIÈ
SEM OKKUR ER SKAPAÈ ER HREINLEGA EKKI BOÈLEGT OG
MENN VIRÈAST VILJA BREYTA ÖESSU MËTI Å 2EYKJAVÅKURMËTm

4ËK ÖRJ¹ M¹NUÈI AÈ F¹ LEIK Å EFSTU DEILD
Staðan í dómaramálum í handboltanum á Íslandi er mjög alvarleg að margra mati. Það tók handknattleiksdómarann Gunnar Jarl Jónsson aðeins þrjá mánuði að fá leik í DHL-deild karla. Formaður dómaranefndar HSÍ segir dómara ekki vilja dæma í efstu deildum vegna neikvæðs viðhorfs til dómara.
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ÍS-sigur í endurkomu Öldu
+®2&5"/,4) ÍS vann 12 stiga sigur

á Hamri, 71-59, í Iceland Expressdeild kvenna í gær. Casey Rost
skoraði 15 stig fyrir ÍS áður en
hún fór útaf meidd, Svandís
Sigurðardóttir skoraði 10 stig og
Lovísa Guðmundsdóttir var með 9
stig og 7 stoðsendingar. Hjá
Hamri var Anne Flesland með 19
stig þar af 13 þeirra af vítalínunni
og Latreece Bagley skoraði 17
stig og tók 12 fráköst. Alda Leif
Jónsdóttir lék sinn fyrsta leik
eftir barnsburð og skoraði 8 stig á
6 mínútum.
ËËJ

(!.$"/,4) Staðan í dómaramálum
á Íslandi er ekki góð og svo slæm
er staðan að stefnir í óefni ef ekki
verður gripið til einhverra
aðgerða. Gott dæmi um stöðuna í
dómaramálum á Íslandi er saga
Gunnars Jarls Jónssonar. Gunnar
leikur með 1. deildarliði Leiknis í
knattspyrnunni og dæmir fyrir
KSÍ.
Hann lét tilleiðast að mæta á
fund hjá handboltadómurum í
september
síðastliðnum.
Þar
þreytti hann skriflegt próf sem
gerði það að verkum að hann gat
byrjað að dæma handboltaleiki. Í
kjölfarið byrjaði Gunnar að dæma
leiki í yngri flokkum en fór síðan á
fullt í dómgæslunni í nóvember.
Hann fékk fljótlega leiki í 1.
deild karla og síðan í kjölfarið
leiki í DHL-deild kvenna. Um síðustu helgi var Gunnar Jarl síðan
bókaður á leik Akureyrar og
Stjörnunnar í DHL-deild karla
ásamt félaga sínum Herði Aðalsteinssyni en Gunnar gat reyndar
ekki dæmt vegna veikinda. Þá var
Gunnar búinn að dæma af einhverri alvöru í rétt rúma þrjá
mánuði. Það er sá tími sem tekur
að verða úrvalsdeildardómari á
Íslandi í dag.
„Ástandið í dómaramálunum
segir mikið um ástandið í hand-
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boltanum hér heima í dag, því
miður,“ sagði Gunnar Jarl við
Fréttablaðið í gær. „Það fæst
greinilega ekki fólk til að dæma í
dag og ég ætlaði aldrei að fara að
dæma handbolta. Ég komst í gegnum skriflega prófið og svo var
þrekprófið ekki heldur erfitt. Ég
var í frekar litlu formi þegar ég
þreytti það en hefði getað labbað
síðasta hringinn en samt náð prófinu. Það var mjög auðvelt að ná
þessu prófi.“

Guðmundur Kr. Erlendsson.
formaður dómaranefndar HSÍ,
segir að þetta sé ekki í fyrsta
skipti sem dómari klífur metorðastigann svo hratt og hefur ekki
áhyggjur af stöðu dómaramála.
„Þetta dómarapar er mjög gott
og þess vegna hefur uppgangur
Gunnars verið svona hraður. Það
eru mörg fordæmi fyrir þessu og
ekkert athugavert við þetta. Við
erum annars með fjórtán pör á
okkar snærum sem dæma í meist-

araflokki og það eru 4-6 pör sem
dæma í efstu deild,“ sagði Guðmundur en íslensk dómgæsla
missti mikið þegar Stefán Arnaldsson og Gunnar Viðarsson
hættu að dæma. „Ég er búinn að
vera í eftirliti erlendis og ég verð
að segja að okkar pör eru ekkert
síðri en mörg erlendu paranna þó
við eigum ekki enn eins gott par
og Stefán og Gunnar.“
Guðmundur segir dómaranefndina vera reglulega með námskeið sem mættu vera betur mönnuð en þó hefðu 48 einstaklingar
útskrifast á síðasta ári. Vandamálið væri samt að dómararnir skiluðu sér ekki í efstu deildirnar af
ýmsum ástæðum.
„Ég held að það sé fyrst og
fremst umhverfið sem menn vilja
ekki vinna við. Það er neikvæðni í
garð stéttarinnar, enginn hvati og
frekar niðurrif. Það má kenna
ýmsum um að staðan er svona.
Þessi neikvæðni í garð dómara
þekkist ekki erlendis. Við höfum
verið að berjast gegn þessu viðhorfi lengi með litlum árangri.
Stundum held ég að fólk komi á
völlinn eingöngu til að öskra á
dómarann en ekki styðja sitt lið.
Svo fá dómarar ekki alltaf frið til
að stunda sína vinnu vegna áreitis
frá þjálfurum. Áhorf gæti dottið
niður af þessum sökum þar sem
foreldrar vilja ekki að börnin sín
heyri orðaforðann sem kemur úr
stúkunni í garð dómara,“ sagði
Guðmundur.
HENRY FRETTABLADIDIS

