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RÁÐSTEFNUR

Krókódílar og ráð-
gátur við Grímsá
Sérblað um ráðstefnur

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  GRÆJUR  ATVINNA  TILBOÐ  VINNUVÉLAR O.FL.

Með því að nota bygg að hluta í staðinn fyrir hveiti er hægt að auka hollustu brauðvara. Þetta kemur fram í rannsókn Matís og Landbúnað-arháskóla Íslands. Í byggi eru trefja-efni sem geta lækkað kólestról í blóði og haft dempandi áhrif á blóðsykur. www.freisting.is

Að fá börn til að borða græn-meti getur reynst erfitt. Ein leið til að auka áhuga þeirra er að gera grænmetið aðgengilegt. Kaupa til dæmis litlar gulrætur sem ekki þarf einu sinni að skola, skera niður gúrku og bjóða þeim litla sæta tómata eða sneiða niður sæta papriku. www.islenskt.is

Hindberjalaufste er talið hafa góð áhrif á starfsemi kvenlíffæranna. Jurtin er talin auka frjósemi, vera gagnleg á meðgöngu, góður undirbúningur fyrir fæðingu og auka framleiðslu brjósta-mjólkur. Annað te sem talið er hafa gagnleg áhrif á með-göngu er brenninetlute en það á að minnka bjúg.

Elísabet Þorvaldsdóttir heldur húsmæðrahefð-
um á lofti í matargerð sinni.

Elísabet Þorvaldsdóttir, fyrrverandi matráður, fer 

oft nýstárlegar leiðir í eldamennsku. Þeir réttir eru 

ekki til sem hún þorir ekki að takast á við í eldhús-
inu.

„Ég hef lagt upp með að notast við ferskt hráefni í 

matargerð og forðast að vinna með unna matvö
Ég er með þrjú börn á hei ilöll n i

bragðgóðar og unnar úr nýju og fersku hráefni en 

einnig er hægt að leika sér að uppskriftinni. Þó að 

yfirskriftin að þessum rétti sé „krakka-fiskibollur“ 

er hægt að gera þær meira við hæfi fullorðinna með 

ýmsum aðferðum,“ útskýrir Elísabet. 
Hún segist alltaf bera fram hrísgrjón og ferskt 

salat með fiskibollunum. „Oft ber ég fram hvítlauks-
brauð og mismunandi sósur Börni
tómatsósu með b ll

Fiskibollur húsmóður

Það er mjög skemmtilegt að búa til kvöldmatinn frá grunni og enn betra að sjá hann renna vel ofan í alla á heimilinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 
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Kampavíns-
klippingar

Hreiðar Árni Magnússon og Jóhann Tómas Sigurðssondekra við hár fræga fólksins í Kaupmannahöfn

MARGRÉT HELGA 
JÓHANNSDÓTTIR
leikur mæður geðsjúklinga

ÞÓRUNN HÖGNA
hættir á skjánum

TINNA GUNNARS
og kaffivélin

ELÍSABET ÞORVALDSDÓTTIR

Eldar ekta húsmæðra-
fiskibollur
Matur

            Í MIÐJU BLAÐSINS

Margt spennandi
fram undan

Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands sem sett var 
á laggirnar í ágúst 

síðastliðnum 
færir út 
kvíarnar.

TÍMAMÓT 

Fræga fólkið flykkist 
í klippingu
Hreiðar og 
Jóhann eiga 
Loft Salon í 
Kaupmanna-
höfn
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LÖGREGLUMÁL Átján ára piltur lést í 
fyrrinótt eftir að hafa tekið of 
stóran skammt af morfíntöflum. 
Hann fór í öndunarstopp og báru 
lífgunartilraunir ekki árangur. 

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins voru pilturinn og vinur 
hans saman við neyslu á morfín-
töflum í herbergi í íbúðarhúsnæði 
á höfuðborgarsvæðinu í fyrra-
kvöld. Pilturinn hóf að prófa sig 
áfram í neyslunni og auka við sig 
skammtinn. Skömmu fyrir mið-
nætti var hann enn vakandi.

Eftir það sofnaði hann og í gær-
morgun áttaði vinur hans sig á því 

að hann var hættur að anda. Hann 
hringdi í neyðarlínuna 112 og fékk 
leiðbeiningar og aðstoð í gegnum 
síma við hjartahnoð og blástur. 
Lögreglan mætti skömmu síðar á 
staðinn og hélt endurlífgunartil-
raunum áfram. Sjúkralið mætti 
einnig, en hafðist ekki að þegar á 
staðinn var komið, því pilturinn 
var greinilega látinn og ekki 
ástæða til að reyna frekari endur-
lífgun.

Þetta er annað dauðsfallið af 
völdum lyfjaneyslu sem Frétta-
blaðið hefur greint frá á skömm-
um tíma. Í lok síðasta árs lést 35 

ára kona í fjölbýlishúsi á Lindar-
götu í Reykjavík eftir að hún hafði 
sprautað sig með rítalíni í æð.
Stuttu síðar fékk hún krampaflog, 
missti svo meðvitund og fór í önd-
unarstopp. Fólk sem var með 
henni í íbúðinni kallaði eftir aðstoð 
lögreglu og sjúkraliðs, en það 
reyndist of seint. Lögregla fann 
áhöld til fíkniefnaneyslu, einkum 
sprautur, í íbúðunni. 

Lögregla hefur margítrekað í 
Fréttablaðinu að öll neysla fíkni-
efna er skaðleg og getur haft mjög 
alvarlegar afleiðingar í för með 
sér.  - jss

Átján ára piltur lést 
eftir morfínneyslu
Átján ára piltur fór í öndunarstopp og lést síðan eftir að hafa tekið of stóran 
skammt af morfíntöflum í fyrrinótt. Hann hafði verið við neyslu ásamt vini 
sínum, sem reyndi lífgunartilraunir. Fyrir áramót lést kona eftir rítalínneyslu.

VIÐSKIPTI Í kjölfar ákvörðunar 
Seðlabankans um óbreytta 
stýrivexti í gær styrktist krónan, 
markaðsvextir hækkuðu og 
hlutabréf lækkuðu. Greiningar-
deild Landsbankans segir ákvörð-
un bankans hafa komið markaðn-
um á óvart þótt hún hafi verið í 
takt við spár.

Greiningardeild Kaupþings 
segir Seðlabankann brátt hljóta að 
endurskoða spá frá því í nóvember 
um stýrivexti sem sé „algerlega 
óraunhæf nema því aðeins að 
bankanum sé í mun að knýja fram 
harða lendingu í efnahagslífinu“. 
Bankarnir spá allir lækkun vaxta á 
eða fyrir næsta vaxtaákvörðunar-
dag í apríl. - óká / sjá síður 2 og 22

Stýrivextir Seðlabanka óbreyttir:

Krónan styrktist 
og hlutabréf féllu

FÓLK „Blessaður vertu, Íslendingar 
virðast ekkert hafa verið að hlusta 
á vaxtatilkynningu Davíðs og 
félaga í Seðlabankanum og þessi 
dagur er miklu betri en sá í fyrra,“ 
segir Laufey Kristjánsdóttir hjá 
blómabúðinni Ísblómum, spurð 
hvort kreppan margumrædda hafi 
haft áhrif á blómakaupin á 
Valentínusardeginum. Íslendingar 
virðast smám saman vera farnir 
að taka þessa amerísku hefð upp á 
sína arma og létu krepputal lítið á 
sig fá. Hjá Blómaverkstæði Binna 
fengust þær upplýsingar að 
dýrasti vöndurinn sem fór út úr 
húsi hefði kostað þrjátíu þúsund 
krónur. - fgg / sjá síðu 50

Rífandi blómasala:

Blómvöndur á 
þrjátíu þúsund

VAXTAÁKVÖRÐUN Davíð Oddsson 
tilkynnti um stýrivaxtaákvörðun Seðla-
bankans.

VÆTA VESTAN TIL   Í dag verða 
suðvestan 5-10 m/s. Rigning víða 
fyrir hádegi en skúrir vestan til eftir 
hádegi, annars þurrt. Hiti 2-6 stig. 
 VEÐUR 4
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3
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FANGELSISMÁL Fjórtán til 25 pró-
sent fanga rufu skilyrði reynslu-
lausnar á árunum 1995 til og með 
2005 samkvæmt tölfræðilegri 
úttekt sem Fangelsismálastofnun 
vann fyrir Fréttablaðið. 

„Ég kalla þetta ferli „boomer-
ang-effect“. Maður þeytist út og 
heldur að leiðin í burtu verði sem 
lengst frá fangelsinu, svo veit 
maður ekki fyrr en maður er kom-

inn til baka,“ segir Guðmundur 
Svavarsson, fyrrverandi fangi. 
Héraðsdómur dæmdi hann í tut-
tugu ára fangelsi fyrir manndráp 
árið 1990. Hæstiréttur mildaði 
dóminn í sautján ár og þó að Guð-
mundur viðurkenni sjálfur að hafa 
ekki verið fyrirmyndarfangi fékk 
hann reynslulausn árið 2001. 
Nokkrum mánuðum síðar var 
hann fluttur aftur á Litla-Hraun 

og hafði þá framið ýmiss konar 
afbrot í frelsinu, sem reyndist 
honum þungbærara en hann hafði 
haldið. Hann hefur nú náð tökum á 
lífi sínu og segir það að ná tökum á 
fíkninni lykilatriði.  

„Fangar glíma oftar en ekki við 
félagslega óvirkni eftir dvöl í 
fangelsi,“ segir Þórarinn V. Hjalta-
son, sálfræðingur hjá Fangelsis-
málastofnun. - kdk, -mh / sjá síðu 18  

Fangelsismálastofnun eykur stuðning við fanga á reynslulausn með eftirfylgni:

Fjórðungur fanga rauf skilorð

VEÐRIÐ Í DAG

NÝ BYRJUN Í VATNSMÝRI Eftir að verðlaun höfðu verið veitt fyrir bestu tillögurnar að mati dómnefndar í samkeppni um framtíðar-
skipulag Vatnsmýrar var opnuð sýning á öllum 136 tillögunum sem bárust. Líkan af verðlaunatillögu Graemes Massie og félaga 
naut óskiptrar athygli gesta á sýningunni sem verður opin í Hafnarhúsinu í eina viku.  Sjá nánar á síðu 16. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hvað gerir Geir?
HSÍ hefur boðið Geir 
Sveinssyni að taka við 
handboltalandsliðinu. 
Hann svarar HSÍ í 
dag.
ÍÞRÓTTIR 44

MERCEDES CLUB

Ásakanir um svindl í 
Eurovision-keppninni
Reglur sagðar beygðar til að hygla sveitinni.

FÓLK 50
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Ferskt sushi
alla föstudaga

KJARAMÁL Aðilar vinnumarkaðar-
ins urðu fyrir þungum vonbrigð-
um með þá ákvörðun Seðlabank-
ans að halda stýrivöxtum 
óbreyttum. Vilhjálmur Egilsson, 
framkvæmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins, SA, sagði að ekki 
væri hægt að búa við þetta ástand 
lengur. „Þetta hefur gengið langt 
úr hófi fram allt of lengi,“ sagði 
hann. Forseti Alþýðusambands 
Íslands, ASÍ, vonaðist eftir lækk-
un þó að hún yrði kannski ekki 
stór í þetta skiptið. 

„Peningastefna Seðlabankans 
hefur komið sér mjög illa fyrir 
atvinnulífið án þess að hafa haft 
neitt að segja gegn verðbólgunni,“ 
segir Vilhjálmur. „Hún hefur vald-
ið kostnaði fyrir atvinnulífið en 
ekki skilað neinum árangri. Í 
kjarasamningum reynum við að 
brjótast út úr þessum verðbólgu-

vítahring með því að forgangsraða 
og ná utan um lægstu launin og þá 
sem hafa setið eftir. Sú byrði lend-
ir harkalega á sömu fyrirtækjum 
og hafa orðið fyrir miklum búsifj-
um vegna peningastefnunnar. 
Þess vegna er okkur mikið í mun 

að komast út úr þessari sjálf-
heldu,“ segir hann og hvetur til 
þess að samkomulag milli ríkisins 
og Seðlabankans verði endurskoð-
að eða lögum um Seðlabankann 
breytt. „Ef Seðlabankinn hlustar 
ekki og sér ekki og heldur stefnu 
sinni óbreyttri sama hvað gerist 
þá verður að grípa í taumana.“

Grétar Þorsteinsson, forseti 
ASÍ, segir að ákvörðun Seðlabank-
ans komi kjarasamningum ekki úr 
skorðum en kunni að hafa áhrif á 
ástandið fram undan. „Við teljum 
okkur vera að ganga frá kjara-
samningum sem eru þess eðlis að 
þeir eiga að tryggja stöðugleika 
og lækkandi verðbólgu. Það er 
markmiðið. Það mun reyna gríðar-
lega mikið á stjórnvöld og Seðla-
bankann í framhaldinu. Við ráðum 
ekki við þetta ein. Í því samhengi 
skiptir þetta auðvitað máli.“ - ghs

Framkvæmdastjóri SA varð fyrir djúpum vonbrigðum með stýrivextina:

Grípa verður í taumana

VILHJÁLMUR 
EGILSSON Fram-
kvæmdastjóri SA. 

GRÉTAR 
ÞORSTEINSSON
Forseti ASÍ.

ÍSRAEL, AP Mariam Amash týndi 
nafnskírteininu sínu fyrir stuttu. 
Þegar hún kom á bæjarskrifstof-
urnar í þorpinu sínu í Ísrael til að 
sækja um nýtt skírteini kom í ljós 
að hún var skráð fædd árið 1888. 
Sjálf staðfestir hún það.

Reynist það rétt, þá er Amash 
elsta manneskja heims, 120 ára 
gömul. Hún á tíu syni og eina 
dóttur, sem er að nálgast nírætt. 
Barnabörnin eru 120 og barna-
barnabörnin 250. Hún er við góða 
heilsu og fer í göngutúr á hverjum 
degi. - gb

Háöldruð kona í Ísrael:

Segist sjálf vera 
120 ára gömul

MEÐ NÝJA SKÍRTEINIÐ Mariam Amash 
man vel eftir því þegar Tyrkir réðu lögum 
og lofum í Palestínu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL Hæstiréttur ómerkti í 
gær sýknudóm héraðsdóms í máli 
manns sem ákærður var fyrir að 
hafa nauðgað konu á salerni á 
Hótel Sögu í maí síðastliðnum.

Málinu hefur verið vísað heim í 
hérað til aðalmeðferðar. Í ályktun 
héraðsdóms segir meðal annars að 
það að maðurinn hafi ýtt konunni 
inn í salernisklefa, læst klefanum 
innan frá, dregið niður um hana, 
ýtt henni niður á salernið og síðan 
niður á gólf, geti ekki talist ofbeldi 
í skilningi fyrstu málsgreinar 194. 
greinar almennra hegningarlaga 
og nægi það eitt til að sýkna 
manninn. Þessu er Hæstiréttur 
ósammála.  - jse

Hæstiréttur:

Nauðgunarmál 
heim í hérað

STJÓRNMÁL Samfylkingin reynist 
með mest fylgi í skoðanakönnun 
sem Talnakönnun gerði fyrir 
vefsvæðið Heimur.is. Sögðust 38,8 
prósent styðja flokkinn, sem er 12 
prósentum meira en flokkurinn 
fékk í síðustu alþingiskosningum 
árið 2007. Sjálfstæðisflokkurinn 
fær tæp 34 prósent í könnuninni 
sem er þremur prósentum minna 
en í kosningunum. Vinstri grænir 
fá 11,9 prósent í könnuninni, 
Framsóknarflokkur 8,5 prósent og 
Frjálslyndir 6,7 prósent.

Hringt var í um 690 manns á 
dögunum 5. til 7. febrúar og tóku 
440 afstöðu. Síðasta dag könnunar-
innar var REI-skýrslan birt. - jse 

Skoðanakönnun:

Samfylkingin 
með mesta fylgið

SAMGÖNGUR „Við erum að skoða þetta mál,“ 
segir Amund Utne, yfirmaður samkeppnis- 
og ríkisstyrkjadeildar Eftirlitsstofnunar 
EFTA (ESA).
Könnun ESA snýr að því hvort þátttaka 
ríkisins í nýjum sæstreng milli Íslands og 
Danmerkur, Danice, standist samninginn 
um Evrópska efnahagssvæðið (EES).

Danice-strengurinn er meginforsenda 
þess að hér verði reist netþjónabú. Byrja á 
að leggja hann í sumar og á hann að vera 
tilbúinn að ári. 

Amund Utne segir að athugasemd hafi 
borist frá íslenska ríkinu um að kanna málið. 
Það hefur Fréttablaðið fengið staðfest í 
samgönguráðuneytinu. Utne bætir því við að 
teljist ríkið vera venju legur fjárfestir, sé 
ekki tilefni til athugasemda.

ESA fékk erindið í hendur í janúar, eftir 
því sem Utne segir. 

Stofnunin hefur tvo mánuði til að ýmist 

ljúka málinu eða kalla eftir frekari gögnum.
Samgönguráðuneytið taldi hins vegar í 

október að enginn vafi væri á því að 
þátttaka ríkisins í Danice stæðist samning-
inn um EES. Úr samgönguráðuneytinu fást 
þær upplýsingar að nýleg þátttaka orkufyr-
irtækja í Danice kalli á aðkomu ESA. Óvíst 
er hvenær athuguninni lýkur.

Landsvirkjun, Orkuveita Reykjavíkur og 
Hitaveita Suðurnesja eiga nú sameiginlega 
ráðandi hlut í Farice. Gengið var frá 
samningum um það fyrir jól.

Lagningu annars sæstrengs hingað frá 
Írlandi, sem til stóð að yrði tilbúinn í haust, 
hefur verið frestað. Að sögn forstjóra 
Hibernia Atlantic þykir það lítt spennandi 
tilhugsun að standa í samkeppni við þessa 
aðila og ríkið eins og er.  - ikh

Samgönguráðuneytið skiptir um skoðun á því hvort sæstrengur standist EES-samninginn:

ESA skoðar þátt íslenska ríkisins í Danice

BORGARMÁL Þorbjörg Helga 
Vigfúsdóttir, borgarfulltrúi 

Sjálfstæðis-
flokksins, telur 
ólíklegt að 
einhver borgar-
fulltrúa flokksins 
hafi lekið REI-
skýrslunni til 
fjölmiðla til að 
koma höggi á 
Vilhjálm Þ. 
Vilhjálmsson.

„Mér þykir það 
afar ótrúlegt, ég 
trúi því ekki upp 

á neinn að vera með ásetning í þá 
veru,“ segir hún. „Ég tel að þegar 
svona leki verður sé það miklu 
frekar vegna spennu sem fylgir 
því að geta átt frumkvæði í 
umræðunni.“ Hún segir enn 
fremur líklegra að einhver úr 
minnihlutanum hafi lekið henni. 

REI skýrslan lak til fjölmiðla 
degi áður en hún var kynnt 
borgarráði og var ítarlega fjallað 
um hana og þátt Vilhjálms í REI- 
málinu í Kastljósi sama dag. - jse  

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir:

Minnihlutinn 
lak skýrslunni

ÞORBJÖRG 
HELGA VIGFÚS-
DÓTTIR

Gísli, var gaurinn á skallan-
um?

„Það má segja að það hafi verið 
jafnt á komið með okkur, þótt það 
hafi að vísu verið hvort sitt tilbrigðið 
við sama stef.“

Gísli Einarsson sjónvarpsmaður lenti í því 
fyrir utan skemmtistaðinn Broadway um 
helgina að ókunnur maður taldi fullvíst 
að Gísli væri Dr. Gunni.

AMUND UTNE  Yfir-
maður ríkisstyrkja-
nefndar ESA segist 
vera að athuga hvort 
þátttaka ríkisins í 
nýjum sæstreng milli 
Íslands og Danmerkur 
standist EES-samn-
inginn.

SJÁVARÚTVEGUR Samráðshópur um 
loðnurannsóknir kom saman í gær 
til að ræða slæmt ástand stofnsins. 
Var niðurstaðan sú að fá útgerðar-
menn til að halda ekki til loðnu-
veiða fyrr en frekari rannsóknir 
hefðu verið gerðar á stofninum en í 
dag verður svo ákveðið hvort farið 
verði fram á formlega veiðistöðv-
un þar til þeim hefur verið lokið.

„Við erum að leggja drög að því 
að gera lokatilraun til að fara yfir 
svæðið og ná mælingum en það 
virðist óvenjulítið um loðnu og það 
er spurning hvort grundvöllurinn 
sem lá fyrir þegar ákvörðun um 
bráðabirgðakvótann var tekin sé 
hreinlega brostinn,“ segir Jóhann 
Sigurjónsson, forstjóri Hafrann-
sóknarstofnunar. „Við teljum mjög 
mikilvægt að á meðan á þeim rann-

sóknum stendur haldi menn að sér 
höndum við veiðar en annars er 
ekki loku fyrir það skotið að við 
förum fram á veiðistöðvun.“

Hann segir að í dag muni menn 
úr samráðshópnum tala sig saman 
og ræða við útgerðarmenn og aðra 
sem í hlut eiga en að því loknu 
verði tekin ákvörðun um það hvort 
farið verði fram á veiðistöðvun.

Jón Eyfjörð, skipsstjóri á Sig-
hvati Bjarnasyni, segir hins vegar 
ekkert að óttast í þessum efnum 
því nóg sé af loðnu. „Við vorum að 
fá um 600 tonn í tveimur köstum og 
þetta er stór og fín loðna,“ sagði 
hann í gær þegar hann var á heims-
tími af veiðum austur af landinu. 
„Þarna vorum örugglega um 30 
norsk loðnuskip sem einnig voru 
að fá nóg og þetta er á mjög stóru 

svæði. Ég sá hins vegar ekkert 
rannsóknarskip, þeir fara ein-
hvernveginn alltaf á mis við loðn-
una. Ég ætti eiginlega að bjóða 
þeim með mér í næsta túr svo þeir 
fái nú einhvern tíman að sjá 
hana.“

Jóhann segir að nýlega hafi verið 
rannsóknarskip verið á ferð austur 
af landinu. „Og þótt það veiðist 
eitthvað þarna nú þá efast ég um 
að það sé svo mikið að það breyti 
einhverju, annars kemur þetta allt 
í ljós þegar við erum búnir að fara 
vel yfir þetta en á meðan við erum 
í þessari óvissu er mikilvægt að 
fara varlega.“

Kvótinn sem úthlutaður hafði 
verið er 205 þúsund tonn og þar af 
koma 122 þúsund tonn í hlut 
íslenskra skipa. jse@frettabladid.is 

Loðnuvertíð blásin af
Útlit er fyrir að loðnuvertíðin verði blásin af. Samráðshópur um loðnurann-
sóknir kom saman í gær og ályktaði að útgerðarmenn yrðu að halda að sér 
höndum uns frekari rannsóknir lægju fyrir. Skipstjóri segir nóg af loðnu. 

LOÐNUVEIÐAR Á SIGHVATI BJARNASYNI VE Þótt Sighvatur Bjarnason hafi komið að landi með 600 tonn af vænni loðnu og um 30 
norsk loðnuskip dæli henni upp fyrir austan land er allt útlit fyrir að loðnuvertíðin verði ekki meiri í vetur.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI 

SPURNING DAGSINS



FÆR Í FLESTAN SNJÓ
170 hestafla dísilvél, sjálfskiptur með 3.500 kg. dráttargetu 

DRÁTTARBEISLI OG

VETRARDEKK FYLGJA

TIL AFGREIÐSLU STRAX!
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KIA  • Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700 • www.kia. is

KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi

Verð frá 3.850.000 kr.

•  5 þrepa sjálfskipting  •  Hátt og lágt drif
•  ESP-stöðugleikastýring  •  Ný og glæsileg innrétting
•  16" álfelgur   •  Vindskeið og þokuljós
•  Öflug 170 hestafla dísilvél •  Hraðastillir (Cruise Control)
•  Þakbogar    •  3.500 kg. dráttargeta

Fullbúinn alvöru jeppi með  ríkulegum staðalbúnaði
KIA Sorento
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Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

AÐGERÐALÍTIÐ 
VEÐUR  Það eru 
dæmigerðar 
suðvestlægar 
áttir á landinu 
með nokkuð mildu 
veðri. Núna með 
morgninum gengur 
úrkomusvæði til 
austurs yfi r land en 
eftir hádegi ætti 
meginþorri þess 
að vera kominn 
austur yfi r land og 
því úrkomulítið 
síðdegis. 

BANDARÍKIN, AP Repúblikaninn 
Mitt Romney styður flokksbróður 
sinn John McCain til að verða 
forsetaefni flokksins í kosningun-
um í haust.

Stuðningur Romneys tryggir 
enn frekar yfirburðastöðu 
McCains í forkosningabaráttu 
Repúblikanaflokksins. Romney 
dró sig út úr slagnum í síðustu 
viku þegar ljóst var að erfitt yrði 
að sigra McCain.

Romney hefur beðið þá 280 
kjörmenn, sem hann hafði tryggt 
sér, að greiða McCain atkvæði sitt 
á flokksþingi repúblikana í 
byrjun september, þegar forseta-
efni flokksins verður kosið. - gb

Forsetaslagurinn í BNA:

Mitt Romney 
styður McCain

MITT ROMNEY Biður sína menn að kjósa 
McCain. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NOREGUR, AP Ivar Henriksen, 
sjötugur fyrrverandi forstjóri 
vatnsveitu Óslóborgar, var í gær 
dæmdur í átta ára fangelsi fyrir 
að hafa dregið sér fé úr fyrir-
tækinu áratugum saman.

Sonur hans var dæmdur í fimm 
ára fangelsi og tveir aðrir voru 
einnig dæmdir í fangelsi fyrir 
hlut sinn að málinu.

Lars Stoltenberg saksóknari 
sagðist aldrei hafa séð jafn 
þungan dóm fyrir spillingarmál í 
Noregi. Meðan réttarhöldin stóðu 
yfir sagði hann brot feðganna 
vera stærsta spillingarmál sem 
nokkru sinni hefði komið fyrir 
norskan dómstól. - gb

Spillingarmál í Noregi:

Sjötugur for-
stjóri í fangelsi

LÖGREGLUMÁL Amfetamín í 
söluskömmtum, um 20 grömm af 
kannabisefnum og um hálf 
milljón í peningum fundust við 
húsleit í Breiðholti í vikunni. 
Grunur leikur á að peningarnir 
séu ágóði af fíkniefnasölu. 
Karlmaður á þrítugsaldri var 
handtekinn.

Sama dag komu tveir aðrir 
karlmenn á þrítugsaldri við sögu 
hjá lögreglu vegna fíkniefnamála. 
Báðir voru með fíkniefni í fórum 
sínum. - jss

Þrír handteknir við húsleit:

Fíkniefni og 
hálf milljón

VIÐSKIPTI Forráðamenn tuttugu og 
einnar fasteignasölu hafa skrifað 
undir viljayfirlýsingu um náið 
samstarf með svokallaðri klasa-
myndun. Óskar Rúnar Harðarson 
frá fasteignasölunni Mikluborg, 
sem er ein af þessum fasteignasöl-
um, segir eitt af meginmarkmið-
unum vera að gera miðlægan 
gagnagrunn með fasteignum sem 
allar fasteignasölurnar í klasan-
um geti notað við söluna. 

Óskar Rúnar segir ennfremur 
að eftir um það bil einn og hálfan 
mánuð verði samstarfið komið á 
koppinn ef allt gengur eftir. Óskar 
Rúnar vil ekki nefna þær fast-
eignasölur sem skrifað hafa undir 

en segir að þær séu með þeim 
stærstu og reyndustu á markaðn-
um. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hafa nokkrir fasteigna-
salar sem ekki tilheyra klasanum 
brugðist harkalega við og jafnvel 
reynt að bregða fæti fyrir þá sem 
að henni standa. Þau viðbrögð eru 
þó ekki frá stærstu fasteignasölu-
keðjunni, Remax. Nýi klasinn mun 
hafa rúmlega fimmtíu löggilta 
fasteignasala á sínum snærum eða 
fleiri en aðrir á markaðnum. 

Sverrir Kristinsson, hjá Fast-
eignasölunni Eignamiðlun, segir 
sitt fyrirtæki ekki hafa séð hag í 
því að taka þátt í þessu samstarfi 

en hafi heldur ekki reynt að hindra 
það. „Við ráðum engu um það 
hvernig aðrir stjórna sínum fyrir-
tækjum svo ég sé ekki hvernig við 
ættum að geta komið í veg fyrir 
það sem þeir kjósa að gera.“   - jse

Tuttugu og ein fasteignasala sameinar krafta sína:

Reynt að bregða fyrir þá fæti

FASTEIGNASALA Óskar Rúnar segir að 
þegar gagnagrunnurinn verði kominn á 
geti seljendur með einni færslu tryggt 
sér þjónustu frá 21 fasteignasölu. 

STJÓRNSÝSLA Tjón vegna vatnsleka 
sem varð í byggingum á varnar-
svæðinu á Keflavíkurflugvelli 
dagana 18. og 19. nóvember 2006 
má að mestu leyti rekja til óvenju-
legs veðurs og óvenjulegs frá-
gangs vatnslagna. Þetta er niður-
staða Ríkisendurskoðunar sem að 
ósk utanríkisráðuneytisins vann 
skýrslu um tjónið. Ríkisendur-
skoðun lítur svo á að erfitt hafi 
verið að sjá fyrir veðrið og frá-
gang lagnanna og því sé ósann-
gjarnt að ásaka þá sem ábyrgð 
báru á svæðinu um vanrækslu á 
eftirlits- og viðhaldsskyldum.

Embættið finnur að ýmsu við 
yfirfærslu á mannvirkjum og 
rekstri á Keflavíkurflugvelli eftir 
brottför varnarliðsins. Í skýrsl-
unni eru nefnd óljós og óformgerð 
hlutverkaskipan, fjárskortur eða 
síðbúnar fjárheimildir og nokkur 
lausatök við móttöku, vörslu og 
eftirlit með þróunarsvæðinu.

Þá kemur fram að ágreiningur 
innan stjórnarráðsins um hvernig 
forræði svokallaðs þróunarsvæðis 
skyldi háttað hafi leitt til þess að 
ákvörðun um stofnun Þróunar-
félags Keflavíkurflugvallar var 
nokkuð síðbúin. Jafnframt hafi 
skapast núningur milli embætta á 
flugvellinum um hlutverk hvers 
og eins á þróunarsvæðinu. „Auð-
veldlega hefði mátt komast hjá 
þessu með skýrari fyrirmælum,“ 
segir í skýrslu Ríkisendurskoðun-
ar. Engu að síður er tekið fram að  
þegar tekið er tillit til umfangs og 
skamms undirbúningstíma hafi 
yfirtaka Keflavíkurflugvallar í 
meginatriðum verið leyst vel af 
hendi.

Samtals skemmdust 106 íbúðir í 
þrettán fjölbýlishúsum auk þess 
sem vatnslagnir sprungu í sjö 
öðrum mannvirkjum. Mat Þróun-
arfélagsins og Verkfræðistofu 
Suðurnesja er að tjónið hafi numið 
á bilinu 79-109 milljónum króna. 
Er í skýrslunni tekið fram að ekki 
sé hlaupið að því að meta tjón sem 
þetta og því beri að taka matinu 
með fyrirvara. 

Fimmtán mánuðir eru síðan 

utanríkisráðuneytið fór þess á leit 
við Ríkisendurskoðun að úttektin 
yrði gerð. Í skýrslunni segir að sá 
mikli dráttur sem orðið hafi á að 
ljúka athuguninni skýrist fyrst og 
fremst af síðbúinni umsögn ráðu-
neytisins sjálfs, sem helgast af  
ráðherraskiptum í kjölfar kosn-
inganna síðastliðið vor, og annríki 
hjá Ríkisendurskoðun í nóvember 
og desember.

  bjorn@frettabladid.is

Enginn ber ábyrgð á 
79-109 milljóna tjóni 
Ríkisendurskoðun telur hæpið að rekja megi vatnstjón á varnarsvæðinu á Kefla-
víkurflugvelli til beinnar vanrækslu þeirra sem báru ábyrgð á svæðinu. Ágrein-
ingur innan stjórnarráðsins tafði stofnun Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar.

ÞRÓUNARSVÆÐIÐ Á KEFLAVÍKUR-
FLUGVELLI Vatnsrör sprungu í fjölda 
bygginga á svæðinu vegna óvenju-
mikils frosts helgina 18. og 19. nóv-
ember 2006. Fór frostið mest í rúmar 
tólf gráður. Auk íbúðarhúsnæðis 
skemmdust fyrrum skrifstofuhús-
næði, leikskóli, verkstæði, æskulýðs-
miðstöð og geymslur. 
  

SKEMMT Mest varð tjónið í fjölbýlis-
húsum þar sem vatnslagnir eru í risi 
ofan við einangrun efstu íbúða.

FRÉTTABLAÐIÐ/VÍKURFRÉTTIR

SAMEINUÐU ÞJÓÐIRNAR Þrettán lönd 
nota börn í herþjónustu að sögn 
Radhika Coomaraswamy, aðstoðar-
framkvæmdastjóra Sameinuðu 
þjóðanna.

Samkvæmt Barnahjálp Samein-
uðu þjóðanna (UNICEF) eru 3.000 
börn við herþjónustu, meðal ann-
ars í Afganistan, Búrúndí, Búrma 
og Súdan. Í mörgum þessara landa 
hafa börn verið myrt, ráðist hefur 
verið á skóla og spítala og stúlkum 
verið nauðgað. 

Aðstoðarframkvæmdastjóri 
Sameinuðu þjóðanna hvetur 
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 
til að taka á þessu máli. - áf

Börn í herþjónustu:

Þrettán lönd 
nota börn í her

DÓMSMÁL Átján ára karlmaður 
hefur verið dæmdur í fjögurra 
mánaða skilorðsbundið fangelsi 
fyrir líkamsárás. Hann sló mann 
á þrítugsaldri í andlitið með 
hafnaboltakylfu fyrir framan 
veitingastaðinn Dubliners við 
Hafnarstræti í Reykjavík í maí 
2006. Fórnarlambið hlaut mar á 
auga og handlegg.

Árásarmaðurinn játaði fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur að hafa 
slegið manninn, en kvað hann 
hafa slegið til sín fyrst. Sú 
útskýring var ekki tekin til 
greina. 

Hann var látinn greiða 
fórnarlambinu rúmar hundrað 
þúsund krónur í bætur, auk 
sakarkostnaðar.  - sþs

Fjögurra mánaða skilorð:

Sló mann með 
hafnaboltakylfu

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
hafði tvívegis afskipti af sömu konu á 
fertugsaldri á einum degi, þegar hún 
var tekin fyrir þjófnað úr verslunum. 
Hún endaði í fangageymslum. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

Stelsjúk kona tekin tvisvar

GENGIÐ 14.02.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

Hreinar hendur
   - örugg samskipti
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KJARAMÁL Forystumenn Alþýðu-
sambandsins, ASÍ, ganga á fund 
ríkisstjórnarinnar í dag til að ræða 
aðkomu ríkisstjórnarinnar að 
kjarasamningum á almennum 
vinnumarkaði. Forysta ASÍ dustaði 
í gær rykið af kröfugerð gagnvart 
ríkinu frá því í haust og gerði á 
henni breytingar sem verða rædd-
ar við ríkisstjórnina í dag. Grétar 
Þorsteinsson, forseti ASÍ, ræðir 
um aðkomu ríkisins að vaxtabót-
um, barnabótum, húsaleigubótum 
og menntamálum svo dæmi séu 
nefnd. 

Sátt hefur tekist um útlínur 
launaliðs nýrra kjarasamninga 
milli Samtaka atvinnulífsins, SA, 
og landssambanda innan Alþýðu-
sambandsins, ASÍ. Miðað er við 
kjarasamninga sem gilda fram í 
nóvemberlok 2010. Kjarasamning-
arnir fela í sér hækkun almennra 
launataxta um 18 þúsund krónur 
við undirskrift, 13.500 krónur árið 
2009 og 6.500 krónur árið 2010. 

Kjarasamningar iðnaðarmanna 
taka öðrum breytingum. Þeir 
hækka um 21 þúsund krónur við 
undirskrift, 17.500 krónur árið 
2009 og 10.500 krónur árið 2010. 
Miðað er við að nýjar launatöflur 
taki gildi á hverju ári og ekki gert 
ráð fyrir að heimilt verði að lækka 
álagsgreiðslur á móti taxtabreyt-
ingunni. 

Samkomulag er um launaþróun-
artryggingu. Í því felst að þeir 
sem hafa verið í starfi hjá sama 
atvinnurekanda og hafa ekki feng-
ið að lágmarki 5,5 prósenta launa-
hækkun frá 2. janúar 2007 til 
undirritunar samninga fái það 
sem á vantar. Enn fremur verði 
ákvæði fyrir þá sem hafa skipt um 
starf fram til 1. september 2007. Á 
árinu 2009 verði launaþróunar-
tryggingin 3,5 prósent.

Árið 2010 verði almenn launa-
hækkun upp á 2,5 prósent auk 
fyrrgreindra taxtahækkana.

„Það er búið að negla þetta niður 
svona að því gefnu að niðurstaða 
náist í umræður og viðræður sem 
eru í gangi um sérkröfur, bæði á 
vettvangi Alþýðusambandsins 
sameiginlega og hjá landssam-
böndunum hverju fyrir sig, og við 
erum ágætlega bjartsýn á að það 
takist,“ segir Grétar. „Síðan verð-
ur ekki af okkar hálfu gengið frá 
kjarasamningum öðruvísi en að 
ríkisstjórnin sé tilbúin að koma að 
málinu með myndarlegum hætti,“ 
segir hann.

Landssamböndin innan ASÍ 
munu funda með fulltrúum Sam-
taka atvinnulífsins næstu daga til 
að ljúka sérmálum. Einnig er verið 
að kappkosta að ljúka þeim sam-
eiginlegu málum sem hafa verið á 
borði ASÍ gagnvart Samtökum 
atvinnulífsins.

 ghs@frettabladid.is

Aðkoma ríkisstjórn-
arinnar er forsenda
Sátt hefur tekist um launahækkanir á almennum vinnumarkaði. Laun hækka 
um 18-21 þúsund við undirskrift. Samningar gilda til hausts 2010. Ekki verður 
gengið frá samningum nema ríkisstjórnin komi að með myndarlegum hætti. 

SAMKOMULAG UM LAUNAÞRÓUNARTRYGGINGU Samkvæmt samkomulaginu gilda 
kjarasamningarnir fram í nóvemberlok 2010 og fela í sér hækkun upp á 18 þúsund, 
13.500 og 6.500 krónur 2008-2010. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KJARAMÁL Stjórn Bandalags 
háskólamanna, BHM, hefur sam-
þykkt ályktun þar sem gerðar eru 
alvarlegar athugasemdir við kröf-
ur Samtaka atvinnulífsins, SA, á 
hendur ríkisstjórninni í tengslum 
við gerð kjarasamninga á almenn-
um markaði þar sem krafist er að 
hið opinbera fylgi sömu launa-
stefnu og SA hafi sett fram. 

„Ríki og sveitarfélög hafa ekki 
komið að mótun þeirrar stefnu, 
hvað þá samtök opinberra starfs-
manna, og dæmalaust ósvífið að 
ætlast til þess að kjör opinberra 
starfsmanna verði ákveðin af 
öðrum en þeim sem um þau eiga 
að semja. Stéttarfélög Bandalags 
háskólamanna eru með sjálfstæð-
an samningsrétt og munu að sjálf-

sögðu standa fast á þeim rétti. 
Launakannanir hafa ítrekað sýnt 
fram á að laun hjá hinu opinbera 
eru 20 til 30 prósentum lægri en á 
almennum markaði og úr því þarf 
að bæta,“ segir í ályktuninni. 

Stjórn BSRB hefur mótmælt 
harðlega þessari sömu kröfu SA á 
hendur ríkisstjórninni. „Þessi 
krafa um forræðisvald atvinnu-
rekenda er ósvífin og ólýðræðis-
leg því hún byggir á því að huns-
aðar verði kröfur sem fram koma 
frá hendi samtaka opinberra 
starfsmanna í kjarasamningum 
þegar þeir losna í vor. Krafan er 
einnig ósvífin að því leyti að hún 
byggir á því að launakjör á þeim 
stofnunum sem nú búa við vax-
andi manneklu vegna bágra kjara 
verði ekki leiðrétt eins og margoft 
hefur verið látið í veðri vaka af 
hálfu stjórnvalda að gert verði í 
komandi kjarasamningum,“ segir 
í ályktun sem stjórn BSRB hefur 
sent frá sér. - ghs

MÓTMÆLA HARÐLEGA Stjórn BSRB 
hefur mótmælt harðlega kröfu Samtaka 
atvinnulífsins á hendur ríkisstjórninni. 
Ögmundur Jónasson er formaður BSRB. 

Stéttarfélög opinberra starfsmanna mótmæla kröfum SA á hendur ríkinu:

Ósvífið og ólýðræðislegt

Geir H. Haarde forsætisráðherra 
gerir ráð fyrir að eiga fund í dag 
með forystumönnum ASÍ og 
atvinnurekenda til að fara yfir 
óskir og önnur mál sem tengjast 
lokastigi kjarasamninga. „Ef tekst 
að leiða þau mál til lykta erum 
við vonandi að horfa fram á það 
að kjarasamningum á almennum 
markaði ljúki með jákvæðum 
hætti,“ segir hann. 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra telur mikilvægt 
að stýrivaxtaákvörðun Seðlabank-
ans liggi nú fyrir. „Við höfum verið 
að funda hér með fjármálafyrir-
tækjunum og hnýta okkur saman 
vegna þeirra erfiðleika sem þar 
steðja að. Ég held að allar for-
sendur séu fyrir því nú að hægt 
sé að ná meira jafnvægi í íslenskt 
efnahagslíf,“ segir hún.  

FORSENDUR FYRIR 
MEIRA JAFNVÆGI

VIÐSKIPTI „Ég tel ekki að það sé nein sérstök 
hætta á ferðum, umfram það sem annars 
staðar er,“ sagði Geir H. Haarde, forsætisráð-
herra, eftir fund forystumanna ríkisstjórnar-
innar og forystumanna í bankakerfinu.

Fundurinn var haldinn til að ræða viðbrögð 
við alþjóðlegri fjármálakrísu, en forsætisráð-
herra lét þess sérstaklega getið á Viðskipta-
þingi í fyrradag að stjórnvöld myndu ræða 
við bankamenn um aðgerðir. 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráð-
herra sagði að fundurinn hefði ekki síst verið 
haldinn til að kalla eftir hugmyndum 
bankastjóranna um hvernig þeir vildu 
bregðast við og miðla hugmyndum stjórn-
valda. „En þetta var fyrst og fremst upplýs-
ingafundur.“

Bankastjórar sögðu fátt að fundi loknum. 

Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri Kaup-
þings, sagði ekkert hafa komið fram um 
hvernig stjórnvöld vildu leggjast á árar með 
bönkunum. „Nei, ég held að menn séu 
einfaldlega ennþá að skoða hvernig menn 
geti unnið saman.“

„Þetta var bara almennt spjall,“ sagði 
Lárus Welding, forstjóri Glitnis.  

„Þetta var bara upplýsingafundur sem þau 
báðu um,“ sagði Sigurjón Árnason, banka-
stjóri Landsbankans.

Geir sagði að ýmsar hugmyndir hefðu 
verið ræddar, en vildi ekki ræða þær hverja 
og eina. Nefndi samt hugsanlega hagræðingu 
í bankakerfinu. Hann nefndi einnig að stofna 
mætti formlegan samstarfsvettvang banka 
og ríkisins.

Ingibjörg Sólrún nefndi að virkja mætti 

viðskiptaskrifstofu utanríkisráðuneytisins og 
sendiráðin til að miðla upplýsingum erlendis 
um íslenskt fjármálakerfi.  - ikh

Bankastjórar ræddu við ríkisstjórn um aðgerðir vegna alþjóðlegrar lánsfjárkreppu:

Geir segir enga sérstaka hættu á ferðinni

FÁMÁLIR BANKAMENN Sigurjón Árnason, Lárus 
Welding, Guðmundur Hauksson, Guðjón Rúnarsson og 
Halldór J. Kristjánsson.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KJÖRKASSINN

Vilt þú láta setja Geirsgötu í 
stokk?
JÁ 60%
NEI 40%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Viltu að Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson verði borgarstjóri? 

Segðu skoðun þína á vísir.is





8  15. febrúar 2008  FÖSTUDAGUR

LÖGREGLUMÁL Fjórir karlmenn og 
ein kona hafa orðið uppvís að því 
að svíkja út vörur hjá nokkrum 
raftækjaverslunum á höfuðborg-
arsvæðinu fyrir samtals 12,5 millj-
ónir króna. Fyrir liggur að þessi 
stórfelldu fjársvik voru þaulskipu-
lögð með löngum fyrirvara. Meðal 
annars voru söluaðilar blekktir 
með fölsuðum millifærslustað-
festingum úr heimabönkum sem 
sendar voru með tölvupósti, er 
breytt hafði verið með þeim hætti 
að hann virtist koma frá banka.

Fjármunabrotadeild lögregl-
unnar á höfuðborgarsvæðinu hóf 
rannsókn þessa umfangsmikla 
svikamáls 7. febrúar. Tveir menn 
voru þá handteknir er þeir voru að 
sækja vörupöntun í verslun. 
Árvekni starfsmanna þar og í ann-
arri verslun til viðbótar leiddi til 
þess að lögreglu var gert viðvart 
um hugsanlega tilraun til fjár-
svika. Við rannsókn málsins kom 

fljótlega í ljós að fleiri voru 
við riðnir það og voru tveir karlar 
og ein kona til viðbótar handtekin. 
Krafist var gæsluvarðhalds yfir 
fjórum þeirra og úrskurðaði Hér-
aðsdómur Reykjavíkur þá í gæslu-
varðhald, sem rann út í fyrradag. 
Að því búnu var brotamönnunum 
sleppt lausum, enda höfðu þeir þá 
allir játað verknaðinn og málið að 
því leytinu upplýst. Þeir eru á 
aldrinum frá tvítugu og upp í 26 
ára.

Lögregla vinnur hins vegar enn 
að því að finna hluta munanna sem 
fólkið sveik út úr verslununum. 
Einhvern hluta hefur tekist að 
finna, til að mynda vörur sem fólk-
ið sveik út úr einni verslun á einu 
bretti að andvirði um 1,3 milljónir 
króna. Þær vörur fundust við hús-
leit á heimili eins sakborningsins. 
Það sem fólkið sóttist einkum eftir 
við fjársvikin var fartölvur, símar 
og annað því tengt.  - jss

EFTIRSÓTT Fjársvikafólkið sóttist einkum eftir fartölvum og símum.

Sviku út fyrir 
12,5 milljónir
Fjórir karlmenn og ein kona hafa orðið uppvís að 
stórfelldum fjársvikum. Þau sviku vörur út úr raf-
tækjaverslunum fyrir á þrettándu milljón króna.

1. Hver hafnaði stöðu þjálfara 
karlalandsliðsins í handbolta 
nýlega? 

2. Hversu margar konur hafa 
fengið hæli hér á landi vegna 
mansals?

3. Hver er höfundur auglýs-
ingastefsins Geymslur?

SJÁ SVÖR Á SÍÐU 50

VERSLUN Forsvarsmenn Samtaka 
iðnaðarins (SI) og Samtaka versl-
unar og þjónustu (SVÞ) hafa játað 
að hafa haft með sér ólöglegt 
samráð um verðbreytingar vegna 
lækkunar virðisaukaskatts á mat-
vælum úr fjórtán prósentum í sjö 
prósent, 1. mars síðastliðinn.

Eru samtökin dæmd til að greiða 
alls 3,5 milljónir í sekt; SI greiða 
2,5 milljónir en SVÞ eina milljón, 
enda litið til stærðar samtakanna 
við refsiákvörðun.

Engin sérstök leynd var yfir 
samráðinu og var greint frá því í 
Fréttablaðinu 21. febrúar 2007 og 
Samkeppniseftirlitið hóf rannsókn 
málsins í framhaldi af því. 

Framleiðendurnir (SI) og smá-
salarnir (SVÞ) lækkuðu verð á for-
verðmerktum matvörum, eins og 
kjöti og ostum, áður en til lög-
bundinnar lækkunar kom. Var og 
ákveðið að þeir deildu með sér 
kostnaði við þetta. 

Samtökin segja þetta hafa verið 
gert til að tryggja að lækkunin 
skilaði sér fyllilega til neytenda á 
réttum tíma.