¶ORSTEINN )NGVARSSON SETT NÕTT ¥SLANDSMET UNGLINGA ¹ -¥ Å FJÎLÖRAUT

Íslandsmeistari í fyrstu þrautinni
&2*,3!2 Þorsteinn Ingvarsson, 18
ára strákur úr HSÞ, varð Íslandsmeistari í sjöþraut um helgina og
það í sinni fyrstu fjölþrautarkeppni.
Þorsteinn fékk 5295 stig fyrir greinarnar sjö og hafði betur eftir hörku
keppni við Fjölnismanninn Svein
Elías Elíasson. Í lokin munaði aðeins
30 stigum en báðir fóru þeir yfir
5000 stiga múrinn í fyrsta sinn og
settu einnig báðir Íslandsmet. Þorsteinn bætti unglingamet 19 til 20
ára en Sveinn Elías fékk 5265 stig
og bætti eigið Íslandsmet í drengjaflokki um 355 stig.
„Það var alltaf stefnan að fara
yfir fimm þúsund stigin en ég
hafði aldrei keppt í þraut áður
þannig að ég vissi ekki alveg
hvernig þetta kæmi út hjá mér. Ég
vissi samt að ég gæti farið yfir
fimm þúsund stigin ef allt gengi
upp,“ sagði Þorsteinn.
„Ég held samt að fæstir hafi
búist við því að ég myndi taka
þetta,“ segir Þorsteinn sem segir
að bætingin í stangarstökkinu hafi
lagt grunninn að sigrinum. „Það
gengu allar greinarnar mjög vel
en ég hefði viljað fá fleiri stig úr
langstökkinu. Ég bætti mig í stangarstökki og hljóp 1.000 metra
hlaup í fyrsta skipti.“ Þorsteinn
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SON ÒR (3¶ SLË Å GEGN UM
HELGINA
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segir tímann sem keppnin tekur
hafa reynt á sálarlífið. „Ég var
búinn að heyra að þetta væri mjög
erfitt en það erfiðasta sem mér
fannst við fjölþrautina var að
glíma við spennuna stanslaust í
tvo sólarhringa. Það var ekkert
mál að stökkva þrjú stökk eða
kasta þrisvar,“ segir Þorsteinn.
Samkvæmt nýjasta afrekslista
sem völ er á þá er árangur Þorsteins um helgina sá þriðji besti í

heiminum hjá strákum fæddum
1988 eða síðar. Þorsteinn býst ekki
við að keppa aftur í þraut fyrr en
hann reynir sig í tugþrautinni í
sumar.
„Þar eru enn þá fleiri greinar
sem ég á eftir að prófa og læra,“
segir Þorsteinn í léttum tón. „Ég
ætla að prófa tugþrautina í sumar
og hugsanlega stefni ég á hana í
framtíðinni,“ segir Þorsteinn að
lokum.
ËËJ
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Stórleikur kvöldsins er á Bernabeu
&«4"/,4) Sextán liða úrslit meist-

"%3452 ¥ !..!¨ 3).. +OBE "RYANT VAR

EINNIG BESTI MAÈUR 3TJÎRNULEIKSINS 
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Kobe bestur í
auðveldum sigri

aradeildar Evrópu hefjast í kvöld
með fjórum leikjum en seinni fjórir leikirnir eru síðan á morgun.
Stórleikur kvöldsins er á Bernabeu í Madríd. Real Madrid og Bayern München hafa valdið miklum
vonbrigðum á þessu tímabili. Bæði
liðin eru í 4. sæti sinna deilda og
unnu hvorug um helgina, Real
gerði markalaust jafntefli við Real
Betis og Bayern tapaði sínum
öðrum leik síðan Ottmar Hitzfeld
tók aftur við liðinu.
AC Milan horfir líkt og fyrrnefnd stórveldi til meistaradeildarinnar því ítalski meistaratitillinn er ekki raunhæft markmið

lengur. „Það skiptir engu máli
hvort maður endar í 3. eða 4. sæti
í ítölsku deildinni. Aðalmarkmið
okkar er að vinna meistaradeildina,“ sagði Carlo Ancelotti, þjálfari AC Milan, sem heimsækir Celtic í kvöld.
Ensku
liðin
Arsenal
og
Manchester United þóttu bæði
hafa verið heppin þegar dregið
var í 16 liða úrslitin en mótherjarnir hafa oft reynst skeinuhættir
í meistaradeildinni. Arsenalmenn
eru komnir til Eindhoven þar sem
þeir spila við PSV. Eftir frábæra
byrjun á tímabilinu hefur hollenska liðið verið að gefa eftir en
Arsenalmenn eru hins vegar á

+®2&5"/,4) Kobe Bryant var
valinn maður liðsins í Stjörnuleik
NBA-deildarinnar sem fram fór í
fyrrinótt. Bryant var með 31 stig,
6 stoðsendingar og 6 stolna bolta
á þeim 28 mínútum sem hann
spilaði í leiknum en hann hitti úr
13 af 24 skotum sínum í leiknum.
Lið vesturstrandarinnar vann
auðveldan sigur á austurliðinu í
leiknum, var skrefinu á undan
allan tímann, náði mest 33 stiga
forustu og vann að lokum með
153 stigum móti 132. Amare
Stoudemire var með 29 stig og 9
fráköst fyrir vesturliðið, Carmelo
Anthony skoraði 20 stig og hirti 9
fráköst og Shawn Marion skoraði
18 stig og hirti 8 fráköst. Hjá
austurliðinu var LeBron James
lang atkvæðamestur með 28 stig
en Dwight Howard kom næstur
með 20 stig og 12 fráköst.
ËËJ

fullu á öllum vígstöðum. Lið PSVmanna var hins vegar eitt af þeim
fyrstu sem komst upp úr riðlakeppninni og finni liðið sitt fyrra
form gæti Arsenal lent í vandræðum.
Síðasti leikur kvöldsins er síðan
heimsókn toppliðs enska boltans,
Manchester United, til franska
liðsins Lille. Lille hefur átt í vandræðum með að skora mörk og það
boðar ekki gott fyrir heimsókn
United sem hefur sex stiga forskot í ensku úrvalsdeildinni.
ËËJ
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Til hamingju
Haukar!