Eftirlitið bendir hins vegar á að 
lögin spyrji ekki um tilgang sam-
ráðsins. Allt verðmyndandi sam-
ráð sé ólöglegt. Samráð um lækk-
un geti jú leitt til þess að hún verði 
minni en ella. 
 - kóþ

Samkeppniseftirlitið skoðaði fyrirkomulag við verðbreytingar 1. mars:

Samtökin sektuð fyrir ólöglegt samráð
HÁLEIT 
MARKMIÐ
„Áætlað er að þessar 
aðgerðir geti leitt til 
tæplega 16% lækkunar 
matvælaverðs og 2,3% 
lækkunar neysluverðs-
vísitölu á næsta ári. [...] 
Með þessari lækkun væri 
matvælaverð á Íslandi 
orðið sambærilegt við 
meðalverð á matvælum á 
Norðurlöndunum miðað 
við upplýsingar [...] frá 
Evrópsku hagstofunni.“       
- FORSÆTISRÁÐUNEYTIÐ, 9. OKT. 2006

SIGURÐUR JÓNSSON Framkvæmdastjóri SVÞ 
kynnti niðurstöðuna í gær og benti þá á að 
vegna samráðsins hefðu neytendur notið góðs 
af skattalækkuninni tíu dögum fyrr en ella.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

iRobot ehf.
Hólshraun 7, 220 Hfj. •  S. 555 2585  •  Irobot.is

Umsagnir frá eigendum iRobot Roomba 
ryksuguvélmennisins:

...ég hreinlega Elska hana 

Varist eftirlíkingarErt þú búin að fá þér eina?

NordicTrack
TM

NAUTILUS TM

ÍRAN, AP Ali Eshragi, sonarsonur 
Khomeinis, erkiklerks í Íran, fær 
ekki að bjóða sig fram til þings. 

Hann segir 
úrskurð byltingar-
ráðsins um þetta 
ekkert annað en 
móðgun við 
fjölskyldu sína.

Hann ætlar þó 
ekki að gera 
neinar formlegar 
athugasemdir eða 
fara fram á 
endurskoðun 
úrskurðarins. 

Úrskurður 
ráðsins er sagður 

byggður á viðtölum við nágranna 
Eshragis um einkahagi hans.

Kosningar verða haldnar í mars. 
Af 7.200 manns sem upphaflega 
buðu sig fram hefur meira en 2.000 
verið hafnað af byltingarráðinu. 

 - gb

Sonarsonur Khomeinis:

Fær ekki að 
bjóða sig fram 

AJATOLLA 
KHOMEINI For-
ingi klerkabylt-
ingarinnar í Íran 
dó árið 1989. 

SJÁVARÚTVEGUR Samkomulag hefur tekist í deilunni um fyrirhugaðar 
uppsagnir HB Granda á Akranesi. Samstarf hefur tekist um endur-
menntunaráætlun og ráðgjöf gagnvart þeim sem missa vinnuna þegar 
uppsagnir starfsfólks koma til framkvæmda. 

„Viðkomandi starfsmönnum verður veitt aðstoð við atvinnuleit, 
aðgengi að viðeigandi námskeiðum, gerð ferilsskrár og greiningu 
áhugasviðs,“ segir í frétt á heimasíðu ASÍ. 

Félags- og tryggingamálaráðherra hefur ákveðið að kanna í 
samráði við aðila vinnumarkaðarins hvort rétt sé að styrkja og skýra 
reglur um hópuppsagnir og taka af öll tvímæli um hvernig standa eigi 
að framkvæmd þeirra.

Að mati ASÍ þarf að skýra hvaða ferli upplýsinga og samráðs þurfi 
að fara fram áður en ákvörðun er tekin um uppsagnir og tilkynning 
um þær sendar vinnumiðlun. Jafnframt verði tekin af tvímæli um 
hvaða stjórnvald fari með eftirlit og framkvæmd laganna.  - ghs

Uppsagnir HB Granda:

Samstarf um endur-
menntun og ráðgjöf

Auglýsingasími

– Mest lesið

VEISTU SVARIÐ?
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RÚSSLAND, AP Vladimír Pútín Rúss-
landsforseti segir nægilega mikil 
völd fylgja forsætisráðherraemb-
ættinu. Hann hafi aldrei látið 
hvarfla að sér að sitja áfram sem 
forseti.

Þótt forsetinn ráði meginstefn-
unni hefur forsætisráðherrann 
síðasta orðið í efnahagsmálum og 
ber ábyrgð á varnarmálum. 
„Æðsta framkvæmdavaldið í land-
inu er ríkisstjórnin,“ sagði Pútín á 
blaðamannafundi í gær. „Ég ætti 
ekki að gráta það heldur fagna því 
að fá tækifæri til að starfa og 
þjóna landi mínu á öðrum vett-
vangi.“

Þetta var síðasti stóri blaða-
mannafundurinn sem Pútín held-
ur áður en hann lætur af embætti 
í maí næstkomandi. 

Seint á síðasta ári lýsti Pútín 
yfir stuðningi við Dimitrí Med-
vedev aðstoðarforsætisráðherra, 
sem öruggt þykir að sigri í for-
setakosningunum í byrjun mars.

Pútín ítrekaði í gær að sér þætti 
ekkert erfitt að afhenda Medved-
ev völdin.

„Ég hef aldrei freistast til þess 
að sitja í þrjú kjörtímabil, aldrei,“ 
sagði Pútín. „Frá fyrsta degi 
mínum í forsetastarfinu tók ég þá 

ákvörðun fyrir sjálfan mig að ég 
myndi aldrei brjóta gegn stjórnar-
skránni.“

Pútín sagði af og frá að hann 
væri haldinn valdafíkn.

„Sumir eru haldnir fíkn í sígar-
ettur, sumir í eiturlyf og sumir í 
peninga. Sagt er að versta fíknin 
sé valdafíkn. Ég hef aldrei fundið 
til hennar. Ég hef aldrei verið 
haldinn neinni fíkn.“

Sömuleiðis vísaði hann til föður-
húsanna sögum um að hann hefði 
á átta árum á forsetastóli sankað 
að sér stórum fjárhæðum, eins og 
sumir Rússar hafa fullyrt á 
prenti.

„Þeir hafa togað það út úr nef-
inu á sér og smurt á pappír,“ sagði 
Pútín og var ekkert að skafa utan 
af hlutunum frekar en venjulega. 

Hann viðurkenndi þó fúslega að 
hann væri ríkasti maður heims.

„Það er satt,“ sagði forsetinn og 
brosti breitt. „Ég er ríkasti maður 
í Evrópu og í öllum heiminum. Ég 
safna tilfinningum. Ég er ríkur 
vegna þess að almenningur í Rúss-
landi hefur tvisvar sinnum treyst 
mér fyrir æðsta embætti í svona 
frábæru landi. Ég held að það séu 
mestu auðæfi mín.“

 gudsteinn@frettabladid.is

Pútín segist 
fá nóg völd
Vladimír Pútín segist ekki gráta það að verða for-
sætisráðherra í staðinn fyrir forseti. Þvert á móti 
fagni hann því að fá að starfa á nýjum vettvangi.

ALLIR HLUSTA Á PÚTÍN Síðasta blaðamannafundi Vladimírs Pútín forseta var sjón-
varpað beint um allt Rússland í gær. NORDICPHOTOS/AFP
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Endalausir
möguleikar!

Fáðu þér SS skinku á 20% afslætti 

í næstu verslunarferð, leyfðu 

hugmyndafluginu að njóta sín .... 

brauðterta, samloka, heitur 

brauðréttur, salat…

…og nú þú!

20%
afsláttur

DANMÖRK, AP Ungmenni í Kaupmannahöfn hafa kveikt 
í bílum og ruslagámum, mest í hverfinu Norðurbrú en 
einnig í öðrum hverfum borgarinnar. 

Óeirðir hafa brotist út kvöld eftir kvöld nú í vikunni 
og versnað dag frá degi. 

Sautján manns voru handteknir í fyrrinótt. 
Lögreglan hefur ákveðið að auka viðbúnað sinn og 
kalla út meiri mannskap.

Lögreglan segir ástæður óeirðanna ekki vera á 
hreinu. Sumir sem til þekkja segja ungmennin vera að 
mótmæla yfirgangi lögreglunnar, og svo virðist sem 
endurbirting Múhameðsteikninganna í dönskum 
dagblöðum hafi ýtt undir ólguna.

Steen Munch, talsmaður lögreglunnar, vill þó ekki 
staðfesta það: „Við vitum ekki nákvæmlega hvers 
vegna. Hugsanlega út af leiðindum. Hugsanlega vegna 
þess að lögreglan hefur á síðustu vikum lagt aukna 
áherslu á að leita að hnífum. Það geta líka verið aðrar 

ástæður.“ Dagblaðið Politiken skýrði í gær frá því að 
lögreglan hefði verið sökuð um að beita fólk af 
erlendum uppruna harðræði og nota gróft orðbragð 
þar sem óspart væri vísað í litarhátt fólks. - gb

Óeirðir hafa verið kvöld eftir kvöld í Kaupmannahöfn:

Kveikt í bílum og gámum

BIFREIÐ Í LJÓSUM LOGUM Lögreglan í Kaupmannahöfn segist 
ekki átta sig á ástæðum óeirðanna. NORDICPHOTOS/AFP

VIÐSKIPTI Samtök fjárfesta hafa 
sent fyrirspurn til Fjármálaeftir-
litsins (FME) um það hvort FME 
hafi „bannað SPRON að birta 
upplýsingar um viðskipti stjórnar-
manna“. 

Er með fyrirspurninni vitnað til 
sölu stjórnarmanna í SPRON á 
stofnfjárbréfum eftir stjórnar-
fund félagsins 17. júlí í fyrra þar 
sem verðmat Capacent á félaginu 
var til umfjöllunar og ákvarðanir 
voru teknar um að stefna að 
skráningu félagsins á markað. Um 
þetta hefur verið fjallað í Frétta- 
blaðinu. Samtök fjárfesta óska 
eftir því að FME vísi í lagaákvæði 
máli sínu til stuðnings.  - mh

Samtök fjárfesta:

Senda spurn-
ingar til FME

GRÆNLAND Lars Emil Johansen, 
annar tveggja grænlensku 
fulltrúanna á danska þjóðþinginu, 
telur rétt að Grænland hætti að 
senda fulltrúa sína á þingið í 
Kaupmannahöfn.

Frá þessu er skýrt á vefsíðu 
grænlenska útvarpsins KNR. 

Johansen segir hótanir frá 
danska Þjóðarflokknum og 
dönsku ríkisstjórninni, þegar 
grænlensku þingmennirnir 
hugðust greiða atkvæði á móti 
stjórninni, þess eðlis að Græn-
lendingar geti ekki setið undir 
því.

Julianne Henningsen, hinn 
grænlenski fulltrúinn í Kaup-
mannahöfn, er þó ósammála 
félaga sínum. Hún vill ekki að 
framkoma dönsku þingmannanna 
í garð hinna grænlensku verði 
látin hafa þau áhrif að Grænlend-
ingar hætti þingsetu. - gb

Grænlenskur þingmaður:

Grænlendingar 
hætti þingsetu

BANGSAR MYNDA BIN LADEN Á 
alþjóðlegri listsýningu í Madríd á Spáni 
má sjá þetta verk eftir Mörtu Neves frá 
Brasilíu. Andlit hryðjuverkaforingjans 
Osama bin Laden er þarna myndað úr 
leikfangaböngsum. NORDICPHOTOS/AFP
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PAKISTAN, AP Pakistanskar 
öryggissveitir særðu og hand-
sömuðu í byrjun vikunnar 
háttsettan forystumann skæru-
liða talibana sem berjast gegn 
herafla Bandaríkjanna og 
Atlantshafsbandalagsins í 
Afganistan. Er þetta í annað 
skipti á tveimur vikum sem 
háttsettur liðsmaður talibana 
næst innan landamæra Pakistans.

Mansoor Dadullah er bróðir 
múlla Dadullah, æðsta herstjórn-
anda talibana, sem var felldur í 
maí og er hann hæstsetti liðsmað-
ur talibana sem hefur verið 
drepinn frá innrásinni í Afganist-
an 2001. Eftir dauða hans 
hækkaði bróðir hans í tign. - sdg

Árangur pakistanskra sveita:

Háttsettur tali-
bani gómaður

SERBÍA, AP Stjórnvöld í Serbíu 
hafa í undirbúningi aðgerðaáætl-
un sem ganga á í gildi um leið og 
af því verður að þing Kosovo, 
sem eingöngu er skipað Kosovo-
Albönum, lýsi yfir sjálfstæði 
héraðsins. Talið er líklegt að það 
gerist jafnvel á næstu dögum. 

Aðgerðaáætlunin miðar að því 
að refsa þeim ríkjum sem 
viðurkenna sjálfstæði Kosovo og 
einangra héraðið með öllum þeim 
ráðum sem Serbum eru tiltæk. Í 
hverju hinar áformuðu aðgerðir 
felast nánar tiltekið er annars 
haldið leyndu í bili. Serbíustjórn 
vonast til að aðgerðirnar verði til 
að gera sjálfstæðisyfirlýsinguna 
lagalega ógilda. - aa

Sjálfstæði Kosovo: 

Serbar undirbúa 
refsiaðgerðir

ANDSTAÐA Belgradbúar mótmæla 
ákvörðun Serbíustjórnar um að hafna 
samstarfi við ESB.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VESTFIRÐIR „Hættan á ofanflóðum 
í Kirkjubólshlíð og Súðavíkurhlíð 
er óásættanleg eins og nýleg 
dæmi undirstrika svo rækilega,“ 
segir í bókun bæjarráðs Bolung-
arvíkur í vikunni.

Tekur bæjarráðið þar heils 
hugar undir með sveitarstjórn 
Súðavíkur og skorar á ríkisstjórn 
Íslands að hefja nú þegar 
undirbúning að gerð jarðganga á 
milli Álftafjarðar og Skutuls-
fjarðar. 

Þá minna Bolvíkingar á að 
umrædd leið sé hluti af vegi sem 
tengir norðanverða Vestfirði við 
þjóðveg eitt. 

 - ovd

Styðja Súðvíkinga heils hugar:

Vilja jarðgöng 
til Súðavíkur

HEILBRIGÐISMÁL Tuttugu skamm-
tíma hvíldarrými fyrir aldraða 
skjólstæðinga heimahjúkrunar á 
höfuðborgarsvæðinu og þrjátíu 
dagvistarrými með áherslu á 
endurhæfingu eru hluti af sex 
mánaða tilraunaverkefni heil-
brigðisráðuneytisins og Heilsu-
verndarstöðvarinnar ehf.

Var samningur þessa efnis 
undirritaður í vikunni. Rétt til 
vistunar eiga aldraðir sem að 
mati heimahjúkrunar þurfa 
tímabundna vistun vegna 
dægurvillu, til að hvíla umönnun-
araðila, vegna skyndilegra 
veikinda eða ef sá sem annast 
viðkomandi forfallast skyndilega. 
   - ovd

Sex mánaða tilraunaverkefni:

Hvíldarrými 
fyrir aldraða

LÍBANON, AP Mikil spenna var í loftinu í Beirút, 
höfuðborg Líbanons, í gær þegar tvær 
andstæðar fylkingar söfnuðust þar saman á 
útifundum. 

Stuðningsmenn stjórnarinnar, sem aðhyllist 
nánari tengsl við Vesturlönd, komu saman í 
miðborginni til að minnast þess að þrjú ár eru 
liðin frá því Rafik Hariri forsætisráðherra 
var myrtur.

Stuðningsmenn sjíahreyfingarinnar 
Hisbolla, sem vill nánari tengsl við Sýrland, 
komu hins vegar saman í suðurhluta borgar-
innar í jarðarför Imads Mughniyeh, eins 
helsta leiðtoga hernaðararms samtakanna, 
sem var myrtur á þriðjudagskvöld.

Hisbolla-samtökin kenna Ísraelum um 
morðið á Mughniyeh, sem hafði lengi verið í 
felum og var eftirlýstur víða um heim. 

Hassan Nasrallah, leiðtogi samtakanna, hét 
hefndarárásum á ísraelsk skotmörk utan 
landamæra Líbanons.

„Þið hafið drepið Imad utan hins eðlilega 
vígvallar,“ sagði Nasrallah í ræðu við jarðar-
förina, og vísar þar til þess að Hisbolla hafi til 
þessa aðeins barist við Ísraela innan Líbanons 
meðfram landamærum Ísraels. Nú sé hins 
vegar vígvöllurinn orðinn galopinn.

Þegar hann hafði lokið ræðu sinni mátti 
heyra skotið úr byssum í fagnaðarskyni víða í 
suðurhverfum Beirútborgar. 

Ísraelsk stjórnvöld brugðust við með því að 
herða öryggisráðstafanir. - gb

Ólga í Líbanon þegar tugir þúsunda héldu út á götur Beirút:

Útifundir tveggja andstæðra fylkinga

MORÐSINS Á HARIRI MINNST Tugir þúsunda mættu til 
að minnast þess að þrjú ár eru liðin síðan Rafik Hariri 
var myrtur. NORDICPHOTOS/AFP
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VALENTÍNUSI MÓTMÆLT Ekki eru allir 
hrifnir af Valentínusardeginum. Á Ind-
landi mótmæltu strangtrúaðir hindúar 
deginum með því að kveikja í líkneski 
og Valentínusarkortum. NORDICPHOTOS/AFP

ORKA „Bitruvirkjun er bara í eðlilegum farvegi og það 
hefur engin  ný ákvörðun verið tekin í Orkuveitunni,“ 
segir Hjörleifur B. Kvaran, forstjóri fyrirtækisins.

Núverandi stjórn Orkuveitunnar hafi einungis 
fundað einu sinni og þessi virkunaráform á Hellis-
heiði hafi þá ekki borið á góma.

Ásta Þorleifsdóttir, nýr varaformaður stjórnar 
Orkuveitunnar, hefur áður lýst sig andvíga byggingu 
virkjunarinnar. Hún vill þó bíða niðurstöðu umhverf-
ismats um hana; fyrr sé ekki hægt að taka upplýsta 
afstöðu. Hún hafi fundið hjá Orkuveitunni ríkan vilja 

til að koma til móts við þær athuga-
semdir sem komu frá almenningi.

Ásta hefur reifað hugmyndir um 
að bíða með Bitruvirkjun, en setja 
systurvirkjunina, Hverahlíðarvirkj-
un, í forgang. Sú er talin valda minna 
umhverfistjóni.

Ólafur Áki Ragnarsson, sveitar-
stjóri í Ölfusi, svaraði þessari 
hugmynd í Fréttablaðinu í gær 
þannig að hann væri búinn að fá sig 
fullsaddan á tíðri stefnubreytingu 

hjá Orkuveitu Reykjavíkur. 
Gaf hann í skyn að fyrst bíða ætti með eina virkjun 

væri best að bíða með allar virkjanaframkvæmdir á 
Hellisheiði. Ölfus færi með skipulagsvaldið á svæðinu 
og hefði lagt of mikla vinnu í virkjunaráformin til að 
taka þátt í svona „leikaraskap“.

Rætt hefur verið um að virkjanirnar sjái álveri í 
Helguvík fyrir orku. Stefnubreyting Orkuveitunnar 
gæti því haft áhrif á uppbyggingu þar.

Ágúst Hafberg, framkvæmdastjóri viðskiptaþróun-
ar hjá Norðuráli, svarar því hins vegar ekki hvort 
fyrirtækið hafi áhyggjur af hugsanlegri stefnubreyt-
ingu.

„Við erum með samning við Orkuveituna og ég sé 
enga ástæðu til þess að tjá mig um þetta mál,“ segir 
hann. Hjörleifur B. Kvaran segir einfaldlega of 

snemmt að kveða upp úr um áhrif þess á Norðurál og 
byggingu álvers í Helguvík, yrði fallið frá Bitruvirkj-
un og Hverahlíðarvirkjun.

„Það má nú benda á að við erum líka að stækka 
Hellisheiðarvirkjun og fáum 90 MW úr því,“ bendir 
hann á. Fyrirtækið sé skuldbundið til að útvega 
Norðuráli 100 MW í fyrsta áfanga álversins. Stækkunin 
gæti því komið eitthvað til móts við þörf Norðuráls.

 klemens@frettabladid.is

Enn óbreytt áform 
um Bitruvirkjun
Forstjóri Orkuveitunnar segir að pólitísk stjórn fyrirtækisins hafi ekki tekið 
neina nýja ákvörðun um Bitruvirkjun. „Bíðum niðurstöðu umhverfismats,“ seg-
ir Ásta Þorleifsdóttir. Hellisheiðarvirkjun gæti dugað fyrir álverið í Helguvík.

LÖGREGLUMÁL Ölvaður ökumaður 
sem kom akandi niður Bústaða-
veg að gatnamótum við Reykja-
nesbraut endaði á bíl sínum í 
Elliðaá um klukkan hálf ellefu í 
fyrrakvöld.

Hann hafði horfið af vettvangi 
þegar lögregla kom á staðinn en 
hann fannst þó skömmu síðar í 
Vogahverfinu og var handtekinn. 
Farið var með hann á slysadeild 
en meiðsl hans reyndust minni-
háttar. Bíllinn er hins vegar talinn 
gjörónýtur. Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu segir ekki liggja 
fyrir hvort hann hafi verið undir 
áhrifum ólöglegra vímuefna. - jse 

Lögreglan í Reykjavík:

Ölvaður öku-
maður ekur í á

GJÖRÓNÝTUR BÍLL Í ELLIÐAÁM Öku-
maður slapp lítið meiddur eftir óhappið.

SRÍ LANKA, AP Mannfall í röðum 
óbreyttra borgara í borgarastríð-
inu á Srí Lanka hefur náð 
„hrikalegum hæðum,“ að því er 
talsmaður Alþjóða Rauða krossins 
lét hafa eftir sér í fyrradag. 
Skæruliðar Tamílatígra eru sakað-
ir um að bera ábyrgð á hrinu 
blóðugra árása á síðustu vikum. 
Stjórnarherinn hefur verið 
sakaður um að hafa gerst sekur 
um minnst eina árás á borgara á 
svæði uppreisnarmanna.  - aa

Borgarastríðið á Srí Lanka: 

Áhyggjur af 
mannfalli

SLÓVENÍA, AP Viðræður ráðamanna 
Rússlands og Evrópusambandsins 
í Slóveníu um áform Kosovo-

Albana um að lýsa 
yfir sjálfstæði 
skiluðu engu öðru en 
því að staðfesta að 
þeir væru á öndverð-
um meiði í málinu. 

Rússar styðja 
Serba í þeirri stefnu 
að halda Kosovo 
formlega innan 
serbneska ríkisins. 

Þrátt fyrir það sagði rússneski 
utanríkisráðherrann Sergei 
Lavrov að Rússar hefðu ekki í 
hyggju að beita ESB-ríkin 
refsiaðgerðum ef þau viður-
kenndu sjálfstæði Kosovo. Kjörnir 
fulltrúar Kosovo-Albana hafa í 
hyggju að lýsa yfir sjálfstæði jafn-
vel nú strax á sunnudag.  - aa

Samráð ESB og Rússlands: 

Bitist um sjálf-
stæði Kosovo

SERGEI 
LAVROV 

STRÓKAR VIRKJANANNA Frá Bústaðaveginum séð munu í 
góðu veðri bætast við tveir myndarstrókar verði virkjanirnar að 
veruleika. Stækkun Hellisheiðarvirkjunar kann að duga fyrsta 
áfanga álversins í Helguvík. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÁSTA 
ÞORLEIFSDÓTTIR
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Fimm innflytjendur munu út árið 
veita lesendum Fréttablaðsins 
innsýn í líf sitt. Fjórir þeirra segja 
okkur nú hvað bar hæst í vikunni.

VIKA 2

DAGBÓK NÝRRA 
ÍSLENDINGA

SJÁVARÚTVEGUR „FisHmark er bestunarkerfi 
sem snýst um að stinga upp á hvert eigi að fara 
til veiða og hvernig eigi að haga veiðum og 
vinnslu,“ segir Sveinn Margeirsson, deildar-
stjóri hjá Matís.

Gögnum er safnað í rafræna afladagbók við 
veiðarnar. „Þetta er í raun skráning, hvar 
fiskurinn er veiddur, hversu lengi er verið að 
toga og annað slíkt.“ Fiskurinn fær svo sitt 
einkenni sem helst inn í fiskvinnsluna. „Með 
því er hægt að rekja hvaðan fiskurinn kom sem 
er í vinnslunni á hverjum tíma.“

Segir Sveinn að með FisHmark séu gögn úr 
vinnslunni, til dæmis nýting og fleira, tengd við 
gögnin í afladagbókinni. Úr samanlögðum 
gögnunum séu unnar skýrslur og fleira. 
„Þannig að menn geta séð hvar á miðunum og 
hvenær er besta nýtingin.“

Verkefnið er afrakstur sex til sjö ára vinnu. 
Að því hafa einnig komið hugbúnaðarfyrirtæki 
auk hóps sjávarútvegsfyrirtækja. Sveinn segir 
að um frumgerð sé að ræða en stefnan sé tekin 
á fullgerðan hugbúnað á næsta ári. Ísland er 
helsta markaðssvæðið til að byrja með en 
einnig er horft til erlendra markaða. 
„Aðferðafræðin og hugbúnaðurinn sjálfur er 
varan, þó að gögnin séu að sjálfsögðu eign 
fyrirtækjanna sjálfra.“ Þá segir Sveinn 
samstarf þeirra sem að verkefninu komu hafa 
verið gjöfult. „Það er þessi þekkingariðnaður 
sem sjávarútvegs fyrirtækin eru að stuðla að og 
eru hluti af.“  
 - ovd

Matís kynnir nýjan íslenskan hugbúnað sem á að auka hagkvæmni í fiskveiðum og fiskvinnslu:

Stuðlað að bættri afkomu fiskveiða

KYNNT FYRIR SJÁVARÚTVEGSRÁÐHERRA Sveinn 
Margeirsson með Einari K. Guðfinnssyni á kynningu á 

FisHmark í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Reykjavík er 
fyrsta borgin 
sem ég bý í 
þar sem engar 
almennings-
samgöngur eru 
á helgarnótt-
um,“ segir Char-
lotte Ó. Ferrier. 
Henni kom það 

mjög á óvart, „sér í lagi þar sem 
Íslendingar segjast vera framarlega 
í umhverfismálum“. Þá þykir henni 
viðhorf Íslendinga til strætisvagna 
sérstakt. „Mér finnst frábært að 
námsmenn fái frítt í strætó og 
velti fyrir mér hvort slíkt myndi 
ekki leysa umferðarvandann í 
Reykjavík. Svarið er svo sannarlega 
ekki að gera fleiri götur. Það var 
reynt í Bretlandi og stuttu síðar var 
umferðin alveg jafn slæm.“

Charlotte Ólöf Ferrier:

Sérstök viðhorf 
til strætisvagna

Hvert gleðiefnið 
rekur annað hjá 
Junphen þessa 
dagana. „Nú er 
önnur vinkona 
mín að koma 
frá Akureyri en 
hún á afmæli 
um helgina,“ 
segir hún full til-
hlökkunar. „Við ætlum að bregða 
okkur í Keiluhöllina og svo förum 
við kannski í miðbæinn á eftir. Ég 
fer oft í keilu en í Taílandi er það 
afar dýrt en hér getur maður alveg 
leyft sér það öðru hvoru. Ég fer 
líka í sund nánast daglega en þá 
kemur taílensk vinkona mín venju-
lega með mér,“ segir hún. 

Junphen Sriyoha:

MEIRI GLEÐI 
AÐ NORÐAN

Filipe hefur 
fengið að kenna 
á íslenska 
veðurfarinu 
undanfarið. „Ég 
var að vinna á 
rannsóknarstofu 
Matís á Akureyri 
í síðustu viku 
en þegar ég 

ætlaði að fljúga til Ísafjarðar varð 
ég veðurtepptur í nokkra daga í 
Reykjavík. Þar gafst mér reyndar 
færi á að prófa snjóbretti sem ég 
hafði keypt fyrir norðan en það 
gekk ekki nógu vel, enda vorum 
við ekki í nægilega góðri brekku. 
Ég kann vel við Akureyri, þar er 
mikið af ungu fólki og fjöri. En þó 
er bærinn helst til stór fyrir mig svo 
mér fannst ósköp gott að komast 
loks heim til Ísó eftir allt volkið.“ 

Filipe Moreira de Figueiredo:

GOTT AÐ KOMAST 
HEIM TIL ÍSÓ

„Ég hef verið 
svolítið úti á 
þekju í allri 
þessari stjórn-
málaumræðu,“ 
segir Rachid 
Benguella. 
„Konan mín 
segir mér hvað 
er í gangi, til 
dæmis frá breytingum í borgar-
stjórninni. Nú eru tveir flokkar við 
stjórn í Reykjavík, ég veit það þó,“ 
segir Rachid og hlær. Þrátt fyrir 
leiðindaveður hefur hann oft farið 
austur á Sólheima þar sem konan 
hans býr og vinnur. „Það er erfið-
ast að fara yfir Hellisheiðina en ég 
búinn að læra að aka á íslenskum 
vegum. Passa mig til dæmis að 
bremsa ekki harkalega í hálkunni.“

Rachid Benguella:

HEFUR VANIST 
ÍSLENSKU VEÐRI

SIMPLY CLEVER

HEKLA · Laugavegi 172-174 · Sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranes · Ísafjörður · Reyðarfjörður · Reykjanesbær · Selfoss

ALVÖRU KRAFTUR
ENGIN EYÐSLA

Verð kr. 2.630.000
Skoda Octavia  1,9 TDI®

Skoda Octavia 1,9 TDI® -  4,9 lítrar á hundraðið
Nýja TDI® vélin í Skoda Octavia er ein vandaðasta dísilvél sem völ er á. 
Hún skilar miklu og jöfnu afli en eyðir þó aðeins 4,9 lítrum á hundraðið 
í blönduðum akstri. Veldu vandaðan verðlaunabíl í fullri stærð með pláss 
fyrir alla fjölskylduna, rúmgott farangursrými og frábæra aksturseiginleika 
- og eigðu nóg afgangs til að ferðast um landið, sumar jafnt sem vetur.

Ríkulegur staðalbúnaður Octavia

ESP stöðugleikakerfi og spólvörn 

Aksturstölva 

Tengi fyrir iPod  

Sex hátalarar 

Hanskahólf með kælibúnaði 

Sex loftpúðar 

Hraðastillir (cruise control)  

Þokuljós í framstuðara 

Hiti í sætum 

Hiti í speglum 

ISOFIX barnabílstólafestingar 

Hæðarstillanleg sæti 
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ALÞJÓÐLEG SAMKEPPNI UM SKIPULAG VATNSMÝRARINNAR
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„Það er gaman að sjá 
hvað menn hafa lagt 
mikið á sig. Hins vegar 
vantar ýmislegt,“ segir 
Óskar Bergsson, borg-
arfulltrúi Framsóknar-
flokks.

Óskar segist hafa 
viljað betri tengingu 
við miðborgina í 
verðlaunatillögunni. 
Vatnsmýrin sé eins 
og nýtt úthverfi: „Ég hefði viljað sjá 
betri gönguás á milli Kvosarinnar og 
Vatnsmýrarinnar. Þar á milli er ekkert 
nema autt svæði. Þá finnst mér 
hæpið að tala um hvað við ætlum að 
gera í Vatnsmýrinni áður en framtíð 
innalandsflugsins og miðstöðvar þess 
í höfuðborginni er leyst.“ - gar

Borgarfulltrúi Framsóknar:

Ónóg tenging 
við miðborgina

SKIPULAGSMÁL „Þar sem við höfðum unnið eina 
samkeppni fannst okkur við eiginlega verða að 
taka þátt í annarri. Við unnum aftur og erum 
alveg í sjöunda himni. Þetta er alveg frábært 
fyrir okkur,“ segir skoski verðlaunahönnuðurinn 
Graeme Massie.

Tillöguna vann Massie ásamt félögum sínum 
Stuart Dickson og Alan Keane í Edinborg. Í 
hitteðfyrra unnu þeir samkeppni um samkeppni 
um skipulag miðbæjarins á Akureyri. 

„Okkar meginhugmynd gengur út á hvernig 
hægt sé að byggja á ímynd Reykjavíkur sem 
heimsborgar,“ svarar Massie. „101 Reykjavík er 
þekkt um allan heim og verkefnið var að búa til 
nýjan borgarhluta til að styrkja þá mynd. Borgir 
um allan heim keppa um viðskipti og ferðamenn. 
Reykjavík er undraverð borg sem keppir svo 
sannarlega á heimsvísu.“

Dagur B. Eggertsson, formaður dómnefndar, 
tók þannig til orða að tillaga Massies væri eins og 
uppdráttur að því að ljúka við þá Reykjavík sem 
fyrir væri. „Það hljómar eins og mjög gott hrós 

að við höfum náð að fullkomna borgina og við 
erum afar stoltir af því,“ segir Graeme Massie. 

 - gar

Skotar unnu fyrst skipulagssamkeppni á Akureyri áður en þeir sigruðu í Vatnsmýri:

Alveg frábært að vinna aftur

STUART DICKSON OG GRAEME MASSIE Skosku hönnuðirnir til 
vinstri við líkan af verðlaunatillögu sinni um framtíðarskipu-
lag Vatnsmýrarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Þessi samkeppni 
er stórmerkileg því 
hún markar nýtt 
upphaf að Reykjavík 
21. aldarinnar,“ segir 
Svandís Svavarsdóttir, 
oddviti Vinstri grænna 
í borgarstjórn.

Svandís segir að 
í Vatnsmýrarsam-
keppninni sé bæði 
tekið á þéttingu 

byggðar og nýjum kostum í samgöng-
um. „Þarna er það rammað inn að 
Vatnsmýrin er algjört lykilsvæði í að 
búa til góða og vistvæna höfuðborg 
til framtíðar,“ segir Svandís sem telur 
hægt að byggja á verðlaunahugmynd-
inni. „Það verður spennandi að nota 
hana sem grunn til að búa til gott 
skipulag í Vatnsmýrinni.“   - gar

Oddviti Vinstri grænna:

Samkeppnin er 
stórmerkileg

SVANDÍS SVAV-
ARSDÓTTIR

Ólafur F. Magnússon 
borgarstjóri segir að 
sýna beri virðingu 
þeirri miklu vinnu 
sem sé að baki 
Vatnsmýrarsam-
keppninni.

„Það væri fráleitt 
að bregða fæti fyrir 
þessa vinnu á þessu 
stigi. Það liggur fyrir 
að þessar tilögur 
munu nýtast, hvort sem flugvöllur 
verður áfram í Vatnsmýri eða ekki,“ 
segir Ólafur.

Að sögn Ólafs benda flest rök enn 
til þess að ekki finnist annar og betri 
kostur en flugvöllur í Vatnsmýri. „Þess 
vegna er ég andvígur því að menn 
taki óafturkræfa ákvörðun um flutning 
flugvallarins á þessu stigi.“  - gar

Borgarstjóri Reykjavíkur:

Nýtist með og 
án flugvallarins

ÓLAFUR F. 
MAGNÚSSON

ÓSKAR 
BERGSSON

SKIPULAGSMÁL Tillaga Graemes Massie og 
félaga fékk í gær fyrstu verðlaun í samkeppni 
Reykjavíkurborgar um framtíðarskipulag 
Vatnsmýrarinnar.

Alls voru sendar inn 136 erlendar og 
íslenskar tillögur í Vatnsmýrarkeppnina og 
fengu sjö þeirra viðurkenningu í gær og verð-
launafé frá um 1,5 milljónum króna til 6 millj-
óna fyrir tillöguna í fyrsta sæti.

Tillaga Massies og samstarfsmanna hans, 
Stuarts Dickson og Alan Keane frá Edinborg, 
þykir dómnefndinni hafa burði til að verða 
útgangspunktur framtíðarþróunar í Vatns-
mýri.

„Hljómskálagarðurinn er stækkaður til 
suðurs og ný tjörn umkringd fjölda nýrra 
bygginga gerð að miðpunkti Vatnsmýrar-
innar. Göturnar Barónsstígur og Snorrabraut 
eru framlengdar, frá Þingholtum að Fossvogi 
og á ræmunni milli þeirra eru helstu íbúðar-
svæði, ásamt skrifstofu-
húsnæði og þyrpingum 
opinberra bygginga og skóla-
húsnæðis,“ segir í umsögn 
einhuga dómefndar um til-
lögu Massies.

„Það er einstakt að eiga á 
annað hundrað hektara lands 
í hjarta höfuðborgarinnar til 
að skipuleggja til framtíðar-
innar, búa atvinnulífi 21. ald-
arinnar kjörskilyrði og stuðla 
að heillavænlegri framtíðar-
þróun og samkeppnishæfni samfélagsins,“ 

sagði Dagur B. Eggertsson, 
formaður dómnefndarinnar, 
áður en verðlaunahafar voru 
kynntir. Dómnefndin var 
skipuð þremur borgarfulltrú-
um ásamt fjórum innlendum 
og erlendum sérfræðingum.

Dagur sagði mikinn metn-
að hafa verið lagðan í sam-
keppnina. „Sama metnað þarf 
að sýna í næstu skrefum,“ 
sagði hann.

Hanna Birna Kristjánsdótt-
ir, formaður skipulagsráðs og einn dómnefnd-
armanna, segir verðlaunatillöguna algjörlega 
kjörna fyrir svæðið.

„Tillagan er mjög aðgengileg fyrir borgar-
yfirvöld vegna þess að hún er áfangaskipt og 
gerir okkur kleift að byrja að vinna strax með 
skipulagið hvort sem þarna verður áfram 
flugvöllur eða ekki,“ sagði Hanna Birna.

Bæði Hanna Birna og Dagur sögðu það 
mikinn kost að tillaga Massise tæki mið af 
skipulagi nærliggjandi hverfa í Reykjavík.

„Þetta er klassískt skipulag fyrir klassíska 
borg og þess vegna teljum við að það lifi, 
hvort sem við nýtum það núna á næstu árum 
eða áratugum,“ sagði Hanna Birna.

Borgarráð samþykkti í gær að setja á lagg-
irnar nýjan sjö manna stýrihóp undir for-
mennsku Hönnu Birnu sem ætlað er að starfa 
áfram að heildarskipulagi Vatnsmýrarinnar.

„Við munum byrja strax á því að skoða og 
skipuleggja þau jaðarsvæði í Vatnsmýrinni 
sem er hægt að byrja að byggja á,“ sagði 
Hanna Birna Kristjánsdóttir.

  gar@frettabladid.is

Skotar hanna Vatnsmýrina
Tillaga skoskra hönnuða vann samkeppni um skipulag í Vatnsmýri. Gert er ráð fyrir framlengingu Hljóm-
skálagarðsins og nýrri tjörn í blandaðri byggð íbúða og atvinnustarfsemi. Borgarfulltrúar eru ánægðir.

DAGUR B. EGG-
ERTSSON

HANNA BIRNA 
KRISTJÁNSDÓTTIR

SÚLNAGÖNG Vegna erfiðs veðurfars 
veita samfelld súlnagöng skjól í 

verslunarhverfinu.

MIÐSVÆÐIÐ Á miðsvæðinu eiga að vera 
opnar sjónlínur að að kennileitum á 
borð við Hallgrímskirkju og Perluna.

TILLAGAN Hljómskálagarðurinn er framlengdur til suðurs og ný tjörn mynduð mitt í nýju Vatnsmýrarhverfi.

PERLAN

NÝJATJÖRN

REYKJVÍKURTJÖRN

HALLGRÍMSKIRKJARÁÐHÚSIÐ

NORRÆNA HÚSIÐ

MIÐSVÆÐI



Glæsileg heimasíða noatun.is
LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

Nýtt á Íslandi!
Maískjúklingur

-bragðmeiri
- holdmeiri
- safaríkari

- stærri

Kynningarverð

799 kr.
kg

Maískjúklingur með eplasósu

1 maískjúklingur
4 greinar timjan
Rifinn börkur af einni sítrónu
4 hvítlauksgeirar saxaðir
 Jómfrúarolía
Salt og pipar

Setjið 3 greinar af timjan, sítrónubörk og saxaðan hvítlauki inn í 
kjúklinginn. Nuddið jómfrúarolíunni vel utaná kjúklinginn, 
kryddið með salti og pipar og setjið 1 timjangrein ofan á 
kjúklinginn. Bakið í 180°c heitum ofni og hellið soðinu yfir 
kjúklinginn annað slagið.

Sósan

120 ml eplasíder
1 peli rjómi
4 tsk eplaedik
2 tsk ferskt saxað timjan

Takið soðið úr steikarfatinu, setjið í pott og bætið eplasíder og 
eplaediki saman við. Sjóðið niður um helming, bætið rjóma og 
timjani við, kryddið með salti og pipar.

Maískjúklingur er stærri, holdmeiri og safaríkari 
en hefðbundin kjúklingur því hann er alinn fyrst 
og fremst á maískorni.

Matfugl
Maískjúklingur ferskur
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Líf innan veggja fangelsis deyfir 
frelsistilfinninguna og það eru 
mikil viðbrigði að standa frammi 
fyrir því að sjá um sig sjálfur. Við 
það eykst hættan á því að fangar 
falli að nýju í farveg afbrota. 
„Fangar glíma oftar en ekki við 
félagslega óvirkni eftir dvöl í fang-
elsi. Þeir geta misst niður hæfileik-
ann að sjá um sig sjálfir og þegar 
hann er farinn er lítið eftir,“ segir 
Þórarinn V. Hjaltason, sálfræðing-
ur hjá Fangelsismálastofnun.

Reynslulausn er vandmeðfarið 
verkfæri fangelsisyfirvalda. Meta 
þarf hvern fanga fyrir sig; feril 
hans, hegðun, hættumat sálfræð-
inga og ástand. Til þess að mæta 
þörfum hvers og eins getur Fang-
elsismálastofnun beitt sérskilyrð-
um sem meðal annars geta verið 
fólgin í umsjón og eftirliti yfir-
valda. 

Fangar sem hafa setið af sér 
helming eða tvo þriðju af óskil-
orðsbundinni refsingu eiga þess 
kost að fá reynslulausn. Páll 
Winkel, forstjóri Fangelsismála-
stofnunar, segir að í auknum mæli 
eigi að beita skilyrðum við reynslu-
lausn fanga. Slík úrræði þykja lík-
leg til að draga úr ítrekunum brota 
þar sem með því gefist mönnum 
tími til að átta sig á breyttum 
aðstæðum og geta unnið í sínum 
málum með eftirliti og eftirfylgni 
kerfisins. 

Getum vel við unað
Samkvæmt tölfræðilegri úttekt 
sem Fangelsismálastofnun vann 
fyrir Fréttablaðið rufu fjórtán til 25 
prósent fanga skilyrði reynslu-
lausnar á árunum 1995 til 2005. 

Erla Kristín Árnadóttir, lög-
fræðingur hjá Fangelsismálastofn-
un, segir erfitt að segja til um hvort 
fjöldi þeirra fanga sem brjóta skil-
yrði reynslulausnar sé sambærileg-
ur við það sem gerist í þeim löndum 
sem Íslendingar kjósa að bera sig 
saman við þar sem ekki virðist hald-
ið utan um slíkar tölur á sama hátt 
og tíðkast hér á landi. 

„Hins vegar tel ég að þessar 
tölur sýni að við getum vel við 
unað. Fangelsismálastofnun legg-
ur ríka áherslu á endurhæfingu 
fanga þannig að þeir komi út í sam-
félagið að nýju sem betri menn og 
til þess að stuðla að því eru ýmis 
úrræði fyrir hendi, svo sem veiting 
reynslulausnar,“ segir Erla og 
bendir á að rannsóknir hafi sýnt að 
ef rétt sé staðið að reynslulausn 
geti það dregið úr endurkomutíðni 
í fangelsi.

Reynslulausn ekki sjálfgefin
Algengast er að fangarnir byrji að 
neyta fíkniefna, haldist ekki í vinnu 
og takist ekki að aðlagast lífinu utan 
veggja. Dæmi eru um alvarleg 
afbrot fanga á reynslulausn en „sem 
betur fer er það fátítt,“ segir 
Þórarinn. 

Ekki er sjálfgefið að fangar fái 
reynslulausn. Síbrotamönnum sem 
hafa rofið reynslulausn áður er ekki 
veitt reynslulausn nema sérstakar 
ástæður mæli með því. 

„Fangar þurfa á fjölskyldunni að 
halda eins og aðrir. Í þeirra tilfelli 
getur hjálp frá fjölskyldunni verið 
þeim lífsnauðsynleg í bókstaflegri 
merkingu,“ segir Þórarinn.

Skilyrðin skýr
Allir fangar sem fá reynslulausn 
þurfa að uppfylla hið almenna 
skilyrði um að aðili gerist ekki 
sekur um nýtt brot á reynslutím-
anum.

Þar að auki má ákveða að 
reynslulausn sé bundin sérstökum 
skilyrðum sbr. 2. málsgr. 64. gr. 
laga um fullnustu refsinga nr. 
49/2005:
1.  Að aðili sé háður umsjón og 
eftirliti fangelsismálastofnunar 
eða annars aðila sem hún ákveður. 

2.  Að aðili neyti ekki áfengis eða 
ávana- og fíkniefna. 
3.  Að aðili hlíti fyrirmælum 
umsjónaraðila um dvalarstað, 
menntun, vinnu, umgengni við 
aðra menn og iðkun tómstunda-
starfa. 
4.  Að aðili sæti sérstakri meðferð 
innan eða utan stofnunar. Vistun á 
stofnun getur þó ekki staðið lengur 
en til loka refsitíma.

Rjúfi fangar ofangreind sérskil-
yrði er það Fangelsismálastofn-
unar að ákveða hvort viðkomandi 

verði látinn afplána eftirstöðvarn-
ar eða hvort skilyrðum skuli breytt 
eða reynslutími lengdur. 

Fangelsismálastofnun vinnur nú 
að því að styðja betur við bakið á 
þeim sem þarfnast meiri stuðnings 
og setja á fangann sérskilyrði um 
að hann sé háður umsjón og eftir-
liti. 

Frelsið getur reynst föngum erfitt
Það að koma úr fangelsi getur reynst föngum þungbær raun þótt ótrúlegt megi virðast. Óttinn við frelsið og félagsleg óvirkni 
getur ýtt þeim út á braut afbrota að nýju. Sjálfsbjargarviðleitnin getur tapast niður. „Þá er lítið eftir,“ segir Þórarinn Hjaltason, 
sálfræðingur hjá Fangelsismálastofnun, um ástæður endurkoma. Reynslulausnir með skilyrðum geta dregið úr endurkomutíðni. 
Magnús Halldórsson og Karen D. Kjartansdóttir fóru yfir reynslulausnir.

FRÉTTASKÝRING – BAK VIÐ LÁS OG SLÁ 2. HLUTI

GRAFIÐ Í BORÐ Í fangaklefunum eyða menn tímanum með misjöfnum hætti. Í borð-
in sem blaðamenn skoðuðu var oftar en ekki búið að rista nöfn fanga sem höfðu 
dvalið þar í skemmri eða lengri tíma. Á þessari mynd sést að menn sem kallaðir eru 
Frikki og Robbi höfðu greinilega vera þarna inni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í HEIMSÓKN Inn á heimsóknaganginum á Litla-Hrauni eru ellefu herbergi. Blaða-
maður sést hér bregða sér inn í eitt herbergið. Glitta sést í bókahillu þar sem 
barnabækur er að finna en fangar sem eiga börn fá þau reglulega í heimsókn. 
Lykillinn að árangri þegar reynslulausn er veitt er oftar en ekki góð tengsl milli fanga 
og fjölskyldu hans. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 
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Veittar reynslulausnir á 1/2
Með sérskilyrðum

Veittar reynslulausnir á 2/3
Með sérskilyrðum

1995
alls: 160

1996
alls: 165

1997
alls: 136

1998
alls: 100

1999
alls: 100

2000
alls: 87

2001
alls: 99

2002
alls: 118

2003
alls: 126

2004
alls: 141

2005
alls: 131

2006
alls: 154

2007
alls: 114

UPPLÝSINGAR UM REYNSLULAUSNIR
UPPLÝSINGAR TEKNAR SAMAN AF FANGELSISMÁLASTOFNUN FYRIR FRÉTTABLAÐIÐ

„Alla fanga dreymir um að losna úr fangelsi og það eina 
sem flestir þeirra hugsa um þegar þeir ganga loksins út 
um dyrnar er að lenda aldrei aftur inni. Það er nú samt 
þannig að margir lenda með dynk á klefavegg skömmu 
síðar,“ segir Guðmundur Svavarsson, fyrrverandi fangi. 
Guðmundur var dæmdur í tuttugu ára fangelsi fyrir 
manndráp í Héraðsdómi árið 1990, ásamt öðrum 
manni. Guðmundur var þá 28 ára gamall. Hæstiréttur 
mildaði dóminn þó í sautján ár. 