%NSKA BIKARKEPPNIN

Chelsea mætir
Tottenham
&«4"/,4) Stórleikur í átta liða

úrslitum ensku bikarkeppninnar
er nágrannaslagur Lundúnaliðanna Chelsea og Tottenham á
Brúnni en dregið var í gær.
Aðrir leikir eru þeir að
Middlesbrough eða West Brom
mæta Man Utd eða Reading,
Arsenal eða Blackburn spila við
Manchester City og að lokum
tekur Plymouth á móti Watford.
Stórliðin Chelsea, Manchester og
Arsenal sleppa því hvert við
annað í þessarri umferð.
Leikirnir fara fram dagana 10.
og 11. mars en þeir leikir sem
enduðu með jafntefli um helgina
verða spilaðir aftur 27. og 28.
febrúar.
ËËJ
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&IMMTARÖRAUT KVENNA

Ágústa varði
titilinn sinn
&2*,3!2 Ágústa Tryggvadóttir úr

UMF Selfoss varð Íslandsmeistari í fimmtarþraut kvenna um
helgina og varði þar með titilinn
sem hún vann í fyrra. Ágústa
hlaut samtals 3356 stig og var 300
stigum frá Íslandsmeti Kristínar
Birnu Ólafsdóttur ÍR frá því í
fyrra. Selfyssingar geta verið
sáttir með afrakstur helgarinnar
því Fjóla Signý Hannesdóttir
varð í öðru sæti með 3063 stig.
Valgerður Þorsteinsdóttir úr UFA
varð síðan þriðja með 2850 stig. Í
fimmtarþraut meyja (16 ára og
yngri) sigraði Helga Margrét
Þorsteinsdóttir úr USVH með
miklum yfirburðum og setti
meyjamet. Helga náði í 4141 stig
úr greinunum fimm.
ËËJ

Sigurliðið fagnar góðum árangri
Frábær liðsheild, metnaður og góður stuðningur hefur fært
Haukastelpunum bikarinn enn á ný!
Við þökkum þeim sem þáðu boð Actavis og studdu stelpurnar
á úrslitaleiknum í Laugardalshöll á laugardaginn.
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&¾DDIST  APRÅL  ¶EIR SEM HAFA UNNIÈ MEÈ
HENNI TALA ALLIR UM ÖAÈ HVE SKEMMTILEG HÒN
ER Å SAMSKIPTUM OG J¹KV¾È AÈ EÈLISFARI
(ÒN ER MIKIL H¾FILEIKAMANNESKJA SEM ER
ÖEKKT FYRIR AÈ LEGGJA SIG ALLA FRAM (ÒN
F¾DDIST SEM SKEMMTIKRAFTUR OG SEM BARN
SÎNG HÒN OG DANSAÈI VIÈ HVERT T¾KIF¾RI
&ORELDRAR HENNAR VONUÈUST EFTIR AÈ HÒN
F¾RI Å H¹SKËLA EN HÒN SJ¹LF ¹KVAÈ AÈ
FARA VEG KVIKMYNDALEIKARANS (ÒN
FÁKK STRAX NOKKUÈ GËÈ HLUTVERK EN
STËRA T¾KIF¾RIÈ KOM ÖEGAR HÒN FÁKK
HLUTVERK Å !LMOST &AMOUS +ATE
(UDSON LÁK Å ,E $IVORCE SEM SÕND ER
¹ 3TÎÈ  "ÅË Å KVÎLD
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RÎÈ UM HEILASKURÈL¾KNI OG EKKJUMANN SEM
BÕR ¹SAMT TVEIMUR BÎRNUM SÅNUM Å SM¹
B¾NUM %VERWOOD Å #OLORADO !ÈALHLUTVERK
LEIKA 4REAT 7ILLIAMS 'REGORY 3MITH %MILY
6AN #AMP $EBRA -OONEY *OHN "EASLEY OG
6IVIEN #ARDONE

,ILLE

-AN 5TD 3µ.

Ö¹TTUR UM TROMMULEIKARANN !LEX 2IEL SEM
HEFUR SPILAÈ MEÈ MÎRGUM BESTU DJASS
TËNLISTARMÎNNUM HEIMS OG KEMUR FRAM
¹ AFM¾LISTËNLEIKUM -ÒLANS  OG 
FEBRÒAR

 4ÅUFRÁTTIR
 $RAUGASVEITIN  4HE 'HOST
3QUAD "RESK SPENNUÖ¹TTARÎÈ UM SVEIT
SEM RANNSAKAR SPILLINGU INNAN LÎGREGLUNNAR
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.INE ,IVES 3TRANGLEGA BÎNNUÈ B
3PARTAN 3TRANGLEGA BÎNNUÈ B

ENNEMM / SÍA / NM26220

 !MERICAN $AD  E
 4HE ,OOP 'AMANÖ¾TTIR UM 3AM
SEM ER YNGSTI STJËRNANDINN HJ¹ STËRU FLUG
FÁLAGI ¶AÈ HLJËMAR KANNSKI SPENNANDI EN
TVENNT ER AÈ ANGRA HANN ÖAR SEM YFIRMAÈ
URINN HANS ER BRJ¹L¾ÈINGUR OG VINNUFÁLAGI
HANS ER SÅFELLT AÈ REYNA VIÈ HANN

 4HE .INE .ÅU MANNS ALLT ËKUNNUGT
FËLK ERU TEKIN Å GÅSLINGU Å BANKA EINUM ¶AR
ER ÖEIM HALDIÈ Å  KLUKKUSTUNDIR VIÈ ERFIÈAR
AÈST¾ÈUR ¶EGAR ÖAU LOSNA ÒR BANKANUM OG
FARA AÈ LIFA LÅFI SÅNU FINNA ÖAU AÈ EKKERT VERÈ
UR EINS AFTUR ,ÅF ÖEIRRA ER BREYTT AÈ EILÅFU 
MILLI ÖESSARA NÅU MANNA HAFA NÒ MYNDAST
STERK BÎND SEM ENGIN NEMA ÖAU SEM HALD
IÈ VAR Å BANKANUM SKILJA

 4WENTY &OUR   
 )NSIDER
 *ANICE $ICKINSON -ODELING
!GENCY E

SNÕR AFTUR Å FIMMTU SERÅUNNI AF 4HE !PPRENT
ICE ÖAR SEM HANN LEITAR ENN ¹ NÕ AF L¾RLINGI
FYRIR 4RUMP FYRIRT¾KJAVELDIÈ SITT

 &OUR +INGS E
 3EINFELD
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

 3HARK  (¹KARLINN
 4HE 5NIT 
 4WENTY &OUR  
 .IP4UCK  +LIPPT OG SKORIÈ
 #ROSSING *ORDAN 
 #OLD #ASE 
 $OWN 7ITH ,OVE STSÕKI
 2EVELATIONS  (UGLJËMUN
 -URDER )NVESTIGATION 4EAM 
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

.INE ,IVES

Innlit /útlit
Í KVÖLD KL. 21.00
Á SKJÁEINUM

M¾TTUR ¹SAMT VINUM SÅNUM "ORAT FR¹
+ASAKSTAN OG HINUM AUSTURRÅSKA OG SAMKYN
HNEIGÈA "RUNO &ERÈAST ÖEIR UM "RETLAND OG
"ANDARÅKIN OG TAKA VIÈTÎL VIÈ ALLS KYNS FËLK
HVORT SEM ÖAÈ ERU KENNARAR EÈA H¹TTSETT
IR EMB¾TTISMENN &¹ VIÈM¾LENDUR KAPP
ANA ËÖ¾GILEGAR OG VANDR¾ÈALEGAR SPURNING
AR SEM YFIRLEITT BJËÈA UPP ¹ ¹LÅKA VANDR¾ÈA
LEG SVÎR !LI ' OG "ORAT ERU NÒ ÖEGAR ORÈNIR
HEIMSFR¾GIR OG SEGIR SAGAN AÈ "RUNO SÁ VIÈ
ÖAÈ AÈ SL¹ Å GEGN LÅKT OG VINIR HANS

 4HE !PPRENTICE $ONALD 4RUMP

4HE 'UYS 3TR¹KARNIR

Í þættinum í kvöld kíkir Arnar Gauti á glæsilega
líkamsræktarstöð á Akureyri, Þórunn heimsækir
listakonuna Elísabetu Ásberg og Nadia skoðar
nýjan veitingastað þeirra Kormáks og Skjaldar.

 )NSIDER E
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD
  H¾È TIL VINSTRI 
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 !LI ' (INN EITURHARÈI !LI ' ER

T

 ,EIÈARLJËS 'UIDING ,IGHT
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 -AGGA OG FURÈUDÕRIÈ 
 +APPFLUGIÈ Å HIMINGEIMNUM
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 %VERWOOD  "ANDARÅSK Ö¹TTA

 !LLRA MEINA BËT  "OTA MIG
 !LEX 2IEL 3POT !LEX 2IEL $ANSKUR



¹ SKJ¹NUM OG DAGSKR¹IN VERÈUR EINHVERN
VEGINN SVO MIKLU PERSËNULEGRI FYRIR VIKIÈ
¶¾R ERU ËF¹AR UNGVERSKU HEIMILDARMYNDIRN
AR SEM ÁG ¹LPAST TIL AÈ HORFA ¹ ÖEIRRA VEGNA
6ISSULEGA ER ÖULUSTARFIÈ TÎLUVERÈ TÅMA
SKEKKJA OG RAUNAR ËÖARFT MEÈ TILLITI TIL
NÒTÅMAT¾KNIFRAMFARA %N EF VIÈ ¾TLUM AÈ
HAFA ÖULUR ¹ ANNAÈ BORÈ FINNST MÁR KOMINN
TÅMI TIL AÈ B¾TA AÈBÒNAÈ ÖEIRRA $AG
EFTIR DAG BIRTAST Ö¾R ¹ SKJ¹NUM Å ÖESSUM
NÎTURLEGUM BL¹MA KANNSKI MEÈ EINHVERRI
M¹LAMYNDA ÖURRBLËMASKREYTINGU TIL H¹TÅÈA
BRIGÈA ¶ARNA STANDA Ö¾R LON OG DON UPP ¹
ANNAN ENDANN ALEINAR MEÈ H¹LFA ÖJËÈINA
GËNANDI -EGA Ö¾R EKKI F¹ STËL (VERNIG
V¾RI AÈ SKELLA EINS OG EINU LANDSLAGSM¹L
VERKI INN Å SETTIÈ ER EKKI TIL EITTHVAÈ AF
ÖEIM UPPI Å %FSTALEITI

 "EVERLY (ILLS  E
 2ACHAEL 2AY E
 6ÎRUTORG
 -ELROSE 0LACE E
 6ÎRUTORG
 /NE 4REE (ILL E
 "EVERLY (ILLS 
 2ACHAEL 2AY
 -ELROSE 0LACE
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 /UT OF 0RACTICE E
 3KËLAHREYSTI 'RUNNSKËLAKEPPNI Å

T

,OST IN 4RANSLATION

¶AÈ MUN ¹N EFA TAKA NOKKRA ¹RATUGI AÈ
VENJAST NÕJA FRÁTTASTEFINU ¹ 2²6 EN ÁG HELD
ÖË AÈ ÖESSI R¹ÈSTÎFUN SÁ TIL GËÈS OG EF TIL
VILL AÈEINS FORSMEKKURINN AÈ ÖVÅ SEM KOMA
SKAL .Ò ÖEGAR ÖJËÈSÎNGUR ÖESSA LJËSVAKA
MIÈILS SEM STENDUR HJARTA MARGRA SVO N¾R
HEFUR FENGIÈ NÒTÅMALEGT YFIRBRAGÈ ER ÖESS
MÎGULEGA SKAMMT AÈ BÅÈA AÈ FLAGGSKIP
2ÅKISSJËNVARPSINS F¹I YFIRHALNINGU LÅKA
¡G HEF ALLTAF VERIÈ D¹LÅTIÈ SVAG FYRIR ÖULUN
UM ¹ 2²6 ¶¾R OG HANN ÖARNA MAÈURINN
LÅKA ERU EINKAR UMVEFJANDI MËÈURLEGAR
OG M¹TULEGA SEXÕ ALLAR SAMAN ¶¾R LEIÈA
MANN LJÒFLEGA INN Å ËLÅKLEGUSTU DAGSKR¹RLIÈI
AF SANNF¾RINGU OG ALÒÈ SEM VART ÖEKKIST
ANNARS STAÈAR %KKI NËG MEÈ AÈ RADDIR ÖEIRRA
ALLRA SÁU BLÅÈLEGAR STIMAMJÒKAR OG SKÕRAR
HELDUR NJËTA FAGRAR ¹SJËNUR ÖEIRRA SÅN AFAR VEL