Guðmundur hafði byrjað að nota ólögleg fíkniefni 
þegar hann var fimmtán ára. Hann viðurkennir fúslega 
að hann hafi ekki verið fyrirmyndarfangi á Litla-Hrauni. 
Árið 2001 fékk hann þó reynslulausn og var þá fluttur 
á áfangaheimilið Vernd þar sem hann átti að dvelja í 
þrjá mánuði. Eins og gefur að skilja höfðu gríðarlega 
miklar breytingar orðið á samfélaginu á þeim árum 
sem Guðmundur hafði dvalið innan veggja fangelsisins. 
Hann komst fljótlega að því að frelsið getur verið erfitt 
viðfangs og fljótlega var hann aftur byrjaður í „bullandi 
neyslu,“ eins og hann orðar það sjálfur. Tíu mánuðum 
eftir reynslulausnina var hann aftur kominn inn á Litla-
Hraun en á þeim tíma hafði hann framið ýmiss konar 
afbrot sem hljóðuðu upp á rúmlega árs fangelsisdóm 
og ofan á það bættist skilorðsbundni dómurinn sem 
hann hlaut fyrir manndrápið. Honum var því gert að 
sitja inni í sex ár til viðbótar. „Eina markmið mitt hafði 
verið að fara ekki aftur inn. Það var þó svo skrýtið að 
þegar ég var kominn aftur inn í klefa sá ég að mér leið 
í raun best lokaður inni með vegginn sem eina vin 

minn. Það var ekkert í minni fortíð sem sagði annað 
en ég væri einn af landsins mestu lúserum og hand-
ónýtur þjóðfélagsþegn,“ segir hann um endurkomuna í 
fangelsið. 

„Ég kalla þetta ferli „boomerang-effect“. Maður 
þeytist út og heldur að leiðin í burt verði sem lengst frá 
fangelsinu, svo veit maður ekki fyrr en maður er kom-
inn til baka,“ segir Guðmundur þegar hann er beðinn 
um að lýsa upplifun sinni. 

Árið 2005 var Guðmundur sendur á meðferðarheim-
ilið í Krýsuvík á grundvelli samnings sem þá var á milli 
heimilisins og Fangelsismálastofnunar.

Hann segist hafa farið í margar meðferðir áður en 
hann var sendur þangað en ekkert hafi borið árangur 
nema það starf sem unnið var í Krýsuvíkursamtökunum 
en þau segir hann eina staðinn þar sem almennilega sé 
unnið eftir 12-spora kerfinu. 

„Föngum er oft nauðsynlegt að fara í gegnum ákveð-
ið enduruppeldi þar sem margir þeirra kunna oft ekkert 
að vera í samfélaginu eða hugsa um sig. Ég var einn 
þeirra en mitt enduruppeldi fékk ég í Krýsuvík. 

Ég vona að hægt verði að gera reynslulausnir mark-
vissari svo hægt sé að halda betur utan um fólk sem 
er að byrja að fóta sig í lífinu á nýjan leik og frekari 
áhersla verði lögð á lífsleikni. Það er hellingur af fólki 
innan fangelsiskerfisins sem er allt af vilja gert til að 
hjálpa til við betrun en hefur hins vegar skort úrræði. 
Auk þess gleymist stundum að það er lítið hægt að 
gera fyrir fólk ef ekki er tekið á fíkninni.“

LENTI MEÐ DYNK Á KLEFAVEGG SKÖMMU EFTIR AÐ HAFA 
LOKIÐ ELLEFU ÁRA FANGELSISVIST

ÖNNUR GREIN AF FJÓRUM
Á morgun:

Útlendingar í íslenskum fangelsum 
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Ískalt íslenskt vatn 
- hvenær sem er

GE kæliskáparnir eru öflugir, 
endingargóðir og glæsilega innréttaðir

Verð frá:

Kr. 209.790 stgr.

AFSLÁTTUR

30%

Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 418x

5.489 -0,83% Velta: 5.489 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 7,85 +0,38% ... Bakkavör 
45,25 -1,42% ... Eimskipafélagið 30,40 -0,82% ... Exista 12,10 -2,02% 
... FL Group 9,82 -3,73% ... Glitnir 17,90 -0,56% ... Icelandair 26,35 
-0,75% ... Kaupþing 731,00 -0,41% ... Landsbankinn 28,65 -0,35% 
... Marel 94,50 -2,98% ... SPRON 5,74 -2,38% ... Straumur-Burðarás 
12,39 -2,06% ... Teymi 5,19 +0,39% ... Össur 90,50 -0,11%

MESTA HÆKKUN
ATL. PETROLEUM  +0,98%
EIK BANKI  +0,46%
TEYMI  +0,39%

MESTA LÆKKUN
365   -10,30%
FL GROUP   -3,73%
MAREL  -2,98%

Stýrivextir Seðlabankans 
verða óbreyttir um sinn. Fjár-
málaskilyrði og verðbólgu-
horfur hafa versnað að mati 
bankans. Ekki er útilokað að 
vöxtum verði breytt í mars.

„Það er ekki markmið bankans að 
ná fram harðri lendingu. Það er 
hins vegar svo að við teljum okkur 
skylt að reyna að leitast við að 
draga úr þeirri miklu spennu sem 
verið hefur og ekki sér fyrir end-
ann á ennþá til þess að ná því 
marki sem okkur er sett, að verð-
bólga sé hér innan marka,“ sagði 
Davíð Oddsson Seðlabankastjóri 
við kynningu stýrivaxta í gær. 

Seðlabankinn tilkynnti í gær að 
vextir bankans yrðu óbreyttir um 
sinn, 13,75 prósent.

Í hagspá bankans er gert ráð 
fyrir harðri lendingu í hagkerfinu, 
en í síðustu Peningamálum er gert 
ráð fyrir skarpri lækkun stýri-
vaxta á öðrum og þriðja fjórðungi 
ársins.

Arnór Sighvatsson, aðalhag-
fræðingur Seðlabankans, sagði 
rétt að í spám bankans væri gert 
ráð fyrir samdrætti fram undan. 
„Ég held hins vegar að Seðlabank-
inn hafi ekki mikið val um það 
hvort þessu gríðarlega mikla 
ofþrýstiskeiði, sem nú er hugsan-
lega að ljúka, ljúki með samdrætti. 
Peningastefna hefur ekki mikil 
langtímaáhrif á hagvöxt. Seðla-
bankinn getur haft áhrif á tíma-

setningu samdráttar. En mjög 
óvíst er að slakari peningastefna 
en Seðlabankinn hefur fylgt hefði 
leitt til meiri eða minni samdrátt-
ar að lokum.“ 

Davíð Oddsson sagði í rökstuðn-
ingi fyrir vaxtaákvörðuninni að 
hagvísar bankans bentu til þess að 
eftirspurn, sérstaklega einka-
neysla, hefði vaxið hratt allt til 
loka síðasta árs. Þá væri enn 
spenna á vinnumarkaði og kjara-
viðræðum ekki lokið. Gengi 
krónunnar hefði undanfarið verið 
lægra en gert var ráð fyrir í spá 
bankans í nóvember. Til skamms 
tíma væru verðbólguhorfur verri 
en við síðustu stýrivaxtaákvörðun 
í desember og útgáfu Peninga-
mála í nóvember. 

Hins vegar hefðu fjármálaskil-
yrði, bæði innanlands og utan, 
versnað. Við það hefði dregist úr 
framboði á lánsfé og lánakjör 
hefðu versnað; bæði fyrir heimili 
og fyrirtæki. Þá hefði hlutabréfa-
verð lækkað verulega, sem yki 
enn fjármagnskostnað og veikti 
efnahagsreikning heimila og 
fyrirtækja.

Þessi þróun ynni með stefnu 
Seðlabankans um aðhald og drægi 
úr verðbólguþrýstingi og vexti 
eftirspurnar. Þá hefði lækkandi 
fasteignaverð bein áhrif á verð-
bólguna. „Óvíst er hve hratt þetta 
gerist en ólík legt er þó að meiri 
samdráttur í efnahagslífinu en 
Seðlabankinn spáði í nóvember 
leiði til hraðari hjöðnunar verð-
bólgu framan af spátíma bilinu. 

Gengi krónunnar gæti veikst um 
leið og dregur úr framboði erlends 
fjármagns. Það gæti ýtt undir 
verðbólguvæntingar, valdið launa-
skriði og þannig tafið hjöðnun 
verðbólgunnar.“

Davíð Oddsson sagði ekki 
útilokað að aukavaxtaákvörðunar-
dagur yrði í mars. Ekkert hefði 
hins vegar verið ákveðið um það. 
Litið yrði til ákvarðana annarra 
seðlabanka við næstu vaxta-
ákvörðun. ingimar@frettabladid.is

DAVÍÐ ODDSSON Markmið Seðlabank-
ans er ekki hörð lending en bankinn 
telur sér skylt að draga úr spennu.

Horfurnar versna enn

„Auðvitað hafa menn rætt þetta óformlega sín á milli, 
en málið er á borði fjármálaráðherra. Hann fer með 
úrskurðarvaldið,“ segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra. 

Kaupþing, sem hefur sótt um 
leyfi til reikningshalds í evrum, 
kærði fyrir rúmum mánuði 
ákvörðun ársreikningaskrár um 
málið til fjármálaráðherra. 
Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri 
bankans, býst við niðurstöðu á 
næstu dögum.

Ingibjörg Sólrún segir að málið 
sé ekki einfalt, en bankarnir sitji 
við sama borð og aðrir. „Þeir hafa 
ákveðinn lögformlegan rétt. Þetta er bara spurning 
um hvort þeir uppfylla lagaskilyrði eða ekki.“

Umsögn Seðlabankans um umsókn Kaupþings var 
neikvæð. Davíð Oddsson Seðlabankastjóri fullyrti í 
gær að umsögn bankans hefði ekki haft nein áhrif á 
ákvörðun ársreikningaskrár. - ikh

Stjórnin ræðir umsókn

INGIBJÖRG SÓLRÚN 
GÍSLADÓTTIR

Capa Invest hefur keypt fimmt-
ungshlut í IMG Holding, eignar-
haldsfélagi Capacent samstæð-
unnar. Út voru gefnir nýir hlutir í 
félaginu. 

Capa Invest er nýstofnað fjár-
festingarfélag í meirihlutaeigu 
fjárfestingarfélags Róberts Wess-
mans, Salt Investments og Draupn-
is, sem er í eigu Jóns Diðriks 
Jónssonar. Kaupverðið er sagt 
trúnaðarmál. 

Með kaupunum verður Capa 
Invest kjölfestufjárfestir í Capa-
cent-samstæðunni og stærsti 
einstaki hluthafinn. „Meirihluti 
félagsins er þó enn sem fyrr í 
dreifðri eign stjórnenda og starfs-
manna, en af þeim fer Skúli Gunn-
steinsson forstjóri samstæðunnar 
með stærsta hlutann,“ segir í til-
kynningu. Jón Diðrik er sagður 
hafa hug á að bjóða sig fram til 
stjórnarformennsku á næsta aðal-
fundi IMG Holding.

Haft er eftir Skúla að alltaf hafi 
staðið til að fá fagfjárfesta í hlut-
hafahópinn, til að styrkja félagið 

til áframhaldandi vaxtar, fyrst og 
fremst á erlendri grundu. Glitnir 
veitti félaginu ráðgjöf við hluta-
fjárútboðið.

Innan Capacent-samstæðunnar 
starfa nú um 340 manns, þar af um 
120 hjá Capacent á Íslandi og um 
220 hjá Capacent í Danmörku, eftir 
síðustu kaup félagsins á Institut 
for Karriereudvikling (IKU), en 
samningur um þau viðskipti var 
undirritaður í síðustu viku. - óká

Eiga fimmtung í Capacent

EFTIR KAUPIN Árni Harðarson frá Salt 
Investments, Jóhann G. Jóhannsson frá 
Glitni, Skúli Gunnsteinsson frá Capac-
ent, Hrannar Hólm frá Capacent og Jón 
Diðrik Jónsson frá Draupni.

„Ef ég man rétt var lækkun fasteigna-
verðs svona um það bil sex prósent, 
í okkar síðustu spá. Hins vegar hefur 
húsnæðismarkaðurinn verið sterkari en 
í okkar spám, svo þetta gerist seinna,“ 
sagði Arnór Sighvatsson, aðalhagfræð-
ingur Seðlabankans, við kynningu á 
stýrivaxtaákvörðun bankans í gær.
Tölurnar eru til í bankanum, en hafa 
ekki verið birtar. Arnór segir vandasamt 
að spá fyrir um þróun húsnæðisverðs 

og líkön bankans geri ráð fyrir mjög 
mikilli lækkun. „En við trúum þeim 
ekki alveg,“ sagði hann, enn sem 
komið er hafi húsnæðismarkaðurinn 
verið sterkur.
„Við sjáum að lán bankanna til 
húsnæðiskaupa hafa í rauninni að 
verulegu leyti stöðvast,“ sagði Davíð 
Oddsson Seðlabankastjóri. Líklegt 
væri að verðlag fasteigna lækkaði á 
komandi tíð.

SEX PRÓSENTA LÆKKUN HÚSNÆÐISVERÐS Í SÍÐUSTU SPÁ
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taekni@frettabladid.is

TÆKNIHEIMURINN

Skráðir notendur skráskiptasíð-
unnar The Viking Bay eru orðnir 
um tuttugu og eitt þúsund talsins. 
Þetta staðfestir Unnar Geir 
Ægisson, talsmaður síðunnar. 

Það er nálægt 
þeim fjölda 
notenda sem var 
á torrent.is þegar 
þeirri síðu var 
lokað í nóvember, 
eftir að lögbann 
var sett á síðuna. 
Þar voru 26 
þúsund manns 
skráðir.

The Viking Bay 
var sett á laggirnar stuttu eftir 
lokun torrent.is, og flykktust 
fyrrum notendur lokuðu síðunnar 
yfir á nýjan vettvang til að 
skiptast á kvikmyndum, tónlist, 
sjónvarpsþáttum og tölvuleikjum.

Af málefnum torrent.is er það 
að frétta að frávísunarkröfu 
Istorrent ehf. í málinu gegn 
Samtökum myndrétthafa á 
Íslandi (SMÁÍS) hefur verið 
hafnað í Héraðsdómi Reykjaness. 
Svavar Lúthersson, forsvarsmað-
ur Istorrent, krafðist þess að 
málinu yrði vísað frá auk tæplega 
fjörutíu milljóna í skaðabætur.

Næst verður aðalmeðferð í 
málinu, og fer hún fram næsta 
þriðjudag. - sþs

Arftaki torrent.is vex og vex:

Yfir tuttugu 
þúsund manns 
á Viking Bay

SVAVAR 
LÚTHERSSON

Vefurinn:  Portable Apps 

Knappar og færanlegar útgáfur ýmissa for-
rita til að setja á minnislykil og taka með sér 
hvert sem er.

www.portableapps.com

www.forlagid.is

Stjórnendur netleitarfyrirtækisins Yahoo 
gera nú allt sem þeir geta til að losna 
undan yfirtökutilboði Microsoft. Þeir hafa 
meðal annars leitað til fjölmiðlarisans 
News Corp, með það í huga að 
sameinast honum og komast 
þannig út um neyðarútgang-
inn.

Darraðardansinn í kring-
um Yahoo hófst um síðustu 
mánaðamót þegar Microsoft 
bauðst til að kaupa fyrirtækið 
á sem samsvarar tæplega þrjú 
þúsund millj-
arða króna. 
Litið var 
á tilboð-
ið sem 
tilraun 

hugbúnaðarrisans til að koma fætinum 
inn fyrir dyrnar í netleitarbransanum, þar 
sem Google hefur borið höfuð og herðar 
yfir alla aðra.

Frá upphafi var ljóst að Microsoft var 
fúlasta alvara, þar sem tilboðið var 

rúmlega sextíu prósentum yfir 
markaðsvirði Yahoo þegar það 
var lagt fram.

Þrátt fyrir það hafnaði stjórn 
Yahoo tilboðinu eftir að hafa 
melt það í tíu daga, og sagði 
það of lágt. Microsoft svaraði 
nokkrum klukkutímum síðar 
með yfirlýs-

ingu 
um að 
fyrir-
tækið 

myndi ekki gefast upp. Það myndi halda 
áfram að reyna að kaupa Yahoo, þótt það 
þyrfti að semja beint við hluthafa.

Það gæti leitt til svokallaðrar fjandsam-
legrar yfirtöku, en þá kaupir eitt fyrir-
tæki annað með því að sneiða fram hjá 
stjórninni og kaupa upp hluti einstakra 
hluthafa þar til það á ráðandi hlut í keypta 
fyrirtækinu.

Í von um að sleppa við yfirvofandi yfir-
töku Microsoft hefur Yahoo átt í viðræðum 
við News Corp, fjölmiðlarisann sem á 
meðal annars 20th Century Fox kvik-
myndaverið, Fox-sjónvarpsstöðina, dag-
blaðið New York Post og MySpace-vefinn, 
um mögulegan samruna fyrirtækjanna. 
Þannig yrði bitinn mun stærri og dýrari 
fyrir Microsoft, og líklegra að fyrirtækið 
hætti við yfirtökuna.

 SKÝRING:  YFIRTÖKUTILBOÐ MICROSOFT Í YAHOO

Stjórn Yahoo leitar í ofvæni að neyðarútgangi

Rándýr mistök
Bandarísk kona vill þrjá og hálfan milljarð 
króna í skaðabætur vegna þess að starfsmenn 
verslunarkeðjunnar Best Buy týndu fartölvunni 
hennar. Hún fór með tölvuna í viðgerð í maí 
í fyrra og sá hana aldrei aftur. Konan, Raelyn 
Campbell, segist nokk sama um tölvuna 
sjálfa, en þúsundir milljarða króna tapist 
árlega í Bandaríkjunum vegna þjófnaðar 
á persónuupplýsingum og hún vilji 
sjá til þess að Best Buy týni 
ekki fleiri tölvum. Hún kveðst 
átta sig á því að upphæðin 
sé fáránleg, en þetta sé eina 
leiðin til að ná athygli stjórnenda 
fyrirtækisins.

Spore kemur út í september
Einn óvenjulegasti leikur síðari ára, Spore, kemur út þann 5. september. Leikur-
inn er óvenjulegur fyrir þær sakir að í honum hannar spilarinn lífveru og fylgir 
henni eftir frá örverustiginu þar til hún leggur undir sig önnur sólkerfi. Honum 
hefur verið lýst sem blöndu af Pac-Man, Diablo, Populous, SimCity og Master of 

Orion, sem eru allt mjög ólíkir leikir. Spore er væntanlegur á PC- og 
Macintosh-tölvur auk Nintendo DS leikjatölvunnar.

Tölvuormar sem dreifa eintómri hamingju
Hugbúnaðarsérfræðingar hjá Microsoft vonast til að geta 

notað sömu tækni og fyrirfinnst í tölvuormum til að dreifa 
öryggisplástrum og öðrum hugbúnaðarlagfæringum. Í stað 

þess að hver og ein tölva hali niður öryggisuppfærslum frá 
netþjóni vilja þeir láta þær dreifa sér sjálfar á milli tölva, 
líkt og tölvuormur. Öryggisuppfærslum frá Microsoft 
verður þó áfram dreift á hefðbundinn hátt í bili því 
hugmyndin er aðeins á frumstigi.

Nýjar tegundir risaeðla finnast 
í Sahara
Breskir og bandarískir vísindamenn 
hafa fundið steingervinga tveggja áður 

óþekktra risaeðlutegunda í Sahara-eyðimörk-
inni. Önnur tegundin var að öllum líkindum hræ-

æta, en hin veiddi sér lifandi bráð í matinn. Leifarnar 
eru um 110 milljón ára gamlar.

Undanfarna daga hafa geimfarar 
NASA unnið að því að koma geimrann-
sóknarstofunni Kólumbusi á koppinn 
í Alþjóðlegu geimstöðinni. Rannsókn-
arstofan er stærsta framlag Evrópsku 
geimferðastofnunarinnar til uppbygg-
ingar geimstöðvarinnar.

Uppsetning Kólumbusar er aðalverkefni áhafn-
ar geimferjunnar Atlantis, sem var skotið á 
loft í Bandaríkjunum fyrir rúmri viku. Á þeim 
tíu árum sem rannsóknarstofan verður virk 
ætla evrópskir vísindamenn, með hjálp geim-
fara um borð í geimstöðinni, að gera þúsundir 
tilrauna, meðal annars í líffræði og vökvaafl-
fræði.

Sjálf rannsóknarstofan, sem er sjö metrar á 
lengd og sívalningslaga, var fest utan á geim-
stöðina á mánudag. Næstu dagar fóru í að 
tengja rannsóknarstofuna við ýmis kerfi geim-
stöðvarinnar, setja hana upp að innan og setja 
hana í gang. 

Ætlunin var að ljúka við uppsetninguna á 
laugardag, en vegna tæknilegra vandræða var 
ferðalag Atlantis framlengt um einn dag. 
Geimferjan leggur úr vör frá geimstöðinni á 
mánudag og lendir aftur í Bandaríkjunum dag-
inn eftir.

Vandamálin sem áhöfn Atlantis stóð frammi 
fyrir í ferðinni voru ekki eingöngu tæknileg 

því líffræðileg vandamál settu einnig strik í 
reikninginn. Þýski geimfarinn Hans Schlegel 
þurfti að hætta við sína fyrstu geimgöngu á 
mánudag vegna veikinda, og því voru geimfar-

arnir aðeins tveir sem festu rannsóknarstof-
una á geimstöðina. 

Schliegel var þó fljótur að ná sér og var kom-
inn út í geim á miðvikudag.  salvar@frettabladid.is

Evrópsk rannsóknarstofa 
gangsett úti í geimnum

Í LAUSU LOFTI Geimfarinn Rex Walheim festir griparm á Kólumbus-rannsóknarstofuna sem er verið að setja upp í 
Alþjóðlegu geimstöðinni á braut um jörðu. Geimgangan tók einar átta klukkustundir. MYND/NASA



42PT85

42” Plasma
Upplausn 1024x768
Skerpa 15.000:1
Birtustig 1500
Svartími 0,001 ms
2 Stafrænir 
sjónvarps-
móttakarar
100Hz

42LC51

42” LCD 
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 5ms

47LY95

47” LCD sjónvarp
Upplausn 1920x1080 Full HD
Skerpa 5.000:1

42LF75

42” LCD sjónvarp
Upplausn 1920x1080 Full HD
Skerpa 10.000:1

26LB75

26” LCD sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1

32LB75

32” LCD sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 8.000:1

42LY95

42” LCD sjónvarp
Upplausn 1920x1080 Full HD
Skerpa 5.000:1

37LF75

37” LCD sjónvarp
Upplausn 1920x1080 Full HD
Skerpa 10.000:1

Birtustig 500
Svartími 8ms
Stafrænn móttakari

Birtustig 500
Svartími 5ms
Stafrænn móttakari

Birtustig 500
Svartími 8ms
Stafrænn móttakari

Birtustig 500
Svartími 8ms
Stafrænn móttakari

Birtustig 500
Svartími 8ms
Stafrænn móttakari

Birtustig 500
Svartími 6ms
Stafrænn móttakari

42PC35

42” Plasma sjónvarp
Upplausn 1024x768
Skerpa 15000:1
Birtustig 1500
Svartími innan við 1ms
Stafrænn móttakari
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Nú þegar farið er að myrkva úti viljum við vinsamlega minna
íbúa á að hafa kveikt á útiljósum við heimili sín til að
auðvelda blaðberum Fréttablaðsins aðgengi að lúgu.

Munum eftir útiljósunum !

Fyrirfram þakkir, dreifing Fréttablaðsins

Þessa dagana heyrir maður 
víða utan af sér að stjórnmála-

menn almennt eigi í vanda. Að 
búið sé að gengisfella stjórnmálin 
og traust fólks á stjórnmálamönn-
um fari þar af leiðandi minnk-
andi. Á örfáum mánuðum hefur 
tvisvar verið myndaður nýr 
borgarstjórnarmeirihluti í 
Reykjavík en forsendur valda-
skiptanna virðast ekki vera aðrar 
en einhvers konar refskák; óvinir 
gærdagsins eru skyndilega orðnir 
vinir og öfugt. En hvað felst í 
gengisfellingu stjórnmálanna? 
Hverjar geta verið orsakir þess 
að stjórnmálamenn missa traust 
almennings? Og er sanngjarnt að 
alhæfa um stjórnmálamenn 
almennt að þessu leyti? Stjórnmál 
geta snúist um ýmsa hluti. Eitt af 
grundvallaratriðum stjórn-
málanna er að þar er tekist á um 
framtíðina og sýn okkar á það 
hvernig æskilegt samfélag eigi að 
vera. Við gerum þá kröfu til 
kjörinna fulltrúa að þeir séu 
málefnalegir og ekki síst að þeir 
standi við þau fyrirheit sem þeir 
hafa gefið í kosningabaráttu. Við 
megum ekki gleyma því að allur 
hasarinn í borgarstjórn Reykja-
víkur hefur frá upphafi snúist um 
þetta.

Orkuveitan í almannaeign
Síðastliðið haust hugðist þáver-
andi borgarstjórnarmeirihluti 
framkvæma grundvallarbreyt-
ingu á Orkuveitu Reykjavíkur 
sem enginn flokkur hafði haft á 
stefnuskránni í borgarstjórnar-
kosningunum 2006. Það átti að 
sameina Orkuveitu Reykjavíkur 
öðru fyrirtæki og afhenda þessu 
fyrirtæki stóran hluta af eigum 
Orkuveitunnar. Búið var að velja 
forystumenn án skýringa, þeim 
afhentir kaupréttarsamningar 
upp á tugi milljóna og fundur í 
stjórn fyrirtækisins sem átti að 
staðfesta gjörninginn var 
ólöglega boðaður. Mikil og 
þverpólitísk samstaða virtist vera 

að myndast um þetta og aðeins 
einn flokkur lýsti einarðri 
andstöðu við þessa hálfeinkavæð-
ingu um leið og þessir málavextir 
voru kunnir. Það var að sjálf-
sögðu Vinstrihreyfingin – grænt 
framboð.

Eftirmálann þekkja allir. 
Sjálfstæðisflokkurinn klofnaði í 
málinu og meirihluti borgar-
stjórnarflokksins vildi ganga 
lengra og einkavæða Orkuveitu 
Reykjavíkur. Borgarstjórnar-
meirihlutinn klofnaði í málinu og 
nýr meirihluti var myndaður. 
Framan af var óljóst um framtíð 
Orkuveitu Reykjavíkur en góðu 
heilli var oddviti vinstrigrænna, 
Svandís Svavarsdóttir, sett í 
lykilstöðu til að móta hana. 
Ávinningurinn af því starfi kemur 
berlega í ljós núna þegar myndað-
ur er nýr hægrisinnaður meiri-
hluti í Reykjavík. Í málefnasamn-
ingi hans kemur fram að 
Orkuveita Reykjavíkur eigi að 
öllu leyti að vera í eigu almenn-
ings. Þetta er dæmi um málefna-
legan árangur af stjórnmálum. 
Fyrir rúmum fjórum mánuðum 
voru borgarfulltrúar vinstri-
grænna einir um þetta sjónarmið, 
en núna ríkir fullkomin samstaða 
um það í borgarstjórn Reykjavík-
ur.

Eftirsókn eftir embættum
Í samhengi við þetta virðist 
manni skipta óendanlega miklu 
minna máli hvaða flokkar eiga 
formann hinnar eða þessarar 
nefndar í borgarkerfinu, eða hver 

fær að vera borgarstjóri. 
Eftirsókn eftir embættum er 
nefnilega ekki eitt af þeim 
verkefnum sem almenningur 
hefur kosið stjórnmálamenn til að 
sinna. Þeir virðast hins vegar 
misskilja það. Þess vegna þurfum 
við núna að ekki einungis að þola 
umræður um jafn fánýta hluti og 
hvort borgarstjórinn heitir Dagur 
eða Ólafur – heldur leikur allt á 
reiðiskjálfi yfir því hver á að 
vera borgarstjóri eftir eitt ár. 
Verður það Vilhjálmur Þ. eða 
Hanna Birna, eða kannski einhver 
fígúra sem Geir H. Haarde treður 
í embættið til að sýna að hann sé 
sá sem ræður í Sjálfstæðisflokkn-
um.

Vantraust á stjórnmálamönnum 
er ekki ný bóla á Íslandi. Fyrir 25 
árum var nákvæmlega sama 
umræða í gangi og við heyrum 
núna. Ýmsar skýringar voru 
nefndar fyrir þverrandi trausti 
og áliti á stjórnmálamönnum, en 
ástæða er til að vekja athygli á 
orðum Jóns Baldvins Hannibals-
sonar, sem þá var nýsestur á þing, 
og taldi eina ástæðu vera þá „að 
stjórnmálamenn, og sérstaklega 
meðlimir löggjafarvaldsins, eru 
alltaf að leita eftir því að gerast 
allt annað en þeir eiga að vera. 
Þeir eru að sækjast eftir starfsað-
stöðu og völdum á sviði fram-
kvæmdarvaldsins í stað þess að 
tryggja sjálfstæði sitt til eftirlits 
með því“. 

Þessa varnaðarorð Jóns 
Baldvins voru frekar skynsam-
leg, en þróunin hefur ekki orðið 
sú sem hann vildi árið 1982. Þess í 
stað er stöðugt verið að auka veg 
framkvæmdavaldsins og mark-
mið stjórnmálamanna er fyrst og 
fremst að vera embættismenn 
fremur en fulltrúar kjósenda. 
Þeir vilja vera ráðherrar og 
borgarstjórar í stað þess að setja 
valdi þessara blessuðu –herra og 
–stjóra einhverjar skorður. En sú 
pólitík sem snertir líf almennings 
í landinu snýst um allt annað.

Gengisfelling stjórnmálanna

SVERRIR JAKOBSSON

Í DAG | Lýðræðið

UMRÆÐAN
Sjávarútvegur og mannréttindi

Í Fréttablaðinu 7. febrúar sl. birtist stutt 
og yfirlætislaus frétt undir fyrirsögn-

inni: „Grétar Mar Jónsson: Undrast þögn 
þjóðkirkjunnar“. Grétar Mar, alþingis-
maður Frjálslynda flokksins, kallar þar 
eftir afstöðu presta þjóðkirkjunnar til 
þess álits Mannréttindastofnunar Sam-
einuðu þjóðanna, að Alþingi Íslendinga 
hafi brotið mannréttindi á þegnum þessa 
lands með því að afhenda sérvöldum 
gæðingum sameiginlega auðlind í eigin-
hagsmunaskyni og endurreisa þar með lénsskipulag 
á Íslandi.

Undir þetta ákall Grétars Mars skal hér eindregið 
tekið. Reyndar er með hreinum ólíkindum að 
prestar þjóðkirkjunnar hafi nánast slegið þagnar-
múr um siðleysi gjafakvótakerfisins. Á meðan 
sjávarbyggðir landsins voru tættar í sundur og í 
stað samheldni komu sundruð samfélög, þögðu 
leiðtogar kristinna manna í landinu.

Einn prestur stóð samt sína vakt, hélt sínu striki í 

gegnum þykkt og þunnt og lét ekki 
bugast, þótt hart væri að honum sótt af 
valdsmönnum. Sr. Örn Bárður Jónsson, 
sóknarprestur í Neskirkju, hefur ítrekað 
gagnrýnt gjafakvótakerfið á grundvelli 
kristilegs siðgæðis. Nýleg dæmi eru 
predikun í Neskirkju 3. apríl 2005 og á 
sjómannadaginn 3. júní 2007. Örn ritaði 
einnig pistla í DV fyrir nokkrum árum og 
fann ítrekað að kerfinu. Smásaga hans 
„Íslensk fjallasala hf.“ birtist í Lesbók 
Morgunblaðsins 10. apríl 1999 og olli 
miklu fjaðrafoki en hún fjallaði öðrum 
þræði um gjafakvótakerfið og þá 
tilhneigingu í þjóðfélaginu að allt sé til 

sölu. Ef farið er inn á heimasíðu sr. Arnar, 
ornbarður.annall.is, og slegið inn leitarorðinu „kvót“ 
kemur upp nær tugur af ræðum og pistlum, þar sem 
vikið er að kvótakerfinu.

Íslenska þjóðkirkjan þarfnast hugrakkra presta á 
borð við sr. Örn og fleiri presta, sem þora að berjast 
gegn rangsleitni og mannréttindabrotum – ekki bara 
í útlöndum en einnig á heimaslóð, þegar brotin eru 
heilög réttindi á fólkinu, sem þeir eiga að þjóna.  
 Höfundur er prófessor.

Hugrakkir prestar óskast

SVANUR KRISTJÁNSSON 

Ekki alveg sjálfur
Í Kastljósi á miðvikudag vék Gísli 
Marteinn Baldursson sér fimlega 
undan spurningum um hvort hann 
styddi Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson ef 
hann ákvæði að verða borgarstjóri 
að rúmu ári. Gísli sagði að Vilhjálmur 
hefði farið fram á svigrúm til að meta 
stöðu sína; hann yrði að komast að 
niðurstöðu sjálfur og aðrir borgarfull-
trúar myndu styðja hana, svo lengi 

sem þeir fyndu að það 
væri í góðri sátt við 
borgarbúa. Síðar í þætt-
inum sagði Gísli hins 
vegar að hann gerði ráð 
fyrir að Vilhjálmur tæki 

ákvörðun í samráði 
við aðra 
borgarfulltrúa 
Sjálfstæðis-

flokksins. Sjálfsagt er það bara 
varúðarráðstöfun ef Vilhjálmur skyldi 
komast að „rangri“ niðurstöðu. 

Til hvers?
Settur hefur verið á laggirnar stýri-
hópur sem á að fjalla um skipulag 
Vatnsmýrarinnar. Hópurinn á að 
vinna á grunni tillagna sem fram 
komu í alþjóðlegri hugmyndasam-
keppni, en í þeim öllum er 
gert ráð fyrir að flugvöll-
urinn víki. Borgarstjórn-
armeirihlutinn boðar 
aftur á móti óbreytt 
ástand í flugvallarmálinu 
út kjörtímabilið. Ekki 
verður því betur séð en 
að skipun þessa stýri-
hóps sé með öllu 
tilgangslaus. 

Áfram Svandís
Vinstri græn eru harðir gagnrýnendur 
en elsk að forystumönnum sínum. 
Flokksmenn fylkjast nú um Svandísi 
Svavarsdóttur og hver á fætur öðrum 
skrifar lofgrein um framgöngu hennar 
í REI-málinu og stýrihópinn sem hún 
leiddi. Á mánudag skrifaði 
Huginn Freyr Þorsteinsson grein 
um „pólitískt ippon“ Svandísar; 
Árni Þór Sigurðsson alþingismaður 
hamraði járnið daginn eftir undir 
fyrirsögninni „Afrek Svandísar“ og 
í gær birtist grein í Mogga eftir 
Jón Bjarnason alþingismann með 
yfirskriftinni „Sigur Svandísar“. Hafi 
það farið framhjá einhverjum skal 
því haldið til haga hér að Vinstri 

grænum finnst Svandís frábær. 
 

 bergsteinn@frettabladid.is

M
un meiri áhugi er fyrir því að kasta krónunni og 
taka upp evru, en ganga í Evrópusambandið. 
Nokkuð sama virðist hvort litið er til skoðanakann-
ana meðal almennings eða skoðanakannana meðal 
forsvarsmanna fyrirtækja; áhuginn fyrir upptöku 

evru er mun meiri en áhuginn fyrir aðild að ESB. Þá hafa var-
færnir stjórnmálamenn í Evrópusambandsmálum talað um að 
skoða þurfi hvort hægt sé að taka upp evru áður en full aðild að 
Evrópusambandinu sé tekin til greina. 

Svo virðist sem nú þurfi að endurskoða þessa afstöðu. Skýrt kom 
fram á Viðskiptaþingi í gær, bæði hjá stjórnarmanni í Evrópska 
seðlabankanum og sendiherra Evrópusambandsins gagnvart 
Íslandi, að einhliða upptaka evrunnar myndi leiða til árekstra við 
Evrópusambandið. Spurningin virðist því frekar verða hvort við 
viljum taka upp evruna innan Evrópusambandsins eða halda í 
krónuna utan þess. 

Þetta er nokkuð sem forsvarsmenn tveggja af hverjum þremur 
fyrirtækjum þurfa að taka afstöðu til, en það er það hlutfall for-
svarsmanna fyrirtækja sem vilja losna við krónuna. Meirihluti 
þeirra er nú því mótfallinn að ganga í Evrópusambandið. Það 
hlutfall gæti breyst ef möguleikinn á því að kasta krónunni fyrir 
evru án sambandsaðildar er ekki lengur talinn fyrir hendi. 

Formaður Viðskiptaráðs sagði á Viðskiptaþingi í gær brýnt að 
huga vel að efnahagslegum áhrifum aðildar að Evrópusambandinu. 
Samtök iðnaðarins hafa tekið mun dýpra í árinni og hvatt til aðild-
ar. Nú er komið að Samtökum atvinnulífsins að gera upp við sig, 
hvort það telji félagsmönnum sínum, og þjóðinni allri, hagstæðara 
að standa utan aðildar eða innan. Það sem hefur helst staðið í vegi 
fyrir sameiginlegri ályktun SA er mismunandi afstaða tveggja 
aðildarfélaga; Samtaka iðnaðarins og Landssambands íslenskra 
útvegsmanna. LÍÚ hefur verið mótfallið aðild á þeirri forsendu 
að þjóðin muni missa forræði yfir auðlindum sínum. Á sama tíma 
heyrist frá forsvarsmönnum sjávarútvegsfyrirtækja jákvætt við-
horf gagnvart upptöku evru. Ef hagsmunir tryggari gjaldeyris en 
krónunnar reynast nógu ríkir meðal útvegsmanna gæti afstaða 
þeirra til aðildar breyst. Aðalfundur Samtaka atvinnulífsins verð-
ur haldinn upp úr miðjum apríl. Ekki er ólíklegt að ekki síðar en 
þá hafi samtökin myndað sér skoðun á upptöku evrunnar annars 
vegar og aðild að Evrópusambandinu hins vegar. 

Alþýðusambandið segir EES-samninginn hafa veikst og hefur 
áhyggjur af stöðu hans. Ef afstaða þess til alþjóðasamstarfs er 
skoðuð virðist ljóst að ASÍ er ekki fráhverft aðild. Það á bara eftir 
að taka skrefið og lýsa yfir stuðningi. Þegar þessir tveir stóru hags-
munahópar, samtök launþega annars vegar og atvinnurekenda 
hins vegar, hafa gert upp við sig hvort hagsmunir þeirra félags-
manna fara betur með eða án krónunnar er von til þess að stjórn-
málamenn fari að ranka við sér í umræðunni. Hún virðist í það 
minnsta vera komin á fleygiferð alls staðar nema á þingi.

Innganga í Evrópusambandið og upptaka evru:

Eitt leiðir af öðru
SVANBORG SIGMARSDÓTTIR SKRIFAR

Spurningin virðist því frekar verða hvort við viljum 
taka upp evruna innan Evrópusambandsins, eða 
halda í krónuna utan þess.
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Með því að nota 
bygg að hluta í staðinn fyrir 
hveiti er hægt að auka 
hollustu brauðvara. Þetta 
kemur fram í rannsókn 
Matís og Landbúnað-
arháskóla Íslands. 
Í byggi eru trefja-
efni sem geta 
lækkað kólestról 
í blóði og haft dempandi áhrif á 
blóðsykur. www.freisting.is

Að fá börn til að borða græn-
meti getur reynst erfitt. Ein leið til 

að auka áhuga þeirra 
er að gera grænmetið 

aðgengilegt. Kaupa til 
dæmis litlar gulrætur sem ekki 

þarf einu sinni að skola, 
skera niður gúrku og 

bjóða þeim litla sæta 
tómata eða sneiða 
niður sæta papriku. 
www.islenskt.is

Hindberjalaufste er talið hafa 
góð áhrif á starfsemi kvenlíffæranna. 
Jurtin er talin auka frjósemi, vera 
gagnleg á meðgöngu, góður 
undirbúningur fyrir 
fæðingu og auka 
framleiðslu brjósta-
mjólkur. Annað te 
sem talið er hafa 
gagnleg áhrif á með-
göngu er brenninetlute en 
það á að minnka bjúg.

Elísabet Þorvaldsdóttir heldur húsmæðrahefð-
um á lofti í matargerð sinni.

Elísabet Þorvaldsdóttir, fyrrverandi matráður, fer 
oft nýstárlegar leiðir í eldamennsku. Þeir réttir eru 
ekki til sem hún þorir ekki að takast á við í eldhús-
inu.

„Ég hef lagt upp með að notast við ferskt hráefni í 
matargerð og forðast að vinna með unna matvöru. 
Ég er með þrjú börn á heimilinu og þau þurfa að fá 
öll næringarefni sem eru í matnum,“ lýsir Elísabet. 
Sá réttur sem hefur slegið rækilega í gegn heima hjá 
Elísabetu er fiskibollur sem unnar eru úr fersku hrá-
efni og alveg frá grunni. Hún nefnir að þetta séu 
ekta húsmæðra-fiskibollur sem auðvelt sé að gera. 
Uppskriftina fékk Elísabet frá tengdamóður sinni.

„Krakkarnir voru alveg vitlausir í þessar fiskiboll-
ur hjá ömmu sinni og ég ákvað því að fá uppskriftina 
og prófa hana heima. Eiginmaður minn er einnig 
mikill aðdáandi enda vanur þessum tilteknu bollum 
frá yngri árum. Þessar fiskibollur eru afskaplega 

bragðgóðar og unnar úr nýju og fersku hráefni en 
einnig er hægt að leika sér að uppskriftinni. Þó að 
yfirskriftin að þessum rétti sé „krakka-fiskibollur“ 
er hægt að gera þær meira við hæfi fullorðinna með 
ýmsum aðferðum,“ útskýrir Elísabet. 

Hún segist alltaf bera fram hrísgrjón og ferskt 
salat með fiskibollunum. „Oft ber ég fram hvítlauks-
brauð og mismunandi sósur. Börnin vilja oftast 
tómatsósu með bollunum en við hjónin kjósum frek-
ar að hafa aðrar sósur sem mér dettur í hug að búa 
til,“ segir Elísabet. Hún nefnir einnig að ef fólk eigi 
afgangs soðinn fisk eigi að frysta hann og nota seinna 
í fiskibollur, það sé góð leið til að nýta afganga. 

„Uppskriftin er ekki flókin, það þarf eitt og hálft 
fiskflak og fjórar meðalstórar kartöflur ásamt hálf-
um lauk. Öllu er hakkað saman og svo er tveimur 
eggjum og einum bolla af hveiti bætt við. Einni 
teskeið af salti, karrí og Season-all bætt við ásamt 
hálfri teskeið af pipar. Úr þessu eru hnoðaðar bollur 
sem er velt upp úr raspi og síðan eru þær steiktar á 
pönnu,“ segir Elísabet að lokum. 
 mikael@frettabladid.is

Fiskibollur húsmóður
Það er mjög skemmtilegt að búa til kvöldmatinn frá grunni og enn betra að sjá hann renna vel ofan í alla á heimilinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

   

   

    



[ ]Sítróna er ræktuð í hitabeltinu og í gróðurhúsum. Sítrónutréð 
getur orðið allt að sex metrar á hæð en yfirleitt verður það ekki 
svo hátt. Ávöxturinn inniheldur súran safa.

Mikilvægt er að ná góðum tök-
um á matreiðslu hrísgrjóna til 
að sushi heppnist sem best.

Sushi er japanskur skyndibiti sem 
hefur farið sigurför um heiminn. 
Það er búið til úr köldum hrís-
grjónum sem eru bragðbætt með 
salti, sykri og ediki. Yfirleitt eru 
hráir fiskstrimlar lagðir ofan á 
bitana og eins grænmeti. Sumir 
eru einnig vafðir inn í sjávarþang 
eða svokölluð nori-blöð og þá er 
fiskurinn eða grænmetið í miðj-
unni. 

Mörg afbrigði eru til og þarf 
fiskurinn ekki endilega að vera 
hrár. Bitarnir eru oft bornir fram 
með sterku wasabi-mauki, næfur-
þunnum súrsuðum engifersneið-
um og sojasósu. Mikið er til af 
sushi-börum víða um heim en 
margir gera sitt eigið sushi. Þá 
skiptir mestu máli að ná tökum á 
því að matreiða hrísgrjónin sem 
þurfa að hafa ákveðna áferð og 
eins að nota eingöngu ferskt hrá-
efni.

„Við notum bara ferskan fisk og 
kaupum hann beint af fisksölum,“ 
segir Sigurður Gíslason, yfir-
mat reiðslumaður Veisluturnsins. 
Hann segir að almenningur geti 
nálgast góðan fisk í öllum betri 
matvöruverslunum. „Fyrir þá sem 
ekki eru hrifnir af hráum fiski er 
ýmislegt annað í boði og er græn-
metis-sushi með gúrku eða papr-
iku til dæmis mjög gott. Þá er líka 
gott að nota reyktan lax.“ 

Sigurður segir algengt að nota 
lúðu, lax, humar, tígrisrækjur og 
túnfisk í sushi. Hann segir nauð-
synlegt að nota eingöngu fyrsta 

flokks hráefni og ætti góður fisk-
ur að þekkjast á lyktinni. „Fiskur-
inn á að vera algerlega lyktarlaus 
og ef fólk er í einhverjum vafa á 
það ekki að nota hann í sushi.“ 
Sigurður segir best að treysta 
fisksölunum og lætur hann þá 
yfirleitt ráða ferðinni. „Við erum 
ekki endilega með sama matseðil-
inn heldur kaupum það sem er að 
koma ferskast upp úr hafinu.“

Sigurður er þessa dagana að 
leggja lokahönd á vinnu við nýjan 
hádegisverðarstað á nítjándu hæð 
nýju glerbyggingarinnar sem 

risin er við Smáratorg. Staðurinn 
heitir Nítjánda og opnar í mars en 
þar verður meðal annars boðið 
upp á sushi. „Þar verður líka 
ferskur fiskur, kjötréttir, súpur 
og mikið úrval af léttum og spenn-
andi réttum. Staðurinn er opinn 
öllum og er útsýnið óviðjafnan-
legt,“ lýsir Sigurður en á staðnum 
verður allt eldað frá grunni og er 
ferskleikinn í fyrirrúmi. „Kokk-
arnir munu elda fyrir framan 
gestina og verður meðal annars 
hægt að sjá þá gera sushi, segir 
Sigurður. - ve

Meinhollur skyndibiti

Matreiðslumeistarinn Hallgrímur Þorláksson sker niður maki-rúllur. Á Nítjándu, sem 
er hádegisverðarstaður Veisluturnsins, mun gestum gefast kostur á að fylgjast með 
honum og fleiri kokkum elda fjölbreytta rétti og þar á meðal sushi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HRÍSGRJÓNIN ERU UNDIRSTAÐAN 
Í ALLRI SUSHI-GERÐ

GRJÓN:
2 ½ bolli sushi-hrísgrjón
600 ml vatn 

Látið kalt vatn renna á hrísgrjón-
in þar til vatnið er orðið tært, setj-
ið grjónin í sigti og látið leka af 
þeim. Þá eru þau sett í hrísgrjóna-
pott og soðin þar til þau eru tilbú-
in. Þau eru síðan látin hvíla í pott-
inum í 5-10 mín. Það má setja 
¼ bolla af sake út í en þá verða 
grjónin léttari og fá gott bragð. 
Þau eru síðan tekin úr pottinum 
og sett í skál og rakt viskustykki 
sett yfir. Næsta skref er að krydda 
hrísgrjónin með ediki. 

SUSHI-EDIK:
½ bolli sushi-edik
1 tsk. salt
2 msk. sykur 

Allt sett í pott og hitað örlítið þar 
til sykurinn bráðnar saman við. 
Blandað varlega saman við hrís-
grjónin með spaða. Varast að 

setja of mikið af ediki út í hrís-
grjónin svo þau verði ekki of 
blaut.

Platti með fjórum mismunandi sushi-Platti með fjórum mismunandi sushi-
tegundum.tegundum.

Grunnuppskrift að sushi

Fyrir verslanir, vei ngahús, 
mötuney  og stóreldhús,
til suðu eða steikingar

- Gollaraþunnildi

- Sal iskkurl
- Sal iskhnakkar, tvær stærðir (lomos)

- Gellur

- Sal iskbitar, blandaðar stærðir

- Ýsu ök og -hnakkar

- Rækjur

Einnig frábært úrval tilbúinna rétta 
frá Ekta réttum, kíkið á vörulistana á netinu!

- Þorskhnakkar
- Steinbítskinnar og -bitar 

Sérfræðingar
í saltfiski

frumkvöðlafyrirtæki ársins  - viðurkenning frá matur úr héraði - localfood

466 1016
pöntunarsími:

www.ektafiskur.is
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BÍLAR &
FARARTÆKI

MMC Pajero V6 Langur, árg. 3/1998, ek. 
179 þús. Fæst gegn yfirtöku á láni kr 
930 þús. afborgun 23 þús. á mán. Verð 
990 þús. Mjög fallegur bíll. Uppl síma 
517 1111 www.bilaborg.is

Kia Sorento 3.5 Luxury, árg 2/2003, 
ekin 86 þús, leður álf og fl, ath skipti. 
Verð 2390 þús

2.Audi A6 Túrbó 20v/sedan, árg 7/2003 
ekin 56 þús, vel búin verð 2690 þús

Hyundai Santa Fe 4x4, árg 5/2001, 
ekinn 94 þús, ssk, verð 1490 þús

Opel Astra caravan wagon , árg 6/2002, 
ekinn 112 þús, 5 gíra, verð 590 þús

Nissan Terrano II diesel, árg 11/1998, 
ekinn 149 þús, ssk, verð 890 þús

Skoda Oktavia, árg 11/ 1998, ekinn 103 
þús, 5 gíra , verð 490 þús

Renault Megane scenic, árg 8/1998, 
ekinn 163 þús, 5 gíra , verð 290 þús

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

TOYOTA LAND CRUISER 120 6/2006 
Ek.61 þkm,álfelgur, 8manna,6 diska 
magasín,dráttarbeisli,filmur.ofl.ofl Verð 
4890 þús —-SKOÐA SKIPTI Bílabankinn 
s.588-0700

Mmc Canter 3.9 diesel 5/2000 6,3 tonn 
ek 182 þús km ny skoðaður lyfta mjög 
snirtilegur bíll ásett verð 1790 Tilboð 
1250 þús Bílabankinn 588-0700

100% lán,ekkert út. 39 á 
mánuði!

Honda accord executive 6/2006 ek 27 
þús km einn með öllu leður lúga maga-
sín spiler álfelgur kastar hiti í sætum 
o,m,f ásett verð 2890 þús lán 2825 þús 
Bílabankinn 588-0700

100% lán ekkert út
Polaris sportmann 800 2/2008 ek 20 
km eins og nytt kostar nytt 1320 þús 
þetta fæst á 1230 þús 100% lán 24 þús 
á mán Bílabankinn 588-0700

100% lán ekkert út 19 
þús á mán.

Toyota corolla 1.4 vvti 6/2003 ek 94 
þús km 4 dyra 5 gíra cd álfelgur fallegur 
bíll ásett verð 990 þús lán 930 þús 
100% lán Bílabankinn 588-0700

Sjálfskiptur diesel
Opel astra 1900 dísel 1999 ek 245 
þús km Verð 390 þús Tilboð 225 þús 
Bílabankinn 588-0700

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

Kia Magnetis árg. ‘05 sjálfskiptur, 2lítra, 
stór og rúmgóður bíll á góðu verði.... 20 
þúsund á mánuði!

Hyundai Trajet 7 manna árg. 11/’04 
sjálfskiptur dísel ekinn 99 þús. 7 manna 
græja á ótrúlega góðu verði 1490 þús.

VW Passat dísel árg. ‘06 sjálfskiptur 
ekinn 36 þús. 140 hestafla sparibaukur. 
Ásett verð 3.150.000.

Bifreiðasalan
Tangarhöfða 2, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

RENAULT KANGOO EXPRESS árg 7/00, 
ek 143 þ. km, 1.4L Bsk. Sumar og 
Vetrardekk á felgum, Verð 490 þ. Áhv 
340 þ. Tilboð 390 þ. stgr. Nánari uppl 
á www.arnarbilar.is rn: 120547 S. 567 
2700

TOYOTA TUNDRA CREWMAX LIMITED 
árg 2007, ek 500 km, 5.7L Ssk. DVD, 
Navi, Leður, Topplúga, Verð 4.950 þ. 
Nánari uppl á www.arnarbilar.is rn: 
120532 S: 567 2700.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

KIA Sorento 2,4, árg. 2005, ek.92þús.
km, Beinsk. Ný skoðaður, Ný vetradekk 
og fl. Verð 1990þús.kr. Glæsilegur bíll!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið á 
Netbilar.is Verðvernd í bílasölu.

Mazda 3, árg. 2006/’08, ekinn aðeins 
14 þús. Til sölu. Þessi draumabíll er 
engum líkur. Búin öllum hugsanlegum 
aukahlutum og tækninýjungum. Ekki 
láta þennan framhjá þér fara!!! Birgir 
695 2728.

Til sölu Toyota avensis 2,0, nýskr. 12-
2006, ek. 13000km, einn með öllu. 
Tilboð óskast. Uppl. í s. 894 1003.

Toyota Tundra - Fæst á 
yfirtöku.

Glænýr bíll. Sportpakki, „20 álfelgur, 
brettakantar, leðurinnrétting, nýja 5,7 
vélin, klædd skúffa, sjálfskiptur ofl. ofl. 
ofl. Uppl. í síma 861 3316.

Skoda Octavia Combi árg. ‘05, ek. 30 
þús. Sjsk. V. 2190 þús. Uppl. í s. 860 
8300.

Hyundai Trajet ‘06, á götuna 06/’06. Ek. 
50 þ. Ssk., 7 manna, filmur, krómfelg-
ur, vetrard. Frábær fjölskyldubíll, úrvals 
eintak. Verð 2.300.000. Áhv. 1.921.000. 
Afb. 45 á mán. Skipti möguleg á ódýrari. 
Uppl. í s. 696 9234.

Renault Traffic ‘04 ek. 141 þ. Mikið yfir-
farinn sem nýr. Yfirtaka + 100 þ. út. 36 
þ. á mán. S. 896 6283.

Vegna flutninga er Opel Vectra ‘01, ssk., 
ek. 120 þús., ný skoðaður til sölu. Verð 
300 þús.! Uppl. í s. 866 8720, Fúsi.

Góð og vel með farinn Toyota Corolla 
árg. ‘96, ek. 169 þús. Uppl. í s. 847 
7614.

Til sölu vw golf árg.’96. Nýsk. Ný nagla-
dekk. Toppbíll. Verð 170 þús. Uppl. í s. 
659 3459.

Til sölu BMW 530i árg. ‘03, ek. aðeins 
78 þ km. Innfl af B&l. Gæðingur sem 
vert er að skoða. V. 3.390 þ. Uppl. í s. 
892 1559.

MMC Pajero ‘99 ek. 212 þ. Ssk., hvítur 
samlitur, leður, 33“ breyttur er á 32“ og 
ný glóðakerti. Ásett verð 1290 - tilboð 1 
milj. S. 866 3348, Dóra.

Renault Kangoo árg.’00. Ek.91 þ. 
Vetrardekk, sk.’08. Toppbíll. Listaverð 
550 þ. Verð 330 þ. Uppl. í s. 892 7852.

Nissan Patrol árg. ‘93 2,8 vél, ný dekk, 
ógangfær. Tilboð óskast. S. 821 7297.

Bmw 318i, árg. 12/03, ek. 64 þús. V. 2,5 
millj. Uppl. í s. 848 7277.

Til sölu Merc Benz E220 árg. ‘94. Ekinn 
130 þús. Mjög fallegur bíll. Skipti ath á 
skemmdum eða biluðum sleða. Uppl. í 
s. 899 4424.

Til söli Toyota Corolla árg. ‘94 ek. 200 
þ. í toppstandi. Einnig beitningartrekt. 
Uppl. í s. 847 7251.

Gullmoli
Til sölu Renault Megane Station árg. 
2000, ek. aðeins 97 þús. Verð 560 þús. 
Uppl. í s. 867 3954.

Toyota Yaris Sol, árg. ‘99, ek. 89 þús. 
Silfurgrár. V. 550 þús. Uppl. í s. 664 
0380 & 848 8797.

Tilboð tilboð!
VW Passat árg. 12/’98, álf., krókur, nýsk. 
Listaverð 535 þús. Tilboð 380 þús. Uppl. 
í s. 691 9374.

 250-499 þús.

Toyota Yaris 3 dyra árg. ‘01 ekinn 109 
þús. Verð 160 þús. + yfirtaka á láni 300 
þús. 15 þús. á mán. Sími 690 4065.

Opel Astra árg ‘99 ek. 135000 Mjög 
góður bíll Verð 400 þúsund Uppl í 
8463480

 500-999 þús.

Mega bull verð !
Cadillac Fleedwood árg ‘86, 4 dyra, 
innfluttur 2007. Grár á litinn, pluss, 
rafmagn í öllu, ryðlaus bíll, ek. aðeins 
67000 mílur frá upphafi, skoð. ‘08. Verð 
1.150.000. TILBOÐSVERÐ NÚ 790.000 
stgr. Möguleiki á 100% visa láni. Uppl. 
í s. 842 6605

Mustang 97 árg. bsk. yfirtaka + 100þ. 
upl sími 8653004

VW Golf Highline ‘01 ekinn 80þús. 
Nagladekk á 15“ og sumardekk á 16“ 
álfelgum. Verð 870þús

 1-2 milljónir

Chrysler PT Cruiser ‘01, ek 55 þús, gull-
moli, beinskipt, glertopplúga, ný-vetrar-
dekk, 17“ dekk, verð 1390 þús, áhvílandi 
lán 990 þús. Birgir 820 22 23.

Hyundai Trajet 2.7, 7 manna 10/2002 
ek. 79 þ. ssk., cruise, topplúga, álfelgur, 
tölvust. miðstöð með a/c, ný vetrard, 
fjarstart, krókur ofl. Öflug vél, frábær 
ferða og fjölskyldubíll. Verð 1.570 þ. 
Uppl. í s. 892 0741.

Durango 4.7L, árg. ‘02, ek. 136 þús. 
Ssk., leður, dráttarb. V. 1700 þús. S. 
892 5697.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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 2 milljónir +

Range Rover Diesel HSE 2005. ek.60þús, 
Umboðsbíll, 1 eigandi. Dökkgrár, 
20“felgur, lúga, leður, rafm í sætum. 
Ásett 8,4 tilboð 7,9, skoða skipti.Uppl í 
síma 825-6177

Volvo S40 svartur, ek. 22 þ., árg. 
05/2005. 1,8 bensín, bsk., 17“ low 
Profile sumar- og vetrardekk fylgja með. 
Álfelgur, ljósgrátt leður og álinnrétting. 
Deluxe pakki. Einn eigandi. Verð 2,150 
m.kr. GSM 856 7150.

4WD Lancer Evo IX 9/2007, - SEM NÝR 
- umboðsbíll, ek. 8 þús. 6 gíra, túrbína, 
Intercooler, stöðugleikakerfi, vindskeið/
spoiler. Lán 4270 :||: Verð 4470,- Birgir 
820 22 23

Toyota Land Cruser 120 ‘06. Ek. 80 þ. 
8 manna. Áhv. 4.400 þ. Yfirtaka. Uppl. 
í s. 867 9121.

 Bílar óskast

Óska eftir ódýrum og góðum station bíl. 
S. 821 7297.

Óska eftir bíl/jeppa á verðbilinu 50-80 
þús.Allt kemur til greina. S. 659 8771.

5 manna fjölsk. óskar eftir góðum fjöl-
skyldubíl, 300þ á borðið. Hafið samb. á 
fjothorg@khi.is

 Jeppar

Landcruiser 200 5,7L bensín. Nýr ‘08 
Navig, sóllúga. Verð 10,5 m.kr. Uppl. í 
síma 662-3400 / 662-3100

Til sölu Toyota LandCruiser 100 dísel 
árg. 2001. 7 manna, svartur samlitaður. 
38“ breyttur (en er á nýjum 35“) með 
Dana 50 að framan ekinn 129.000 km 
lítur mjög vel út. Fjarstart, þjóvavörn, 6 
diska spilari, leður, tölvufjöðrun, spoiler, 
kastaragrind, aukasett af felgum fylgir og 
léleg 38“ mudder Ásett verð 4850 þ. kr. 
eða tilboð S. 893 6840 bensen@mi.is

Diesel Range Rover !!!
Range Rover 2.5 diesel árg. 1996 ek. 
175 þ. km, sjálfskiptur, leður, topp-
lúga, loftpúðafjöðrun, álfelgur, flottur 
bill. Verð 1.190.000 ATH skipti á ódýrai 
möguleiki á 100% visa láni. Uppl. í síma 
863 0149.

Toyota Tundra 5,7L Bensín Nýr bíll. 20“ 
álfelgur, lok á palli. Verð 5,1 m.kr. Uppl. 
í síma 662-3400 / 662-3100

Nissan Navara 2,5 Tdi ‘04. Ek. 100 þ., 
35“ breyttur. Verðh. 2,4 millj. S. 861 
2400.

100% lán
Er með til sölu 1998 Nissan Terrano 
2.7 Dísel Turbo beinskiptur rafmagn 
í rúðum topplúga dráttarkrókur verð 
690.000- möguleiki á 100% Vísa láni 
upplí síma 863-0149

Topp Cherokee, árg.01. Ek 75 þ.m. 
Leður.Verð 1770þ, tilboð 1420 þ. S. 
8200864

Dodge Dakota 4x4 pallbíll með húsi 
árg. 2000 ekinn 145000 þús.km. Allur í 
toppstandi, dökkar rúður í afturgluggum 
og pallhúsi. Skemtilegur og töff bíll. 
verðhugmynd. 900.000.- upplýsingar í 
s. 661 2280.

Til sölu breyttur Toyota 4Runner árg. 
‘93, ek. 90 þús. Verð 500 þús. Uppl. í 
s. 864 7684.

Til sölu. Opel Astra, 2000 árg, ek 
136þús. Ný yfirfarinn og skoðaður. Uppl 
í s. 7706650.

 Pallbílar

Ford F150 Lariat árg. ‘05, verð 3.290.000, 
ath skipti, möguleiki á 100% láni. Uppl. 
í s. 898 2111.

 Sendibílar

Óska eftir nýlegum sendibíl ca. 5m 
kassa. Nánari upplýsingar sendist á 
danielj@visir.is

 Vörubílar

Til sölu JCB 6 tonna árg. ‘02. Beltavél. 
Lítur mjög vel út. Keyrð 3300 tíma. Verð 
2.500 þ. + vsk. Einnig Vélavagn með 
lausum skjólborðum og sliskjum. 2 
hásinga. Nýsk. og í toppstandi. Verð 850 
þ. + vsk. Uppl. í s. 822 3650.

 Húsbílar

Gamall afturbygður Dodge Jeppi til sölu. 
Skemmtilegur bíll til að fara í útilegur. 
Áhugasamir hafa samband í Guðmund 
sími 691-7706

 Fjórhjól

CanAm 800, Nýtt hjól, álfelgur. Verð 
1.200 þús. Uppl. í síma 662-3400 / 
662-3100

CanAM 650 árg.07. Lítið notað, 
spil+dráttarkúla. Verð 1.050 þús. Uppl. 
í síma 662-3400 / 662-3100

 Vélsleðar

Arcticcat M1000 153“ Sno Pro. Vel útbú-
inn og fallegur sleði. Uppl. í s. 899 
4424.

Gullmoli
Til sölu hvítur Polaris XC 700 árgerð 
2000, ekinn 1000 km. Verð 510.000. 
Fæst á 390.000 stgr. Fyrstur kemur, 
fyrstur fær. Upplýsingar í síma 866-
7764

 Kerrur

Kerrur - Vélsleðakerrur, íslenskar og 
þrælsterkar www.kjalfell.is runar@kjal-
fell.is S. 452 4545.

Vetrartilboð á Brenderup 
kerrum

2 metra kerrur frá kr. 99.970 m/VSK! 
Sjón er sögu ríkari !! Margar stærð-
ir í boði! Lyfta.is - Njarðarbraut 3 - 
Reykjanesbær - Sími 421 4037 - www.
lyfta.is

 Hjólhýsi

Shadow Crusier pallhýsi, svefnrými 
fyrir 4, Harðar hliðar, 6,5 feta skúffa, 
ýmsir aukahlutir. Verð aðeins: 650.000.- 
Hobbyhúsið ehf Dugguvogi 12 s: 517 
7040

 Fellihýsi

Rockwood freedom runner árg 1999 8 
feta langt gasmiðstöð vaskur vel með 
farið fellihýsi í góðu lagi möguleiki á 
100% Vísa láni verð 440.000 kr. S.863 
0149

Palomino Colt ‘04, nýtt fortjald, útvarp/
cd, hleðsla úr bíl, vel með farið og lítið 
notað. V. 830 þús. Uppl. í 896 4475.

 Vinnuvélar

 Lyftarar

 Bátar

 Varahlutir

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 
- 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is 

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault Kangoo. Viðgerðir. Einnig air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 
892 7852.

HYUNDAI GETZ GLS 2004
Ek.31.þkm. 5 Gíra, Geislaspilari, 
Rafdrifnar rúður, Pluss áklæði.  

V. 1.020.- Lán. 890.000.-

VW BORA 8VI 2000
Ek. 185.þkm. 5 Gíra, CD, Rafdr. rúður, 

Nýr gírkassi, Ný kúppling, Nýr vatnskassi, 
Ný yfirfarinn af Heklu. Bíll í toppstandi.

V. 580.000.- 

CHEVROLET EQUINOX 4X4 2004 
Ek.30.þkm. Sjálfskiptur, Filmur, CD, 
Topplúga, Dráttarkúla, Rafm. í öllu, 

Leðuráklæði, Minni í sætum o.fl.

V. 2.990.- Möguleiki á góðu láni

M. BENZ ADRIA STARGO 2004
Ek.59.þkm. Sjálfskiptur, CD, 

Bakkmyndavél, TV, Fortjald, Sturta, 
klósett, Leður á öllu. Einn með öllu. 

Upplýsingar í s. 578-1974

FORD EXPLORER E.B. 4X4 2004
EK. 62.þkm. Sjálfskiptur, CD, Topplúga,
Leður, Topplúga, Magasín, Dráttarkúla, 

Hiti í sætum, Minni í sætum o.mfl.

V. 2.750.- Möguleiki á góðu láni 

FORD EDGE SEL 4X4 2007
EK.36.þkm. SSK. Leður, Álfelgur, CD, 

Rafdrifin sæti, Mjög eyðslugrannur bíll.

V. 4.450.- Möguleiki á góðu láni

RANGE ROVER SPORT TDI 2006
EK. 30.þkm. Sjálfskiptur, Álfelgur, CD, 
Dráttarkúla, Topplúga, Magasín, Leður.

V. 6.790.- Lán. 4.800.-

FORD F-150 KING RANCH 4X4 2006
Ek. 23.þkm. Sjálfskiptur, 20” Álfelgur, CD, 
Hraðastillir, Palllok, Rafm. í öllu, Magsín.

Einn með öllu. Sjón er sögu ríkari.
V. 4.150.-  TILBOÐ: 3.650.-

LINCOLN NAVIGATOR 2005
EK. 82 þkm. Sjálfskiptur, Álfelgur, CD, 

Leðuráklæði, Rafdrifin sæti, Hiti í sætum ,
Minni í sætum, Einn með öllu.

V. 4.990.- Lán. 4.050.-

Opnunartími:
Mánud.-Föstud. 10:00 - 18:30

Laugard. 11:00 - 16:00

s. 567-1800

Eigum til mikið úrval af öllum 
gerðum bifreiða.

 1500 bílar á skrá á einum stað
Finndu bílinn á

www.bilamarkadurinn.is

Smiðjuvegur 46 gul gata
www.bilamarkadurinn.is
bilamarkadurinn@bilamarkadurinn.is
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Kraftvélar ehf. ///   Dalvegi 6-8 ///   201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///   Fax 535 3501 ///   www.kraftvelar.is

Komatsu Hjólaskóflur
Höfum til sölu 

WA80, WA100, WA320, WA430 og WA480

TIL SÖLU
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Kampavíns-
klippingar

Hreiðar Árni Magnússon og Jóhann Tómas Sigurðsson
dekra við hár fræga fólksins í Kaupmannahöfn

MARGRÉT HELGA 
JÓHANNSDÓTTIR
leikur mæður geðsjúklinga

ÞÓRUNN HÖGNA
hættir á skjánum

TINNA GUNNARS
og kaffivélin
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É
g er á leiðinni af skjánum og ætla að vera 
hinum megin við myndavélina. Ég mun 
vera meira í framleiðslunni og sé áfram 
um ritstjórnina,“ útskýrir Þórunn. Hún 

hefur verið á skjánum í fjögur ár, og verið rit-
stjóri þáttarins síðastliðin þrjú ár, eða frá því 
að Vala Matt hélt á brott. 

Þórunn segir breytingarnar koma í kjölfar 
þeirrar ákvörðunar Skjás eins að færa inn-
lenda dagskrárgerð út úr húsi. Framleiðsla 
Innlits/útlits er því komin í hendur Saga Film. 
„Það hafa orðið töluverðar breytingar með 
nýju framleiðslufyrirtæki, sem er ósköp eðli-
legt. Þetta er hluti af þeim,“ segir Þórunn, 
sem segist enn vera að átta sig á breyting-
unum. „Maður þarf að aðlagast þessu 
eins og öðru. Það tekur kannski smá 
tíma þegar maður hefur verið lengi í 
sama starfinu,“ segir Þórunn. 

„Ég hafði falast eftir því að vera 
meira hinum megin við myndavél-
ina, því mér finnst framleiðsluferlið 
vera mjög spennandi. Ég bjóst reynd-
ar ekki við því að fara alveg af skján-

um, en nú sé ég bara til hvernig þetta leggst í 
mig. Vonandi verður þetta allt saman hið besta 
mál,“ segir hún brosandi. „Það er mjög góður 
hópur í kringum þáttinn, svo hann verður von-
andi bara mjög góður áfram,“ bætir Þórunn 
við. 

Þau Arnar Gauti og Nadia Banine, sem hafa 
séð um dagskrárgerð fyrir Innlit/útlit ásamt 
Þórunni síðastliðin ár, verða áfram á skján-
um, og segir Þórunn að fastir liðir þáttanna 
muni halda áfram. „Útlit þáttarins breytist 
eitthvað með nýjum pródúsent, en við verðum 

áfram með breytingar, innlit og fjöll-
um um hönnun og arkitektúr eins og 
áður. Við fengum öll gott frí en erum 
á fullu í tökum núna, og fyrsti þáttur-
inn fer í loftið á þriðjudaginn,“ segir 
Þórunn, sem segist hafa notið sín vel 
á skjánum síðustu ár. „Ég væri alls 
ekki í þessu ef mér fyndist þetta ekki 
gaman. Ég hef verið rosalega ánægð, 

og vonandi á þetta eftir að vera 
jafn skemmtilegt,“ segir hún. 

 sunna@frettabladid.is

Útgáfufélag 365 prentmiðlar  
Ritstjóri Marta María Jónasdóttir 

martamaria@365.is
Bergþóra Magnúsdóttir 

bergthora@365.is 
Forsíðumynd Teitur Jónasson

Útlitshönnun 
Arnór Bogason og
Kristín Agnarsdóttir

Auglýsingar Guðný Gunnlaugsdóttir 
gunnyg@365.is sími 512 5462

Föstudagur Skaftahlíð 24 
105 Reykjavík, sími 512 5000 

Helgin 15.-17. febrúar

FÖSTUDAGUR

þú kemst 
ekki í gegnum 

vikuna ...
...nema 
að hafa já-
kvæðnina í 
farteskinu, 
lífið verður 
miklu 
léttara, 
þéttara og 
skemmti-
legra.

...nema að hafa morðgátuþema í af-
mælinu þínu. Það nennir enginn að 
vera hann sjálfur í partíum, Hlutverka-
leikir eru það eina sem dugar. Ef eitt-
hvað gerist þá fær fólk bara lifnaviðpillu 
og allir verða hressir. 

...nema 
kaupa þér nýja stóra flotta leðurtösku. 
Helst MIU MIU eða Marc Jacobs. 

...nema að fá þér internetið í símann. 
Það eru bara 
steinaldarmenn 
sem þrauka upp 
á gamla mát-
ann. 

...nema að 
skipuleggja 
sumarfríið og 
láta þig dreyma 
um sól og fjar-
læga staði. 

FÖSTUDAGUR: Verðlaunahafar í Vatnsmýrarsamkeppn-
inni kynna tillögur sínar og dómnefnd gerir grein fyrir 
niðurstöðum sínum. Að því búnu verður opnað fyrir um-
ræður um framtíðarsýn og skipulag borgar í Vatnsmýr-
inni. Þetta fer fram í Hafnarhúsinu. Um kvöldið eru minn-
ingartónleikar um Bergþóru Árnadóttur sem hefði orðið 
sextug hefði hún lifað. Tónleikarnir eru haldnir í Salnum í 
Kópavogi og hefjast þeir klukkan 20.30. 

„Helgin er fullbókuð að vanda. Spilaklúbburinn, Kanarífuglarnir, ætlar að spila yfir sig eftir 
langa pásu. Það er enginn áberandi tapsár þannig að þetta verður örugglega afar ljúft 
eins og gourmet-hlaðborðið sem verið er að skipuleggja. Á sunnudaginn er síðan síðbúið 
rjómabollukaffi því afmælisstrákurinn hann pabbi á afmæli og var erlendis á bolludaginn. 
Það væri skandall ef hann fengi ekki bollu.“ 

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ GERA UM HELGINA?
Andrea Róberts, sjónvarpskona, meistaranemi og stjórnarkona UNIFEM.

É
g er að verða mamma hálfr-
ar leikarastéttarinnar,“ segir 
leikkonan Margrét Helga Jó-
hannsdóttir og hlær við. Hún 

hefur á síðustu árum tekið að sér 
mörg móðurhlutverk, og í þrígang 
leikið mæður manna sem eru veik-
ir á geði. Fyrsta hlutverkið í þeirri 
röð fór Margrét með í Englum 
alheimsins, þar sem hún lék móður 
Páls, sem Ingvar E. Sigurðsson 
túlkaði. Í Börnum lék hún móður 
Ólafs Darra Ólafssonar í hlutverki 
Marinós, og nú síðast brá hún sér 
í hlutverk Bjarnfreðar, móður hins 
öfgakennda Georgs í Næturvakt-
inni. „Þetta eru allt menn sem ekki 
eru sigurvegarar í lífinu, svo mikið 
er víst,“ segir Margrét Helga, 
sem nú er í launalausu leyfi frá 
Leikfélagi Reykjavíkur og dvelst 
á Akureyri, þar sem hún leikur 

í Fló á skinni. Uppsetningin 
hefur slegið í gegn, og uppselt 
er á allar sýningar sem settar 
hafa verið í sölu. „Það er ótrú-
lega gaman að leika í Flónni og 
heyra hlátrasköllin. Þetta er 
frábært leikhús og hér er mikið 
af hæfileikaríku, orkumiklu og 
skemmtilegu fólki sem hefur 

tekið ofboðslega vel á móti mér.“ 
Margrét segir það fara eftir mann-
gerðinni hvort hluverk sem þau of-
annefndu taki á. „Ég samdi náttúr-
lega mína manngerð sjálf í Börn-
um, því við fengum að vinna okkar 
hlutverk sjálf. Það var mjög spenn-
andi spunavinna,“ segir Margrét, 
sem leitaði þó ekki í fyrri reynslu 

sína sem móður Páls í Englum al-
heimsins. „Þetta eru tvær alveg 
ólíkar konur. En ég hef verið hepp-
in, þetta hafa allt verið góð verk-
efni og skemmtileg vinna,“ segir 
hún. 

Umræður um geðsjúkdóma 
hefur borið hátt í þjóðfélaginu að 
undanförnu, og þá ekki síst út frá 
afstöðnum veikindum nýs borgar-
stjóra. Margrét Helga segist viss 
um að myndir á borð við Börn og 
Engla alheimsins geti lagt hönd á 
plóg við að hrinda af stað vitundar-
vakningu í kringum geðsjúkdóma. 
„Allir fordómar hljótast yfirleitt 
af þekkingarskorti. Allar upplýs-
ingar eru til hins betra. Það er nú 
líka gaman að geta þess að þegar 
við vorum að vinna Englana kom 
í ljós að Ingvar, Hilmir Snær og 
ég höfðum öll unnið á Kleppsspít-
ala á einhverjum tíma-
punkti. Það er fjár-
sjóður sem maður býr 
að alla tíð, að kynnast 
bæði þeim sem minna 
mega sín og þeim 
sem meira mega sín. 
Það er góður 
lífsins skóli, 
og eitthvað 
sem maður 
lærir ekki 
í leiklist-
arskóla,“ 
segir hún. 
 sunna@
frettabladid.is

Margrét Helga Jóhannsdóttir hefur leikið mömmur nokkurra geðveikra manna

Fordómar eru 
þekkingarskortur

ÞÓRUNN HÖGNADÓTTIR FER SÁTT AF SKJÁNUM

Breytingar í Innliti/útliti

Margrét Helga 
Jóhannsdóttir

Ólafur Darri Ólafsson

Jón Gnarr

Ingvar E. Sigurðsson





É
g hef meðal annars séð um endurútgáfurnar á 
gömlu plötunum hans og safnplötum fyrir út-
gáfufyrirtækið Senu,“ upplýsir Bárður Örn 
Bárðarson, leigubílstjóri og tónlistargúru, en 

hann er maðurinn á bak við tónlistarvefinn www.
bubbi.is. „ Ég efast um að nokkur íslenskur tónlistar-
maður eigi jafn umfangsmikinn vef. Bjarkarvefur-
inn er að vísu mjög flottur en í kringum hann er heilt 
batterí á meðan á vefnum hans Bubba er það eiginlega 
bara ég og búið,“ segir Bárður, sem vann vefsíðuna í 
nánu samstarfi við vefsíður.is. Bárður kynntist Bubba 
í kringum 1990 þegar Bubbabókin kom út en hann sá 
um plötuskrárnar í bókinni. Síðan þá hafa þeir átt far-
sælt samstarf. Bárður er mikið tónlistarnörd og elsk-
ar að vinna bak við tjöldin. Hann var einn þeirra sem 
unnu að tónlistarvefnum Tónlist.is á sínum tíma og 
vann ákveðið frumkvöðlastarf með því að smíða tón-
listaruppflettirit fyrir PC-tölvur. Fyrir þremur árum 
urðu breytingar hjá Bárði og tónlistarvettvangur-
inn varð eins konar aukabúgrein. „Tengdamóðir mín 
var lengi búin að tuða í mér um að taka meiraprófið 
til að geta leyst tengdaföður minn af á leigubílavakt-
inni og sú varð raunin. Skyndilega hafði ég tækifæri 
á að sinna fjölskyldunni meira. Ég sendi konuna í há-
skólann og get tekið að mér fjölda verkefni og grúsk-
að í tónlistinni.“ Poppstjörnurnar virðast þó elta hann 
uppi því Bárður keyrir leigubíl Ragga Bjarna.  „Ég 
hef eignast góða vini í leigubílabransanum og því var 
Ragga bent á mig þegar hann var að leita að kaupanda 
að bílnum sínum og ég var nú fljótur að stökkva til,“ 
segir Bárður og hver veit nema hann feti í fótspor for-
vera síns, syngi á balli og keyri gestina heim að dans-
leiknum loknum eins og Raggi gerði þegar hann var 
upp á sitt besta.  bergthora@frettabladid.is  

Bárður Örn Bárðarson leigubílstjóri er maðurinn á bak við bubbi.is

Keyrir um á bíl 
Ragga Bjarna

„Ég er með plötusafn hérna heima upp á einhverja 10 þús-
und titla. Þegar við fluttum í íbúðina hélt konan að hún fengi 
aukaherbergi fyrir sig en þá var það ég sem fékk það en hún 
fékk þvottahúsið. Síðan er þriðja barnið á leiðinni og líklega 
þarf ég að rýma herbergið, þarna eru plöturnar mínar og 
tölvan mín og allt sem tilheyrir þessu áhugamáli mínu.“

borgin mín

RÓSA BJÖRK BRYNJÓLFSDÓTTIR fréttakona í París

PARÍS
BEST VIÐ BORGINA: Hvað hún er 
óendanlega falleg og fjölbreytt og hvað 
það er auðvelt að finna þorpsstemn-
ingu mitt í iðandi stórborginni.
BESTI SKYNDIBITINN: Crepes, 
franskar pönnukökur, sem eru fylltar 
með ýmsu góðgæti. 
RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA: Persónulega 
finnst mér margt annað mun rómant-
ískara. Í París eins og annars staðar í 
heiminum fer það bara eftir því hver er 
með manni hvort stundin er rómantísk 
eða ekki. En fyrir þá sem eru ekki sam-
mála mér eru hérna óteljandi litlir sætir 
veitingastaðir. 
UPPÁHALDSVERSLUNIN: Í hverri 
götu eru litlar „épicerie“ búðir sem eru 
opnar lengur fram eftir. Þar er hægt að 
finna allt sem mann vantar á seinustu 
stundu. Vatn og hágæða ólífur. Geita-
ost og klósettpappír og svona. Svo eru 
fornverslanirnar í París yndislegar. 
LÍKAMSRÆKTIN: Eftir að borgarstjór-
inn, Bertrand Delanoe, fékk þá snilld-
arhugmynd að setja upp svokallaðar 
hjólastöðvar út um alla borg og leggja 
hjólastíga út um allar trissur er loks-
ins hægt að hjóla í París. Nú hjóla ég 

og labba allar mínar ferðir. Svo syndi 
ég þegar ég get í almennilegri, hreinni 
franskri sundlaug í 19. hverfi sem er 
með nuddpottum sem ég tel vera stór-
kostlegt afrek hjá mér að finna. 
BEST GEYMDA LEYNDARMÁLIÐ? 
París er uppfull af leyndarmálum af 
ýmsu tagi. Minn leynistaður heitir 
Yugoslavia og er rekinn af hjónum frá 
fyrrum Júgóslavíu sem neita að það sé 
eitthvað til sem heitir Serbía, Bosnía, 
Króatía eða Svartfjallaland. Staður-
inn er eins og serbneskt heimili. Serb-
neska sjónvarpið á fullu og allir reykja 
ennþá þótt það sé bannað. Húsfreyjan 
á heimilinu gefur þér svo heimabakaða 
kartöfluköku og ýmislegt óvænt því 
það er enginn matseðill. Eðli málsins 
samkvæmt vil ég ekki uppljóstra um 
hvar þessi dásamlegi staður er til húsa. 

DEKRIÐ: Hammam I Mosque de Paris 
var seinasta dekrið sem ég leyfði mér. 
Mæli með góðu Hammam hvar sem er 
með nuddi, skrúbbi og gufu. Myntute 
á eftir er nauðsynlegt. 

DRYKKURINN: Vatn, Café crème og 
rauðvín. 
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Skífulistinn er samantekt af mest seldu titlum  í  Skífunni og verslunum BT út um allt land.

Ratatouille 
Family Guy Blue Harvest
Næturvaktin
Superbad
Astrópía
Simpsons The Movie
Shoot’em Up
I Now Pron. You Chuck & Larry
Bring It On - In it to win it
Secret, The - íslenskt
La vie en rose
Fóstbræður Season 1
Top Gear
Grettir í Raun
Fóstbræður Season 2
American Pie: Beta House
Bourne Ultimatum
Jungle Book - Ísl.tal
Hákarlabeita
No Reservations

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

   VINSÆLUSTU DVD
Ra1

VVINSÆLASTA TÓNLISTIN
Jack Johnson   Sleep Through The Static
Lay Low   Ökutímar 
Leona Lewis   Spirit
Páll Óskar   Allt fyrir ástina
Hjálmar   Ferðasót
Mugison   Mugiboogie
Ýmsir    Pottþétt 45
Ýmsir    Femin 2008
Radiohead   In Rainbows
Álftagerðisbræður  Álftagerðisbræður
Villi Vill   Myndin af þér 
Mars Volta   The Bedlam In Goliath
Hot Chip   Made In The Dark 
Led Zeppelin   Mothership 
Ýmsir    100 íslensk barnalög 
Sigur Rós   Hvarf / Heima
Ellen Kristjánsdóttir  Einhversstaðar einhverntíma

Eivör    Human Child/Mannabarn 
Eagles    Long Road Out Of Eden 
Hjaltalín   Sleepdrunk Seasons

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jack J1

Skífulistinn topp 20

A

A

N Lækkar frá síðustu viku Hækkar frá síðustu viku Stendur í staðNýtt á listaAftur á lista
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Vinsælustu titlarnir
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É
g er á leiðinni á sölusýningu í Tókýó þar 
sem ég verð með sýningar bás en við förum 
sex íslenskir hönnuðir á vegum útflutnings-
ráðs, ég, Telma Design, Sruli, Ásta Creat ive 

Clothes, Dead og Mundi. Eftir það fer ég síðan 
til Parísar og verð þar með sýningarbás ásamt 
Telmu Design,“ sagði Hrafnhildur Guðrúnar-
dóttir fatahönnuður þegar blaðið rétt náði í 
skottið á henni á leið út í hinn stóra heim. Hönn-
un Hrafn hildar hefur notið mikilla vinsælda hér 
á klakanum en hún selur hönnun sína í verslun-
inni Trilogiu og hjá Steinunni á Laugaveginum. „Í 
seinni tíð hef ég sérhæft mig í töskuhönnun, sem 
ég hefði ekki getað ímyndað mér að yrði raunin 
þegar ég byrjaði í fatahönnuninni og það hefur 
komið mér skemmtilega á óvart. Töskurnar hafa 
verið mjög vinsælar og nú í vetur hef ég varla 
getað annað eftirspurn,“ segir Hrafnhildur en 
hún hefur verið á fullu síðasta mánuðinn við að 
undirbúa sölusýningarnar. „Þetta er búin að vera 
rosa mikil vinna en ég er svo heppin að eiga góða 
að bæði vini og fjölskyldu sem hafa lagt hönd á 
plóg. Án þeirra hefði ég ekki getað gert þetta,“ 
bætir Hrafn hildur við. Hrafnhildur útskrifað-
ist frá Listaháskóla Íslands árið 2004 og hefur 
meðal annars unnið við búningahönnun og stílis-
eringar við auglýsingar. „Draumurinn er að geta 
einbeitt sér algjörlega að hönnuninni og lifað á 
henni í framtíðinni en fram að þessum vetri hef 
ég þurft að gegna öðru starfi meðfram hönnun-

inni sem er til lengdar afar slít-
andi. Vonandi fer þetta þó 
eitthvað að breytast núna 
til frambúðar,“ segir 
Hrafnhildur að lokum. 
Nú er bara að vona að 
töskurnar eigi eftir að 
leggja heimsbyggð-
ina undir sig. 
bergthora@fretta-

bladid.is  

Hranhildur Guðrúnardóttir fatahönnuður

Íslenskur 
hönnuður í útrás

Töskur Hrafnhildar hafa 
slegið í gegn en þær eru 
meðal annars seldar hjá 
hönnuðnum STEINUNNI á 
Laugavegi

Svört og elegant. Þessi er full-
komin á ballið eða bara þegar 

mikið liggur við.

„Í kvöld ætla ég að plata Frey kærastann minn með mér að sjá leikritið Sólarferð eftir Guðmund Steinsson á Stóra sviði Þjóðleikhússins en það er í 
leikstjórn Benedikts Erlingssonar. Laugardagurinn verður væntanlega notalegur með börnunum. Annars eru sunnudagskvöldin í uppáhaldi hjá mér 
því þá eldar Freyr villilambalæri kryddað með ferskum íslenskum kryddjurtum, rósmarín, hvítlauki og blóðbergi. Ég fæ vatn í munninn við tilhugsun-
ina. Og sósan, hún klikkar aldeilis ekki.“ 

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ GERA UM HELGINA?
Ellý Ármanns ofurbloggari og sjónvarpskona.

Hrafnhildur Guðrúnardóttir

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGUR 86-94, S: 511-2007

opið föstudag 11-18.30 og 
        laugardag 11-17
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L AUG AV EGU R 6 6, 101 R E YK JAVÍK
KONUR OG MENN

Stella Nova  I  Lee  I  Wrangler  I  Rosanna Julie  I  a pair  I  GK Reykjavík
Burberry  I  Filippa K  I  Patrizia Pepe  I  Sport Max  I  Calvin Klein  I  Annhagen  I  Rutzou   

80% afsláttur 
af öllum vörum
NOKKRIR DAGAR EFTIR AF ÚTSÖLUNNI



L
eiðir Hreiðars Árna Magnússonar 
og Jóhanns Tómasar Sigurðssonar 
lágu fyrst saman þegar sá fyrrnefndi 
byrjaði að læra hárgreiðslu hjá 

móður þess síðarnefnda, Elsu Haraldsdótt-
ur, sem er þriðji eigandi Loft Salon. Þetta 
var árið 1986 þegar hver einasta kona var 
með permanent og mikill uppgangur í hár-
greiðslugeiranum. Jóhann ætlaði aldrei 
að fara út í neitt sem tengdist hárgreiðsl-
unni en núna rúmum 20 árum síðar hafa 
þeir félagar sameinað krafta sína og opnað 
hárgreiðslustofuna Loft Salon ásamt Elsu. 
Stofan er staðsett í hjarta Kaupmannahafn-
ar, Galleria K húsinu, og opnaði í október 
2006. 

Loft Salon er engin venjuleg hárgreiðslu-
stofa heldur samruni hugmynda um hár-
greiðslustofu, bar og kaffihús. Þar hittast 
vinkonur yfir drykk og láta dekra við sig, 
gefa sér góðan tíma í að láta nostra við hárið 
á sér meðan þær spjalla, sötra kampavín 
eða fá sér „boost“ orkudrykki. Þrátt fyrir 
allan lúxusinn og þægindin er verðlagið 
ekki hærra en á öðrum hárgreiðslustofum í 
Danmörku. Jóhann segir að hann hafi komið 
að máli við Redken í Danmörku árið 2005 og 
kannað möguleika þess að opna hárgreiðslu-
stofu í Danmörku. Hárgreiðslustofu sem 
væri jafnframt hótelbar eða móttaka. Þrátt 
fyrir að hafa aldrei ætlað að vinna við hár-
greiðslufagið gat hann ekki við það staðið 
þegar hann sá það sem er að gerast í hár-
greiðsluheiminum. Annars vegar samruni 
hugmynda, svo sem hárgreiðslustofu og 
hótelbars, og hins vegar viðskiptalausn sem 
hentar rekstri hárgreiðslustofa.

„Við flugum til Bandaríkjanna til að 
kynna okkur hugmyndir hjá stærsta 
ráðgjafar fyrirtækis í heimi hárgreiðslunn-
ar. Við sáum að þær viðskiptahugmyndir 
sem þeir fóru yfir voru í fullkomnu sam-
ræmi við okkar. Mamma sagði við mig að 
hún hefði gert þetta nákvæmlega svona 
ef hún hefði vitað þetta fyrir 20 árum,“ 
segir Jóhann. Hann segir að það séu sömu 
meginvandamálin í hárgreiðslu alls stað-
ar í heiminum og því hægt að taka hug-
myndir frá Bandaríkjunum og aðlaga þær 
öðrum mörkuðum. „Ég fékk áhuga á þessu 
út af viðskiptahliðinni, að gera rekstur hár-
greiðslustofu að fyrirtæki. Það er ákveð-
in hringiða í hárgreiðslubransanum sem 
við viljum breyta. Fólk útskrifast úr skóla 
og fer að vinna á góðri stofu. Næsta skref 
er oft að kaupa stofuna sem það vinnur á 
eða opna sjálft aðra stofu. Það ræður til sín 
fólk og vinnur og vinnur og svo fer fólk að 
fara frá því og gera nákvæmlega sömu hluti 
og það gerði sjálft. Ástæðan fyrir því að 
þetta gerist  er sú að viðkomandi er góður 
í því að klippa en hefur hugsanlega komið 
minna að fyrirtækjarekstri. Það kerfi sem 
við vinnum eftir hjá Loft byggir á þessu 
og leggur áherslu á að kenna hárgreiðslu-
fólki að reka hárgreiðslustofu sem fyrir-
tæki. Þannig byggir Loft á skýrum mark-
miðum fyrir alla starfsmenn og á árang-
urstengdu kerfi. Þannig liggur alltaf fyrir, 
svart á hvítu, hvernig starfsmenn geta farið 
frá því að vera nemi á fyrsta ári til þess að 
verða meðeigandi. Okkar markmið er að 
aðstoða okkar starfsmenn við að ná þessu 
markmiði. Þessi hugsun fannst mér heill-
andi,“ segir Jóhann. 

Hreiðar kannast vel við hringrásina sem 
Jóhann er að tala um en hann lærði á Salon 
VEH og svo stofnaði hann Salon Reykjavík 
með Arnari Tómassyni. Þeir voru viðskipta-
félagar þangað til í hitteðfyrra þegar Hreið-
ar ákvað að taka þátt í Kaupmannahafnar-
ævintýrinu. Hann fluttist til Kaupmanna-
hafnar sumarið 2006 og tók þátt í 
upp byggingunni á stofunni og stýrði henni 
þangað til núna í haust. Um áramótin 
keyptu Hreiðar, Jóhann og Simbi stofuna 
Salon VEH af Elsu, móður Jóhanns. Áætl-
unin er að fara með Salon VEH sömu leið og 
Loft Salon. En hvernig skyldu þeir fara að 
því að vera með starfsemi í tveimur lönd-
um? „Við erum með teymi Dana sem stýrir 
Loft Salon og sér um daglegan rekstur. Við 
sjáum um stýringu og almenna þróun og 
svo erum við með tölvukerfi sem gerir það 
að verkum að við getum fylgst með því sem 
er að gerast í Danmörku þegar við erum á 
Íslandi,“ segir Jóhann en hann og Hreið-
ar fara mánaðarlega til Kaupmannahafn-

ar til að fara yfir stöðu mála, halda fundi 
og fylgjast með öllum smáatriðum. „Ef ég 
hefði fengið svona tilboð eins og við erum 
að bjóða okkar fólki í dag þá hefði ég aldrei 
hætt neins staðar og ætti sjoppuna einn. 
Þetta minnir mig svolítið á myndina Pay it 
Forward með Kevin Spacey, þar sem maður 
miðlar sinni þekkingu til annarra og hjálp-
ar þeim að vaxa og dafna. Þetta er fallegur 
hugsunarháttur,“ segir Hreiðar og Jóhann 
bætir því við að þeir séu ekki að þessu 
fyrir sjálfa sig heldur af hugsjón. „Ég hef 
mína vinnu og Hreiðar hefur meira en nóg 
að gera,“ segir Jóhann. „Við erum að þessu 
til að sýna fram á að það sé hægt að reka 
hárgreiðslustofu sem fyrirtæki sem skilar 
hagnaði. Því betur sem starfsfólkið hefur 
það því betur líður kúnnanum og því minni 
áhyggjur höfum við,“ segja þeir.  

Redken Loft byggir á því að blanda 
saman hárgreiðslustofu og hótelbar þar 
sem mikið er lagt upp úr fallegu umhverfi. 
„Þegar við byrjuðum fengum við frumgerð 
að stofu til að gefa okkur hugmynd hvern-

ig þetta gæti litið út. Við sýndum arkitekt-
inum hugmyndirnar og lögðum áherslu á 
að blanda þessu saman við hótelbar-fíling. 
Kristján Garðarsson arkitekt á heiðurinn 
af stofunni í samvinnu við Þorvald Skúla-
son. Við viljum að hárgreiðslustofan sé lif-
andi staður þar sem fólk getur droppað 
við, fengið sér bjór eða orkudrykk og látið 
kannski bara þvo á sér hárið,“ segir Jóhann. 
Þeir fara eftir ákveðnu viðskiptamódeli 
sem byggist á árangurstengingu sem geri 
það að verkum að fólk vill vinna. Þegar þeir 
eru spurðir að því hvort Danir séu ekki latir 
segja þeir svo ekki vera. „Danir eru ákaf-
lega duglegt fólk og vinnusamt. Það er á 
fullu á meðan það er í vinnunni en það þýðir 
ekkert að hringja í það og biðja það um að 
vinna aukavinnu. Þegar Danir eru í fríi eru 
þeir helst með slökkt á símanum sínum,“ 
segir Hreiðar og bætir því við að Íslending-
ar gætu lært margt af þeim. 

Klippingin kostar meira í Köben
Miðað við glæsileika stofunnar þá hlýtur 

þetta að hafa kostað mikla peninga. Þegar 
þeir eru spurðir að því játa þeir að þetta 
hafi alls ekki verið ódýrt. „Jú jú, þetta kost-
aði peninga. Það kostar peninga að gera 
fallega hluti. Þetta er allt í rétta átt og 
við erum bjartsýnir á framhaldið,“ segir 
Jóhann. Þegar ákveðið var að opna Loft 
Salon í Kaupmannahöfn voru þeir hvorki 
með starfsfólk né viðskiptavini. Þeir gengu 
því algerlega blint í þetta verk. „Við hefð-
um aldrei gert þetta á Íslandi, að opna stofu 
án þess að hafa kúnna eða starfsfólk,“ segir 
Hreiðar og brosir. „Við settum bara skilti í 
gluggann „OPIÐ“ og  treystum því að fólkið 
myndi streyma að,“ segir Jóhann. 