FITNESSÖRAUTUM (ALDNAR VERÈA TÅU FORKEPPN
IR UM ALLT LAND OG MUN STIGAH¾STA SKËLALIÈ
IÈ ÒR HVERJUM RIÈLI KOMAST Å ÒRSLIT ¥ SÅÈASTA
Ö¾TTINUM ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU SJ¹UM
VIÈ SKËLA FR¹ (AFNAFIRÈI OG 2EYKJANESI Å ¾SI
SPENNANDI KEPPNI

 )NNLIT  ÒTLIT (ÎNNUNAR OG LÅFS
STÅLSÖ¹TTUR ÖAR SEM ¶ËRUNN .ADIA OG !RNAR
'AUTI KOMA VÅÈA VIÈ HEIMS¾KJA SKEMMTI
LEGT FËLK OG BREYTA OG B¾TA ¹ HEIMILUM
ÖESS ¶AU ERU MEÈ GËÈAN HËP IÈNAÈAR
MANNA SÁR TIL HALDS OG TRAUSTS OG KOMA
MEÈ SNIÈUGAR HUGMYNDIR OG EINFALDAR
LAUSNIR
 #LOSE TO (OME !NNABETH VILL ËLM
F¹ ÎLL ERFIÈUSTU GL¾PAM¹LIN OG HLÅFIR SÁR
HVERGI EKKI ALLTAF VIÈ GËÈAR UNDIRTEKTIR YFIR
MANNA SINNA ¶¾TTIRNIR HAFA FENGIÈ ALVEG
ËTRÒLEGA GËÈAR MËTTÎKUR ¹HORFENDA OG ER
ÖEIM LÅKT VIÈ HINA VINS¾LU #3)

T



Nöturleg umgjörð um hlýlega þjónustu

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 *AY ,ENO
 (EROES E
 *ERICHO E
 6ÎRUTORG
 "EVERLY (ILLS  E
 -ELROSE 0LACE E

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM
VEÈURFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER
ENDURSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 
N¾STA DAG
 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
 TIL  N¾STA DAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

3+*2 30/24
 ¥TÎLSKU MÎRKIN E
 ¥TÎLSKU MÎRKIN E
 "OLTON &ULHAM FR¹  FEB
 #HELSEA -IDDLESB FR¹  FEB
 *UVENTUS #ROTONE FR¹  FEB
 $AGSKR¹RLOK
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%VERWOOD 2²6 KL 

¥ +6®,$
34®¨  +, 
3HARK (¹KARLINN

23  &-   

¥ KVÎLD HEFST NÕ SYRPA AF %VERWOOD Å
2ÅKISSJËNVARPINU ¶ETTA ER BANDARÅSK
Ö¹TTARÎÈ UM HEILASKURÈL¾KNI OG
EKKJUMANN SEM BÕR ¹SAMT TVEIMUR
BÎRNUM SÅNUM Å SM¹B¾NUM %VER
WOOD Å #OLORADO !ÈALHLUTVERK LEIKA
4REAT 7ILLIAMS 'REGORY 3MITH %MILY
6AN #AMP $EBRA -OONEY *OHN
"EASLEY OG 6IVIEN #ARDONE ¶¹TTURINN
SEM SÕNDUR VERÈUR KLUKKAN RÒMLEGA
¹TTA Å KVÎLD ER FYRSTI Ö¹TTUR AF TUTTUGU
OG TVEIMUR

.ÕIR BANDARÅSKIR SPENNU
Ö¾TTIR SEM SLEGIÈ HAFA Å
GEGN VESTANHAFS ¶¾TT
IRNIR FJALLA UM STJÎRNULÎG
FR¾ÈINGINN HARÈSVÅRAÈA
3EBASTIAN 3TARK SEM
SÎÈLAÈ HEFUR UM OG GERST
OPINBER SAKSËKNARI EFTIR
AÈ HAFA GETIÈ SÁR GOTT
ORÈ SEM VERJANDI FR¾GA
FËLKSINS ¶EGAR ¹TTA ¹RA
STÒLKA ER NUMIN ¹ BROTT
ÒR ALMENNINGSGARÈI OG
MYRT TELUR 3TARK SIG GREINA
TENGINGU VIÈ ANNAÈ FIMMT
¹N ¹RA GAMALT MORÈ ¶¹
HAFÈI 3TARK VERIÈ VERJANDI
HINS SAKFELLDA SEM Ö¹ VAR
D¾MDUR FYRIR MORÈ

 &RÁTTIR  -ORGUNVAKTIN 
&RÁTTAYFIRLIT  &RÁTTIR  &RÁTTAYFIRLIT
 &RÁTTIR  ,AUFSK¹LINN 
-ORGUNLEIKFIMI  &RÁTTIR  (EIMA
ER BEST  &RÁTTIR  3AMFÁLAGIÈ Å
N¾RMYND  &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6ÅTT OG BREITT
 &RÁTTIR
 ²TVARPSSAGAN 3NORRABRAUT  
 3EIÈUR OG HÁLOG
 &RÁTTIR
 /RÈ SKULU STANDA
 &RÁTTIR
 (LAUPANËTAN