Þeir félagar eru greinilega fæddir undir 
lukkustjörnu því ekki leið á löngu þar til fólk 
fór að streyma að. Danska pressan hafði 
líka gríðarlegan áhuga á Loft Salon en síðan 
stofan opnaði hafa birst umfjallanir um stof-
una í dönskum fjölmiðlum og þotulið Kaup-
mannahafnarborgar hefur flykkst þangað í 
klippingu og dekur. Hreiðar og Jóhann vilja 
þó ekki gera mikið úr því og segja að Loft 
Salon sé fyrir alla. „Danir eru mjög vana-
fastir og það tekur smá tíma að venja þá við 
þá hugmyndafræði sem við bjóðum upp á. 
Það er að segja að hárgreiðslustofa sé stað-
ur þar sem hægt sé að koma til að slappa 
af, njóta þess að vera til, staður til að vera 
á. Klippingin er þó ekki dýrari á Loft en á 
öðrum stofum í Kaupmannahöfn, en hún er 
dýrari en á Íslandi. Við erum alls ekki dýr-
asta stofan í Kaupmannahöfn og leggjum 
áherslu á bestu þjónustu án þess að vera 
dýrastir,“ segir Jóhann og Hreiðar bætir því 
við að kúnnahópurinn sé aðallega fólk sem 
vinnur í miðbænum eða er mikið í bænum 
auk þess sem Íslendingum finnst gott að líta 
við á leið sinni um miðbæinn, fá hárþvott og 
blástur, þegar það er í helgarferðum. 

Danir strákar eru djarfari
Síðustu ár hafa Íslendingar verið mikið í 
fjölmiðlaumræðunni í Kaupmannahöfn og 
innrás Íslendinganna fer fyrir brjóstið á 
sumum Dönum. „Við höfum ekki verið að 
flagga því að við séum Íslendingar og að 
sama skapi höfum við ekkert auglýst stof-
una á Íslandi,“ segir Jóhann. „Fókusinn að 
þetta sé íslensk stofa er ekki til. Það koma 
þó íslenskir kúnnar inn,“ segir Hreiðar. Þeir 
segja að það sé töluverður munur á Íslend-
ingum og Dönum sem kúnnum. „Íslenskar 
konur vilja sjá meira fyrir peninginn. Þær 
vilja meiri klippingar og djarfa liti, dansk-
ar konur vilja hins vegar ekki stórt hár eða 
djarfa liti, þær vilja vera náttúrulegri. Það 

Við Strikið er að finna eina vinsælustu hárgreiðslustofu borgarinn-
ar, Loft Salon. Þangað flykkist fræga fólkið til að láta dekra við 
sig. Marta María Jónasdóttir heimsótti tvo af eigendum stofunn-
ar, Hreiðar Árna Magnússon og Jóhann Tómas Sigurðsson og 

komst að því að svona lúxus gerir lífið ennþá skemmtilegra. 

Löðrandi
lúxus

Meðan kúnninn er í stólnum er honum boðið upp á kampavín, hvítvín, kaffi eða 
koníak. Þeir segja að fólk borgi ekki fyrir drykkinn sérstaklega og vilja ekki 
meina að klippingin kosti meira vegna drykkjanna. Þetta sé líka auðveldara í 
Danmörku þar sem vín kosti brot af því sem það kostar á Íslandi.

AÐ MATI HREIÐARS OG JÓHANNS:
Uppáhaldsbarinn: Ruby kokteil bar og 
Laundromat cafe.
Best við borgina: Mannlífið og rólegheitin.
Besti skyndibitinn: Dönsk pylsa klikk-
ar aldrei.
Líkamsræktin: Að ganga eða hjóla um 
borgina.
Besta afslöppunin: Sól í almenningsgarð-
inum á góðum sumardegi eða á ströndinni.
Uppáhaldsverslunin: Illum, enda við hlið-
ina á stofunni. 
Drykkurinn: Danskur öl er besti bjór í 
heimi, sér í lagi á Palaæ bar.
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Þegar velja á græjur fyrir fundi 
eða ráðstefnur er um að gera 
að leita til sérfræðinga, að 
sögn Ingólfs Magnússonar 
framkvæmdastjóra leigusviðs 
Exton.

„Þetta er alltaf spurning um 
réttu græjurnar,“ segir Ingólfur 
Magnússon, framkvæmdastjóri 
leigusviðs Exton, kokhraustur. 
„Auðvitað þarf að sjá til þess að 
þetta sé allt saman rétt tengt og 
margsinnis skoða hvort þetta 
virkar áður en uppákoman á sér 
stað, en réttu græjunar þurfa að 
vera til staðar.“

Exton hefur sérhæft sig í að 
koma réttu ljósi, hljóði og mynd 
uppsettu og til skila í minni hátt-
ar hádegisfundum, á stórum ráð-
stefnum, tónleikum og öllu þar á 
milli síðastliðin fimmtán ár en 
hjá fyrirtækinu vinna 30 starfs-
menn. Sjálfur hefur Ingólf-
ur starfað í bransanum í allt-
of mörg ár eins og hann orðar 
það sjálfur, við uppsetningu á 
öllum mögulegum tegundum 
tækja og tóla, og talar af reynslu 
þegar hann segir að gera þurfi 
ráð fyrir ýmsu eigi ráðstefnur 
að ganga snurðulaust fyrir sig. 
Enda vill enginn lenda í því að 
fá hljóðskruðninga eða daufa 
mynd af kynningarmyndbandi á 
miðjum fundi. 

Ingólfur segir því best að 
kalla til sérfræðinganna til að 
meta hverja uppákomu fyrir sig, 
þar sem enginn atburður sé eins 

að umfangi og margir möguleik-
ar í boði.

„Það nýjasta frá okkur er hin 
svokölluðu LED vídeóteppi sem 
varpa allt öðru ljósi á ráðstefn-
ur og tónleika,“ nefnir hann sem 
dæmi, en LED teppi virka eins og 
net af ljósum og búa einnig yfir 
þeim möguleika að geta varpað 
lifandi myndum. „Þessi ljós hafa 
vakið mikla athygli og eru mikið 
notuð í dag við margs konar tæki-
færi. Gott er þó að veggplássið 
sé nóg svo að hið sjónræna fái að 
njóta sín.“

Þá segir hann mikilvægt að 
skoða myndvarpa vel áður en 

lagt er af stað, nauðsynlegt sé að 
vita hvert ljósmagnið er í her-
berginu, hvort varpa skuli aftan 
frá, ofan eða neðan og svo fram-
vegis. Flestir myndvarpar sinna 
því hlutverki ágætlega í dag en 
séu auðvitað jafn mismunandi og 
þær eru margar.

„Annað sem gerir þenn-
an bransa svo skemmtilegan er 
möguleikinn á að forrita uppá-
komuna fyrirfram í tölvu,“ bendir 
Ingólfur á. „Við höfum ýmis for-
rit sem geta teiknað upp viðburð-
inn, með öðrum orðum borðaskip-
an, stærð og staðsetningu sviðs, 
leikljóss og fleira.“   - kk

Réttar græjur nauðsynlegar

Ingólfur hjá Exton, eða Golli eins og hann er gjarnan kallaður, segir réttar græjur 
lykilþáttur í því að ráðstefnur og fundir gangi snurðulaust fyrir sig.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fyrirtæki leita í æ ríkari mæli út fyrir land-
steinana á ráðstefnur og fundi og til að halda 
árs hátíðir. Fyrirtækið Eskimos hefur veg og 
vanda af því að skipuleggja slíkar ferðir.

„Að mörgu þarf að huga ef gera á ferðina einstaka, 
þetta er ekki bara spurning um flug og gistingu,“ 
segir Friðrik Bjarnason, eigandi ævintýrasmiðj-
unnar Eskimos sem skipuleggur hvataferðir, árs-
hátíðir og ýmsar aðrar uppákomur. Nýjast á döf-
inni hjá fyrirtækinu er að bjóða upp á fyrirtækja-
ferðir handan Atlantshafsins.

„Við sinnum þessu öllu, hvort sem um er ræða 
lúxus hvata ferðir, árshátíðir, vinnufundi eða 
skemmtiferðir og sjáum um heildarskipulag á slík-
um verkefnum,“ segir Friðrik aðspurður hvers 
konar ferðir Eskimos einblíni helst á. 

„Þetta er spurning um að meta þörf neytandans. 
Stundum veit hópurinn ekki alveg hvað hann vill 
og þá er það okkar að benda á alla möguleika 
og búa til eins skemmtilegan pakka og efni og 
aðstæður leyfa.“

Þegar blaðamaður biður Friðrik um að nefna 
ferð sem fyrirtækið hefur staðið fyrir tekur hann 
sem dæmi flug til Marrakesh í Marokkó. „Við 
leigðum einkaflugvélar og notuðum nóttina til að 

koma öllum á staðinn. Þannig þarf fólk ekki að 
eyða dagsbirtunni í ferðalag og nær einfaldlega 
fegurðarblundi um borð, mun meiri tíma á staðn-
um og nýtur ferðarinnar betur.“

Friðrik segir að öllum gestunum hafi síðan verið 
komið fyrir á fimm stjörnu hóteli og að ýmsar 
uppákomur hafi verið skipulagðar. „Í raun var 
þetta óvissuferð í leiðinni því við komum fólkinu 
sífellt á óvart með flugi í loftbelg, eyðimerkur-
safarí, úlfaldaferð og fleiru.“ 

Hvataferðir þurfa ekki að vera jafn stórar 
í sniðum og ferðin til Marokkó. Sumum nægir 
að ferðast til nálægra borga Evrópu og upplifa 
skemmtilega stemningu í London eða Kaupmanna-
höfn, en Eskimos hefur einnig veg og vanda af því 
að skipuleggja slíkar ferðir.

„Við hönnum þetta alltaf að hópnum og það 
er alveg ljóst að það eru ekki allir að leita eftir 
arabísku þema með magadansmeyjum og eld-
gleypum en eitt er víst að slíkar hvataferðir eru 
meira en góð hvatning fyrir hópinn, því þetta er 
upplifun sem enginn gleymir.” 

Þannig að nú er bara að fara á fund með yfir-
manninum og benda á að fyrir næstu ráðstefnu 
dugi ekkert minna til en einkaþota og úlfaldaferð 
til að skapa réttu stemninguna. 

 -kk

Úlfaldaferð í eyðimörkinni

Friðrik Bjarnason og Herbert McKenzie frá fyrirtækinu Eskimos, sem skipuleggur 
hvataferðir, árshátíðir og fyrirtækjaferðir til útlanda.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Eskimos stóð nýlega fyrir ferð til Marrakesh í Marokkó. Gestirnir gistu á fimm stjörnu hótel meðan á dvölinni stóð. Ferðin var í aðra röndina óvissuferð þar sem hvert ævintýrið rak annað.

Er árshátíð framundan?

�

�

�

�

Hjá okkur færðu veitingar, veislustjóra, skemmtiatriði og hljómsveit.
Ef þú hefur salinn, getum við sent veitingar með eða án þjónustu.
Þú mætir á staðinn, skemmtir þér út í eitt og hefur engar áhyggjur.
Við höfum 20 ára reynslu og langar að kynna þér okkar þjónustu.

Treystu fagfólki fyrir þínu teiti

Veisluþjónusta
Broadway

Teiti, veisluþjónusta Broadway
Ármúla 9 108 Reykjavík

Sími: 533-1100 Fax: 533-1110 - teiti@teiti.is - www.teiti.is



Opnunartímar:
Bar: frá kl. 17 alla daga

 Veitingasalur:  frá kl. 18 alla daga
 Delicatessen:  kl. 11-18:30 virka daga,

 kl. 13-17 á laugardögum

Margrét 
skrifstofustjóri

Friðrik V
veitingamaður

Arnrún
framkvæmdastjóri

Guðmundur
matreiðslumeistari

Sigmar
yfirframreiðslumaður

Hallgrímur 
yfirmatreiðslumaður
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Jón Hákon Magnússon, stofn-
andi og framkvæmdastjóri 
KOM, elsta almannatengsla-
fyrirtækis á Íslandi, segir að 
mörgu þurfi að huga þegar 
skipuleggja á ráðstefnur og 
fundi. Misheppnuð ráðstefna 
geti hreinlega lagt orðspor 
fyrirtækja, samtaka eða stofn-
ana í rúst og því sé öruggast 
að kalla einhverja fagmenn til 
verksins.

Ýmislegt þarf að taka með í 
reikninginn þegar skipuleggja 
þarf ráðstefnur eða fundi, eins og 
blaðamaður Fréttablaðsins komst 
að raun um þegar hann leitaði til 
svarar hjá fyrirtækinu KOM al-
mannatengslum. Starfsfólk KOM 
hefur yfirgripsmikla reynslu af 
því að ná til fólks og fjölmiðla, 
enda fyrirtækið elsta almanna-
tengslafyrirtæki á Íslandi, stofn-
að árið 1986, og hefur aðstoð-
að fjölda  fyrirtækja og stofnana 
við ráðgjöf um framkomu og fjöl-
miðla.  

„Aðalatriðið er að byrja nógu 
snemma að undirbúa. Íslending-
um hættir til að bíða fram á síð-
ustu stundu og ætla svo að redda 
hlutunum. Það er mjög slæmt 
þar sem fyrirtæki geta eyði-
lagt eigið orðspor ef ráðstefna 
er misheppnuð. Það eru oft litlu 

atriðin sem öllu máli skipta. Þúf-
urnar velta hlassinu,“ útskýrir 
Jón Hákon Magnússon, stofnandi 
og framkvæmdastjóri KOM al-
mannatengsla, en hann hefur ára-
langa reynslu af störfum á sviði 
almannatengsla.

Jón bætir við að gott orðspor 
sé ein verðmætasta eign hvers 
fyrirtækis, stofnunar eða sam-
taka. Miklu máli skipti að gera 
vel og því geti margborgað sig að 
fá fagaðila til að koma að verkinu 
með einhverjum hætti. 

„Þegar við komum að ráðgjöf 
þá er mjög misjafnt hvað við 
gerum eða hversu mikla aðstoð 
fyrirtækin vilja,“ segir Jón um að 
starfsemi Kom.

„Við byrjum á að spyrja hvers 
eðlis ráðstefnan er og hversu 

margir þátttakendur koma til með 
að verða. Þá er leitað að hentug-
um vettvangi fyrir ráðstefnuna 
ásamt gistirými og ferðatilhögun 
ef við tökum skipulagninguna frá 
a til ö.“ 

Jón segir tækni oft til vandræða 
á ráðstefnum og fundum og þótt 
ýmislegt hafi vissulega breyst til 
batnaðar síðan KOM var stofn-
að fyrir 22 árum geti tæknin enn 
verið vandamál sem þarfnist úr-
lausnar. Hann rifjar upp atvik þar 
sem ráðstefnuhaldarar á Kirkju-
bæjarklaustri lentu í töluverðum 
vandræðum þegar pera bilaði í 
myndvarpa en myndvarpar voru 
hér í eina tíð eitt helsta tækið sem 
menn notuðu á ráðstefnum.

„Eini maðurinn sem gat fund-
ið nýja peru og lagað lampann var 
bóndi á svæðinu sem leita þurfti 
að og eftir tveggja tíma bið var 
loksins komin ný pera í lampann 
og fyrirlestrar gátu haldið áfram,“ 
segir Jón. 

„Tæknin getur alltaf brugðist 
og það er því mjög mikilvægt að 
hafa hæft starfsfólk og yfirfara 
alla hluti áður en að ráðstefnu 
kemur.  Það er aldrei gott ef gest-
ir þurfa að bíða meðan verið er að 
laga og stilla.“

Jón bætir við að eins sé mikil-
vægt að vanda valið á fyrirlesur-
um og hafa þá sterka í upphafi og 
í lokin. Upphaf og endir verði að 
vera sterkir pólar.   - vaj

Sterkir pólar við upphaf og endi

Jón Hákon Magnússon, stofnandi og framkvæmdastjóri KOM almannatengsla, segir að Íslendingum hætti til að bíða fram á síð-
ustu stundu og ætli svo að redda hlutunum. Það sé mjög slæmt þar sem fyrirtæki geti eyðilagt orðsport sitt ef ráðstefna sem það 
heldur utan um misheppnast.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Sími 456 3360

Sælkerahátíð helgina 21. - 24. febrúar
Ellefu hótel og veitingastaðir í öllum landsfjórðungum taka þátt. 

Handvaldir íslenskir og erlendir gestakokkar tryggja þér það besta í sælkeramat 
á ótrúlegu verði. Allra handa uppákomur; leiklist og lifandi tónlist.

Lífsstílshátíð sem lífgar upp á skammdegið.
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Ferðamálastofa
Icelandic Tourist Board

HORNAFJÖRÐUR
Sjávarútvegs- og

landbúnaðarráðuneytið Viðskiptaráðuneytið

Vestfirðir:
Veitingastaðurinn við Pollinn, Ísafirði  456 3360

Norðurland:
Friðrik V., Akureyri  461 5775

Sel – Hótel Mývatn, Skútustöðum  464 4164
Hótel Reynihlíð, Mývatnssveit  464 4170

Austurland:
Hótel Hérað, Egilsstöðum  471 1500

Hótel Höfn, Höfn  478 1240

Suðurland:
Hótel Rangá, Hellu  487 5700

Rauða húsið, Eyrarbakka  483 3330

Vesturland:
Hótel Glymur, Hvalfirði  430 3100

Landnámssetur Íslands, Borgarnesi  437 1600
Hótel Hamar, Borgarnesi  433 6600

Pantaðu borð/gistingu í tíma!

HOTEL RANGÁ
L U X U R Y  H O T E L  &  D I N I N G
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Veitingar eru lykilþáttur í vel-
heppnaðri ráðstefnu að sögn 
Rúnars Gíslasonar hjá veislu-
þjónustunni Kokkunum.

Hvort ráðstefnur og veislur heppn-
ast vel eða ekki veltur að stórum 
hluta á því hvernig veitingar eru 
í boði. Rúnar Gíslason og félagar 
hjá veisluþjónustunni Kokkarnir 
sjá til þess að maturinn hæfi allt-
af tilefninu.

Rúnar segir að veisluhaldar-
ar sækist mun meira eftir hollari 
mat, sem unninn er úr fersku og 
góðu hráefni. „Okkar matseðlar 
eru svolítið settir eftir því,“ segir 
Rúnar. „Sérstaklega þegar fólk er 
hjá okkur í það langan tíma að við 
bjóðum upp á fleiri en eina máltíð, 
þá hugsum við meira um hollust-
una.“

Að mörgu þarf að huga þegar 
halda á veislu eða ráðstefnu þar 
sem þær eru á öllum tímum dags-

ins og einnig mislangar að sögn 
Rúnars. „Í hádeginu reynum við 
að bjóða upp á hollustu. Þá er til 
dæmis mjög gott að bjóða upp á 
ferskan fisk, en með honum pöss-
um við okkur á að hafa grænmet-
ið alltaf með. Ef ráðstefnan stend-
ur yfir allan daginn reynum við að 
bjóða upp á hollt í fyrra kaffinu 
og kannski eitthvað sætara í því 
seinna. Sé ráðstefnan fram á kvöld 
getum við svo jafnvel haft flotta 
veislu um kvöldið.“

Rúnar bætir við að sé vín á boð-
stólum, sé það yfirleitt haft í lokin. 
„Ef það er búið að vera ráðstefna 
eða námskeið allan daginn þá er 
ekki óalgengt að það sé boðið upp 
á léttvín í lokin, bara til að fá sér 
smá hressingu áður en dagskrá 
lýkur. Oft er þetta líka haldið á 
föstudögum,“ segir hann svo og 
glottir.

Sveigjanleikinn er í hávegum 
hafður hjá Kökkunum, þar sem 

starfsmenn leggja sig fram við 
að uppfylla þarfir viðskiptavin-
anna. „Við bjóðum upp á ákveðinn 
kjarna af matseðlum,“ segir Rúnar. 
„En svo er það þannig að þriðjung-
ur viðskiptavina okkar vill breyta 
matseðlinum, sem er bara eðlilegt. 
Sumir vilja ekki einhvern tiltekinn 
rétt af einum matseðli og kjósa eitt-
hvað annað girnilegt af einhverj-
um öðrum matseðli. Við víxlum þá 
bara réttum fyrir fólk.“

Rúnar segir starfsfólk Kokk-
anna vinna mjög náið með við-
skiptavinum sínum þar sem engin 
ein forskrift sé fyrir því hvernig 
halda eigi veislur eða ráðstefnur. 
„Við setjum bara saman dagskrá 
fyrir hvern og einn, eftir því sem 
við teljum að viðkomandi þurfi. 
Fólk vill líka fá að sjá matseðil fyr-
irfram; hvað er í boði, hvað hlutirn-
ir kosta og þess háttar. Það vill vita 
hvað það er að setja ofan í sig.“

- emh

Veltur á veitingunum

Rúnar og félagar hans hjá Kokk-
um veisluþjónustu hafa í nógu 
að snúast þessa daga. Árshátíða- 
og fermingarveislutörnin er nú 
hafin og stendur fram í lok maí.
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Ljúffeng laxasteik
Rúnar Gíslason og kokkar veislu-
þjónustunnar Kokkarnir voru svo 
vinsamlegir að eftirláta lesendum 
uppskrift að gómsætum og holl-
um lax ásamt meðlæti sem hentar 
vel á ráðstefnur og í aðrar veislur.

GRILLAÐUR LAX Á KARTÖFLU OG 
MANGÓSALSA MEÐ KARMELAÐRI 
SÍTRÓNU. FYRIR 4 PERS.

200 gr. laxasteik á mann (800 gr)
2 msk. olía
2 stk. sítrónur, skornar í tvennt
2 msk. sykur
1 stór bökunarkartafla, flysjuð og 
skorin í teninga
1 stór sæt kartafla, flysjuð og skor-
in í teninga
1 stk. mangó, flysjað og skorið í 
teninga
1 tsk. saxaður rauður chili
2 msk. saxaður ferskur graslaukur
2 msk. smjör
salt og pipar eftir smekk

AÐFERÐ
Sjóðið kartöfluteninga þar til 
þeir eru mjúkir. Sigtið og steik-
ið þá síðan upp úr smjöri ásamt 
mangó og chili. Kryddið með 
salti og pipar og setjið graslauk 
saman við.

Takið þá laxinn og setjið olíu 
á steikur, hitið grillið vel og legg-
ið laxasteikurnar á. Kryddið með 
salti og pipar. Látið laxinn vera 
lengi á þessari hlið, eða þar til 
hann losnar auðveldlega frá 
teinunum á grillinu. Þá má snúa 
steikinni og krydda hina hliðina.

Sítrónurnar eru settar í sykur-
inn (sárið niður) og lagðar niður 
á pönnu, meðal heitar og karm-
elaðar (sárið niður). Þetta tekur 
1-2 mín. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fjölbreytt þjónusta tengd fundahaldi:
• Baðstofa • Fyrirlestrar • Einkahóptímar • Hópefli

Frábær aðstaða til ráðstefnu- 
og fundahalda í Laugum

Sími 553 0000 
www.laugarcafe.is



SÓLARFERÐ
eftir Guðmund Steinsson

Leikstjórn: Benedikt Erlingsson
15/2   frumsýn. uppselt
16/2 uppselt
21/2 uppselt
22/2 uppselt

Frumsýning 15. febrúar

23/2 kl. 16 örfá sæti laus
23/2 uppselt
7/3 uppselt
14/3 örfá sæti laus
15/3   örfá sæti laus
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Veiðihúsið við Grímsá í Borgar-
firði hefur verið vinsælt afdrep 
undir viðskiptafundi síðastliðin 
ár. Þar er líka hægt að finna sér 
margt annað til dægrastyttingar, 
svo sem laxveiði og skoðunar-
ferðir um óviðjafnanlega nátt-
úrufegurðina.

„Við erum með allt sem þarf fyrir 
fundi og ráðstefnur ásamt heitum 
potti, gufubaði og staðsett í lands-
lagsperlu svo auðvelt er að sameina 
vinnutörn og góða slökun að loknum 
vinnudegi,“ segir Egill Kristjánsson 
matreiðslumeistari, sem hefur rekið 
veiðihúsið við Grímsá síðastliðin 
sex ár, en það er í eigu fjölskyldu-
fyrirtækisins Stórlax. Þrátt fyrir að 
Grímsá og veiðihúsið sé helst tengt 
stangveiði og laxi þá telur Egill að 
ekki megi gera lítið úr þeim viðskipt-
um sem fram fari á staðnum og fáir 
staðir henti betur til árangurs.  

„Það eru margir góðir samning-
ar og samrunar sem rekja má hing-
að.  Hér er svo gott að slaka á og 
árangurinn oft og tíðum meiri og 
betri en á hefðbundnum fundarstað.  
Hvort sem fólk kemur hingað til að 
veiða eða í markvissa vinnuferð með 
fyrirlestrum og tilheyrandi þá er hér 
einstök stemning sem skilar sér. Og 
héðan lekur ekki neitt,“ segir Egill 
hress í bragði.

Að sögn Egils er húsið mjög vin-
sælt allt árið um kring. „Sumarið er 

tími fyrir veiði, vinnu og veislu. Hér 
er veisla á hverjum einasta degi allt 
sumarið. Við leggjum mikinn metn-
að í að elda góðan mat úr góðu hrá-
efni enda ekki hægt að veita fyrsta 
flokks mat úr annars flokks hráefni.  
Stundum er eldað úr ánni en einnig 
hefur hráefnið komið lengra að.“

Hann nefnir til sögunnar fasta-
gesti sem veiða í Afríku og fara 
með bráðina til Grímsár. „Fyrir 
þann hóp hef ég meðal annars mat-
reitt krókódíl, antílópur og sebra-
hest svo eitthvað sé nefnt. En það er 
ekki daglega á diskum,“ segir Egill 
sem greinilega lumar á mörgum 
ævintýralegum sögum.  Hann bætir 
við að það sem gerist við Grímsána 
gerist í góðu minni manna og fari 
ekki lengra. Það sem aðrir fá að sjá 
og vita sé stundum afrakstur vinnu 
og tengsla sem gott fæði og næði ná 
að skapa.

Fyrirtæki og vinahópar geta síðan 
nýtt veiðihúsið í ýmsar skemmti- og 
vinnuferðir utan laxveiðitímabilsins. 
Vinsælt hefur verið að koma á vorin 
og haustin í sjóbirtingsveiði og er 
þá jafnvel slegið saman í vinnuferð, 
veiði og matreiðslukennslu, enda 
staðarhaldari þekktur fyrir elda-
mennsku sína. Einnig eru svokallað-
ar Ráðgátuskemmtanir eða Murder 
and Mystery mjög vinsælar og er þá 
oft unnið með Ævintýrasmiðju Esk-
imos sem útvegar handrit og skipu-
leggur afþreyingu fyrir hópinn. 

-vaj

Krókódílar og ráðgátur við Grímsá

Grímsá í Borgarfirði hefur verið ein eftirsóttasta 
laxveiðiá landsins frá upphafi stangveiði hér á landi. 
Áin sjálf og umhverfi hennar er einstaklega fagurt 
og veiðistaðirnir skemmtilegir og fengsælir. Veiðileyfi 
eru seld í ána sem nemur 90 dögum hvert sumar og 
fullbókað er langt fram í tímann. Þeim sem ekki kom-
ast í laxveiðina gefst tækifæri til að njóta þess sem 
staðurinn hefur upp á að bjóða aðra daga ársins.

Veiðihúsið sem þar stendur á sér mikla og 
merkilega sögu en bygging þess hófst árið 1972. 
Stangveiðifélagið þótti ætla sér fullstóra hluti þegar 

lagt var upp með þekktan erlendan arkitekt og 1.000 
fermetra hús á teikniborðinu. Miklar deilur sköpuðust 
um húsið á sínum tíma en það var engu að síður 
reist og stendur enn. Til að fjármagna lokasprettinn í 
byggingunni var gripið til þess ráðs að selja veiðileyfi 
fram í tímann og um tuttugu bandarískir veiðimenn 
lögðu út 25.000 Bandaríkjadali á mann og tryggðu 
sér viku veiðileyfi næstu tíu árin. Þar með var fjár-
mögnun hússins borgið. Margir þessara veiðimanna 
eru enn fastagestir í Grímsá og koma nú í fylgd barna 
og barnabarna.  



Iceland Travel sérhæfir sig í móttöku erlendra ferðamanna, 75% viðskiptavina Iceland Travel eru fastir viðskiptavinir; 

íslensk fyrirtæki, erlendir ferðaheildsalar og stofnanir hvaðanæva að úr heiminum. Starfsfólkið okkar hefur 

yfirgripsmikla þekkingu á landinu, góða menntun, tungumálakunnáttu og reynslu á sviði ferðamála. Skipulagning 

stórra og smárra ráðstefna, hvataferða fyrir fyrirtæki og stofnanir auk alþjóðlegra viðburða og þinga hvers konar 

er meðal þess sem við búum að úr reynslubankanum. 

Við leggjum áherslu á fagmennsku, lipurð og gæði, hvort sem gesturinn vill halda velheppnaða ráðstefnu, 

kynnast undrum íslenskrar náttúru og landsbyggðar eða njóta reykvískar sælkeralistar.

Við höfum eitthvað alveg sérstakt...

Iceland Travel | Skútuvogur 13A | 104 Reykjavík | Iceland | Sími 585 4300 | Fax  585 4391 | www.icelandtravel.is | conferences@icelandtravel.is
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„Nurturing Creativity: contrasts, 
challenge, change.“ er yfirskrift 
ráðstefnu sem fer fram í Reykja-
vík dagana 27.-29. febrúar. Ráð-
stefnan er á vegum alþjóðlegu 
samtakanna IFEA sem eru sam-
tök þeirra sem starfa við að sjá 
um viðburði og hátíðir og er ár-
viss viðburður. 

Samtökin voru stofnuð í Banda-
ríkjunum árið 1956 og hafa vaxið 
mjög. Í dag eru starfrækt sjálf-
stæð IFEA-samtök í Evrópu, 
Ástralíu og víðar. Í samtökun-
um eru fulltrúar frá háskólum, 
borgum og sveitarfélögum sem 
og sjálfstæðum hátíðarhöldurum. 
Samtökin halda stóra ráðstefnu á 
hverju ári, þar sem hugað er að 
ýmsum þáttum hátíða og menn-
ingarviðburða, dæmisögur sagð-
ar og hátíðir kynntar. Síðast var 
hún haldin í Aþenu.

Höfuðborgarstofa sótti um 
fyrir tveimur árum að ráðstefn-
an yrði haldin hér í Reykjavík 
og stjórn samtakanna samþykkti 
það. Til Reykjavíkur eru því að 
koma um það bil 200 þátttakend-
ur sem allir vinna við viðburði og 
hátíðir af ýmsu tagi frá bæði Evr-
ópu og Bandaríkjunum til að ræða 
um hátíðir og viðburði og um leið 
kynnast Reykjavík og því öfluga 
menningarstarfi sem hér þrífst. 

Nánari upplýsingar og dag-
skrána í heild sinni er að finna 
á: www.reykjavik.is. Skrán-
ing fer fram á http://ifeaeurope.
com/reykjavik/ og þar er einnig 
að finna nánari upplýsingar um 
ráðstefnuna. Frekari upplýsing-
ar veita Ása Sigríður Þórisdótt-
ir (asa@reykjavik.is) og Heiðrún 
Hákonardóttir (heidrun.hakonar-
dottir@reykjavik.is).  - rh

Ráðstefna um 
viðburði og há-
tíðarhald

Risessan sem þrammaði um stræti 
Reykjavíkur síðastliðið sumar er dæmi 
um einkar vel heppnaðan listviðburð 
sem eflaust verður ræddur á ráðstefn-
unni í lok febrúar.

Hlutverk Ráðstefnuskrifstofu Ís-
lands er að markaðssetja Ísland á 
alþjóðamarkaði sem ákjósanleg-
an áfangastað til ráðstefnuhalds 
og hvataferða. 

Auk þess ber skrifstofunni að 
vekja áhuga Íslendinga í alþjóða-
samskiptum á að halda ráðstefn-
ur og fundi sinna fagfélaga hér á 
landi.

Að baki Ráðstefnuskrifstofu 
Íslands standa Ferðamálastofa, 
Reykjavíkurborg, Icelandair, flest 
leiðandi hótel á sviði ráðstefnu-

halds og hvataferða auk annarra 
fyrirtækja, svo sem afþreying-
arfyrirtæki, veitingahús og fleiri 
sem hagsmuna eiga að gæta við 
ráðstefnuhald og móttöku 
hvataferða.

Frá því haust-
ið 1997 hefur 
starfsemi 
Ráðstefnu-
skrif-
stofu Ís-
lands 
verið hýst hjá 

Ferðamálaráði Íslands sem jafn-
framt hefur séð um rekstur henn-

ar samkvæmt samkomu-
lagi við stjórn félags-

ins. Verkefnastjóri 
skrifstofunn-
ar er Anna R. 

Valdimars-
dóttir. 
Þjónusta 

Ráðstefnu-
skrifstofu Ís-

lands er veitt endur-
gjaldslaust og felst 

meðal annars í grundvallarráð-
gjöf á staðsetningu ráðstefnu eða 
funda, mögulegar dagsetningar, 
og aðstöðu, framkvæmd, könnun 
á hvaða þjónustu viðkomandi þarf 
á að halda vegna viðburðar, tillög-
ur um viðkomandi ráðstefnu og 
eða viðburð. Ráðstefnuskrifstofan 
vísar á  fagskipuleggjendur sem 
gera væntanlegum gestgjafa til-
boð í framkvæmd og skipulagn-
ingu viðburðarins. Hún útveg-
ar stuðningsbréf opinberra aðila, 
stofnana og hagsmunaaðila sé þess 

óskað. Auk þess getur skrifstofan 
annast bréfaskriftir við viðkom-
andi fagfélag og samtök sé þess 
óskað, veitt tölfræðilegar upplýs-
ingar og setur upp lista yfir stað-
festar ráðstefnur á heimasíðu fé-
lagsins, útvegar kynningarefni, 
kynningarbæklinga, margmiðlun-
ardiska með upplýsingum um fag-
aðila, myndbönd og almennt kynn-
ingarefni. 

 Allar nánari upplýsingar er að 
finna á: www.radstefnuskrifstofa.
is  -  rh

Ísland er land þitt og þeirra sem þangað vilja ferðast 

næ
st
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Njóttu lífsins í Norrænu!

Mótorhjólaferðir

Skotland nýr möguleiki

Um Evrópu á eigin bíl

smyril-line.is

Taktu hjólhýsið með í fríið

2008

Færeyjar
 Danmörk 

Noregur
Skotland

DANMÖRK

29.400,-
Miðað við einn sem ferðast með 

mótorhjól  til Danmerkur og til baka.  

Gist í svefnpokaplássi og ferðast á lágannatímabili.

Verð frá kr.

DANMÖRK

25.300,-
Verð frá kr. 25.300 pr.mann m.v. fjögurra manna fjölskyldu og bíl.

Siglt til Danmerkur og til baka. Gist í 4m klefa inn. Ferðast á

lágannatímabili. 

Verð frá kr.

FÆREYJAR

17.950,-
Verð frá kr. 17.950 pr. mann m.v. fjögurra manna fjölskyldu og 

bíl. Siglt til Færeyja og til baka. Gist í 4m klefa inn. Ferðast á

lágannatímabili. 

Verð frá kr.

NOREGUR

25.300,-Verð frá kr.

Verð frá kr. 25.300 pr. mann m.v. fjögurra manna fjölskyldu og 

bíl. Siglt til Noregs og til baka. Gist í 4m klefa inn. Ferðast á

lágannatímabili. 



að verði ofan á í sumar miðað við 
það sem ég hef séð og upplifað er 
að dömurnar fara að stytta hár sitt 
með vorinu. Þetta verður í alls-
kyns útfærslum en þó áfram með 
síðum toppum. Síða hárið verður 
frjálslegt með styttum en kannski 
eru krullur eða liðir aðeins meira 
á innleið og það kæmi mér ekki á 
óvart að permanentið færi að koma 
sterkt inn,“ segir Hreiðar. Það ætti 
að henta honum vel enda byrj-
aði hann í hárgreiðslu þegar hver 
einasta kona var með permanent 
og því er hann eiginlega kominn 
hringinn. En þannig er lífið bara!

 martamaria@365.is

endurspeglar kannski lífsstílinn 
en Danir eru meira úti en við Ís-
lendingar,“ segir Hreiðar og Jó-
hann bætir því við að þær dönsku 
komi almennt sjaldnar, kannski 
tvisvar, þrisvar á ári og endurbóki 
síður. „Konur eru almennt  betur 
til hafðar hárlega séð á Íslandi. 
Danskir strákar eyða hins vegar 
miklum peningum í útlitið og fara 
mjög oft í klippingu. Þeir mössuðu 
metróið, eru hryllilega mikið stíl-
iseraðir. Þeir eru líka ofboðslega 
líkir. Íslenskir strákar eru miklu 
afslappaðri,“ segir Hreiðar og upp 
sprettur mikil umræða um karl-
menn og snyrtimennsku. 

Aðspurðir um hver þróunin sé í 
rekstri hárgreiðslustofa segir Jó-
hann:  „Það er margt að gerast núna. 
Til dæmis eru herrastofur að verða 
miklu stærri hluti af markaðnum. 
Strákar eru farnir að eyða miklu 
meiri tíma í að fara í nudd, spa og 
handsnyrtingu. Þetta á bara eftir 
að aukast,“ segir Jóhann. Þegar 
þeir félagarnir eru spurðir hvort 
þeir séu svona miklir snyrtipinnar 
sjálfir þvertaka þeir fyrir það og 
Hreiðar segist stundum ekki raka 
sig svo vikum skipti. „Það sem er 
að gerast, miðað við álagið á vinnu-
stöðum, þá finnur fólk sér leið til 
að slaka á. Það kaupir slökun og 
frítíma og þá er frábært að koma 
á staði eins og Loft Salon þar sem 
hægt er að slappa af og gleyma 
amstri hversdagsins.“ Þeir vilja að 
fólk gefi sér tíma þegar það kemur 
á hárgreiðslustofu hvort sem kúnn-
inn kemur í hálftíma eða tvo tíma. 
„Það er lykilatriði að njóta augna-
bliksins þegar það er á stofunni í 
stað þess að bíða eftir því að geta 
hlaupið út. Við viljum að fólk nái að 
slappa af, fái sér hvítvínsglas eða 
orkudrykk og taki jafnvel vini sína 
með sér á hárgreiðslustofuna,“ 
segir Jóhann. 

Að nema land í Danmörku og 
opna þar fyrirtæki er heilmikið 
mál. Þegar þeir eru spurðir að því 
hvort þetta hafi ekki vaxið þeim í 
augum vilja þeir ekki meina það.  
„Nei, ég held að það sé það íslenska 
í okkur. Við létum slag standa. 
Okkur var sagt að Danir væru 
svipaðir Íslendingum og það hefur 
verið raunin. Það eru margir hlut-
ir sambærilegir, vinnuumhverfi 
og tíska. Svo styrkti það stöðu 
okkar að hafa Redken með sér í 
liði,“ segir Jóhann en Loft Salon er 
flaggskip Redken í Kaupmanna-
höfn. Þegar viðtalið er tekið er 
tískuvikan í Kaupmannahöfn að 
byrja en hárgreiðslufólkið á Loft 
Salon sér um hárið á fyrirsæt-
um fyrir nokkrar sýningar. Eftir 
tískuvikuna fer Hreiðar til París-
ar þar sem hann drekkur í sig nýj-
ustu strauma og stefnur en bæði 
Loft Salon og Salon VEH eru hluti 
af Haute coiffure francaise. Eftir 
tískuvikuna í París var Hreiðar 
afar hrifinn. 

„Það sem mér finnst og held 

SAMRUNI HUGMYNDA Að sameina 
hárgreiðslustofu og hótelbar virkar 
frábærlega.  MYNDIR/TEITUR JÓNASSON
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RÓMANTÍSK  
BLÓMAHÁR-

SPÖNG eftir Telmu 
setur punktinn yfir i-ið fyrir 

árshátíðina, fæst í Trilogiu.

RÖNDÓTTUR 
KJÓLL frá verslun-
inni Kron Kron, stór-

kostlegur í samkvæmi 
eða bara við grófar sokka-
buxur og flata skó.

Beint á móti íslenska sendiráðinu hélt danska tískudrottningin 
Malene Birger tískusýninguna sína. Þetta var stærsta fatalínan sem 
sýnd var á tískuvikunni. Línan hennar Malene Birger snerist um andstæður, 
klassísk á móti ofurskreyttu, skarpar línur á móti fljótandi formum, handmál-
að silki á móti dýraprenti. Í bland við hinu klassísku svörtu og gráu vetrartóna 
var mjög skarpur gulur, bleikur og grænn litur. Aukahlutirnir voru ekki í felum, 
töskurnar voru ofurstórar, stígvélin upp á læri og treflarnir náðu niður í golf. 
Glamúr og glæsileiki einkenndi alla sýninguna.

Merkið Baum und Pferdgarten hefur verið að gera frábæra hluti síðustu miss-
erin en það hefur verið selt á Íslandi í nokkur ár. Fyrst í versluninni Dýrinu og nú í 
Ilse Jacobsen á Garðatorgi. Tónlistin á sýningu Baum und Pferdgarten var bland af 
dj og orgelleik og tónaði það vel við fötin. Sviðið var ákaflega stórt og fyrirsæturn-
ar notuðu ekki hefðbundið göngulag, stunum gengu þær hratt og svo hægðu þær 
á sér. Fötin voru kvenleg, blanda af klassískum og nútímalegum formum. Jakk-
ar með rykktum ermum sem voru teknar saman um olnboga, síðar grófar peysur 
yfir stutta silkikjóla, fallega sniðnar buxur og plíseruð pils. Baum und Pferdgar-
ten sýndu marga fallega liti, djúpgrænan, bland af gráum og gulum tónum, sjó-
liðabláan og skærbleikan. Efnin voru hreinn lúxus, kasmírull og silki í bland við 
annað fínerí. Allir gengu út með bros á vör því fötin hjá Baum und Pferdgarten 
eru fyndin og falleg.
 - ho

Lífleg hausttíska í Kaupmannahöfn

Malene Birger 
hefur aldrei sýnt 
eins stóra línu. Ís-
lenskar konur geta 
keypt línuna í verslun-
inni Kultur.

Íslenskar konur 
þekkja Munthe 

plus Simons-
en en það 
merki fæst 
í sam-
nefndri 
verslun á 
Vatns-
stíg. 

t íska
ferskleiki dagsins í dag

Bleikir kjólar
&loðfeldir
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Kringlunni · sími 568 4900
www.kello.is

Full búð af nýjum vörum.
Nýtt kortatímabil.

Áhrif inn í vorið





R
ósótt efni, röndótt 
veggfóður, brons-
lituð ljós og viðar-
klæddir veggir eru 

það heitasta í innanhús-
hönnuninni í dag. Tekkið 
verður heitara en nokkru 
sinni fyrr og þeir sem 
státa af panilklædd-
um veggjum og hyggj-
ast henda þeim út skulu 
hugsa málíð vel því 
þetta er að verða aðal-
trendið. Retró-hippafíl-
ingur kemur í staðinn 
fyrir mínimalisma. 
Þegar erlend hönn-
unarblöð eru skoðuð 
má sjá litaglöð heim-
ili, túrkíslituð eða 
bleikmáluð herbergi 
þar sem skinn eru 
sett á gólf, pallíettupúðar 
í rúm og 

þykkar 
gard-
ínur 
þekja 
glugg-
ana. Hús-
gögnin eru 
fyrst og fremst þægi-
leg. Síðustu ár hefur 
þjóðin kosið ofurstíli-
seruð híbýli en nú er að 
verða breyting á, svart 
og hvítt víkur fyrir 

hlýjum litum. 
En hvað 
gera þeir 
sem vilja 

losna undan 
ofursmart-

heitunum í býtti 
fyrir þægindi? Byrjaðu á 

því að veggfóðra einn vegg í stof-
unni. Rókókó-veggfóður er þó á al-
gerum bannlista, veldu rendur eða 
blómamynstur. Þú gætir líka park-
ettlagt einn vegg með grófu efni 

eða látið bólstra vegginn. 
Fer eftir stemningu á hverju 
heimili. Settu fullt af púðum 
í leðursófann þinn og hafðu 
þá í hlýrri litapallettu. Se-
brahestur eða kúaskinn 
eru alltaf klassísk á gólfið. 
Í leiðinni væri ekki úr vegi 
að koma við í Fríðu frænku 
eða Góða hirðinum og fjár-
festa í sérstöku húsgagni 
sem þú gætir látið bólstra. 
Til að setja punktinn yfir i-
ið má setja glamúrleg ljós í 
loftið eða glannalega glans-
píulampa til að gera þetta að 
algerri paradís. 

heima
gleði og glysgjörn húsráð

Uppinn flytur út 
– hippinn flytur inn...

MAH JONG SÓFINN Franska fyrirtækið Roche Bobois 
framleiðir þennan dásamlega hippalega sófa sem er 
engum líkur. Þetta er það sem koma skal, þægindi og 
hlýlegheit sem eru útfærð á þennan arfa smarta hátt. 

SEBRAHESTUR Á GÓLFIÐ
Bjargar málunum. Skinnið 
fæst í Hvítlist. 

TOM DIXON LJÓSIN
breyta hverju heimili í 
skemmtistað. Þau fást í 
Saltfélaginu. 

Þessi IKEA-lampi er einn af gullmolunum í ljósadeild verslunarinnar. Þegar 
hann er kominn í annað umhverfi lítur hann út fyrir að vera hátískuhönnun og 
vera rándýr. Hann fæst líka í hvítu og svörtu. 

BEST GEYMDA LEYNDARMÁLIÐ

SPEGILL ÚR GULLI
gerir kraftaverk. 
Þessi er úr Tekk 

Company

Paolo, ítalska Ásdís, Spænska Janice, Enska
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Jóhanna Vilhjálmsdóttir er fædd 
07.12.1970 sem færir henni lífstöl-
una níu sem gerir það að verkum að 
hún á auðvelt með að tengjast orku 
alheimsins og hún hefur sérstaka 
aðlögunarhæfileika. „Þetta þýðir 
það að ef Jóhanna færi til Afríku 

yrði hún að svertingja, 
ef hún færi í pólitík 

yrði hún best,“ segir 
frú Klingenberg og 
bætir því við að það 
kæmi henni ekki 

á óvart ef 
Jóhanna 
ætti eftir 
að láta til 
sín taka 
í pólitík. 

„Hún hefur þó örugglega engan hug 
á því akkúrat núna því það hentar 
henni ekki vel að vera í vinnu þar 
sem fólk er tilbúið að bíta í barkann 
af minnsta tilefni. Hins vegar hefur 
það aldrei velkst fyrir Jóhönnu að 
fara ótroðnar slóðir með því að fara 
í gegnum fjallið þótt hún komist í 
kringum það. Það er ekki til neitt 
sem heitir snobb í þessari persónu, 

hún á alltaf eftir að vinna fyrir lítil-
magnann. Hún á traust almennings 
og á eftir að halda áfram í sjónvarpi 
því þar á hún algerlega heima. 
Jóhanna er að fara inn í sterka tölu 
og mun árið breyta lífi hennar en 
það verður alls ekki áreynslulaust. 
Mikil spenna á eftir að ríkja í kring-
um hana en fjölskylduhagir verða 
góðir og kraftur og samstaða eru 
þar einkennandi. Gifting gæti legið 
í loftinu ef Geir er með nógu góð 
hné til að henda sér á skeljarnar.“

Jóhanna Vilhjálms er vitur og klár
Hún veit hvað hún gerir upp á hár
Alþjóð veit að Jóhanna er heit
En enginn í sjónvarpi er alveg 

eins „great“

Kaffikannan er okkur 
hjónunum mjög mik-

ilvæg en úr henni 
fáum við fullkomið 

cappuccino, gerðan úr 
kaffi frá Kaffifélaginu 

við Skólavörðustíg.

Borðstofuborðið er þungamiðja 
heimilis og nýtist okkur á marga 

vegu en hér sameinast fjöl-
skyldan í leik og starfi.

Baðkarið er nauðsynlegt 
á köldum sem heitum 
dögum en ég kýs bað 
fram yfir sturtuna enda 
er fátt jafn afslappandi 
og heitt bað. 

bland
í gær og á morgun ...

Kápan mín er mér lífs-
nauðsynleg í kuldanum 
en ég fékk hana í jóla-

gjöf frá manninum míum 
síðustu jól. Hún er með 

loðkraga sem tónar 
skemmtilega við háralit-
inn minn og alltaf þegar 
ég fer í hana líður mér 

dálítið eins og frú.

Japanskur teþeytari, 
hefur kannski ekki 
mesta notagildið á 

heimilinu en ótrúlega 
fallegur. Ég er heilluð af 
japanskri menningu og 

keypti hann í Japan á 
sínum tíma.

Bók sem ég fékk í tísku-
vöruverslun á eyjunni 
Capri á Ítalíu. Bókin er í 
raun kynningarefni frá fata-

hönnuðunum Dries Van 
Noten og hefur verið afar 
vinsæl hjá yngstu meðlim-
um fjölskyldunnar enda er hún 

skreytt afar litríkum myndum. 

Ávaxtaskálin er fastur punktur 
á heimilinu og er full og tóm til 
skiptis en við hjónin fengum hana 
í brúðargjöf á sínum tíma.

KLINGENBERG SPÁIR Jóhanna Vilhjálmsdóttir

Gifting gæti legið í loftinu

Snagi eftir Valgerði Guð-
laugsdóttur hönnuð er 
einn af lykilhlutunum á 
heimilinu en maðurinn 
minn gaf mér hann í af-
mælisgjöf árið 1996.

Tinna Gunnarsdóttir 
iðnhönnuður
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Kertastjaki eftir sænsku vinkonu mina Önnu Kraitz 
er í miklu uppáhaldi en skrautið á kertastjakanum 

er eftir aðra sænska vinkonu mína Evu Schildt.

Málverk eftir manninn minn, Sig-
trygg Bjarna Baldvinsson en mál-

verkið gaf hann mér í jólagjöf þegar 
við vorum nýbyjruð að vera saman. 

Myndin er af hárinu á mér 
frá því tímabili þegar það 

var vel ljóst.

Kvikmyndin, 27 Dresses, var frumsýnd í gærkvöld. Myndin er stórskemmtileg en hún segir frá Jane 
sem þráir ekkert heitar en að giftast. Til að svala brúðkaupsþorstanum gerir hún út á að skipuleggja 
brúðkaup og í framhaldinu tekur hún að sér hið veigamikla starf brúðarmeyjar. En ekki er allt sem 
sýnist og hlutirnir fara allt öðruvísi en áætlað var. Þetta er mynd sem þú verður að sjá um helgina. 

HVAÐ GERIR MAÐUR VIÐ 
27 BRÚÐARMEYJARKJÓLA?

Þessi vika var 
alveg gjörsam-
lega að fara með 
mig. Allir jakka-
fatahnakkarnir í 
bankanum ann-
aðhvort á leið til 
Balí eða nýkomn-
ir úr skíðaferð-
um og ég fann hvernig afbrýðisemin var 
farin að ná tökum á mér. Á miðvikudag-
inn ákvað ég að taka mig taki og fara 
í jógatíma til að ná innri ró. Auðvitað 
hefði ég getað fengið smá yfirdrátt í 
gegnum klíku og skellt mér eitthvert í 
smáfrí en vandamálið er bara að Garða-
bæjarvinkonur mínar eru allar í einhverju 

krakkastússi eða að byggja (eins 
og það er nú hagsætt núna, not). 
Restin af klíkunni á engan pen-
ing, það höfðu ekki allir vit á að 
fara í viðskiptafræði. Eftir jógatím-
ann var ég örlítið sáttari, fór heim 
í bað og dó í sófanum yfir Ljótu 
Betty og vaknaði upp með and-
fælum daginn eftir þegar ég var 
búinn að missa af einkaþjálfar-
anum sem ég átti að vera hjá 
klukkan 06.15. Fokk. 
FIMMTUDAGUR 7. 
FEBRÚAR
Eftir vinnu fór ég niður í 
Sævar Karl til að reyna að 
kaupa mér smá hamingju. 
Þegar ég var komin í bleikan 
glansjakka og rauðan 
Pradakjól og opna skó 

rankaði ég við mér, klæddi mig aftur í 
vinnufötin og skilaði afgreiðsludömunni 
fötunum. Auðvitað hefði Prada-kjóllinn 
verið málið ef það hefði ekki verið skaf-
renningur og skaflar úti. Fyrst ég var 
komin niður í bæ ákvað ég að fara á 
kaffihús, lesa tímarit og hafa það gott. 
Þegar ég labbaði inn á Sólon gekk ég 
beint í flasið á fyrrverandi sem var með 
sturluðu týpuna í bandi (þessa sem 
hann barnaði í grímupartíinu). Andskot-
inn, þarna gat ég ekki varið mig og án 
þess að blikna setti ég upp sparibrosið, 
leit á þau og sagði smeðjulega: Sssæ-
ææææl. Eftir þessa skelfilegu lífs-
reynslu pantaði ég mér stóran bjór og 
hamborgara og slafraði þessu í mig 
meðan ég hugsaði um hvað ég væri 
aumkunarverð týpa. 
FÖSTUDAGUR 8. FEBRÚAR
Ég gat ekki beðið eftir því að losna 
úr viðskiptavitleysunni og fá mér smá 
kampavín með saumaklúbbnum úr at-
vinnulífinu. B5 stendur alltaf fyrir sínu 
þegar skvísurnar hittast. Ég batt mikl-
ar vonir við að fá daðurslegt augnaráð, 
bara frá einhverjum, eða að fá kampa-
vínsflösku senda á borðið frá leyndum 
aðdáanda. Ó, nei, sú varð ekki raunin. 
Ekkert nema einhverjir blankir plebbar 
sem áttu pening í fyrra en eiga varla fyrir 
kaffi núna. Maður nennir sko ekki að 
púkka upp á svoleiðis aula. Ég fór því 
heim snemma, en samt nógu full til að 
senda fyrrverandi sms með tilheyrandi 
skítkasti. Ætla að vera róleg þessa vik-
una eða láta skrá mig inn á Vog ...

díana mist

frunsuplástur!

www.compeed.com

Compeed frunsuplásturinn er 

nýjung með Nanocolloid – 075 

sem er vísindalega staðfest að 

veiti þægilegan og skjótan bata
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auglýsir eftir starfsfólki!

Skólar ehf.

www.skolar.is

Heilsuleikskólinn Kór í Kópavogi leitar að:

• Deildarstjóra

• Stuðningi inn á deild

• Leikskólakennurum eða öðru uppeldismenntuðu starfsfólki

Að vinna að uppeldi barna eru forréttindi, að sjá þau 
vaxa og þroskast er ævintýri. Leikskólinn Kór í 
Kópavogi er heilsuleikskóli sem opnaði 1. júní 2006. 
Skólinn er rekinn af Skólum ehf. og er með 
þjónustusamning við Kópavogsbæ um reksturinn.

Skólar ehf. reka tvo leikskóla. Einn í Grindavík og 
síðan Kór í Kópavogi. Leikskólinn Kór er heilsuleik-
skóli og stefnir að því að fá viðurkenningu sem 
slíkur. Markmið leikskólans er að auka gleði og 
vellíðan barnanna með áherslu á næringu, hreyfingu 
og listsköpun í leik og starfi.

Kjörorð okkar er „heilbrigð sál í hraustum líkama”. 
Það hefur sýnt sig í rannsóknum á undanförnum 
árum að heilbrigð lífssýn er grunnur að góðu 
heilbrigði allt lífið.

Verið velkomin í heimsókn á leikskólann Kór
að Baugakór 25 í Kópavogi eða hafið samband 
við Bjarneyju Kr. Hlöðversdóttur leikskólastjóra 
í síma 570-4940, 897-7891 eða með tölvupósti 

á netfangið kor@skolar.is. 

Heilsuleikskólinn Kór
„heilbrigð sál í hraustum líkama”





SMÁAUGLÝSINGAR

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

Bílapartar og þjónusta. 
Dalshrauni 20
 S. 555 3560

Eigum varahluti í flestar tegundir bif-
reiða. Sérhæfum okkur í Subaru Nissan 
og Toyota.

 Viðgerðir

Bílaverkstæðið Skúffan.
Allar almennar bílaviðgerðir. Fljót og 
góð þjónusta. Smiðjuvegur 11e, 200 
Kóp. S. 564 1420.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

ALVEG SKÍNANDI!
Flutningsþrif, nýbyggingaþrif, húsfé-
lagaræstingar, ræsting fyrir fyrirtæki og 
stofnanir, bónvinna, teppahreinsun og 
allar almennar hreingerningar. www.
stjornuthrif.is S: 820 0691

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

Tek að mér regluleg þrif í fyrirtækjum 
og einnig flutningsþrif. Ástu-Svæði . S. 
848 7367.

 Ræstingar

Tek að mér flutningsþrif fyrir heimili og 
fyrirtæki, er vön. Vönduð vinnubrögð. 
Uppl. í s. 659 9511.

 Garðyrkja

Vetur, sumar, vor og haust. Vanir 
menn, vönduð vinna! Upplýsingar veita 
Ólafur 661 2005 & Hilmar 699 8509 
Kletthamar ehf. www.kletthamar.is

Getum tekið að okkur húsgrunna, stóra 
sem smáa sem og aðra jarðvinnu. Fljót 
og góð þjónusta. Stálás ehf. s. 860 2610 
stalas@simnet.is

 Málarar

Málameistari getur bætt við sig verkefn-
um. Uppl. í s. 899 6400.

 Búslóðaflutningar

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

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

 Húsaviðhald

Febrúar tilboð 20% 
afsláttur.

Málarameistari getur bætt við 
sig verkefnum. Stigagangar, 
sameignir og íbúðir, gamalt 

og nýtt.
Upplýsingar í síma 869 3934 
Ingimundur Málarameistari.

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

Magnhús ehf
Alhliða viðhald fasteigna, innan og utan. 
S. 847 6391 & 891 9890.

Viðhald, gluggar, hurðir, veggir, 
gólf,. Smíðalausnir. S. 899 3011.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Múrvertakar geta bætt við sig verkefn-
um í múrverkum eða annað. Margt 
kemur til greina. S. 865 2782.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuþjónusta
Kem á staðinn. 11 ára reynsla. Microsoft 
vottun. Miðnet ehf. Ríkharður s. 615 
2000.

 Nudd

Nudd nudd nudd heilnudd. Uppl. í s. 
616 6469.

 Spádómar

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987

Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla daga frá 

11-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.

Einkatímar. Erla s. 587 4517.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Múrarar

Alexa EHF
 Múrverk - flísalagnir 

- smíði
Getum bætt við okkur verkefnum, 
Múrverk, flísalagnir smíði og margt fl. 
Tímavinna/tilboð. Góð vinnubrögð. 
Sími 847 2209.

 Rafvirkjun

RafList

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,

og fagleg ráðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.

www.raflist.is

 Trésmíði

Tökum að okkur alla 
almenna smíðavinnu á 

heimilum
 s.s, flísalagnir, parketlagnir 

og málun, uppsetningu á gips-
veggjum, spörslun o.fl.

 Uppl. í s. 844 0889 & 661 3192.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu Sarbina lakkslípivél í góðu lagi. 
Breydd á pappír er 1,20 cm. Uppl. í s. 
895 7496.

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, má 
vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 Óskast keypt

Frystiklefi óskast, hámarksstærð 2,80 á 
br. 5 m á lengd, 2,30 á hæð. Má vera 
minni. Vatnskæld pressa. Uppl. í s. 895 
8784, Gústaf.

Óska eftir að kaupa hlaupabretti. Uppl. 
í síma 860 1703.

 Hljóðfæri

Stagg Þjóðlagagítar
Poki, ol, stilliflauta, auka strengjasett, 
eMedia tölvudiskur. Kr. 13.900 Fáanlegir 
Litur: viðarlitaður, sunburst, svartur, 
blár. Gítarinn Stórhöfða 27 S. 552 2125 
www.gitarinn.is

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2.500 Kg Hraðlyfta 
(QL). Verð 24.900 þús. PON ehf s. 
552 0110.

Óska eftir öllum almennum verkfærum, 
t.d. lyklum, slípirokkum, rafsuðum o.fl. 
Uppl. í s. 892 1272.

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timbur 
1x6 og 2x4, uppl. í s: 840-7273 og á 
ulfurinn.is

 Verslun

Til sölu mjög falleg sérsmíðuð borð 
úr smíðajárni og gleri, 10-12 stykki. 
Frábært fyrir verslanir eða heildsölur. 
E-mail kristall@simnet.is

HEILSA

 Baðstaðir

Japanska baðið - Nýtt - 
Nýtt - Nýtt !

Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) - Power 
nudd - gómsætur matur. Verð kr. 5500. 
Detox = úthreinsun ofl. Japanska baðið, 
Skúlagötu 40, gengið inn frá Barónstíg. 
(Næsta hús við Janus). S. 823 8280.

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur það 
líka með Herbalife. Reynsla í heilsuráð-
gjöf. Kaupauki fylgir. www.heilsuval.
topdiet.is Rannveig s. 862 5920.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 862 
0283.

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði. 
Einnig höfum við aðgang að öllum 
mögulegum vöruflokkum. Það sem við 
eigum ekki reynum við að útvega. K-
Matt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30 
alla virka daga.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið
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HEIMILIÐ

 Húsgögn

Antík á Selfossi! Koppar og kirnur, kíkið 
í búðina og á netið:www.maddom-
urnar.com

LEÐURSÓFASETT 3+1+1
Mjög vandað hágæðasett frá Öndvegi til 
sölu. Verð 190 þús. (kostar nýtt ca. 500 
þús). Uppl. í s. 588 9388 & 699 0065.

Til sölu 2 skenkir, annar 170cm, hinn 
150 cm. Einnig hillusamstæða fyrir 
sjónvarp. Allt úr kirsuberjavið. Uppl. í s. 
692 0057 e. kl. 17.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Dýrabær
20% afsláttur
á kattaklórum.

Dýrabær Smáralind og
Hlíðasmára 9, Kóp.
www.dyrabaer.is

Amerískir cocker spaniel hvolpar til sölu 
Ættbókafærðir og heilsufarskoðaðir. 
Nánari uppl. á www.draumora.com eða 
í síma 661 9876 Karen

Please Pet Nutrition. Náttúrulegt nammi 
og bitafiskur fyrir hunda og ketti. Gefur 
árangur í þjálfun og leik. Fæst í Bónus. 
www.please.is

Mjög fallegir Chihuahua hvolpar með 
ættbók til sölu. Tilb. til afh. Uppl. í s. 
897 8848.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Til leigu á Spáni allan ársins hring, 
Barcelona, Costa Brava, Menorca, 
Valladolid. Uppl. í s. 899 5863 www.
helenjonsson.ws

 Hestamennska

Múlarnir með skrautsteinunum loks-
ins komnir, kr. 1.940,-Gúmmítaumar 
með og án stoppara frá kr. 1,480.Tito.is 
Súðarvogi 6, S 861-7388

Tek að mér hross í hirðingu í vetur. Allar 
Uppl. í s. 616 1569.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

11,5fm herbergi til leigu í Hraunbænum. 
Aðgangur að hreinlætisaðstöðu og 
salerni en ekki sturtu. Til leigu strax. 
Upplýsingar í sima 8640276

Góð 4 herbergja íbúð í 101 til leigu. 
Upplýsingar í síma 695 1730.

Til leigu 4ra herbergja íbúð við 
Þórðarsveig. Sjá heimasíðu Heimkynna 
ehf. www.heimkynni.is

100fm 3ja herb. íbúð á svæði 108 
til leigu frá 1. mars. Sérinngangur og 
þvottaaðstaða í íbúð. Leiga 160 þús.1 
mán fyrirfram og 500 þús. tryggingar-
víxill. leiga108@visir.is / 845 3000.

Falleg 106 fm íbúð í Skipasundi. Leigist 
með innbúi frá 1 mars - 10 mai. Uppl. 
fást í s. 898 0778 & helga@gegga.is

Herbergi til til leigu
Húshjálp, aðeins góður aðili kemur til 
greina. Uppl. í s. 867 3954.

Herbergi til leigu, m/ klósetti, sturtu, 
eldhúsi og interneti í Garðabæ. Uppl. 
í s. 847 7147.

 Húsnæði óskast

Stúdíó íbúð óskast sem 
fyrst.

Óska eftir að taka á leigu stúd-
íóíbúð helst með húsgögnum, 
en ekki skilyrði. Er reglusöm 
og róleg. Skilvísum greiðsl-

um heitið. Er í traustri vinnu. 
Greiðslugeta 40-60 þús.

Upplýsingar í síma 697 3386

Hjón með 2 börn óska eftir 4 herb. 
íbúð til langtíma. Helst í Rvk. Uppl. í s. 
694 2198.

Traust fyrirtæki óskar eftir stúdíó / 2 
herb. íbúð á Höfuðborgarsvæðinu. 
Langtímaleiga. Uppl. í s. 693 4597.

3-4 herb íbúð óskast strax eða ekki 
seinna en 1. mars. Í lengri eða skemmri 
tíma. Erum reglusöm og reyklaus. 
Getum borgað fyrirfram einhverja mán-
uði ef þess er óskað. Uppl. í s. 868 7474 
eða hrunda@gmail.com

Íbúð í HFJ eða nágr.
Ungt og reglusamt par í leit að íbúð. Grg 
60-80 þús. S. 892 9455.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 157 fm lager og skrifstofa, 
innkeyrsludyr og 2,7m lofth. við 
Langholtsveg. Uppl. í s. 897 2225

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2. 
Einnig bretti. Búslóðir, fyrirtæki, iðnað-
armenn. Upphitað og vaktað. S. 564 
6500. www.geymslaeitt.is

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut 

58-60, Rvk. óskar eftir góðu 
fólki til starfa í afgreiðslu. 

Vinnutími frá 13-19. Einnig einn 
dag aðra hvora helgi.

Nánari upplýsingar veitir Ellisif 
í s. 660 2153 eða á staðnum.

Bakari
Mosfellsbakarí óskar eftir að 

ráða bakara til starfa í nýju og 
glæsilegu bakaríi í Mosfellsbæ.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Hafliði í síma 660 2151.

Bakari - konditor
Mosfellsbakarí óskar eftir að 

ráða konditor eða bakara með 
áhuga á kökugerð/súkkulaði-

gerð í nýtt og glæsilegt bakarí í 
mosfellsbæ.

Áhugasamir geta haft sam-
band við Hafliða í síma 660 

2151.

Innréttingaframleiðsla Vantar áreiðan-
lega og reglusama starfsmenn í framtíð-
arstörf hjá traustu fyrirtæki. Upplýsingar 
á staðnum Funahöfða 19 (Einar eða 
Árni S 864 6104/ einar@gks.is)

Atvinna Atvinna
Sölumaður óskast til starfa í 

sængurdeild Rúmfatalagersins í 
smáratorgi.

Reynsla af sölumennsku æski-
leg.

Upplýsingar gefur Eyþór í 
síma: 820-8004 eða á staðnum 
Rúmfatalagerinn Smáratorgi.

Hreingerning
Óskum eftir að ráða nú þegar 

starfskraft til að sjá um 
ræstingar, hreingerningar og 
bónvinnu. Íslenskukunnátta 

skilyrði. 
Uppl. í s. 699 8403 & 896 5066.

Pípulagnir
Faglagnir ehf óska eftir að ráða vana 
pípulagningamenn. Góð verkefnastaða. 
Uppl. í síma 824 0240, Steinar.

Hjá Jóa Fel
Holtagarðar

Óskum eftir að ráða hörku-
duglega manneskju í 

afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 
Holtagörðum. Vinnutími 12-18.

Íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar gefur Dóra í síma 
861 2417 eða Unnur í síma 893 

0076.

Óska eftir röskum mönnum í uppsetn-
ingar. Reynsla af smíðavinnu æskileg. 
Vinsamlegast sendið umsókn á netpóst 
starf@granit.is eða hringið í Pétur í síma 
822-4777 milli 10-17

Ræstingar
Ræstingaþjónustan sf óskar 

eftir starfsfólki í kvöldræstingu 
í Grafarvoginum.

Nánari upplýsingar fást á 
skrifstofutíma hjá Birnu í síma 

821-5059.

Meiraprófsbílstjóri
Olíudreifing ehf. óskar eftir 

að ráða meiraprófsbílstjóra í 
framtíðarvinnu með aðsetur í 
Reykjavík. Um fjölbreytt starf 
er að ræða við olíudreifingu 
beint á vinnuvélar og tanka. 

Olíudreifing greiðir ADR nám-
skeið og laun á námskeiðstíma 
fyrir þá bílstjóra sem ekki hafa 
ADR réttindi. Starfið stendur 

báðum kynjum til boða.
Umsóknir skulu sendar á 

helgim@odr.is

Ertu vanur á grilli?
Gullnesti grafarvogi óskar eftir 

röskum starfsmanni á grill.
Upplýsingar í síma 699 4100, 

Jón Þór.

Viltu vinna vaktavinnu? 
Viltu vinna með skóla ?
Hlöllabátar Þórðarhöfða óskar 
eftir duglegu fólki í vaktavinnu. 
Hentar vel með skóla, mikið að 
gera. Íslenskukunnátta skilyrði.

Hlöllabátar Þórðarhöfða. S. 
892 9846.

Afgreiðslustarf
Íslenskur Ferðamarkaður ehf. 

leitar að starfskrafti í fullt starf 
og hlutastarf. Starfið felur í 

sér að selja ferðir innanlands 
og veita almennar upplýsingar 
um Ísland. Hæfniskröfur: Góð 

tölvukunnátta Gott vald á 
tungumálum (enska skilyrði) 

Góð þjónustulund. Æskilegt er 
að umsækjandi hafi einhverja 
reynslu af afgreiðslustörfum 
eða reynslu í ferðageiranum.

Umsóknarfrestur er til 
25.febrúar 2008. Umsóknir 
sendast í tölupósti á hall-

dora@itm.is. Nánari upplýs-
ingar veitir Halldóra í síma 510 
5700, milli kl.08.00-16.00 alla 

virka daga.

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir starfs-
manni í framleiðsludeild. Sigurður gefur 
frekari upplýsingar í síma: 699-8076. 
vinnutími er frá kl. 05-13.

Veitingahús óskar eftir starfsmanni í sal. 
Vinnutími er öll virk hádegi, tvö kvöld 
í viku og önnur hver helgi. Uppl. í s. 
822 5229.

Bar/ skemmtistaður
Óskar eftir starfsfólki í fulla vinnu og 
vaktarvinnu. Áhugsamir hafi samband í 
síma 697 8333 & 848 4924.

Óska eftir skipstjóra og háseta á 15“ 
krókabát með beitningavél, gerður út 
frá Breiðdalsvík. Uppl. í s. 898 1126.

Laust starf Samband Íslenskra 
Framhaldsskólanema óskar eftir 
umsóknum um laust starf á skrifstofu 
Sambandsins. Umsækjendur þurfa að 
hafa brennandi áhuga á félagsstörfum 
og er reynsla á því sviði ekki síður 
mikilvæg. Nánari upplýsingar í síma 551 
4410. Umsóknir sendast á netfangið 
asgeir@neminn.is

Vantar starfsfólk?
Skilvirkar og hagkvæmar ráðningar á 
netinu. Fyrirtæki þitt fær auglýsinguna 
frítt ef hún skilar ekki árangri WWW.
HENDUR.IS

Næturvinna
Starfsmaður óskast í næturvinnu. WWW.
HENDUR.IS

Rizzo Pizzeria.
Ertu hress og dugleg/ur, hafðu þá sam-
band við okkur. Mjög góður mórall og 
lifandi vinnustaður. Okkur vantar fólk til 
útkeyrslu og í afgreiðslu í fullt starf og 
kvöld og helgarvinnu. Nánari upplýs á 
Rizzo Pizzeria Grensásvegi 10

 Atvinna óskast

Pólskur pípari með 14 ára reynslu vant-
ar fasta vinnu strax. Logsuðumaður 
og skipasmiður með langtímareynslu 
leitar einnig að vinnu strax. Uppl. gefur 
Isabella í s. 844 0615.

Þýðingar og textagerð Þýði úr ensku og 
frönsku og tek að mér hvers konar texta-
vinnu á íslensku. Reynir Hjálmarsson 
transtexti@gmail.com 862 5944.

Mjög hugguleg eldri kona með mjög 
góða tungumálakunnáttu, og mikla 
reynslu í mannlegum samskiptum, leit-
ar að starfi e.h. 2-5 tíma á dag. Sími 561 
9156 eða E-mail Patti@hive is

TILKYNNINGAR

Auglýsingasími

– Mest lesið
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FUNDIR / MANNFAGNAÐIR ATVINNA

SÍMI 420 9500  •  WWW.VOOT.IS

VANTAR ÞIG STARFSFÓLK

ERUM MEÐ YFIR TÓLF ÞÚSUND MANNS Á SKRÁ

ER STARFSMANNALEIGA
RÉTTA LAUSNIN FYRIR ÞIG?

SMIÐIR
RAFVIRKJAR
PÍPARAR
MÚRARAR
VERKAMENN

FISKVINNSLUFÓLK
BLIKKSMIÐIR
JÁRNSMIÐIR
AFGREIÐSLUFÓLK

Voot starfsmannamiðlun
Hafnargata 90

230 Reykjanesbær
Sími: 420 9500

www.voot.is
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TILKYNNINGAR

Nýr vefur » Á hvað ert þú að hlusta?

„Sextán
og þú skalt sjá

mig í bíó...“
- 16, Grafík, Höf: Helgi Björnsson





       Nýtt
                    

     kortatímabil!



allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda: 14. febrúar til 17. febrúar eða á meðan birgðir endast
www.netto.is
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Ísfugl kjúklingabringur án skinns
1.499 kr/kg. áður 2.527 kr/kg.

41%
afsláttur

Ávöxtur drykkur 3 tegundir
149 kr/pk. áður 199 kr/pk.

Goða gourmet ungnautasnitsel
1.571 kr/kg. áður 2.244 kr/kg.

30%
afsláttur

25%
afsláttur

Þú sparar 1.028 kr/kg

Þú sparar 673 kr/kg

Goða gourmet lambafille kryddað
2.589 kr/kg. áður 3.698 kr/kg.

30%
afsláttur

Þú sparar 10.109 kr/kg



Akureyri  - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi - Höfn

Goða gourmet ungnautahakk
855 kr/kg. áður 1.425 kr/kg.

40%
afsláttur

Goða gourmet ungnautagúllas
1.481 kr/kg. áður 2.116 kr/kg.

Skyr.is drykkur 
Mangó og ástaraldin - Jarðaberja

Goða gourmet nautastrimlar
1.270 kr/kg. áður 2.116 kr/kg.

40%
afsláttur

Þú sparar 570 kr/kg

Þú sparar 635 kr/kg Þú sparar 846 kr/kg

Fyrst í Nettó

30%
afsláttur
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timamot@frettabladid.is

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

SÖNGVARINN NAT KING COLE 
LÉST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1965 

FJÖRUTÍU OG SEX ÁRA AÐ ALDRI.

„Þeir sem vita ekkert um 
tónlist eru þeir einu sem 

alltaf eru að tala um hana.“ 

Nat King Cole var virtur 
bandarískur söngvari og 

tónlistarmaður.

MERKISATBURÐIR
1917 Kristín Ólafsdóttir er fyrsta 

konan sem lýkur lækna-
prófi frá Háskóla Íslands.

1956 Teikning af Denna dæma-
lausa birtist í fyrsta sinn 
í Tímanum er blaðið var 
stækkað úr átta síðum í 
tólf. 

1965 Fáni Kanada með rauðu 
hlynsblaði er tekinn upp. 

1989 Sovétríkin tilkynna að allir 
hermenn þeirra hafi yfir-
gefið Afganistan. 

1992 Ásdís, fyrsta Fokker 50-
flugvél Flugleiða hf., 
kemur til landsins. 

2003 Yfir sex milljónir manna 
um allan heim taka þátt í 
mótmælum gegn stríðinu 
í Írak. 

2005 YouTube, vefur þar sem 
notendur geta deilt 
myndskeiðum, fer í loftið.

Ingibjörg H. Bjarnason tók sæti á Alþingi Ís-
lendinga þennan dag árið 1922 fyrst kvenna. 
Áður hafði hún verið ein tólf kvenna sem 
sömdu frumvarp er flutt var á Alþingi árið 
1915 um þörfina fyrir byggingu Landspítala og 
var formaður Landspítalasjóðs Íslands. Hún 
var landskjörin og komst á þing fyrir sérstak-
an kvennalista sem spratt upp úr kvenréttinda-
baráttu þess tíma. Seinna gekk hún til liðs við 
Íhaldsflokkinn sem síðar breyttist í Sjálfstæðis-
flokk. Þó hélt hún áfram að berjast fyrir rétt-
indum kvenna. Hún hélt því fram að konur 
jafnt sem karlmenn gætu aflað sér þekking-
ar á ýmsum málefnum og konur gætu vel sinnt 
störfum sínum utan heimilis ásamt því að 
sinna barnauppeldi og heimilishaldi.

Sjálf var Ingibjörg einn stofnenda Lestrar-
félags kvenna í Reykjavík, sat í menntamála-
ráði á árunum 1928 til 1932 og var skólastjóri 

Kvennaskólans í Reykjavík frá 1906 til æviloka.
Ingibjörg sat á átta þingum og var þar eina 
konan. 

ÞETTA GERÐIST  15. FEBRÚAR 1922

Fyrsta konan á Alþingi Íslendinga

INGIBJÖRG H. BJARNASON  var á undan sinni samtíð.

„Þörfin er mikil fyrir nýsköpun í 
atvinnulífinu, ekki síst á tímum sem 
þessum þegar heldur fjarar undan 
hefðbundnum atvinnugreinum,“ segir 
Þorsteinn I. Sigfússon, forstöðu maður 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Mið-
stöðin var sett á laggirnar í ágúst síð-
astliðnum þegar Iðntæknistofnun og 
Rannsóknarstofnun byggingariðn-
aðarins sameinuðust. Höfuðstöðvar 
hennar eru á Keldnaholti en hún er að 
færa út kvíarnar og setja upp útibú 
bæði í Vestmannaeyjum og á Höfn í 
Hornafirði. Það er liður í áætlun rík-
isstjórnarinnar um að efla starfsemi 
á landsbyggðinni og er gert ráð fyrir 
tveimur starfsmönnum á hvorum 
stað til að byrja með. Fyrir var útstöð 
á Akureyri og einnig á Ísafirði þar 
sem þrjár konur starfa. En hver eru 
verkefnin sem ætluð eru þessum úti-
búum? Þorsteinn er spurður að því. 

„Á Hornafirði viljum við styrkja 
ferðaþjónustuna í kringum hinn nýja 
Vatnajökulsþjóðgarð, meðal annars 
með því að lengja ferðamannatím-
ann með ýmsu móti. Skerpa á matar-
menningu svæðisins þar sem gæða-
hráefni fæst bæði úr hafinu og hagan-
um og efla starfsemi hjá fyrirtækjum 
í frumkvöðlasetrinu Frumunni. Eitt 
þeirra get ég nefnt sem býr til skilti 
og alls kyns kynningarefni sem hent-
ar þjóðgörðum. Þetta eru heimamenn 
allt búnir að móta. Hornafjörður er 
líka einstakt svæði á Íslandi með til-
liti til jarðefna. Þaðan er hafinn út-
flutningur á efni til Colorado og við 
ætlum að tengja byggingarrannsókn-
ir okkar betur þangað og greina frek-
ari möguleika á útflutningi á dýru 
jarðefni, eins og gabbrói, granít og 
granófír. Flest af því er hægt að finna 
brotið við ósinn. Vatnslindir sem 
koma undan jöklinum í Hornafirði 
eru líka áhugavert rannsóknarefni og 
sérnýting á því vatni er til skoðunar í 
samráði við áhugamenn.“

Næst eru það Vestmannaeyjar. 
Hverjar eru áætlanirnar þar í ný-
sköpun? „Í Vestmannaeyjum sé ég 
fyrir mér varmadælur til að hita upp 
húsin. Svíar nota jarðhita mikið til 
upphitunar með því að skerpa á lág-
hitajarðvarma með rafmagni. Slíkt 
fyrirkomulag gengi vel upp í Eyjum. 

Þar erum við líka að setja upp fyrstu 
Fab Lab-miðstöðina á Íslandi. Það eru 
þjálfunarbúðir í tölvutæknilæsi, sem 
fyrst voru þróaðar hjá MIT-tækni-
háskólanum í Bandaríkjunum. Mig 
dreymir um að það geti farið víðar og 
við ætlum að hafa mann í Eyjum sem 
getur farið um landið og kynnt fyrir-
bærið.“ 

Röðin er komin að Ísafirði: „Á Ísa-
firði erum við að velta fyrir okkur 
fyrirtæki sem myndi harðbrynja ál 
sem myndi auka úrvinnslu og notk-
un álsins. Það gæti orðið sjö manna 

vinnustaður. Fleira er í gangi. Stúlka 
sem var að ljúka efnaverkfræðinámi 
í Svíþjóð er til dæmis að skoða mögu-
leika á orkuöflun á svæðinu með 
sjávarfallastraumum.  

Svo má geta þess að við erum með 
undirbúningsverkefni sem varða 
ósvirkjanir því víðast fellur á að ósi 
og sums staðar hentar ekki að virkja 
sjálft vatnsfallið heldur bara enda-
punktinn. Þar sem blandast salt og 
ósalt vatn er mikil orka. Þannig að 
margt spennandi er sannarlega fram 
undan.“   gun@frettabladid.is

ÞORSTEINN SIGFÚSSON:  NÝSKÖPUNARMIÐSTÖÐ ÍSLANDS FÆRIR ÚT KVÍARNAR

Margt spennandi fram undan

ÞORSTEINN I. SIGFÚSSON FORSTJÓRI NÝSKÖPUNARMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS. „Víðast fellur á að 
ósi og sums staðar hentar ekki að virkja sjálft vatnsfallið heldur bara endapunktinn.“  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON.Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 

og langamma, 

Jóna Annasdóttir 
lést laugardaginn 9. febrúar á heimili sínu, 
Brekkugötu 1, Hvammstanga.  Jarðsungið verður frá 
Hvammstangakirkju sunnudaginn 17. febrúar kl. 
14.00.

Guðrún Jóhannsdóttir Hreinn Halldórsson
Ragnheiður Jóhannsdóttir Aðalsteinn Guðmundsson
Benedikt Jóhannsson Ögn Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn. 

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

Jóhann Tómas Egilsson 
frá Akureyri, fyrrum útibússtjóri,
Lækjarsmára 6, Kópavogi,

lést 9. febrúar. Útför hans verður gerð frá 
Bústaðakirkju í Reykjavík í dag, föstudaginn 15. feb.  
kl. 13.00.

Björg Jónsdóttir
Sigríður Dóra Jóhannsdóttir Ólafur H. Torfason
Egill Jóhannsson Kristín Gunnarsdóttir
Örn Jóhannsson Ane Mette Sørensen
barnabörn og barnabarnabörn.

Útför bróður okkar, 

Kristjáns Árnasonar 
frá Kistufelli, síðar að Skálá í Sléttuhlíð, 

fer fram frá Reykholtskirkju laugardaginn 16. febrúar 
kl. 14.00. Jarðsett verður í Lundarkirkjugarði.

Systkinin.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, dóttir, 
tengdamóðir og amma, 

Guðrún Ingvarsdóttir  
(Gígja)
Fossheiði 17,  Selfossi,

sem lést á Landspítalanum 6. febrúar síðastliðinn, 
verður jarðsungin frá Selfosskirkju laugardaginn 16. 
febrúar kl. 11.00. Þeim sem vilja minnast hinnar látnu 
er bent á „Göngum saman“ hópinn, sem styrkir rann-
sóknir á brjóstakrabbameini. Rkn. 115-15-380269 
Kt. 650907-1750

Magnús Gunnarsson
Sveinfríður H. Sveinsdóttir
Ingvar Magnússon Ásthildur I. Ragnarsdóttir
Ragnheiður Magnúsdóttir Lárus Helgi Kristjánsson
Hjalti Magnússon Ásdís Auðunsdóttir
Guðrún Anna Ingvarsdóttir

Innilegar þakkir færum við öllum þeim er 
sýndu okkur samúð og hlýhug vegna and-
láts og útfarar eiginkonu minnar, móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Elsu A. Vestmann
Skarðshlíð 36 f,  Akureyri.

Sérstakar þakkir til lækna og starfsfólks Sjúkrahúss 
Akureyrar fyrir góða umönnun.

Hallur Sveinsson
Margrét Hallsdóttir Reynir Hjartarson
Sigursveinn Hallsson Ingibjörg Guðjónsdóttir
Þorvaldur Hallsson Kristrún Þórhallsdóttir
Unnur Elva Hallsdóttir Heiðar Ólafsson
Sævar Örn Hallsson Bryndís Valtýsdóttir
Auður Hallsdóttir Birgir Árnason
ömmu- og langömmubörn.

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

Guðni Oddgeirsson
Melás 3, Raufarhöfn,

lést miðvikudaginn 13. febrúar. Jarðarförin auglýst 
síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,

Lára Þorsteinsdóttir
Þorbjörg Rut Guðnadóttir Ársæll Geir Magnússon 
Oddgeir Guðnason Elísabet Karlsdóttir 
Guðný Guðnadóttir
Árni St. Björnsson
og barnabörn.



Ó restaurant
Hótel Óðinsvé

Þórsgata 1
101 Reykjavík

orestaurant.is
o@orestaurant.is

Tel +354 511 66 77
Tel +354 511 62 00

Ó, borg mín borg
Nýr og spennandi veitingastaður, Ó restaurant, 

opnar í dag á Hótel Óðinsvéum.

Matseðillinn er með nútímalegum evrópskum áherslum, þar sem 
gæðahráefni er sett í öndvegi ásamt persónulegri og fagmannlegri 

þjónustu. Boðið er upp á tilkomumikið úrval af hágæða léttvíni og 
kampavíni frá sunnanverðri Evrópu.

Yfirmatreiðslumaður Ó restaurant er Eyþór Rúnarsson, sem
hefur verið í landsliði íslenskra matreiðslumanna frá árinu 2004.

Ekki missa af óviðjafnanlegri upplifun í hjarta Reykjavíkur.

Meistarakokkurinn RJ Cooper frá Washington verður á 
Ó restaurant á Food and Fun.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég var að 
hugsa um 
svolítið...

Ég held að Palli og Sara 
hafi verið að rífast.

Já, 
já!

Flyttum 
saman?

Þetta með að borga tvær 
húsaleigur... Það er nú frekar 

tilgangslaust! Þú ert hvort 
sem er alltaf hjá mér, eða ég 
hjá þér! Svo ég var að hugsa 
að það væri kannski jafn gott 

að við...

Veistu... tvær 
húsaleigur! Það er 
frekar tilgangslaust. 
Þá er kannski jafn 

gott að við...

Jaaaá... 
Júú...

Já! Varstu að 
hugsa um það 

sama?

Mmh?

Ég er að reyna 
að hjálpa.

Svo honum 
líður virki-
lega illa.

Kaloríu-
meðferð? Ef þú efast, berðu 

mat á sárið. 

...og veifaði bless, þegar 
hún reið framhjá enginu 

og út í víðáttuna.

Mjá

Móðgaðu 
aldrei kokkinn.

Það var 
ekkert.

Takk, pabbi! Og takk, mamma! En sætt að hún 
vildi láta okkur 

skiptast á að lesa 
upphátt í kvöld.

Ohh. En 
dásamlegt 

barn!

Þetta var rétt hjá 
þér. Mamma er 

miklu andfúlli en 
pabbi.

Það vantaði 
tómatsósu!

Og Davíð, lofar 
þú að elta Lísu í 
verslunarferðum 
og verða aldrei 

þreyttur?

Í gær fögnuðu elskendur 
um víða veröld Valentín-
usardeginum – bleikasta 
og væmnasta degi ársins. 
Ég notaði tækifærið og 
ræddi við vinkonu mína 
um tilbúnar hátíðir eins 

og þessa sem við látum 
stjórna lífi okkar. Báðum þótti 
okkur skrítið að alvöru stórhátíðir 
eins og jól, páskar og hvítasunna 
hefðu bara lítinn staf í nafni sínu á 
meðan Valentínusardagurinn skart-
aði stórum staf. Auðvitað vissum 
við bæði ástæðuna, enda dregur 
dagurinn nafn sitt af heilögum Val-
entínusi. Engu að síður þótti okkur 
skemmtilegra að kenna hinni miklu 
aðdáun Íslendinga á amerískri 
menningu um stóra stafinn. Við 

Íslendingar höfum nefnilega alltaf 
verið fljótir til að ættleiða amer-
íska siði og ósiði.

Í kvikmyndinni Eternal Sunshine 
of the Spotless Mind segir að 
Valentínusardagurinn sé dagur sem 
framleiðendur póstkorta hafi fund-
ið upp. Eflaust er margt til í því, 
enda er áætlað að um milljarður 
Valentínusarkorta séu sendur 
manna á milli ár hvert. Það er því 
mikill iðnaður og fjöldi starfa skap-
ast í kringum þessa væmni. Af ein-
hverri undarlegri og óskiljanlegri 
ástæðu fékk ég samt ekki neitt af 
þessum fjölmörgu kortum. Ég lét 
sem mér væri sama. Ég væri hvort 
eð er of kúl fyrir svona lagað. Samt 
fann ég að innst inni langaði mig í 
Valentínusarkort. Sennilega eru 

allir örlítið væmnir inni við beinið, 
sama hversu töff þeir látast vera.

Það er því leiðinlegt að við höfum 
ekki innleitt annan og betri sið frá 
Bandaríkjunum en það er dagur 
þeirra sem eru á lausu. Sá dagur 
heitir upp á enska tungu Singles 
Awareness Day (skammstafað 
SAD) og er ýmist haldinn hátíðleg-
ur daginn fyrir eða eftir Valentín-
usardag. Þá koma einhleypingar á 
öllum aldri saman og fagna sjálfum 
sér. Í dag er því rétti tíminn fyrir 
okkur sem erum á lausu til að bera 
höfuðið hátt. Við getum meira að 
segja „híað“ á væmnu og ástföngnu 
pörin sem leiðast um götur og 
stræti. Í dag eru þau kjánaleg. Í 
dag erum við sigurvegarar. Gleði-
legan dag einhleypra.

STUÐ MILLI STRÍÐA Dagur einhleypra
ÖRLYGUR HNEFILL ÖRLYGSSON FÉKK EKKERT VALENTÍNUSARKORT Í GÆR

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!

SÉRFERÐIR



ÞAÐ ÁTTI
ENGINN AÐ

MEIÐAST

NJÓTTU MEÐAN Á NEFINU STENDUR FRUMSÝND 15. FEBRÚAR Í REGNBOGANUM

„Dúndurmynd og á meðal
þeirra bestu á þessu ári!“

     - Rolling Stone

„Frábærlega uppbyggð 
og ótrúlega hrífandi!“

     - Heat

„Hreint ótrúleg!“
     - Hollywood Reporter.

LEIKSTÝRT AF
SYDNEY LUMET

LEIKSTJÓRA DOG DAY AFTERNOON OG SERPICO

- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé   
Myndin sýnd í einum rykk

Minna af auglýsingum Engin truflun
Sýning myndarinnar byrjar fyrr Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst321

KLIPPIÐ HÉR!

www.graenaljosid.is  -  Skráðu þig í Bíóklúbbinn og þú færð sendan boðsmiðakóða á Miða.is alla frumsýningardaga

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
Framvísaðu þessari úrklippu í miðasölunni til að fá tilboðið. Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar.
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Þjóðleikhúsið frumsýnir í kvöld 
leikritið Sólarferð eftir Guðmund 
Steinsson í leikstjórn Benedikts 
Erlingssonar. Verkið var fyrst sýnt 
í Þjóðleikhúsinu árið 1976 við frá-
bærar undirtektir. Sú uppsetning 
er mörgum enn í fersku minni og 
því bíða eflaust margir spenntir 
eftir að sjá verkið í nýjum búningi. 

Guðmundur Steinsson var óum-
deilanlega eitt fremsta leikskáld 
þjóðarinnar. Í Sólarferð dregur 
hann upp stórskemmtilega mynd af 
fyrirbæri sem við höfum mörg 
reynt á eigin skinni, nefnilega 
sólarlandaferðum Íslendinga á 
áttunda áratugnum. Við fylgjumst 
með hópi íslenskra ferðamanna 
sem eru samankomnir á spænskri 
sólarströnd. Eðlilega þrá þessir 

veðurbörðu Frónbúar að drekka í 
sig sólina og ódýra áfengið á þess-
ari heitu og framandi strönd þar 
sem íslensk boð og bönn fjúka út í 
veður og vind. Verkið er að uppi-
stöðu gamanleikrit, en undir 
ærslunum kraumar sársauki og 
brostnar vonir. 

Sem fyrr segir er leikstjóri sýn-
ingarinnar enginn annar en leikar-
inn góðkunni Benedikt Erlingsson. 
Höfundur leikmyndar er myndlist-
armaðurinn Ragnar Kjartansson, 

en þeir Benedikt og Ragnar hafa 
áður átt farsælt samstarf um ein-
leikinn Mr. Skallagrímsson. 

Ekki má gleyma að minnast á 
leikarana sem stíga á svið í Sólar-
ferð, en það eru þau Edda Arnljóts-
dóttir, Esther Talía Casey, Halldóra 
Björnsdóttir, Ingvar E. Sigurðsson, 
Juan Camilo Román Estrada, Kjart-
an Guðjónsson, Ólafía Hrönn Jóns-
dóttir og Þröstur Leó Gunnarsson 
sem fara með hlutverkin í sýning-
unni. - vþ

Stuð á suðrænni ströndinni

SUÐRÆN STEMNING Frá æfingu á verkinu Sólarferð.

Kammerkór Norðurlands 
leggur land undir fót nú um 
helgina og heldur í stutta 
tónleikaferð um landið. Kór-
inn kemur fram í Borgar-
neskirkju á morgun kl. 16, í 
Langholtskirkju á sunnudag 
kl. 14 og í Hvammstanga-
kirkju á sunnudagskvöld kl. 
20.

Efnisskrá tónleikanna er þjóðleg í 
meira lagi; kórinn flytur íslensk 
sönglög og þjóðlagaútsetningar. 
Pétur Garðarsson, formaður kórs-
ins, segir dagskrána þá sömu og 
kórinn flutti í fyrra víðs vegar um 
Norðurland og fékk góða dóma 
fyrir. „Það má líta á þessa tónleika 
okkar nú um helgina sem hálf-
gerða útrás af hálfu kórsins enda 
höfum við ekki flutt þetta efni áður 
fyrir sunnan. Við flytjum tónlist 
eftir sum af okkar bestu tónskáld-

um, til að mynda Tryggva M. Bald-
vinsson, Báru Grímsdóttur, Hróð-
mar Inga Sigurbjörnsson og Snorra 
Sigfús Birgisson, en hann mætti 
kalla „hirðtónskáld kórsins“ þar 
sem hann hefur samið fyrir okkur 
verk. Einnig flytjum við íslensk 
þjóðlög í útsetningum tónskálda á 
borð við Hafliða Hallgrímsson og 
Jórunni Viðar sem á þarna útsetn-
ingu á Barnagælum sem stundum 
hefur verið kölluð perlan í íslensk-
um þjóðlagaútsetningum.“

Í Kammerkórnum eru tæplega 
tuttugu söngvarar sem búsettir 
eru víðs vegar um Norðurland. 
Pétur segir æfingaferlið geta 
verið ansi strembið sökum þessar-
ar dreifðu búsetu. „Við æfum 
mikið ein heima hjá okkur með 
nóturnar. Svo komum við saman 
og tökum þrjár eða fjórar æfingar 
fyrir tónleika. En þetta gengur 
alltaf vel hjá okkur þrátt fyrir 
stuttan æfingatíma enda er valinn 
maður í hverju rúmi. Kórmeðlim-
irnir eru flestir tónlistarkennarar 

eða tónlistarmenntað fólk og 
stjórnandi okkar, Guðmundur Óli 
Gunnarsson, er einnig stjórnandi 
Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands 
og ákaflega vandvirkur maður. 
Það er því hvergi slegið af kröfun-
um þrátt fyrir búsetudreifing-
una.“ 

Kórinn fagnar tíu ára starfs-
afmæli sínu um þessar mundir. 
Pétur segir útgáfu fyrirhugaða í 
tilefni afmælisins. „Við stefnum 
að því að halda upp á afmælið með 
því að fara í hljóðver og taka upp 
þetta efni sem við flytjum nú um 
helgina. Eflaust munum við þurfa 
að leggja mikla vinnu í framtakið 
og mikið verður vandað til verks. 
En tónlistin sem við flytjum á það 
sannarlega skilið; fallegri íslenskri 
tónlist er aldrei gert of hátt undir 
höfði.“ Aðgangseyrir að  tónleik-
unum er 1.500 kr. og verður miða-
sala við innganginn. Vert er að 
benda á að því miður verður ekki 
hægt að taka við greiðslukortum. 
 vigdis@frettabladid.is

Kammerkór leggur 
land undir fót

KAMMERKÓR NORÐURLANDS Kemur fram á þrennum tónleikum um helgina.

         GAMANÓPERAN

SÍGAUNABARÓNINN
EFTIR JOHANN STRAUSS - Íslensk þýðing: Egill Bjarnason og Þorsteinn Gylfason

Í GAMLA MJÓLKURSAMLAGINU BORGARNESI

Miðapantanir 437 1598 • tskb@simnet.is • Uppl.: www.borgarbyggd.is

La. 16. feb. kl. 20.00 - UPPSELT
Su. 17. feb. kl. 20.00 - UPPSELT
Þr. 19. feb. kl. 20.00 - UPPSELT

Fi. 21. feb. kl. 20.00 - LAUS SÆTI
Fö. 22. feb. kl. 20.00 - LAUS SÆTI
Su. 24. feb. kl. 20.00 - LAUS SÆTI

Vígaguðinn e. Yasminu Reza 

Örfá sæti laus um helgina

Ívanov eftir Anton Tsjekhov
Leikstjórn og aðlögun: Baltasar Kormákur
Uppselt í febrúar!!
aukasýningar í mars komnar í sölu!