 &RÁTTIR
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 3PEGILLINN
 6ITINN
 ,AUFSK¹LINN
 ¶ËRBERGUR ¶ËRÈARSON OG ALLIR HINIR
&R¹ ÖVÅ ¹ SUNNUDAG 
 ¥ HEYRANDA HLJËÈI
 &RÁTTIR
 ,ESTUR 0ASSÅUS¹LMA 
 ,ËÈRÁTT EÈA L¹RÁTT
 &IMM FJËRÈU
 &RÁTTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   +ISS  .ÕJA BÅTIÈ Å B¾NUM &-   8! 2ADÅË   SPORA
EFNI &-   8&-  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   8 )¨  %NGINN VIÈBJËÈUR

 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS
 %NSKU BIKARMÎRKIN 
 -EISTARADEILD %VRËPU FRÁTTA
Ö¹TTUR !LLT ÖAÈ HELSTA ÒR -EISTARADEILDINNI

T

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS 5PPHITUN (EIMIR +ARLS OG 'UÈNI
"ERGS HITA UPP FYRIR ALLA LEIKI KVÎLDSINS Å
-EISTARADEILD %VRËPU
 -EISTARADEILD %VRËPU ,ILLE
-AN 5TD "EIN ÒTSENDING FR¹  LIÈA ÒRSLIT
UM ,EIKMENN ,ILLE VERÈA EKKI AUÈUNN
IR FYRIR 5NITED
 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS -EISTARAMÎRK &ARI ÅTARLEGA YFIR ALLA
LEIKI KVÎLDSINS Å -EISTARADEILD %VRËPU

 -EISTARADEILD %VRËPU 2EAL -ADR
ID "AYERN -ÔNCHEN ²TSENDING FR¹ STËRLEIK
Å  LIÈA ÒRSLITUM -EISTARADEILDAR %VRËPU
(ÁR ERU ¹ FERÈINNI FÁLÎG MEÈ GÅFURLEGA HEFÈ
OG ËTAL TITLA Å HEIMALÎNDUNUM

 -EISTARADEILD %VRËPU 036 !RS
ENAL ,EIKURINN VAR Å BEINNI ÒTSENDINGU ¹
3ÕN %XTRA  KL 
 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS E -EISTARAMÎRK

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ EIN
BÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p VELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA 3-3 SKILABOÈ

 $EN LILLE PRINSESSE  0ETER 0EDAL  3NIP
3NAP 3NUDE  .ASSE  -AGNUS OG -YGGEN
 2UBBADUBBERS  2ABATTEN  +APTAJN
OG BES¾TNING BYDER VELKOMMEN  $EADLINE 
3EKTION  *ERSILD  3PIN  ,¾S FOR LIVET 
*AGERPILOTERNE  6AGN HOS KIWIERNE  46
!VISEN  (ORISONT  'RÐN GL¾DE 
'ENBRUGSGULD  !FTENSHOWET  !RBEJDSLIV
FIND ET JOB  .YHEDER P½ TEGNSPROG 
46 !VISEN MED VEJRET  $AWSONlS #REEK 
&LEMMINGS (ELTE  30!-  3HIN #HAN
 .INJA 4URTLES  3PORTS.ÐRD  ,ILLE
.ÐRD  !FTENSHOWET  46 !VISEN MED
3PORT  !FTENSHOWET MED 6EJRET  (VAD
ER DET V¾RD  6ERDENS SEJESTE DANSKER 
+ENDER DU TYPEN  46 !VISEN  +ONTANT
 3PORT.YT  (VOR KRAGERNE VENDER 
#OLUMBO  ,ADY *AYNE LEJEMORDER  !LLE
VI BÐRN I "ULDERBY  $EN LILLE PRINSESSE

364 
 +EITH ON THE ROAD  0EDAGOGIKENS GIGANTER
 6ETERAN46  6ETENSKAP $.!  ,IVET
 H¼LSAN  2APPORT  ®VERVAKADE 
-IN HUND 3KIP  2APPORT  'OMORRON
3VERIGE  %XTRA  "ORN 7ILD 
+ROKOMAX  ,ILLA BL½ DRAKEN  $JURBEBISAR
 $RA MIG BAKL¼NGES  !LLT OCH LITE TILL
 ,ILLA !KTUELLT KORTNYHETER  'RAND
0RIX  2APPORT  5PPDRAG 'RANSKNING
 (ÎÎK  !RGUMENT  2APPORT
 +ULTURNYHETERNA  /RKESTERLIV 
3¼NDNINGAR FR½N 364
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&AKTOR *AKTEN P½ DEN KOMPLETTE SAMLINGEN 
3ISTE NYTT  /DDASAT .YHETER P½ SAMISK
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2OMSDAL  &RA (ORDALAND OG 3OGN OG &JORDANE
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 3ISTE NYTT  $RAKEJEGERANE  $UCK
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Rótsterkur Faxe rýkur út
„Já, áhuginn hefur sannarlega
aukist,“ segir Anton Ingimarsson,
starfsmaður vínbúðar ÁTVR í
Kringlunni, en sala á tíu prósenta
Faxe-bjór hefur tekið kipp eftir

Þá sjaldan ég lyfti mér upp og
fæ mér skyndibita finnst mér
gott að fá mér Tommaborgara
á Hamborgarabúllunni við
höfnina. Mér finnst pítsurnar
frá Eldsmiðjunni líka fyrirtaks
skyndibiti og fer stundum þangað. Þá panta ég yfirleitt pítsu
með sniglum.
+ATRÅN *AKOBSDËTTIR VARAFORMAÈUR 6INSTRI
GR¾NNA