Aðdáendur Hugleiks munu fagna því að fá enn eitt 
tækifæri til að sjá ímyndunarafl hans lifna við á sviði." 
Martin Regal, Mbl. 12/2

Baðstofan
eftir Hugleik Dagsson
sýn.  15/2 og 16/2 örfá sæti laus

„Eitursnjallt leikrit". 
Gerður Kristný, 

Mannamál/Stöð 2, 10/2.

„Sýningin er besta 
skemmtun".
Þröstur Helgason, Mbl., 9/2

Gott kvöld e. Áslaugu Jónsdóttur
Sprellfjörug barnasýning 
með brúðum og söngvum
Allra síðustu sýn. sun. 17/2

FÖSTUDAG 15. FEB KL. 20:30
BERGÞÓRA ÁRNADÓTTIR 60 ÁRA
Minningartónleikar um söngvaskáldið
ÖRFÁ SÆTI LAUS

SUNNUDAG 17. FEBRÚAR KL. 20
ÞJÓÐARGJÖF TIL ÍSLENDINGA
Einn fremsti kammerkór heims.
NOKKUR SÆTI LAUS

ÞRIÐJUDAG 19. FEBRÚAR KL. 20 
DENIS BOURIAKOV OG
VÍKINGUR HEIÐAR ÓLAFSSON
Tvær rísandi stjörnur.
ÖRFÁ SÆTI LAUS
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„Frumsýning í Hafnarfjarðarleikhúsinu er 
alltaf tilhlökkunarefni. Í þetta sinn stigu 
flinkir leikarar á svið með skemmtilega 
sýningu.“

Elísabet Brekkan, Fréttablaðið.

„Hjálmar Hjálmarsson fer á 
kostum í hlutverki sjón-
varpsins“
„ ... get ég ekki annað en mælt 
með sýningunni, sem er 
troðfull af skemmtilegum 
atriðum ...“ 

Martin Regal, 
Morgunblaðið.

 „ ... konan sem sat tveim sætum 
frá mér hló oft hátt og snjallt. 
Og ég er viss um að hún var í raun 
og veru að skemmta sér...“ 
                          Jón Viðar Jónsson, DV.

„Frumsýning í Hafnarfjarðarleikhúsinu er 
alltaf tilhlökkunarefni. Í þetta sinn stigu 
flinkir leikarar á svið með skemmtilega 
sýningu.“

Elísabet Brekkan, Fréttablaðið.

Næstu sýningar
Lau. 16. febrúar kl. 20
Lau. 23. febrúar kl. 20
Lau. 1. mars kl. 20

„Hjálmar Hjálmarsson fer á 
kostum í hlutverki sjón-
varpsins“
„ ... get ég ekki annað en mælt 
með sýningunni, sem er 
troðfull af skemmtilegum 
atriðum ...“ 

Martin Regal, 
Morgunblaðið.

 „ ... konan sem sat tveim sætum 
frá mér hló oft hátt og snjallt. 
Og ég er viss um að hún var í raun 
og veru að skemmta sér...“ 
                          Jón Viðar Jónsson, DV.

Uppboð 17. febrúar í IÐNÓ við tjörnina.

Allir velkomnir!
Arnason & Andonov ehf., Austurströnd 1, 170 Seltjarnarnes
s.551-05 50, aa-auctions@simnet.is, www.aa-auctions.is

Uppboðshlutir til sýnis fi mmtudag 14 og föstudag 15 frá kl. 10-18,
og laugardag frá kl. 10-16 á Austurströndinni. Einnig á vefnum ásamt 

uppboðsskilmálum.

Uppboðsdagskrá:

1 hluti kl 12:00        Frímerki.
2 hluti kl 13:30        Póstkort og mynt.
3 hluti kl 14:30        Póstkortasafn Sigurðar Örlygssonar.
4 hluti kl 17:00        Bækur, málverk og aðrir listmunir.

Hið breiða holt 
Ljósmyndasýning þar sem unglingar 
eiga stefnumót við afa sína eða ömmur!
Sýningarstjóri: Berglind Jóna Hlynsdóttir. 
Styrktaraðili: Beco 

Allt í plati! Sýning úr söguheimi Sigrúnar Eldjárn
Kíkið í heimsókn á heimili Málfríðar, mömmu hennar, 
Kuggs og Mosa! Hver man ekki eftir risablómkálinu 
og eldflauginni? Sjón er sögu ríkari!
Tekið er á móti hópum. Sími: 575 7707. 
Sýningin stendur til 24. febrúar. 

Vissir þú ...
... að í Gerðubergi er frábær aðstaða fyrir ráðstefnur, 
námskeið, fundi og veislur? 
Salir og fundarherbergi fyrir 8 - 120 manns. 
Sjá nánari upplýsingar: www.gerduberg.is, s. 575 7700. 

Sýningar eru opnar virka daga frá kl. 11-17 og um helgar frá kl. 13-16. 
Sími: 575 7700. gerduberg@reykjavik.is

"heilsteypt flott listarverk 
þar sem lögn leikstjórans 
er svo skýr að ekkert 
verður að vafamáli."

"KK rammaði sýninguna
inn, var límið, var ryþminn, 
var lagið sem menn 
dilluðu sér við."

"vonandi að unnendur 
góðrar leiklistar láti 
ekki þessa sýningu 
framhjá sér fara"
 E.B. Fréttablaðið

"sýningin er eins og 
þéttur og flottur 
nútímadans - dansleikhús 
af magnaðri gerðinni"

"Þóra vinnur hér 
stóran leiksigur"
 S.A. Tímarit Máls 
 og Menningar

"fátt sem geislar jafnmikilli 
ástríðu á sviði núna"

"Magnús Guðmundsson sýnir 
frábæran leik sem Martin."
 M.E. Morgunblaðið

"Sveinn Ólafur Gunnarsson 
fer vel með hlutverk Eddies, 
hann er yfirmátar svalur 
og jafnframt ástríðufullur".

"til hamingju!"
 Víðsjá. RÚV

Tryggðu þér miða 
í síma 551 4700 
eða á midi.is

Silfurtunglið, Austurbæ.
Síðustu sýningar: 
fös15/2 kl 20 
lau 16/2 kl 20

Síðustu sýningar á Fool for Love!
Gagnrýnendur eru á einu máli

27. febrúar 

28. febrúar

2.mars
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TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Þessa dagana er verið að halda upp á 25 ára afmæli mest seldu plötu 
sögunnar, Thriller með Michael Jackson sem kom upphaflega út 30. 
nóvember 1982. Tímamótanna er meðal annars minnst með nýrri 
tvöfaldri viðhafnarútgáfu sem inniheldur eitt áður óútgefið lag, nýjar 

endurgerðir af lögum af plötunni eftir 
menn eins og Kanye West og will.i.am 
og myndbönd og sjónvarpsupptökur á 
DVD-disk. Auk þess er geisladiskurinn 
sjálfur að sjálfsögðu gulllitur.

Michael Jackson gerði Thriller með 
Quincy Jones. Upptökurnar tóku fjóra 
mánuði og allan þann tíma var unnið 
fram á rauða nótt. Þeir hittust fyrst 
árið 1977 þegar Quincy var að vinna 
við kvikmyndina The Wiz sem Michael 
lék í. Í framhaldi af því tókst þeim með 
herkjum að sannfæra stjórnendur 
Epic-plötuútgáfunnar um að Quincy 
væri ekki of djassaður fyrir gömlu 
Motown-unglingastjörnuna og Quincy 

stjórnaði upptökum á fyrstu sólóplötu Michaels, Off The Wall, sem 
kom út 1979. Hún seldist í 10 milljónum eintaka þannig að þegar röðin 
var komin að Thriller var samstarfið búið að sanna sig.

Thriller er mögnuð plata fyrir margra hluta sakir. Þeir sem bera 
ekki mikla virðingu fyrir Michael Jackson segja sumir að vissulega sé 
Thriller ágæt, en það sé allt Quincy Jones að þakka. Quincy á vissulega 
mikið í plötunni, en það breytir því ekki að þrjú bestu lög plötunnar, 
Wanna Be Startin’ Somethin’, Beat It og Billie Jean eru öll samin af 
Michael sjálfum. Það síðastnefnda er reyndar eitt af flottustu popplög-
um sögunnar – ég held því fram, a.m.k. þangað til einhver sannfærir 
mig um annað, að það sé ekki flottara grúv í neinu öðru popplagi...

Thriller er 25 ára. Ein af mínum uppáhaldsplötum. Þegar hún kom út 
var mér samt slétt sama. Var of upptekinn af því að hlusta á Birthday 
Party, Cramps, Pere Ubu og The Fall til að leggja við hlustir. Það kom 
nokkrum árum seinna...

25 ára snilldarverk

THRILLER Inniheldur meðal annars 
lagið Billie Jean sem skartar flottasta 
grúvi sögunnar.

> Plata vikunnar
Hot Chip - Made in the Dark

★★★★
Þessi þriðja plata Íslandsvinanna 
hressu í Hot Chip lætur lítið yfir sér 
við fyrstu kynni en fer að svínvirka 
eftir nokkrar hlustanir. Spilist hátt!

TJ

> Í SPILARANUM
Poetrix - Fyrir lengra komna
Bob Mould - District Line
Midnight Juggernauts - Dystopia
Mountain Goats - Heretic Pride
Vampire Weekend - Vampire Weekend

POETRIX VAMPIRE WEEKEND

Tíu ár eru síðan ein áhrifa-
mesta plata samtímans 
(og að margra mati ein sú 
besta) kom út. En af hverju 
er In the Aeroplane Over 
the Sea svona mikilvæg? 
Steinþór Helgi Arnsteinsson 
greinir frá arfleifð Neutral 
Milk Hotel.

Neutral Milk Hotel var umfram 
allt einmenningsverkefni Jeff 
Mangum, aðallaga- og textahug-
myndasmiðs sveitarinnar. Hann 
sankaði síðan að sér tónlistarmönn-
um héðan og þaðan og úr varð 
NMH. Hljómsveitin sendi einungis 
frá sér tvær plötur, hina fyrr-
nefndu In the Aeroplane Over the 
Sea (1998) og On Avery Island 
(1996).

Magnaðar lagasmíðar
ITAOTS er platan sem ritaði nafn 
NMH í sögubækurnar. Platan er 
þemaplata og sækir efni sitt í feg-
urri og bjartari hliðar dagbókar 
Önnu Frank. Textarnir eru oft í 
meira lagi súrrealískir og inn-
hverfir en tala skýrt til flestra. 
Þannig eru til fjölmargar sögur af 
því að oft hafi áhorfendaskarar á 
tónleikum NMH yfirgnæft sjálfa 
hljómsveitina með söng sínum.

Hugmyndaríkar útsetningar 
halda einnig merkjum ITAOTS 

auðveldlega á lofti. Frumlegt brass 
setur sinn svip á plötuna en það eru 
ekki síður einföldu lögin, þar sem 
Mangum kyrjar einn með gítarinn, 
sem vekja eftirtekt. Söngurinn er 
fullur ofsa og ákefðar en flýtur 
samt í fullkomnu jafnvægi við lag-
línurnar.

Þrúgandi þögnin
Af hverju ekkert meira hefur 
heyrst frá NMH síðan ITAOTS 
kom út er ráðgáta. Hvernig fylgir 

maður samt eftir slíku stórvirki? 
Spekingar hafa ýmist sakað Mang-
um um heigulshátt eða sagt það 
hafa verið rétt að hætta á toppnum. 
Hver hefði samt ekki viljað heyra 
meira frá NMH?

Þrátt fyrir að taka ekki nema 
rétt um fjörutíu mínútur í flutningi 
eru áhrif plötunnar ITAOTS ótví-
ræð. Eins og sjá má á næstu síðu 
finnast áhrifin á mörgum stöðum 
og listinn er langt frá því tæmandi. 
Til dæmis má nefna að grínistinn 

Fellur aldrei í gleymsku

ÁHRIFAMIKLIR Jeff Mangum (sá með engil í fanginu) og félagar hans í Neutral Milk 
Hotel fagna um þessar mundir tíu ára afmæli plötunnar In the Aeroplane Over the 
Sea sem er með betri plötu síðasta áratugar.

Hljómsveitirnar Amiina og Seabear ásamt 
Jóhanni Jóhannssyni og Ólafi Arnalds koma 
fram á Iceland Airwaves-tónleikum í menn-
ingarmiðstöðinni Bozar í belgísku borginni 
Brussel í kvöld. Tónleikarnir eru hluti af lista-
hátíðinni Iceland on the Edge sem er stærsta 
menningar- og kynningarhátíð Íslands á 
erlendri grundu á þessu ári. Hátíðin fer fram 
í Brussel og hefst formlega 26. febrúar.

Síðari tónleikarnir á vegum Iceland Airwa-
ves fara fram 8. mars á tónleikastaðnum 
Ancienne Belguique þar sem fram koma múm, 
Kira Kira, Skakkamanage og Parachutes.

Iceland on the Edge stendur yfir í fjóra 
mánuði, eða fram undir miðjan júní. Dagskrá 
hátíðarinnar er tvíþætt. Annars vegar er um 
að ræða metnaðarfulla íslenska menningar-
dagskrá sem hefur verið unnin í samstarfi 
við Bozar, stærstu menningar- og listamið-
stöð Belgíu, sem og eitt vinsælasta tónlistar-

hús Brussel á sviði popp- og rokktónlistar, 
Ancienne Belgique. Hins vegar verða haldnir 
ýmsir íslenskir viðburðir á sviði ferða-, ráð-
stefnu-, orku- og alþjóðamála.

Íslenskt í Belgíu

AMIINA Hljómsveitin 
Amiina spilar í Belgíu í 
kvöld ásamt Seabear, 
Jóhanni Jóhannssyni og 
Ólafi Arnalds.
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og stjórnmálarýnirinn Stephen Col-
bert er mikill aðdáandi. 

Áhrifin ótvíræð
Fáar plötur hafa verið nefndar eins 
oft og ITAOTS þegar tónlistar-
menn nútímans hafa verið spurðir 
um plötur sem hafa haft áhrif á 
sig. Hvernig Mangum söng af 
ástríðu, geðveiki, ruglingi, sárs-
auka og von heltók undirmeð vitund 
manna og dró fólk að sér. Platan 
hefur einmitt haldið sig í undir-

meðvitund tónlistarheimsins, 
geymd en langt frá því gleymd. Í 
raun markaði NMH sérstök spor 
innan grasrótarinnar sem spor-
göngumenn sveitarinnar hafa 
reynt að fylgja og gera í raun enn. 
Fyrir áhugasama um frekari lesn-
ingu um ITAOTS og NMH má 
benda á mjög ítarlega umfjöllun 
Pitchfork, grein með myndbönd-
um hjá Stereogum og áhugaverð 
eftirmæli inni á Audiogalaxy.com.

YFIRLÝSTIR AÐDÁENDUR
■ Arcade Fire
■ Beirut
■ Brand New
■ Bright Eyes
■ Caribou
■ Cursive
■ The Decemberists
■ of Montreal
■ Oh My! Oh No!
■ Rogue Wave
■ The Shins

Rokksveitin Munich frá Árósum í 
Danmörku heldur tónleika hér-
lendis á næstunni, meðal annars á 
Gauknum föstudaginn 22. febrúar. 
Munich var ein af spútnikhljóm-
sveitum síðasta árs á öldum ljós-
vakans hérlendis og sat hún á 
toppi X-Dómínóslistans í nokkrar 
vikur með laginu The Young Ones. 
Vinsældirnar komu meðlimum 
sveitarinnar þægilega á óvart og 
fór hún í nokkur viðtöl í heima-
landinu í framhaldinu.

Frumburður Munich, Those 
Who Dare, kemur út bráðlega en 
sveitin hefur nú þegar fengið 
jákvæða umfjöllun hjá helstu tón-
listarmiðlum Danaveldis, þ. á m. 
Gaffa, stærsta tónlistarblaði 
landsins. Miðaverð á tónleikana á 

Gauknum er 1.500 krónur og verð-
ur Jan Mayen önnur af upphitun-
arsveitunum. Nánari upplýsingar 
um Munich má finna á síðunni 
myspace.com/munichdk.

Munich til Íslands

MUNICH Hljómsveitin Munich er á 
leiðinni til Íslands.

ARCADE FIRE

BRIGHT EYES OF MONTREAL

Drangajökull

Grímsey

Hofsjökull

Húnaflói

BlöndulónÓvænt samband 
á Ströndum

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Flugmaður einn heldur því blákalt fram að hann hafi náð 
sambandi með GSM síma þar sem hann var staddur í 
Gjögri. Þykir mönnum það með ólíkindum, enda ekki vanir 
slíkum munaði á þessum slóðum. Er skýringanna helst að 
leita í því að maðurinn var með síma frá Vodafone.

– Sönn saga frá 1414.

Með tilkomu langdræga GSM kerfisins býður Vodafone 
nú stærsta GSM þjónustusvæðið á Íslandi. Skiptu yfir til 
Vodafone, án þess að skipta um símanúmer, með einu 
símtali í 1414 – strax í dag.

Stærsta GSM þjónustusvæðið
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> ILLT AUGA

Breska ofurfyrirsætan Agyness Deyn, 
sem er meðal eftirsóttustu fyrir-
sætna þar í landi þessa dagana, 
lætur ekki hvað sem er stoppa 
sig. Tískuvikan í London stend-
ur nú yfir, en svo illa vill til að 
Deyn er illa haldin af augnsýk-
ingu. Málið var hins vegar leyst 
í snatri með köflóttum sjó-
ræningjalepp hjá Henry Hol-
land, og fyrirsætan bar sólgler-
augu þegar hún tók á móti Elle 
Style-verðlaunum fyrr í vikunni.

Grímsey

Hofsjökull

Húnaflói

Blöndulón
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Hofsjökull

Stærsta GSM þjónustusvæðið

Stórtíðindi úr 
Skagafirðinum

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Ung kona staðhæfir að hún hafi náð GSM sambandi á 
bóndabýli foreldra sinna í Skagafirðinum. Það þykir 
ótrúlegt, enda hefur ekki náðst slíkt samband þar áður – 
svo lengi sem elstu menn muna. Eina tiltæka skýringin er 
sú að stúlkan hefur yfir að ráða farsíma frá Vodafone.

– Sönn saga frá 1414.

Með tilkomu langdræga GSM kerfisins býður Vodafone 
nú stærsta GSM þjónustusvæðið á Íslandi. Skiptu yfir 
til Vodafone, án þess að skipta um símanúmer, með einu 
símtali í 1414 – strax í dag.

Capacent birti nýlega 
áhorfstölur sem unnar eru 
samkvæmt nýrri tækni. 
Sjónvarpsáhorf er miklu 
meira en áður var talið.

„Já, ég er mjög ánægður að fólk 
hafi áhuga á að horfa á það sem við 
höfum upp á að bjóða,“ segir Þór-
hallur Gunnarsson dagskrárstjóri 
hjá Ríkisútvarpinu.

Nýjustu áhorfstölur, sem fundn-
ar voru út með sérstakri tækni, þar 
sem viðmiðunarhópur Capacent 
ber á sér tæki sem nemur útvarps-
bylgjur, voru í fyrsta skipti gerðar 
opinberar í gær. Þær sýna algera 
yfirburði Sjónvarpsins. Á topp 30 
lista yfir vinsælustu dagskrárliði 
eru 23 Sjónvarpsins. Stöð 2 nær að 
lauma sér inn í 12. sætið með 
Pressu (30,6%) og í 19. sæti með 
Sjálfstætt fólk (28,5%) Annars á 
Sjónvarpið sviðið.

Vikuna 28. janúar – 3. febrúar 
mælast Laugardagslögin með 63 
prósenta áhorf. Spaugstofan 57,3 
prósent og kvöldfréttir Sjónvarps 
46,6 prósent. Þórhallur segir það 
magnað að 63 prósent landmanna 
setjist fyrir framan sjónvarps-
tækið að kvöldi laugardags til að 
horfa á skemmtiþátt. Aðspurður 
segist hann ekki ætla að fagna 
þessum tölum með því að slá tappa 
úr kampavínsflösku þótt tilefni sé 
til. Það sé ekki hans stíll.

Áhorfstölur eru lygilega háar, 
miklu hærri en tölur sem sýndu sig 
í dagbókarkönnun. Svo virðist sem 
fólki hafi blöskrað eigið sjónvarps-

gláp þegar það færði inn neyslu 
sína og dregið úr. En tækin ljúga 
ekki.

„Já, gríðarlega háar tölur og með 
ólíkindum. Ótrúlega gaman að sjá 
þetta. Íslenskir þættir eru að mæl-
ast vel og greinilega eftirspurn 
eftir slíku efni,“ segir Þórhallur.

Í tölum sem taka svo til 4. til 10. 
febrúar eru Laugardagslögin enn á 
toppnum með 54 prósent. Gettu 
betur mælist með 53 prósent og þá 
Spaugstofan með 51,3 prósent. Sjá 
meðfylgjandi lista.

jakob@frettabladid.is

Algerir yfirburðir 
Ríkissjónvarpsins

ÁNÆGÐUR Þórhallur Gunnarsson dag-
skrárstjóri er ánægður með nýja áhorfs-
mælingu Gallups. Þar eru yfirburðir 
Ríkissjónvarpsins miklir.

Fóstbræðragengið úr samnefndum 
þáttum afhenti í gær Umhyggju 
ávísun upp á tæplega þrjár og 
hálfa milljón íslenskra króna. Er 
þetta ágóðinn sem kom af sölu 
fimm DVD-diska með öllum þátta-

röðum Fóstbræðra. Ragna K. 
Marinósdóttir, framkvæmdastjóri 
Umhyggju, veitti ávísuninni við-
töku en félagið vinnur að bættum 
hag sjúkra barna og fjölskyldna 
þeirra.  

Gjafmildir Fóstbræður

Hljómsveitin REM ætlar í tónleika-
ferð um Bandaríkin og Evrópu til 
að fylgja eftir nýjustu plötu sinni 

Accelerate. 
Hljómsveitirnar 
Modest Mouse 
og The National 
hita upp fyrir 
sveitina í 
tónleikaferðinni 
um Bandaríkin.

Evróputúrinn 
stendur yfir frá 

júlí til september og mun sveitin 
spila á nokkrum tónleikahátíðum á 
þessum tíma. Platan kemur í búðir 
31. mars hjá útgáfurisanum 
Warner Brothers. Hún verður 
fáanleg í hefðbundinni útgáfu og 
viðhafnarútgáfu. Hinni síðar-
nefndu fylgir 64 blaðsíðna 
bæklingur og DVD-mynddiskur 
með ýmiss konar góðgæti.

REM ferðast 
um heiminn

REM Hljómsveitin 
REM gefur út nýja 
plötu á næstunni.

Blúshátíðin Norðurljósablús verður 
haldin í þriðja sinn á Höfn í Hornafirði 
dagana 28. febrúar til 2. mars á vegum 
Hornfirska skemmtifélagsins. 

„Í ár ákváðum við að leggja áherslu á 
að gefa ungum tónlistarmönnum 

tækifæri og vera ekki með þessi 
þekktu íslensku nöfn sem við 

höfum verið með,“ segir 
Sigurður Már Halldórsson, 
einn af skipuleggjendunum.

Íslensku sveitirnar sem koma fram 
eru Grasætur frá Hafnarfirði, Johnny 
and the Rest frá Reykjavík, Blúsbrot 
frá Stöðvarfirði og Vax frá Egilsstöð-
um, ásamt hornfirsku sveitunum 
Mæðusveitin Sigurbjörn og Hulda Rós 
og Rökkurtríóið. Einnig munu bræðurn-
ir Ómar og Óskar Guðjónssynir frá 
Hornafirði spila ásamt hljómsveit sinni. 

Þrjár erlendar hljómsveitir koma 
fram á hátíðinni: Øernes Blues Band frá 
Danmörku og hinar sænsku Street 
Cowboys og Emil & the Ecstatics. Þeir 
síðastnefndu voru aðalgestir Norður-
ljósablúss 2006 og vöktu mikla lukku. 

„Við renndum algjörlega blint í sjóinn 
með fyrstu hátíðina en við fengum fullt 
af fólki og ákváðum strax að halda 
áfram,“ segir Sigurður Már. „Við 
lentum í hremmingum á hátíðinni í 
fyrra. Það gerði vitlaust veður og bæði 
komust gestir og listamenn ekki til 
okkar. Björgunarsveitin sótti Pálma 
Gunnarsson og hans menn og fylgdi 
þeim í gegn frá Akureyri,“ segir hann 
og vonast eftir betra veðri í þetta sinn. 
„Við bara tökum á því þegar þar að 
kemur, svoleiðis er blúsinn. Þetta er 
bara spuni.“ - fb

Ungir blúsarar fá tækifæri

JOHNNY AND THE REST Hljómsveitin Johnny 
and the Rest spilar blús á Höfn í Hornafirði.

GÁFU ÁGÓÐANN Fóstbræðragengið ákvað að gefa ágóðann af sölu fimm mynddiska 
til Umhyggju og nam ávísunin tæplega þremur og hálfri milljón íslenskra króna.

Vinsælustu sjónvarpsþættirnir
 1. Laugardagslögin (RÚV) 54,7%
 2. Gettu betur (RÚV) 53%
 3. Spaugstofan (RÚV) 51,3%
 4. The Librarian (RÚV) 48,6%
 5. The Break Up (RÚV) 44,8%
 6. Kvöldfréttir (RÚV) 37,5%
 7. Curious Tribe (RÚV) 37,1%
 8. Kastljós (RÚV) 36,8%
 9. Brothers & Sisters (RÚV) 33,7%
 10. Forbrydelsen (RÚV) 33,4%
 11. Sunnudagsþáttur Evu Maríu (RÚV) 31,7%
 12. Criminal Minds (RÚV) 31,2%
 13. Top Gear (Skjár einn) 30,8%
 14. Taggart (RÚV) 29,6%
 15. Gettu betur (e) (RÚV) 28,6%
 16. Shaun the Sheep (RÚV) 27,5%
 17. American Idol (Stöð 2) 27,2%
 18. Laugardagslögin - úrslit (RÚV) 
   25,9%
 19. CSI: New York (Skjár einn) 25,8%
 20. Fréttir Stöðvar 2 (Stöð 2) 24,7%
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Fyrsta einkasýning listmál-
arans Þrándar Þórarins-
sonar verður opnuð í húsi 
Ó. Jónssonar og Kaaber á 
laugardag. Þrándur hrökkl-
aðist á sínum tíma úr námi 
sínu í Listaháskóla Íslands 
og gerðist nemandi hjá hin-
um norska Odd Nerdrum.

„Það var ekki hljómgrunnur fyrir 
því sem ég var að gera og mér var 
sagt að ég gæti alveg eins gert 
þetta heima,“ segir Þrándur um 
hvarf sitt úr málaradeild Lista-
háskóla Íslands. „Þessi gömlu 
málverk voru ekki málið og alltaf 
þegar ég spurði út í þau var sagt 
að ég gæti lesið um þau í bókum.“

Í kjölfarið hitti Þrándur hinn 
umdeilda listamann Odd Nerdrum 
og lærði að mála heima hjá honum 
í gamla Borgarbókasafninu. 
„Hann leyfði fólki að koma og 
mála hjá sér. Kennslan var aðal-
lega fólgin í því að fylgjast með 
hvernig hann gerði þetta. Ég lærði 
heilmikið á þessu. Þessi tími með 
honum var algjör guðsgjöf.“

Á einkasýningunni sýnir 
Þrándur stór olíumálverk og 
sækir hann mörg viðfangsefni sín 
í íslenska sögu, þjóðsögurnar og 
Íslendingasögurnar undir áhrif-
um barokks og endurreisnar. Í 
verkum hans má finna þekkt stef 
úr íslenskri sögu, meðal annars 
Njálu og Egilssögu, auk þess sem 
Galdra-Lofti, Miklabæjar-Sól-
veigu og Jóni Arasyni bregður 
fyrir.

Þrándur segir að telja megi á 

fingrum annarrar handar þá lista-
menn sem máli í sama stíl og hann 
hérlendis. Flestir listamenn efni 
til gjörninga eða búi til annars 
konar list sem telst nútímalegri. 
„Þetta er búið að vera algjört tabú 
í listaheiminum. Fyrir þrjátíu 
árum var þetta algjörlega bannað 
en núna er þetta aðeins að aukast. 
Síðan er þetta líka gríðarlega 
mikil vinna og þarf margra ára 
nám til að ná tökum á þessu. Þetta 
er kannski ekki auðveldasta leiðin 
til að nálgast hlutina. Þessum stíl 
hefur aldrei verið hampað og mál-
arar hafa átt erfitt uppdráttar 
með að koma sér á framfæri og fá 
að halda sýningar,“ segir hann.

Sýning Þrándar stendur yfir frá 
16. febrúar til 1. mars.

freyr@frettabladid.is

Tíminn með Odd 
Nerdrum guðsgjöf

ÞRÁNDUR ÞÓRARINSSON Þrándur við 
sjálfsmynd sem hann málaði af sér í 
hlutverki bresks lávarðar.

Náman námsmannaþjónusta Landsbankans

410 4000  |  landsbanki.is

Árlega veitir Landsbankinn viðskiptavinum Námunnar 

veglega námsstyrki. Nú er komið að því að velja hæfustu 

umsækjendur til Námsstyrkja Landsbankans í 19. sinn.

Umsóknarfrestur er til 3. mars 2008. Allar nánari upplýsingar 

og skráningarblöð er að finna á landsbanki.is

Styrkirnir skiptast þannig

3 styrkir til framhaldsskóla- og iðnnáms, 150.000 kr. hver

3 styrkir til háskólanáms (BA/BS/BEd), 300.000 kr. hver

4 styrkir til framhaldsnáms á háskólastigi, 350.000 kr. hver

3 styrkir til listnáms, 350.000 kr. hver

Mig langar til að …
… nota tímann núna eftir hátíðarnar 

til að koma mér í form eftir barns-

burð. Ég er svolítil dellukona og hef 

gaman af að taka á hlutunum. Ég 

byrja líka í nýrri vinnu og hlakka 

mikið til að fást við ný verkefni.

Eva Ýr Gunnlaugsdóttir, hjúkrunarfræðingur

Kellogg's Special K 
kemur mér á sporið
Það er svo frábært þegar sólin hækkar á ný eftir hátíðarnar að hlaða 

batteríin og finna kraftinn streyma um æðarnar. Fara á fullt í ræktina 

og rifja upp allt sem ég auðvitað veit um næringu og hollustu. 

Kellogg's Special K er eitt af því sem kemur mér auðveldlega á 

sporið á ný, bragðgóður en fitusnauður morgunmatur, fullur af 

vítamínum og steinefnum. Svo er líka frábært að eiga 

ljúffenga stöng af Special K við höndina, ef mann 

langar í eitthvað sætara, bara 90 hitaeiningar.
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FFÓLK MEÐ ÓTRÚLEGA KRAFTAÓLK MEÐ ÓTRÚLEGA KRAFTA
SEM GETA BREYTT ÖLLUSEM GETA BREYTT ÖLLU
KALLAST STÖKKVARAR!KALLAST STÖKKVARAR!

FÓLK MEÐ ÓTRÚLEGA KRAFTA
SEM GETA BREYTT ÖLLU
KALLAST STÖKKVARAR!

NÝTT Í BÍÓ!NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

12

14
14
7

16

12
14
7

JUMPER kl. 5.50 - 8 - 10
RAMBO kl. 10
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 5.50 ÍSLENSKT TAL

BRÚÐGUMINN     kl. 8

12
16

7

12
16

14
16

JUMPER     kl.6 - 8 - 10
BEFORE THE DEVIL KNOWS kl.5.30 - 8 - 10.20
MEET THE SPARTANS      kl.6 - 8 -10
WALK HARD      kl.6 - 8
THE ALIEN VS PREDATOR      kl. 10.10

JUMPER kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
JUMPERLÚXUS kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
MEET THE SPARTANS kl. 4 - 6 - 8 -10
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 3.30 - 5.40 ÍSLENSKT TAL 

CLOVERFIELD kl. 8 - 10
BRÚÐGUMINN kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10

INTO THE WILD kl. 6 - 9 
RAMBO kl. 8 - 10
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM         kl. 5.30 ÍSLENSKT TAL

ATONEMENT kl. 5.30 - 8 - 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 5.50 - 8 - 10.10

5%

5%

5%

 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN
MEÐ KREDITKORTI TENGDU AUKAKRÓNUM!

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

EITTHVAÐ SKELFILEGT 
ER Á SVEIMI!

FRÁBÆR SPENNUMYND FRÁ LEIKSTJÓRA 
“BOURNE IDENTITY OG

”MR. & MRS SMITH”

SANNIR SPARTVERJAR

FRIÐÞÆING

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 8 - 10:30 VIP
MR. MAGORIUMS WO... kl. 4 - 6 L

P.S. I LOVE YOU kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

SWEENEY TODD kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

UNTRACEABLE kl. 8 - 10:30 16

UNTRACEABLE kl. 5:30 VIP
CHARLIE WILSON´S WAR kl. 10:30 12

DEATH AT A FUNERAL kl. 4 - 6 - 8 7

THE GAME PLAN kl. 3:30 L

TÖFRAPRINSESSAN M/- ÍSL TAL kl. 3:30 L

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 3:30 L

JUMPER kl. 4 - 6 - 8 - 10 12

MR. MAGORIUMS WON... kl. 4 - 6 - 8 L

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl.10 16

P.S. I LOVE YOU kl. 5:30 - 10:30 L

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 3:30 L

MR. MAGORIUMS WO... kl. 5:50 - 8 L

UNTRACEABLE kl. 10:10 16

THE GAME PLAN kl. 5:50 L

BRÚÐGUMINN kl. 8 7

CLOVERFIELD kl. 10:10 14

JUMPER kl. 8 - 10 12

MEET THE SPARTANS kl. 6 7

ÁSTRÍKUR Á ... M/ÍSL TALI kl. 5:30 L

DEATH AT A FUNERAL kl. 8 12

SWEENEY TODD kl. 10 16

MR. MAGORIUMS WO... kl. 6 - 8 L

UNTRACEBLE kl.  10 16 

MEET THE SPARTANS kl.  6 7

P.S. I LOVE YOU kl.  8 L

NO COUNTRY FOR OLD kl.  10:30 16

Ó S K A R S ® T I L N E F N I N G A R
MEÐAL ANNARS

B E S T A  M Y N D I N

H.J. MBL

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
JUMPER kl. 6, 8 og 10 12
LOVEWRECKED kl. 4, 6, 8 og 10 L
RAMBO kl. 6.15, 8 og 10-P 16
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 4 L
ALVIN OG ÍKORNARNIR kl. 4 L

2
- 24. Stundir

Lög af fyrstu plötu Morðingjanna, Í 
götunni minni, hafa verið tekin úr sölu sem 
hringitónar á heimasíðu Símans eftir kvört-
un frá Kimi records sem gefur út næstu 
plötu hljómsveitarinnar.  

Njáll Þórðarson hjá Símanum segir að hringitónarn-
ir hafi verið settir inn vegna samnings Símans við 12 
Tóna. Morðingjarnir, sem gáfu út plötuna sjálfir, 
voru með dreifingarsamning við 12 Tóna en slíkur 
samningur gefur útgáfufyrirtækjum ekki heimild til 
að selja tónlist hljómsveita sem hringitóna. Morð-
ingjarnir segjast hafa orðið mjög hissa þegar þeir 
sáu lögin sín á síðunni. „Við gáfum ekki leyfi fyrir 
þessu, það er alveg á hreinu,“ segir Helgi Pétur 
Hannesson, meðlimur sveitarinnar.

Lárus Jóhannesson, annar eigandi 12 Tóna, segir 
aftur á móti að hringitónar Morðingjanna séu ekki 
frá þeim komnir. „Þetta er ekki rétt. Einu hringitón-
arnir sem við höfum sett þarna inn eru okkar eigin 
útgáfur og þau gögn sem ég hef undir höndunum 
styðja það.“

Starfsmaður Símans segir að nokkuð hafi gætt á 
ruglingi hjá hljómsveitum vegna hringitóna sem 
hafi birst á heimasíðu fyrirtækisins án þeirra 
vitneskju. „Hljómsveitir hafa hringt í okkur og verið 

ósáttar til að byrja með. Við þurftum að svara 
fjórum símtölum í kringum jólaútgáfuna,“ segir 
Njáll, sem tekur engu að síður öllum slíkum 
símtölum fagnandi. „Við viljum að listamennirnir 
hugsi um sinn rétt því þetta er lifibrauð þeirra. Við 
höfum ekkert að fela.“   freyr@frettabladid.is

Hringitónar móðga Morðingja

Bróðir Amy Winehouse, Alex, segir 
söngkonuna vera alsæla að vera 
lausa úr viðjum eiturlyfjavandans 
sem hún hefur glímt við síðustu ár. 
„Hún sagði mér að hún saknaði 
krakksins ekki, og að hún væri glöð 
að vera laus við það. Sem var mjög 
gott að heyra,“ segir Alex, sem 
kveðst sannfærður um að Amy hafi 
nú sagt þessum tíma í lífi sínu lokið. 
Söngkonan hefur verið í meðferð 
síðustu daga, en tók sér þó frí til að 
taka þátt í Grammy-verðlauna-
hátíðinni í síðustu viku. Þá söng hún 
fyrir hátíðargesti í gegnum gervi-
hnött. 

„Afeitrunin var henni erfið, en 
hún komst í gegnum þetta,“ segir 

Alex um yngri systur sína, og bætir 
því við að Grammy-verðlauna-
kvöldið hafa verið langþráð hjá 
öðrum fjölskyldumeðlimum. „Hún 
var jafn glaðleg og lífleg og hún 
var áður en þessir djöflar náðu taki 
á henni. Þetta var tvímælalaust 
besta kvöld sem fjölskyldan hefur 
upplifað í langan, langan tíma,“ 
segir Alex. „Í fyrsta skipti síðan ég 
veit ekki hvenær voru foreldrar 
mínir virkilega hamingjusamir, og 
Amy líka,“ bætir hann við. 

Ánægður með árangur Amy

GLÖÐ OG LÍFLEG Eldri bróðir Amy 
segir hana hafa verið eins og á árum 

áður á Grammy-verðlaunakvöldinu 
um síðustu helgi.
 NORDICPHOTOS/GETTY

MORÐINGJARNIR Lög af fyrstu plötu Morðingjanna hafa verið 
fjarlægð af heimasíðu Símans. 

Drangajökull

Grímsey

Hofsjökull

Húnaflói
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Gríptu augnablikið og lifðu núna

Nokkrum ferðamönnum var brugðið þegar þeir náðu 
óvænt GSM sambandi þar sem þeir voru staddir skammt 
aasuður af Hofsjökli, en þar hefur ekki náðst slíkt samband 
frá landnámi. Eina tiltæka skýringin er sú að hópurinn hafði 
meðferðis farsíma frá Vodafone.

– Sönn saga frá 1414.

Með tilkomu langdræga GSM kerfisins býður Vodafone 
nú stærsta GSM þjónustusvæðið á Íslandi. Skiptu yfir til 
Vodafone, án þess að skipta um símanúmer, með einu 
símtali í 1414 – strax í dag.

Stærsta GSM þjónustusvæðið
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Nýir nágrannar Kate Moss eru 
hæstánægðir með að hafa fengið 
ofurfyrirsætuna í hverfið. Nærvera 
allra papparassanna sem fylgjast 
með hverju einasta skrefi 
fyrirsætunnar hefur orðið 
til þess að glæpatíðni í 
hverfinu hefur hríðfallið. 
Nágrannarnir eru því 
töluvert sáttari við 
Moss nú en í síðasta 
mánuði, þegar lög-
reglu bárust margar 
kvartanir yfir háværu 
partíi á heimili 
hennar.

Al Pacino fer væntanlega með 
hlutverk illmennisins í næstu 
Bond-mynd, Quantum of Solace. 
Hlutverkið verður lítið en gríðarlega 
mikilvægt, og vonast framleiðendur 

til þess að hann verði 
besta Bond-illmenn-
ið hingað til. Pacino 
myndi þannig fylgja 
í fótspor leikara á 

borð við Christop-
her Walken, 

Christopher 
Lee og Robert 
Carlyle, sem 
hafa allir leikið 
erkifjendur 
Bond.

Á sjúkrahúsinu þar sem börn 
Jennifer Lopez og Marc Anthony 
koma í heiminn hafa verið æfð við-
brögð við mögulegum mannránstil-
raunum. „Sjúkrahúsið verður með 
mikinn viðbúnað þegar Jennifer 
kemur til að fæða. Starfsfólk hefur 
æft viðbrögð, ef vera skyldi að það 
þyrfti að láta reyna 
á þau.“ Starfs-
maður sjúkra-
hússins staðfesti 
að slík æfing 
hefði farið 
fram, en 
sagði tíma-
setninguna 
tilviljun 
eina. 

Kylie Minogue hefur beðið 
hátískuhönnuðinn Jean Paul 
Gaultier um að hanna klæðnað 
fyrir komandi tónleikaferðalag 
hennar. Minogue leggur upp í 
tónleikaferðina KylieX2008 í byrjun 
maí, og vill klæðast fágaðri fötum 
en oft áður, þar sem fertugsafmæli 

hennar nálgast nú 
óðfluga. Gaultier 

sá einnig um 
eftirminnilega 
búninga 
á Blonde 

Ambition-tón-
leikaferðlagi 
Madonnu árið 
1990.

FRÉTTIR AF FÓLKI

Íslenska leikstjóranum Sólveigu 
Anspach hefur verið falið að leik-
stýra stórri franskri sjónvarps-
mynd um femínistann og anarkist-
ann Louise Michel fyrir France 
2-sjónvarpsstöðina. Undirbúning-
ur er nú á lokastigi en Silvie Test-
ud fer með aðalhlutverkið í mynd-
inni. Testud hefur hlotið mikið lof 
fyrir leik sinn í kvikmyndinni La 
Vie en rose sem fjallar um ævi 
Édith Piaf en hún er tilnefnd til 
þrennra Óskarsverðlauna.

Louise Michel var í aðalhlut-
verki í Parísarkommúnunni sem 
tók völdin í höfuðborginni í tvo 
mánuði árið 1871 þegar stjórnar-
kreppa ríkti vegna umsáturs 
Prússa. Eftir að þeirri hallarbylt-
ingu hafði verið hrundið voru 
flestir meðlimir kommúnunnar 
teknir af lífi nema Michel sem var 
send í útlegð. Hún settist að á 
frönsku nýlendunni Nýju-Kale-
dóníu og kynnti sér lífshætti 
eyjarskeggja en sneri aftur heim 
1879, þá orðin þjóðhetja. 

Sólveig hefur nýlokið við gerð 
íslensku kvikmyndarinnar Skrapp 
út sem skartar skáldkonunni 
Diddu í aðalhlutverki en fjöldi 
þekktra andlita kemur fyrir í 

myndinni, meðal annars Ingvar E. 
Sigurðsson, Ólafía Hrönn, Jörund-
ur Ragnarsson og Krummi úr 
Mínus.  
 - fgg

Sólveig leikstýrir 
franskri Óskarsstjörnu

LEIKSTÝRIR Í FRAKKLANDI Sólveig Ans-
pach mun leikstýra kvikmynd um anark-
istann og femínistann Louise Michel.
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Sunna María Einarsdóttir, 19 ára leikmaður Fylkis, var heldur 
betur í sviðsljósinu í undanúrslitaleik liðs síns gegn Val í 
undanúrslitum Eimskipsbikars kvenna í handbolta í Vodafone-
höllinni að Hlíðarenda í fyrrakvöld. Nýliðar Fylkis gerðu sér þá 
lítið fyrir og lögðu Val 21-22 og Sunna María skoraði sjö 
mörk, þar á meðal sigurmarkið þegar um ein mínúta 
var til leiksloka. Flestir höfðu búist við sigri Vals, sem er 
í harðri toppbaráttu í N1-deildinni og hafði lagt Fylki 
að velli tvisvar sinnum í vetur, en Sunna María kvað 
Fylkisstelpurnar hafa farið í leikinn með góðri trú.

„Það er ekkert annað hægt ef þú ætlar að vinna 
svona leik, þá verður þú að hafa trú á því sem þú 
ert að gera og hafa trú á eigin getu. Við lögðum 
þetta bara þannig upp að við hefðum allt að 
vinna og Valur hefði öllu að tapa og við 
spiluðum bara okkar leik,“ sagði Sunna 
María, sem er ánægð með að Fylkir sé 
kominn í úrslitaleik bikarsins í fyrsta 

skipti í sögu meistaraflokks félagsins. 

„Það er náttúrlega bara frábært afrek og við hlökkum til að 
spila leikinn en ég vissi reyndar ekki einu sinni af því að Fylkir 
hefði aldrei verið þar áður, þannig að ég var ekkert að spá í það 

fyrir leikinn gegn Val,“ sagði Sunna María, sem kvað Fylkis-
stelpurnar hafa leikið lengi saman þrátt fyrir að ef til vill 
væri ekki mikil handboltahefð í Árbænum. 

„Fylkisliðið er mjög ungt og fæstir leikmenn liðsins eru 
komnir á meistaraflokksaldur en það er samt ákveðinn 
kjarni í liðinu sem hefur leikið saman í gegnum alla 
yngri flokkanna og þekkist vel,“ sagði Sunna María, sem 
telur Fylkisliðið bara eiga eftir að verða betra. 

„Það höfðu nú fæstir einhverja trú á þessu Fylkisliði 
fyrr í vetur og ég held að okkur hafi verið spáð neðsta 
sæti í N1-deildinni af mörgum. Við erum kannski búnar 

að vinna þá leiki sem við áttum að vinna í vetur og 
nú eftir sigurinn á Val vitum við hvað við getum og 

fáum vonandi sjálfstraustið til að fara að gera vel 
í deildinni líka,“ sagði Sunna María að 

lokum.  

SUNNA MARÍA EINARSDÓTTIR, FYLKI: ÁTTI STÓRAN ÞÁTT Í FRÆKNUM SIGRI NÝLIÐA FYLKIS GEGN VAL Í FYRRAKVÖLD

Fáum vonandi sjálfstraust til að gera vel 

22.. ssttiigg þþjjáállffaarraammeennnnttuunnaarr ÍÍSSÍÍ!!

Kennsla á 2. stigi hefst 26. feb. nk.  Kennt 
verður einu sinni í viku, þriðjud. í Rvk og miðvikud. á 
Akureyri, 5 kennslustundir í senn frá kl. 17.00-21.00.  
Nánari uppl. í síma 460-1467 og á vidar@isi.is 
         

Sjá einnig á wwwwww..iissii..iiss

KÖRFUBOLTI Helena Sverrisdóttir 
og félagar hennar í TCU-háskólan-
um í Bandaríkjunum eru komnar 
á mikið skrið og unnu í fyrrakvöld 
sinn fimmta leik í röð. 

TCU hefur þar með unnið 8 af 
10 leikjum sínum innan MCW-
deildarinnar og eru að komast í 
góða stöðu fyrir komandi úrslita-
keppni. Helena var með 9 stig, 12 
fráköst og 4 stoðsendingar í síð-
asta sigurleiknum, sem kom gegn 
Wyoming.

Frammistaða Helenu hefur ekki 
farið framhjá mönnum innan 
háskólaboltans og hún var nú 
síðast kosin besti leikmaður deild-
arinnar í síðustu viku þegar hún 
var með 14,5 stig og 8,5 fráköst að 
meðaltali á aðeins 24 mínútum í 
tveimur sigurleikjum liðsins, auk 

þess að hitta úr 55 prósentum 
skota sinna og senda 7 stoðsend-
ingar gegn aðeins einum töpuðum 
bolta. 

Helena er aðeins annar nýliðinn 
á tímabilinu sem fær þessa útnefn-
ingu en hún er hins vegar eini leik-
maðurinn á sínu fyrsta ári sem er 
meðal efstu manna í stigum, frá-
köstum og stoðsendingum. Þegar 
val hennar var kynnt fylgdi sög-
unni að Helena væri 24. í stigum, 
áttunda í fráköstum og fimmta í 
stoðsendingum í MWC-deildinni. 
 - óój

Helena Sverrisdóttir var valin besti leikmaður vikunnar í MWC-deildinni: 

Slær öllum nýliðunum við

KANN ÞETTA Helena Sverris-
dóttir finnur sig vel undir stjórn 

Jeff Mittie hjá TCU. 
FRÉTTABLAÐIÐ/KEITH ROBINSON

HANDBOLTI Það kemur væntanlega 
í ljós í dag hvort HSÍ muni fara í 
formlegar viðræður við Geir 
Sveinsson um að taka að sér starf 
þjálfara karlalandsliðsins. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins settu forráðamenn HSÍ 
sig í samband við Geir á miðviku-
dag og funduðu síðan með honum í 
gær. HSÍ bauð honum á fundinum 
að taka við landsliðinu. Geir ku 
hafa sagt HSÍ-mönnum að hann 
myndi svara fljótt hvort hann gæti 
farið í viðræður af fullum krafti. 
Samkvæmt heimildum blaðsins 
mun Geir væntanlega svara HSÍ 
strax í dag með framhaldið.