1

6

2

7

9

3

4

!.$2) &2%92 (¾TT ER VIÈ AÈ TIMBUR
MENN HAFI BANKAÈ UPP ¹ HJ¹ ÒTVARPS
MANNINUM DAGINN EFTIR +ASTLJËSÖ¹TTINN

innslag Kastljóssins fyrir réttri
viku.
Í
þættinum
var
útvarpsmaðurinn Andri
Freyr Viðarsson fenginn
til að kneyfa sex hálfs
lítra dósir af hinu rammsterka öli til að sýna
hvaða áhrif áfengisdrykkja hefði á ökuhæfni manna. Áhrifin
létu heldur ekki á sér
standa; þegar Andri
hafði lokið við kippuna
ræddi Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir við hann
og fór ekki á milli mála
að útvarpsmaðurinn var
orðinn dauðadrukkinn
og ekki í neinu ástandi

til að setjast undir stýri.
Anton segir að innslagið
hafi
óneitanlega
vakið
athygli á bjórnum. „Við
höfum orðið vör við að fólk
sem leggur leið sína hingað
spyr um þennan bjór og
segist þá oftar en ekki hafa
séð hann í Kastljósi. Yfirleitt er þetta fólk í yngri
kantinum, á milli tvítugs og
þrítugt,“ segir Anton, sem
telur að fólk sé aðallega
forvitið. „Þetta er auðvitað
sérstök vara, það er allt
annað bragð af svona sterkum bjór en þessum venjulega og ég er ekki viss um
að þeir sem smakki muni
kaupa hann aftur. En þeir

12

&2¡44)2 !& &«,+)
&RÁTT &RÁTTABLAÈSINS UM STEFNUMËT
BRESKA LEIKARANS *UDE ,AW OG
(ÎLLU 6ILHJ¹LMSDËTTUR KYNNIS Å
8 &ACTOR HEFUR VAKIÈ MIKLA ATHYGLI
*UDE OG (ALLA SN¾DDU KVÎLDVERÈ
¹ $OMO OG SKEMMTU SÁR SVO ¹
3IRKUS VIÈ +LAPPARSTÅG
3AMKV¾MT UPPLÕS
INGUM &RÁTTABLAÈSINS
FËR VEL ¹ MEÈ ÖEIM
SKÎTUHJÒUM SVO
VEL AÈ ÖAU MUNU
HAFA VERIÈ Å STÎÈUGU
SÅMASAMBANDI
EFTIR AÈ *UDE
YFIRGAF ¥SLAND
¹ LAUGARDAG

11

13

14

15

16

17

18

19

eru auðvitað líka til sem finnst
svona sterkur bjór góður.“
BS

5

8

10

2!'.(),$52 34%).5.. &YLGDIST MEÈ
HVERNIG !NDRA REIDDI AF EFTIR ÖVÅ SEM
HANN SVOLGRAÈI MEIRI BJËR

20

21

,2¡44  HJËLBARÈI  TVEIR EINS 
SAMKYNHNEIGÈUR  HALLANDI  SL¹ 
BLÎKK  FUGL  GRÅSKUR BËKSTAFUR 
TEMJA  ËHREINKA  BARDAGI  TITRA
,«¨2¡44  AFLAST  SKAMMSTÎFUN 
SKIPSGLUGGI  KN¾PA  BRENNIVÅNSTEG
UND  SPÅRA  V¾TLA  ÖEKKJA LEIÈ
 SAMST¾ÈA  TIL
,!53.
,«¨2¡44  F¹ST  EH  KÕRAUGA 
KR¹  ¹KAVÅTI  ¹LA  ÅLA  RATA
 PAR  AÈ
,2¡44  DEKK  ¹¹  HÕR  SK¹ 
R¹  TALÅA  VALUR  PÅ  AGA 
ATA  AT  RIÈA

6%)345 36!2)¨
3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

 (USSEIN
 3INAWIK
 ,IÈ 6ESTURSTRANDARINNAR

345¨.).'52 !ÈRIR KEPPENDUR Å 8 &ACTOR HAFA SÕNT )NGU 3¾LAND MIKINN STUÈNING EFTIR AÈ HÒN VARÈ FYRIR HINUM ALVARLEGU MEIÈSL
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«TTAST AÈ GETA EKKI
SPILAÈ ¹ GÅTARINN AFTUR
Hinn geðþekki keppandi úr XFactor, Inga Sæland, varð fyrir
alvarlegum meiðslum á laugardaginn fyrir utan Smáralindina.
Verið var að taka upp atriði fyrir
næsta þátt þar sem þeir átta keppendur sem eftir eru mæta í verslunarmiðstöðina til að árita. Inga
varð fyrir því óláni að skella bílhurð á löngutöng með þeim hrikalegu afleiðingum að það sneiddist
ofan af honum. Kallað var á sjúkrabíl og söngkonan flutt samstundis
á sjúkrahús þar sem gert var að
meiðslum hennar. Inga var skiljanlega mjög kvalin og var mikið
deyfð en er nú komin heim eftir
þessa erfiðu lífsreynslu.
Þór Freysson, framleiðslustjóri
þáttanna, sagði keppendurna hafa
orðið fyrir miklu áfalli enda hafi
slysið verið mjög alvarlegt. „Þau
fengu eiginlega bara hálfgert
taugaáfall og sú hugmynd kom

upp að fresta árituninni. Krakkarnir ákváðu hins vegar að láta
slag standa og harka þetta af sér,“
segir Þór. Hann heyrði síðan í
Ingu á sunnudeginum og þá var
hún nokkuð brött og gat gert létt
grín að þessu sjálf þrátt fyrir
alvarleika meiðslanna. „Við vorum
náttúrlega bara öll í sjokki,“ segir
Þór.
Sigríður Sæland Óladóttir, dóttir Ingu, sagði mömmu sína alla
vera að koma til. „Hún var mikið
deyfð til að byrja með og fann því
ekki mikið til. Því hefur nú verið
hætt og þess vegna hefur sársaukinn aðeins verið að gera vart við
sig,“ segir Sigríður. „Mamma
reynir annars bara að taka lífinu
með ró en þetta var óskemmtilegt
enda enginn sem vill missa framan af putta,“ bætir Sigríður við og
segir móður sína hafa óttast mest
að geta ekki spilað framar á gítar.

Sigríður var stolt af frammistöðu
móður sinnar hingað til en að þetta
væri kannski pínulítið undarlegt,
að eiga mömmu í X-Factor. „En
þetta er frábært tækifæri fyrir
hana enda hefur hún alltaf haft
gaman af því að syngja.“
Einar Bárðarson, sem hefur
veitt Ingu leiðsögn í gegnum
keppnina, var rétt búinn að jafna
sig á brotthvarfi Sigga á föstudeginum þegar áfallið reið yfir. „Þetta
er náttúrlega agalegt,“ segir Einar
sem náði ekki að fylgja Ingu upp á
sjúkrahús en passaði hina keppendurna sína tvo eins og sjáaldur
auga síns. „Við hittumst síðan öll á
sunnudagsmorgninum og þá var
hún strax aðeins hressari. Inga er
hörð og ætlar að vera með á föstudaginn. Ætlaði að taka lagið Ég fer
á puttanum en fannst það síðan
ekki alveg við hæfi.“
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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Svíar krefjast nærveru Eiríks

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

„Svíarnir sem framleiða þáttinn
heyrðu af sigri Eiríks og vildu
ólmir halda honum í þættinum.
Töldu það bara vera þættinum til
framdráttar að vera með sigurvegara innanborðs,“ segir Páll
Magnússon, útvarpsstjóri í Efstaleitinu.
Eins og mörgum er kunnugt
hefur Eiríkur verið fastagestur í
árlegum Eurovision-þætti norrænu sjónvarpsstöðvanna, Inför
Eurovision Song Contest, þar sem
nokkrir valinkunnir tónlistarspekingar segja sitt álit á þátttakendum í keppninni.
Eftir sigur Eiríks fóru á kreik
sögur um hvort söngvarinn gæti
áfram verið með í þættinum en
Páll segir svo vera. Og telur þetta
bara vera plús fyrir land og þjóð

því þetta hafi í för með sér mikla
kynningu fyrir Eirík og lagið.
„Hann verður sverð okkar og
skjöldur í Eurovision þetta árið,“
segir Páll og hlær.
Sigurlagið Ég les í lófa mínum
eftir Svein Rúnar Sigurðsson hlaut
afgerandi kosningu samkvæmt
fréttum
Ríkissjónvarpsins
á
sunnudagskvöldinu. Þetta verður í
þriðja sinn sem Eiríkur syngur í
Eurovision-keppninni en hann
hefur einu sinni áður tekið þátt
fyrir Íslands hönd þegar Icy-tríóið
tróð upp með Gleðibankann í
Bergen árið 1986.
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Dirty weekend
in Reykjavik

N

ú stendur fyrir dyrum ráðstefna í Reykjavík þar sem
þátttakendur eru stórir framleiðendur klámefnis á netinu. Hvorki
eru skráðir fyrirlestrar né pallborðsumræður í dagskrá á heimasíðu ráðstefnunnar. Ástæðan er
sennilega ekki sú að klámframleiðendum sé lagnara að rýta og
rymja en halda ræður, þótt óneitanlega sé það fyrsta hugsun. Líklega eru vandfundnir harðsvíraðri
bissnessmenn en einmitt framleiðendur kláms. Þeir eru semsagt
ekki í faginu af hugsjón. Nei, dagskráin lítur frekar út eins og dæmigerð skemmtiferð fyrir hvern
annan túristahóp með bíltúrum á
Gullfoss og Geysi. Ráðstefnan er
því væntanlega einkum hugsuð til
að styrkja hin sérhæfðu viðskiptatengsl og gera feita samninga.
Reyndar er líka skipulögð hópferð
á strippbúllu og einnig mun á döfinni að taka nokkrar klámmyndir í
ferðinni. Kannski verður bráðlega
hægt að sjá Gullfoss og Geysi í
nýju ljósi, ef svo má segja.
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FULLBÚINN
ALVÖRUJEPPI
3.595.000 kr.
Nú með vetrardekkjum og dráttarbeisli

+/.52 sem birtast á klámmynd-

um selja afnot af líkama sínum í
kynferðislegum tilgangi og eru því
vændiskonur. Þeim, sem hefur þá
hugmynd um vændiskonur að þær
séu einkum spólgraðar alla daga,
má benda á að rannsóknir hafa
sýnt að mikill meirihluti þeirra
varð fyrir kynferðisofbeldi í æsku
og flestar eru háðar fíkniefnum.
Og eins og upplýstu fólki ætti nú
að vera orðið kunnugt eru einmitt
sterk tengsl á milli kláms, vændis
og mansals. Þeir sem enn vita ekkert um hvað er verið að tala, ættu
að verða sér úti um kvikmyndina
Lilja 4-ever, sem er skylduáhorf
fyrir fullorðið fólk.

3¥34 ætti samt að koma mikið á
óvart að klámiðnaðurinn hafi fengið augastað á Reykjavík sem notalegum samverustað. Miðað við
hefðbundna landkynningu gæti
fólk ætlað að hér sé einn samfelldur næturklúbbur hvers íbúar væru
að mestu fegurðardrottningar með
brókarsótt sem vita ekkert
skemmtilegra en að vera teknar í
bakaríið af hverjum sem er.

KIA Sorento með ríkulegum staðalbúnaði
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séð er ímynd okkar
því að verða nokkuð áhrifarík. Við
leggjum óspillt náttúruvíðerni
undir stórvirkjanir og seldum
fiskimiðin og þjóðarbankana fáeinum útvöldum. Með því að bjóða
klámfólkið velkomið getum við
enn ýtt undir þá hugmynd að landið sé aðeins byggt lauslátum
gærum og öðru sauðfé.

• hátt og lágt drif

• 5 þrepa sjálfskipting

• ESP stöðugleikastýring

• öflug 170 hestafla dísilvél

• ný og glæsileg innrétting

• hraðastillir (Cruise Control)

• 16" álfelgur

• þakbogar

• vindskeið og þokuljós

• 3.500 kg dráttargeta

Sorento hefur slegið í gegn um allan heim og eignast dygga fylgismenn
á Íslandi. Það er ekki að ástæðulausu að Sorento er orðinn einn
vinsælasti jeppi landsins, enda líklega bestu jeppakaupin í dag.
Vetrardekk og dráttarbeisli fylgja með.

Nýr Kia

Responds to your life

KIA umboðið á Íslandi er í eigu HEKLU. Laugavegi 172 • Reykjavík • sími 590 5700 • www.kia.is
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