Geir vildi lítið tjá sig um málið 
þegar þegar Fréttablaðið hafði 
samband við hann í gær og sagðist 
liggja undir feldi. Aron staðfesti 
aftur á móti að hafa ekkert heyrt 

frá HSÍ. Leit HSÍ að arftaka 
Alfreðs Gíslasonar er búin að vera 
löng og erfið. Rúmar þrjár vikur 
eru síðan Alfreð gaf það formlega 
út að hann væri hættur en hann 
tjáði HSÍ þá fyrirætlun sína að 
minnsta kosti tveim vikum fyrr.  

Sambandið hefur því haft heilar 
fimm vikur til þess að vinna í þess-
um málum en það hefur enn ekki 
skilað neinum árangri.

Fyrsti kostur var sænski þjálf-
arinn Magnus Andersson sem 
þjálfar danska liðið FCK. Hann 
gat ekki tekið að sér starfið sökum 
skuldbindinga við FCK sem hann 
er samningsbundinn til 2011. Árið 
í ár er sérstaklega erfitt fyrir 
landsliðsþjálfara sem einnig þjálfa 
félagslið því Ólympíuleikarnir 
koma beint ofan í undirbúning 
félaganna. Eftir að Andersson 

hafði sagt nei sneri HSÍ sér að 
Degi. Þær viðræður gengu mjög 
vel og samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins voru HSÍ-menn 
klárir á því að Dagur myndi taka 
við starfinu. Það kom þeim algjör-
lega í opna skjöldu að Dagur skyldi 
segja nei og var í raun eins og 
blaut tuska í andlit þeirra.

Miðvikudagurinn var þeim því 
erfiður. Þá stóðu eftir þeir Geir og 
Aron sem helst höfðu verið nefnd-
ir í starfið og HSÍ ákvað að spjalla 
við Geir næst. 

Verði svar hans neikvætt verð-
ur staða HSÍ enn erfiðari og spurn-
ing hvort sambandið þurfi að 
athuga með þá erlendu þjálfara 
sem hringdu hingað til lands á 
dögunum og lýstu yfir áhuga 
sínum á að taka við liðinu. 

 henry@frettabladid.is

Geir svarar HSÍ í dag
Leitin endalausa að landsliðsþjálfara í handknattleik heldur áfram en rúmar 
þrjár vikur eru síðan Alfreð Gíslason tilkynnti að hann væri hættur þjálfun 
liðsins. HSÍ fundaði með Geir Sveinssyni í gær og bíður svars frá honum.

GEIR SVEINSSON Fékk loksins viðtal hjá HSÍ í gær og mun væntanlega gefa svar í dag um hvort möguleiki sé á því að hann taki 
við liðinu. Hann sést hér stýra leik með Val á sínum tíma. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

> Duisburg vill fá Þóru

Knattspyrnumarkvörðurinn Þóra B. Helgadóttir er heldur 
betur eftirsótt þessa dagana en þýska félagið Duisburg, 
sem er eitt sterkasta félag heims, sækir það fast að fá 
hana til sín. Að því er fram kemur á Vísi vill félagið fá 
hana strax en er til í að bíða eftir að 
tímabili ljúki, þurfi þess. Þóra spilar 
þessa dagana með belgíska liðinu 
Anderlecht og á reyndar í samn-
ingaviðræðum við félagið. Málið er 
því snúið fyrir hana. Margrét Lára 
Viðarsdóttir lék með Duisburg til 
skamms tíma en kom svo aftur 
heim.

FÓTBOLTI Meiðslavandræði Ron-
aldo hjá AC Milan virðast engan 
enda ætla að taka en framherj-
inn snjalli var borinn meiddur af 
velli í leik gegn Livorno í Serie 
A-deildinni í fyrrakvöld aðeins 
þremur mínútum eftir að hafa 
verið skipt inn á í síðari hálfleik. 

Ronaldo, sem er 31 árs, sleit 
liðband í vinstra hné og mun í 
það minnsta ekki leika meira 
með AC Milan á þessari leiktíð 
og jafnvel er óttast að knatt-
spyrnuferill þessa mikla snill-
ings gæti verið á enda. Ronaldo 
átti við sömu meiðsli að etja í lok 
árs árið 1999 þegar hann var 
leikmaður Inter en þá var það 
hægra hnéð sem var að angra 
hann. Í endurkomuleik hans í 
apríl árið 2000 meiddist hann svo 
aftur eftir aðeins sjö mínútna 
leik og var frá í tuttugu mánuði 
eftir það. 

Carlo Ancelotti, knattspyrnu-
stjóri AC Milan, var afar svekkt-
ur fyrir hönd Ronaldo. 

„Ég vil ekki segja að ferill hans 
sé á enda, en aðeins tíminn mun 

leiða í ljós hvernig þetta fer og 
það eina sem við getum gert er 
að styðja hann í gegnum þetta,“ 
sagði Ancelotti í viðtali í leikslok 
í fyrrakvöld. Silvio Berlusconi, 
forseti AC Milan, var bjartsýnni 
á að Ronaldo myndi ná sér á ný.

„Ég er sannfærður um að Ron-
aldo eigi eftir að snúa aftur og ná 
fyrri styrk,“ sagði Berlusconi í 
viðtali við Rai-sjónvarpsstöðina.

Ronaldo hélt í gær til Parísar 
þar sem hann mun gangast undir 
aðgerð á hnénu.   - óþ    

Ronaldo varð aftur fyrir alvarlegum meiðslum:

Ferill Ronaldo á enda?

SÁRKVALINN Hinn ólánsami Ron-
aldo grét af kvölum eftir að hafa 
meiðst illa á ný. NORDIC PHOTOS/AFP
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Vantar þig 
aukapening?
Pósthúsið leitar að duglegu og morgunhressu fólki 
til að bera út blöð milli  6 og 7 á morgnana. Um er 
að ræða holla og hressandi útiveru, annars vegar á 
virkum dögum og hins vegar um helgar.

Njóttu þess að taka daginn snemma, hreyfðu þig og 
fáðu borgað fyrir það.

Allar nánari upplýsingar veitir dreifingardeild 
Pósthússins í síma 585 8330. Einnig er hægt að 
sækja um á www.posthusid.is

– ódýrari valkostur

Pósthúsið ehf |  Suðurhrauni 1 |  210 Garðabæ |  Sími: 585 8300 |   posthusid.is

Pósthúsið er ungt og öflugt 
dreifingarfyrirtæki á sviði 
blaða- og vörudreifingar. 
Hjá Pósthúsinu starfa um 
sjöhundruð manns að 
uppbyggingu á fjölbreyttum 
og skemmtilegum vettvangi.

KÖRFUBOLTI Einn af úrslitaleikjum 
um deildarmeistaratitilinn í Ice-
land Express-deild karla fer fram 
í DHL-höllinni í kvöld þegar 
Íslandsmeistarar KR-inga taka á 
móti toppliði Keflavíkur. KR-
ingar eiga harma að hefna frá því 
í fyrri leiknum sem Keflavík vann 
með 22 stiga mun, 107-85. 

Það tap þýðir jafnframt að KR-
ingar þyrftu að vinna leikinn með 
23 stigum til þess að taka topp-
sætið af Keflavík í kvöld. Kefla-
vík er með tveggja stiga forskot 
fyrir leikinn og með sigri fer liðið 
langt með að tryggja sér deildar-
meistaratitilinn því liðið væri þá í 
raun komið með sex stiga forskot, 
með fjórum 
stigum 
meira en 
KR og 
betri 
árangur 
í inn-
byrðis-
viðureign-
um liðanna. 

„Þetta verður 
frábær leikur, 
bæði lið eru gríðar-
lega vel mönnuð og eru 
kannski búin að vera jafn-
sterkustu liðin yfir veturinn. Ég 
held að ef Keflavík tekur þennan 
leik þá verður liðið nokkurn veg-
inn komið með deildarmeistara-
titilinn,“ segir Teitur Örlygsson, 
þjálfari Njarðvíkur, sem er búinn 
að spila við bæði lið að undan-
förnu. 

„Þetta eru ólík lið. Keflavík er 
meira léttleikandi lið, er með 
frábæran leikstjórnanda í Bobby 
Walker og stendur svolítið og fell-
ur með honum en hann er alveg 
magnaður leikmaður. KR er með 
fleiri sterka pósta og ætti að öllu 
óbreyttu að vinna einvígið inni í 
teig. Annars er Siggi Þorsteins 
búinn að vera að spila frábærlega 
undanfarið og taka hellings fram-
förum. 

Það er mikið rætt um útlending-
ana í liðinu en Teitur segir íslensku 
strákana vera líka í stórum hlut-
verkum. 

„Maggi og Jonni verða í stórum 
hlutverkum hjá Keflavík í þess-
um leik. Jonni hefur átti marga 
frábæra leiki og það er nokkuð 

ljóst að ef hann spilar vel þá vinn-
ur Keflavík. Maggi hefur kannski 
aðeins gefið eftir en það vita allir 
hvernig hann er. Þó að Maggi sé 
ekki að skora 20 stig í leik þá setur 
hann alltaf mark sitt á leikinn,“ 
segir Teitur og bætir við. 

„KR-megin er 
Helgi ofar-

lega í hugan-
um á mér. 
Hann átti 
magnaðan 
leik í seinni 

hálf-

leik 
á 

móti 
okkur um 
daginn. 
Hann var 
frábær 
báðum megin 
á vellinum, 
gerði frábæra 
hluti á móti 
Brenton og skor-
aði hinum megin. 
KR-ingar eru síðan 
með fleiri topp-
menn eins og Pálma 
sem er búinn að 
skjóta boltanum vel 
undanfarið og Brynjar 
sem er frábær skotmað-
ur,“ segir Teitur, sem á erf-
itt með að spá fyrir um 
úrslit. 

„Ég held að það verði frá-
bær einvígi alls staðar. Það 
er ekkert ólíklegt að þessi 
leikur ráðist bara í blálok-
in,“ segir Teitur. 

Jón Arnar Ingvarsson, 
þjálfari ÍR-inga, hefur meiri 

trú á Keflvíkingum í leiknum og 
aðalrökin fyrir því finnur hann í 
varnarleiknum. 
„Keflavík hefur 
verið að spila 
hraðan leik en KR 
hefur frekar vilj-
að hægja á þessu 
upp á síðkastið. 
Þegar við 
spil-

uðum við Keflavík spilaði Kefla-
vík mjög góða vörn allan tímann 
en mér hefur fundist KR-ingar 
verið gloppóttir í varnarleiknum 
síðustu mánuðina. Þegar þeir 
unnu meistaratitilinn í fyrra voru 
þeir að spila gríðarlega þétta og 
góða vörn. Heimavöllur KR er 
mjög sterkur en ég væri ekki 
hissa ef Keflavíkingar myndu 

stela þessum leik því ég held 
að vörnin þeirra geti gert 

útslagið,“ segir Jón 
Arnar sem eins og Teit-

ur segir liðin vera 
ólík. 

„Þetta eru í 
rauninn svolít-

ið ólík lið því 
Keflvíkingar 
einblína 
nokkuð á 

bakverðina 
fyrir utan, útlendingana tvo 

og svo Magga. Bæði Sigurður 
og Ástralinn eru góðir en þeir 

eru ekki í aðalhlutverki í lið-
inu. Hjá KR leita þeir mikið til 
Joshua Helm og svo nú Sola 
eftir að hann kom. Þeirra leik-
ur snýst því meira um stóru 
mennina,“ segir Jón Arnar en 
hann telur að frammistaða 
Bandaríkjamannanna koma 
til með að ráða úrslitum. 

„Kanarnir tveir verða 
lykilmenn í þessum leik. Þetta 
verður spurning um hvort 
Helm nær að eiga mjög góðan 
leik eða hvort Walker spili vel. 
Maður sér alveg fyrir sér að 
KR gæti lent í vandræðum 

með Walker en á móti eru 
bæði Susnjara og Sig-

urður svolitlir villu-
karlar. Ef þeir lenda 
í villuvandræðum 
gæti Helm fengið 

að njóta sín en ef 
þeir ná að halda 

honum niðri þá ætti 
Keflavík að taka þetta,“ 
segir Jón Arnar. 
Leikurinn í kvöld hefst 

klukkan 19.15 og það má 
búast við að menn geti 
fengið þar forsmekkinn af 
því sem koma skal í úrslita-

keppninni sem hefst eftir 
rúman mánuð.

 ooj@frettabladid.is

Frábær einvígi úti um allan völl
KR tekur á móti Keflavík í kvöld í uppgjöri tveggja efstu liðanna í Iceland Express-deild karla. Fréttablaðið 
fékk þá Teit Örlygsson, þjálfara Njarðvíkur og Jón Arnar Ingvarsson, þjálfara ÍR, til þess að spá í leikinn.

LYKIL-
MENN 
LIÐANNA 
Miðherji 
KR-liðsins 
Joshua Helm 
og leikstjórn-
andi Keflavíkur 
Bobby Walker. 
VÍKURFRÉTTIR/JÓN 

BJÖRN

KÖRFUBOLTI Stjörnumenn unnu átta stiga sigur á 
Njarðvík, 87-79, í Iceland Express-deild karla í Garða-
bæ í gær og endurtóku þar með leikinn frá því í fyrri 
leik liðanna þegar liðið vann 78-81 sigur. Líkt og þá 
voru þeir að frumsýna nýjan bandarískan leikmann 
og það er óhætt að segja að Jarret Stephens lofi góðu 
en hann var með 20 stig og 12 fráköst í gær en þurfti 
að sitja síðustu þrjár mínútur leiksins eftir að hafa 
fengið sína fimmtu villu.

„Ég veit að það hefur gengið illa hjá Stjörnuliðinu 
upp á síðkastið og ég er ánægður með að geta komið 
og hjálpað til. Við erum að reyna að komast upp á 
næsta stig, tryggja okkur sæti í úrslitakeppninni og 
sjá til hvað við getum gert í framhaldi af því,“ sagði 
Stephens sem var nokkuð sáttur við sinn fyrsta leik. 

„Ég enn þá svolítið ryðgaður enda er ég ekki búinn 
að spila körfubolta í nokkurn tíma en mér fannst ég 
leika ágætlega og það sem stóð upp úr var að liðið var 
að spila vel,“ sagði Stephens og bætti við: „Þetta lítur 
vel út, ég fell vel inn í liðið og þó að ég hafi bara spil-
að með þessum strákum í tvo daga þá finnst mér að 
ég passi vel inn í Stjörnuliðið.“

Stjörnumenn voru með frumkvæðið allan tímann, 
leiddu 24-18 eftir fyrsta leikhluta og voru 39-36 yfir í 
hálfleik. Grunninn að sigrinum lögðu þeir þó í þriðja 
leikhluta þegar þeir náðu mest fimmtán stiga for-
skoti, 57-42, og eftir það var það bara spurning fyrir 
Stjörnumenn að spila skynsamlega og éta upp klukk-
una, sem tókst.

Dimitar Karadzovski var allt í öllu í Stjörnuliðinu 
og lék vel eins og Stephens og Jovan Zdravevski en 
eins átti Guðjón Lárusson góða innkomu. Baráttan og 
stemningin var Stjörnumanna allan tímann og það er 
ljóst að þeim hentar vel að spila við Njarðvíkinga.

Sóknarleikur Njarðvíkinga var vandræðalegur í 
gær og það var ekki nóg með að þeim gengi illa að 
stilla upp á móti grimmri og hreyfanlegri vörn Garð-
bæinga heldur fóru þeir einkar illa með galopin skot 
undir körfunni. 

Damon Bailey lék veikur og það sást langar leiðir 
og þá tókst Stjörnuliðinu ágætlega að loka á Brenton 
Birmingham. Friðrik Stefánsson var sterkur undir 
körfunni en líkt og Damon fór hann oft illa með 
dauðafæri undir körfunni. Daníel Guðmundsson átti 
fína innkomu og Jóhann Árni Ólafsson góðan enda-
sprett (12 af 18 stigum í 4. leikhluta) en leikstjórn-
endurnir Sverrir Þór Sverrisson og Hörður Axel Vil-
hjálmsson fundu sig ekki og fyrir vikið var sóknin 
ráðleysisleg og tilviljunarkennd. - óój

Stjarnan hefur gott tak á Njarðvík í Iceland Express-deildinni í körfubolta:

Stjarnan skellti Njarðvík öðru sinni

VEIKUR Damon Bailey lék með Njarðvík þrátt fyrir veikindi og 
það munaði um minna.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Iceland Express-deild karla:
Stjarnan-Njarðvík   87-79
Stig Stjörnunnar: Dimitar Karadzovski 26, Jarret 
Stephens 20 (12 frák.), Jovan Zdravevski 15, Guð-
jón Lárusson 11 (7 frák.), Kjartan Kjartansson 5, 
Eiríkur Þór Sigurðsson 4, Fannar Freyr Helgason 
4, Sævar Ingi Haraldsson 2.
Stig Njarðvíkur: Damon Bailey 22 (9 frák.), 
Jóhann Árni Ólafsson 18, Brenton Birmingham, 
15 (6 frák., 5 stolnir), Friðrik Stefánsson 12 (16 
frák.), Daníel Guðni Guðmundsson, 7, Hörður 
Axel Vilhjálmsson 5 (5 stoðs.).
Skallagrímur-Grindavík  88-95
Hamar-Þór Ak.   89-93
Stig Hamars: Roni Leimu 23, Bojan Bojovic 21, 
Nicholas King 13, Roman Moniak 12, Lárus Jóns-
son 8, Svavar Pálsson 7, Marvin Valdimarsson 4, 
Viðar Hafsteinsson 1.
Stig Þórs: Cedric Isom 28, Luka Marolt 27, 
Magnús Helgason 8, Bjarki Oddsson 6, Óðinn 
Ásgeirsson 4, Bjarni Árnason 3, Hrafn Jóhannes-
son 2, Birkir Hermannsson 2, Jón Kristjánsson 2, 
Þorsteinn Gunnlaugsson 2.
Tindastóll-Snæfell   71-87
Stig Tindastóls: Joshua Buettner 19, Philip Perre 
15, Svavar Birgisson 15, Samir Shaptahovic 11, 
Halldór Halldórsson 6, Ísak Einarsson 5.
Stig Snæfells: Justin Shouse 17, Sigurður 
Þorvaldsson 16, Hlynur Bæringsson 16, Magni 
Hafsteinsson 15, Anders Katholm 12, Slobodan 
Subasic 11.

UEFA-bikarinn:
Aberdeen-Bayern Munchen   2-2
Josh Walker, Sone Aluko - Klose, Hamit Altintop.
FC Zurich-HSV   1-3
Eric Hassli - David Jarolim, Ivica Olic, Piotr 
Trochowski
Rosenborg-Fiorentina   0-1
- Adrian Mutu
Bolton-Atletico Madrid   1-0
El Hadji Diof.
Slavia Prag-Tottenham   1-2
David Strihavka - D. Berbatov, Robbie Keane.

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI Grindavík sótti góðan 
sigur í Borgarnes í gær. Eftir að 
hafa verið undir komu þeir 
sterkir til baka og unnu, 88-95. 

Nýr leikmaður, Florian Miftari, 
var að spila sinn fyrsta leik fyrir 
Borgnesinga á heimavelli en náði 
ekki að koma í veg fyrir tap.

Friðrik Ragnarsson þjálfari 
Grindvíkinga sagðist vera 
ánægður með stigin tvö: „Það er 
alltaf erfitt að koma á þennan völl 
og ég var virkilega ánægður með 
það hvernig við kláruðum leikinn. 
Ég sagði við strákana í hálfleik að 
við yrðum að stöðva Flake og það 
er ekki gert nema með því að 
koma í veg fyrir að hann fái 
boltann,“ sagði Friðrik.   - su

Iceland Express-deild karla:

Góður sigur 
hjá Grindavík



       Nýtt
                    

     kortatímabil!
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EKKI MISSA AF

20.00 Logi í beinni   STÖÐ 2

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 Gettu betur  
                                    SJÓNVARPIÐ

21.00 Bachelor   SKJÁREINN

22.00 Die Hard 2  
                                      STÖÐ 2 BÍÓ

22.50 Numbers   SIRKUS

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Spæjarar
17.55 Bangsímon, Tumi og ég 
18.20 Þessir grallaraspóar
18.25 07/08 bíó leikhús  e.

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós

20.10 Gettu betur  Að þessu sinni eig-
ast við lið Menntaskólans við Hamrahlíð 
og Kvennaskólans í beinni útsendingu úr 
Vetrargarðinum í Smáralind. 

21.15 Hr. Deeds  Bandarísk gaman-
mynd frá 2002. Blíðlyndur ungur maður 
úr smábæ erfir ráðandi hlut í fjölmiðlafyrir-
tæki og stýrir því eftir eigin höfði. Leikstjóri 
er Steven Brill og meðal leikenda eru Adam 
Sandler, Winona Ryder, John Turturro og 
Peter Gallagher.

22.50 Lewis - Tryggðabönd   (Lewis: Old 
School Ties) Bresk sakamálamynd þar sem 
Lewis, áður aðstoðarmaður Morse sáluga, 
lögreglufulltrúa í Oxford, glímir við dular-
fullt sakamál. Leikstjóri er Sarah Harding og 
meðal leikenda eru Kevin Whately, Laur-
ence Fox, Frances Albery og Owen Teale. 
Atriði í myndinni eru ekki við hæfi barna.

00.25 Óperudraugurinn  (Phantom of 
the Opera) Bresk/bandarísk bíómynd frá 
2004 með söngvum eftir Andrew Lloyd 
Webber. Afskræmdur tónsnillingur felur sig 
í Parísaróperunni og hrellir starfsfólk henn-
ar annað en unga söngkonu sem hann 
elskar. e.

02.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.30 Game tíví  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
16.25 Vörutorg
17.25 Less Than Perfect  (e)

17.45 Rachael Ray - NÝTT
18.30 Game tíví  (e)

19.00 One Tree Hill  (e)

20.00 Bullrun   (5:10) Það eru tólf lið sem 
hefja leikinn á heimasmíðuðum tryllitækjum 
og það lið sem kemur fyrst á áfangastað 
snýr heim með 13 milljónir í farteskinu.

21.00 The Bachelor  (7:9) Þetta er 
tíunda þáttaröðin og piparsveinninn að 
þessu sinni er bandarískur hermaður. Hann 
heitir Andy Baldwin og er mikill sjarmör. 
Andy og stúlkurnar þrjár sem eftir eru eiga 
saman fjöruga daga og rómantískar nætur 
í Hawaii. Þau heimsækja einnig Pearl Har-
bor þar sem Andy gerir þeim ljóst hvernig líf 
það er að vera eiginkona hermanns. Eftir að 
hafa ráðfært sig við besta vin sinn ákveður 
Andy hvaða tveimur stúlkum hann ætlar að 
bjóða heim að hitta foreldra sína.

22.15 Law & Order  Rótækur friðarsinni er 
myrtur og Briscoe og Green komast að því 
að fórnarlambið lenti í útistöðum við fyrr-
um hermann skömmu áður en morðið var 
framið.

23.05 The Boondocks 
23.30 Professional Poker Tour 
00.55 C.S.I. Miami  (e)

01.45 Da Vinci’s Inquest  (e)

02.35 The Dead Zone  (e)

03.25 World Cup of Pool 2007  (e)

04.10 C.S.I. Miami  (e)

04.55 C.S.I. Miami  (e)

05.40 Vörutorg
06.40 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Stubbarnir, 
Tommi og Jenni, Kalli kanína og félagar, Kalli 
kanína og félagar, Kalli kanína og félagar

08.10 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.05 The Bold and the Beautiful
09.25 La Fea Más Bella 
10.10 Sisters  (e)

11.00 Joey 
11.25 Örlagadagurinn  (Bjössi og Dísa)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours 
13.10 Wings of Love 
14.00 Wings of Love
14.45 Man´s Work 
15.25 Bestu Strákarnir  (e)

15.55 Barnatími Stöðvar 2  W.I.T.C.H., 
Batman, Smá skrítnir foreldrar, Sylvester og 
Tweety Leyfð öllum aldurshópum.

17.28 The Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours 
18.18 Ísland í dag, Markaðurinn og 
veðuryfirlit
18.30 Fréttir
18.50 Ísland í dag og íþróttir
19.35 The Simpsons 

20.00 Logi í beinni  Nýr spjallþáttur í 
umsjá Loga Bergmanns Eiðssonar. 

20.40 Bandið hans Bubba  (3:12) Rokk-
kóngurinn leggur allt undir í leit að sannri 
rokkstjörnu framtíðarinnar, einhverjum sem 
syngur á íslensku, fyrir íslenska rokkþjóð.  

21.30 Stelpurnar 
21.55 Man of the House  Sprenghlægileg 
og kolsvört gamanmynd með Tommy Lee 
Jones og Cedric the Entertainer.

23.30 Dead Birds
01.05 Duplex   Frábær gamanmynd. Nancy 
og Alex eru í skýjunum enda hafa þau 
fundið draumahúsnæðið í Brooklyn. Þau 
flytja inn full tilhlökkunar og setja það ekki 
fyrir sig að háöldruð kona býr á efri hæð-
inni. En sú gamla fer fljótlega að gera þeim 
lífið óbærilegt. 

02.35 Outta Time
04.05 Joey 
04.30 Bandið hans Bubba
05.20 Fréttir og Ísland í dag
06.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

06.00 Shattered Glass
08.00 Looney Tunes. Back in Action
10.00 The Legend of Johnny Lingo
12.00 Nanny McPhee
14.00 Shattered Glass
16.00 Looney Tunes. Back in Action
18.00 The Legend of Johnny Lingo
20.00 Nanny McPhee (Töfrafóstran)

22.00 Die Hard II
00.00 Troy
02.40 Boys
04.00 Die Hard II

17.35 Inside the PGA
18.00 Gillette World Sport
18.30 Kraftasport 2008  (Íslandsmót-
ið í bekkpressu) Sýnt frá Íslandsmótinu í 
bekkpressu þar sem allir helstu kraftajötnar 
landsins mæta til leiks. 

19.00 FA Cup - Preview Show 2008
19.30 Utan vallar 
20.15 Spænski boltinn -  Upphitun fyrir 
leiki helgarinnar í spænska boltanum.

20.40 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu  
21.05 World Supercross GP
22.00 Heimsmótaröðin í póker  (World 
Series of Poker 2007) Á Heimsmótaröð-
inni í póker setjast snjöllustu pókerspilar-
ar heimsins að spilaborðinu og keppa um 
stórar fjárhæðir.

22.50 Heimsmótaröðin í póker  (World 
Series of Poker 2006) Á Heimsmótaröðinni 
í póker setjast snjöllustu pókerspilarar heims 
að borðum og keppa um háar fjárhæðir.

23.40 NBA körfuboltinn  (NBA 
2007/2008) Leikur í NBA-körfuboltanum.

18.00 West Ham - Birmingham  (Enska 
úrvalsdeildin) Útsending frá leik West Ham 
og Birmingham í ensku úrvalsdeildinni.

19.40 Everton - Reading  (Enska úr-
valsdeildin) Útsending frá leik Everton og 
Reading í ensku úrvalsdeildinni.

21.20 Premier League World  (Heim-
ur úrvalsdeildarinnar) Nýr þáttur þar sem 
enska úrvalsdeildin er skoðuð frá ýmsum 
óvæntum hliðum. Leikmenn heimsóttir, 
gömlu stjörnurnar leitaðar uppi og svip-
myndir af æðinu fyrir enska boltanum um 
heim allan.

21.50 PL Classic Matches
22.20 PL Classic Matches
22.50 Season Highlights  (Hápunkt-
ar leiktíðanna) Allar leiktíðir Úrvalsdeildar-
innar gerðar upp í hröðum og skemmtileg-
um þætti.

23.45 Arsenal - Blackburn  (Enska úr-
valsdeildin) Útsending frá leik Arsenal og 
Blackburn í ensku úrvalsdeildinni.

▼

▼

▼

▼

> John Turturro
Turturro þykir afar eftirsóttur leikari en 
hann hefur til dæmis leikið í fleiri Spike 
Lee myndum en nokkur annar. Þrátt 
fyrir að þykja gæðaleikari og hafa unnið 
tvisvar til verðlauna á kvikmyndahátíðinni 
í Cannes hefur Turturro 
aldrei verið tilnefndur 
til Óskarsverðlaun-
anna. Turturro leikur 
í gamanmyndinni Mr. 
Deeds sem Sjónvarpið 
sýnir í kvöld.

Sú var tíðin að hægt var að sjá klámmyndarás án 
þess að greiða sérstaklega fyrir hana. Ég verð að 
viðurkenna að ég nýtti mér það einu sinni og á 
þann hátt að móðir mín Bjarney Gísladóttir á enn 
hönk í bakið á mér. Þannig var mál með vexti að 
hún á það til að dotta yfir sjónvarpinu, eins og 
getur reyndar komið fyrir mig líka. Mér þótti eitt 
skiptið alveg heillaráð, þegar sú gamla svaf, að 
setja klámmyndarásina á og stilla hljóðið svo hátt 
að það myndi raska svefnfriðnum. Svo fór ég upp 
í eldhús þar sem ég sá framan í mömmu sofa 
undir óhljóðunum. En svo rankaði hún við sér 
þegar leikar voru teknir að æsast með tilheyrandi 
hávaða. „Hvurslags er þetta,“ heyri ég hana svo 
segja þegar hún verður vör við lætin. Svo sá hún 
prakkarasvipinn á syni sínum og fékk ég þá að 
heyra það en þá var svo gaman hjá mér að ég 

skellti skollaeyrum við öllum skammaryrðum.
Skömmu síðar var lokað fyrir þessa rás og ég 

hef ekki kynnt mér það nánar hvað þurfi að gera 
til að opna hana aftur. Ekki veit ég hvort móðir 
mín hafði þar hönd í bagga. 

En svona getur sjónvarpið verið stórhættulegt. 
Það býður upp á alls konar prakkarafreistingar og 
síðan nagar samviskubitið mann lengi á eftir. 

En svo getum við mamma í seinni tíð horft á 
sjónvarpið saman eftir að ÍNN byrjaði en þá taka 
nokkrar vaskar konur sig saman og ræða um 
samskipti kynjanna í þættinum Mér finnst. Hins 
vegar stendur það ekki lengi því þegar umræðan 
er komin á það gróft stig að mamma segir „hvur-
slags er þetta“ þá minnist ég klámmyndahrekks-
ins, fæ samviskubit og skipti um rás meðan ég 
tala um heim sem versnandi fer.

VIÐ TÆKIÐ JÓN SIGURÐUR EYJÓLFSSON GERÐI MÓÐUR SINNI SJÓNVARPSGRIKK

Það er hættulegt að sofna við skjáinn



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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16.00 Hollyoaks  (124:260)

16.30 Hollyoaks  (125:260)

17.00 Skífulistinn
17.50 Totally Frank 
18.15 Hollywood Uncensored 
19.00 Hollyoaks  (124:260) Hágæða 
bresk unglingasápa sem segir frá lífi og 
ástum íbúa Hollyoaks í Chester. Serían er 
ein sú vinsælasta á Englandi þar sem hún 
hefur verið sýnd óslitið síðan 1995. 2006.

19.30 Hollyoaks  (125:260)

20.00 Skífulistinn 
20.50 Totally Frank 
21.15 Hollywood Uncensored  Hvað ger-
ist á bak við tjöldin í Hollywood? Hér verður 
öllum spurningum svarað.

22.00 My Name Is Earl - NÝTT  (2:28) 

22.25 Flight of the Conchords  (4:12) 

22.50 Numbers  (18:24) Bræðurnir 
Charlie og Don Eppes snúa aftur í þessari 
hörkuspennandi þáttaröð um glæpi og töl-
fræði. Charlie er stærðfræðisnillingur sem 
notar þekkingu sína til að aðstoða FBI við 
lausn flókinna glæpamála.

23.35 Falcon Beach  Paige, Lane og Erin 
eru öll í fríi á Falcon Beach. Paige er ung og 
snobbuð dekurrófa sem vill frekar vera að 
vinna í fyrirtækinu hjá pabba sínum heldur 
en að hanga á ströndinni með mömmu 
sinni en þegar hún hittir Jason, aðaltöffara 
bæjarins, þá fara málin að flækjast. 

00.20 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

Rokkkóngurinn leggur allt undir í 
leit að sannri rokkstjörnu framtíð-
arinnar, einhverjum sem syngur á 
íslensku, fyrir íslenska rokkþjóð. 
Þátturinn verður í beinni útsend-
ingu og einn keppandi fellur úr 
leik hverju sinni, þar til eftir stend-
ur nýr söngvari fyrir Bandið hans 
Bubba. Í þriðja þætti fylgjumst við 
með því þegar Bubbi velur þá 10 
keppendur sem komast í úrslita-
keppnina.

STÖÐ 2 KL. 20.40

Bandið hans Bubba

06.45 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.05 Morgunvaktin
08.00 Morgunfréttir
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Stjörnukíkir
15.03 Útvarpssagan: Dauðinn og mör-
gæsin
15.30 Dr. RÚV

16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Pollapönk
20.30 Brot af íslenskri menningarsögu: 
Upphaf rokksins á Íslandi
21.10 Flakk
22.12 Lestur Passíusálma
22.20 Svörtu sönggyðjurnar
23.00 Kvöldgestir
00.00 Fréttir
00.07 Útvarpað á samtengdum rásum til 
morguns

11.00 NRK nyheter 11.10 Saras kjøkken 11.40 
Columbo 12.50 Jan i naturen 13.05 Doc Martin 
13.55 V-cup alpint: Slalåm 1. omgang, kvinn-
er 14.55 V-cup kombinert 15.30 Laura 16.00 
NRK nyheter 16.10 Oddasat - Nyheter på sam-
isk 16.25 Newton 16.55 Nyheter på tegnspråk 
17.00 Ørneredet 17.05 Mamma Mirabelle viser 
film 17.15 Rorri Racerbil 17.25 Store maskiner 
17.35 Miniplanetene 17.40 Distriktsnyheter 18.00 
Dagsrevyen 18.30 Norge rundt 18.55 Showbiz 
19.55 Nytt på nytt 20.25 Grosvold 21.10 Kalde 
spor 22.00 Kveldsnytt 22.15 Kalde spor 23.05 Sju 
historier om rock 23.55 30 Rock 00.15 Kulturnytt 
00.25 Country jukeboks med chat

11.00 TV Avisen 11.10 Ærlig talt 11.35 Aftenshowet 
12.05 Aftenshowet 2. del 12.30 Grøn glæde 12.50 
Rabatten 13.20 Sporløs 13.50 Nyheder på tegn-
sprog 14.00 TV Avisen med vejret 14.10 Dawsons 
Creek 15.00 Boogie Listen 16.00 Hannah Montana 
16.30 Det kongelige spektakel 16.45 Peddersen 
og Findus 17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen 
med Sport 18.00 Disney Sjov 19.00 X Factor 20.00 
TV Avisen 20.30 X Factor 20.50 Finding Forrester 
23.00 Cops and Robbersons

▼

20.00  Mér finnst...  Raunveruleikasjón-
varp þar sem konur tjá sig hispurslaus um 
allt sem stendur og situr, rís og hnígur, vakir 
og sefur á þessari plánetu.

21.00 Guðni af lífi og sál  Guðni Ágústs-
on, formaður Framsóknarflokksins, spjallar 
við áhorfendur ÍNN eins og honum einum 
er lagið.

21.30 Hvernig er heilsan?  Þáttur í umsjá 
Guðjóns Bergmanns. Guðjón fær til sín gest 
og spjallar um heilsu og lífsstíl.

Dagskrá ÍNN er endursýnd allan 
sólarhringinn og einnig um helgar.

Skemmtileg mynd með Adam 
Sandl er og Winonu Ryder í aðalhlut-
verkum. Myndin er endurgerð á sam-
nefndri mynd Frank Capra frá árinu 
1936. Myndin þykir með þeim betri 
sem Sandler hefur leikið í en margar 
myndir hans undanfarin ár hafa ekki 
fallið í ljúfa löð hjá gagnrýnendum.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Mr. Deeds
Sjónvarpið kl. 21.15

11.00 Rapport 11.05 Grön glädje 12.35 Beckman, 
Ohlson & Can 13.05 Velvet 13.35 Min stora 
dröm 14.05 Törnfåglarna 15.00 Rapport 15.10 
Gomorron Sverige 16.00 Staden där tiden stannade 
17.00 Lilla spöket Laban 17.05 Pozzie 17.10 Stora 
maskiner 17.15 Riddaren från Pelargonien 17.30 
Evas superkoll 17.40 Fåret Shaun 17.50 Meka med 
Knäck 18.00 Familjen Ouf 18.30 Rapport med 
A-ekonomi 19.00 På spåret 20.00 Robins 20.30 
America’s Sweethearts 22.25 Rapport 22.35 
Kulturnyheterna 22.45 Dubbat 23.15 Hart’s War 
01.15 Sändningar från SVT24

OPIÐ:
FÖSTUDAG    11-18.30
LAUGARDAG 11-18.00

LAGERHREINSUN!
LAUGAVEGI 91

ALLRA SÍÐUSTU DAGAR

fatnaður, skór og fylgihlutir

afsláttur
aðeins í 2 daga föstudag og laugardag

afsláttuláafsláttur
DÚNDUR
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VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

 1  Dagur Sigurðsson

 2  Ein

 3 Valgeir Guðjónsson

LÖGIN VIÐ VINNUNA

„Ég hlusta nú bara á dagskrá 
Ríkisútvarpsins. Gerður G. 
Bjarklind á föstudögum er 
algjör snilld.“

Helgi Örn Pétursson verslunareigandi.

LÁRÉTT
2. eyja í Asíu 6. íþróttafélag 8. málm-
ur 9. sægur 11. til dæmis 12. ofan á 
brauð 14. menntastofnun 16. drykkur 
17. gestrisni 18. hrópa 20. fyrir hönd 
21. glufa.

LÓÐRÉTT
1. þurrka út 3. bardagi 4. kölkun 5. á 
móti 7. holdýr 10. segi upp 13. væl 
15. innyfla 16. skír 19. frá.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. java, 6. fh, 8. tin, 9. mor, 
11. td, 12. álegg, 14. skóli, 16. te, 17. 
löð, 18. æpa, 20. pr, 21. rifa. 

LÓÐRÉTT: 1. afmá, 3. at, 4. vitglöp, 5. 
and, 7. holsepi, 10. rek, 13. gól, 15. 
iðra, 16. tær, 19. af. 

Athygli vakti þegar Davíð Odds-
son Seðlabankastjóri tók í spil 
við opnun Bridgehátíðar 2008 í 
fyrrakvöld. Þar sat hann til borðs 
með Jóni Steinari Gunnlaugssyni 
Hæstaréttardómara og fleiri góðum 
mönnum. Eitthvað hefur þó fundur 
um vaxtaákvörðun Seðlabankans 
daginn eftir setið í Davíð því spila-
mennskan þótti ekki upp á marga 
fiska. Mun Davíð hafa haft á 
orði í gær að það hefði 
ekki truflað hann mikið 
þó illa hefði gengið, 
verra hefði verið 
að draga hinn ágæta 
bridge-spilara Jón 
Steinar niður 
með sér um 
leið.

Greint var frá forvitnilegri ritdeilu 
þeirra Einars Ágústs Víðissonar 
og Guðmundar Gíslasonar á 
þessum stað í blaðinu í fyrradag. 
Deilan snerist um ágæti útvarps-

stöðva og virtust skoðanir 
þeirra hafa mótast af 
því hvaða stöð spilaði 
tónlist þeirra sjálfra. 
Stór orð féllu. Dr. 
Gunni bendir á blogg-

síðu sinni á 
önnur forvitni-
leg ummæli 
á netinu, en 
þau eru á 
heimasíðunni 
Bubbi.is.

Á spjallborði síðunnar lætur 
Ásbjörn nokkur til sín taka og 
virðist vera um sjálfan Bubba 
Morthens að ræða. Ásbjörn er 
óánægður með gagnrýni á sjón-
varpsþátt sinn í fjölmiðlum. Hann 
tiltekur sérstaklega gagnrýni hér í 
Fréttablaðinu og svo í DV þar sem 
rapparinn Dóri DNA skrifaði um 
kónginn. Inntak skammarræðu 
Bubba, sé þetta þá hann sem 
skrifar, er á þá leið 
að Dóri DNA hafi 
helst unnið sér það 
til frægðar að vera 
útþynnt gen komið frá 
Nóbelsskáldinu, eins 
konar „vonnabí“ sem 
þó hafi ekki náð 
lengra en að skrifa 
um kvikmyndir 
og Bandið hans 
Bubba. - hdm

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Það er ekkert farið að draga úr áhuga á stjórnmála-
fræði, það er bara heilmikil samkeppni um nemend-
ur í þessum fræðum,“ segir Margrét S. Björnsdóttir, 
forstöðumaður við stjórnmálafræðiskor Háskóla 
Íslands, en deildin auglýsir nú námið af miklum 
krafti í sjónvarpsauglýsingum á Skjá einum. 

Eftir því sem Fréttablaðið kemst næst er þetta í 
fyrsta skipti sem námsdeild innan HÍ auglýsir 
námið sitt með þessum hætti en ekki er óalgengt að 
hinir svokölluðu einkaháskólar kynni sitt nám eftir 
þessum leiðum. „Við vildum bara nota þetta til að ná 
til ungs fólks og vekja athygli á því að stjórnmála-
fræði er ekki bara fyrir fólk sem ætlar að ná langt í 
pólítík,“ segir Margrét og bætir því við að stjórn-
málafræðin sé bara að nútímavæðast og í hálfgerðri 
útrás.

Þótt stjórnmálafræði sé ekki útungunarstöð fyrir 
pólitíkusa hafa fjölmargir stjórnmálamenn setið á 
skólabekk í Odda, húsi stjórnmálafræðarinnar, og 
nægir þar að nefna Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, 

Gísla Martein Baldursson og heilbrigðisráðherrann 
Guðlaug Þór Þórðarson. Spurð hvernig Kristínu 
Ingólfsdóttur, rektor Háskólans, hafi litist á þessa 
leið stjórnmálafræðarinnar segir Margrét að hún sé 
eflaust mjög sátt enda nútímaleg í hugsun. - fgg

Fræðin auglýst í fyrsta sinn

„Blessaður vertu, Íslendingar 
virðast ekkert hafa verið að hlusta 
á vaxtatilkynningu Davíðs og 
félaga í Seðlabankanum og þessi 
dagur er miklu betri en sá í fyrra,“ 
segir Laufey Kristjánsdóttir hjá 
blómabúðinni Ísblómum, spurð 
hvort kreppan margumrædda hafi 
haft áhrif á blómakaupin á Valent-
ínusardeginum.

Dagur elskenda og ástarinnar 
virðist smám saman vera að fikra 
sig upp að hlið konudagsins sem 
blómavænasti dagur ársins en 
hingað til hefur fólk haft horn í 
síðu dagsins sökum þess að hann 
er nánast alamerísk hefð. Að sögn 
blómafólks í Reykjavík var allt 
brjálað að gera seinnipart dags. 

„Ætli dýrasti blómvöndur-
inn hafi ekki kostað í 
kringum sextán þúsund 
krónur,“ segir Hafdís 
Hafþórsdóttir hjá 
Árbæjarblómum. 
Á þeim bænum 
höfðu menn orðið 
varir við að eldra 
fólk væri búið að taka 
daginn í sátt en hingað 
til hefur Valentínusar-
dagurinn aðallega verið 
hafður í hávegum hjá yngri 
kynslóðinni. 

Aðalheiður Gestsdóttir hjá 
Blómaverkstæði Binna tók undir 
það og sagði fólk á öllum aldri og 
af öllum kynjum kaupa blóma-

vendi handa sínum heittelskaða 
maka. „Þrjátíu þúsund er 

sá dýrasti sem ég 
hef selt og hann 

var hálfgert 
blómahaf með 
rósum og lilj-
um og eigin-
lega öllu,“ segir 

Aðalheiður. Guð-
rún Einarsdóttir í 

Blómavali í Skútu-
vogi segir að hjá sér 

hafi margir ungir piltar 
hlotið eldskírn sína í að kaupa 

blóm handa fyrstu ástinni og þá 
oftast eina rós og kort. „Við létum 
síðan miða fyrir tvo í bíó fylgja í 
kaupbæti,“ segir hún en dýrasti 

blómvöndurinn sem farið hafði út 
úr húsi kostaði litlar tíu þúsund 
krónur. - fgg

Kreppan kreppti ekki að Valentínusi

GLEÐI Á VALENTÍNUSARDEGINUM
Kreppan hafði ekki mikil áhrif á blóma-
kaup Íslendinga, sem hafa smám saman 
tekið Valentínusardaginn í sátt.

Í ÚTRÁS Margrét með þeim Gunnari Helga Kristinssyni og 
Ómar Kristmundssyni en stjórnmálafræðin auglýsir nú á Skjá 
einum.

„Við þurfum svo sem enga bak-
raddasöngvara. Ég er til dæmis svo 
kröftugur að ég gæti tekið þetta 
einn. Þótt þetta séu toppmenn í hús-
bandinu var þetta óþarfi og hugsað 
sem alger uppfylling,“ segir Egill 
Einarsson, talsmaður Mercedes 
Club, sem keppir í Laugardagslög-
unum.

Fréttablaðið hefur heimildir 
fyrir mikilli ólgu meðal þátttak-
enda í forkeppni Eurovision-keppn-
innar. Eru reglur sagðar beygðar til 
að hygla lagi Barða Jóhannssonar 
Ho ho ho, we say hey hey hey, en í 
13. grein segir að keppendur á sviði 
megi aðeins vera sex. Í undan-
úrslitum síðasta laugardagskvöld 
voru auk meðlimanna fimm þrír 
bakraddasöngvarar úr hljómsveit 
hússins sem sungu með í viðlaginu: 
Ólafur Hólm trommari, Vignir Þór 
Stefánsson hljómborðsleikari og 
Stefán Már Magnússon gítarleikar-
inn snjalli. „Ég neita að tjá mig um 
málið og vísa því til föðurhúsanna,“ 
segir Ólafur aðspurður hvernig það 
sé að vera í miðju meints svindls.

Reglurnar eru reyndar óljósar. 
Þannig segir í 24. grein reglna sem 
tóku gildi árið 1. ágúst 2007 að Sjón-
varpið áskilji sér fullan rétt til að 
breyta reglunum, túlka og skera úr 
um öll vafaatriði sem upp kunna að 
koma. Regluverkið kemur ekki til 
af góðu. Komið hafa upp álitamál í 
tengslum við forkeppnina hér 
heima og er skemmst að minnast 
átaka sem urðu árið 2006 milli hóps 
þátttakenda sem Kristján Hreins-
son Skerjafjarðarskáld fór fyrir og 
svo Silvíu Nætur sem sögð var hafa 
dreift lagi sínu opinberlega, þver-
brotið reglurnar og voru uppi kröf-
ur um að Silvíu yrði vísað úr 
keppni.

Þorvaldur Bjarni er tónlistar-
stjóri keppninnar og hann segir 
engar reglur hafa verið brotnar. 
Allir sitji við sama borð og megi 
nýta sér raddir húsbandsins. „Nei, 
það kannski nýtist ekki öllum. En 
ef þú vilt stækka bakraddirnar þá 
getur þú það. Fleiri nýttu sér þetta, 
til dæmis þau í Wiggle Wiggle 
Song.“

Þórhallur Gunnarsson dagskrár-
stjóri tekur í sama streng, fyrir-
komulag hafi legið fyrir og verið 
samþykkt á fundi lagahöfunda. 
„Raddirnar voru í fyrstu umferð á 
teipi og svolítið mikið að taka það 
allt af þeim í þessari umferð. En úti 
mega bara vera sex á sviðinu.“ Þór-
hallur er ánægður með hversu 
alvarlega menn taka keppnina enda 
vilja allir komast til Serbíu og 
syngja fyrir 300 milljónir manna.

Þorvaldur Bjarni telur reyndar 
lítið þurfa að hjálpa laginu hans 
Barða. „Brilljansinn við þetta er að 
hægt væri að hafa taminn apa til að 
segja hó og hey og það kæmi vel 
út.“

Egill Einarsson hafnar aðspurð-
ur því að söngkennari bakvarðar-
sveitar Mercedes Club sé að verða 
gráhærður. „Gæti ekki verið 
ánægðari með okkur. Ég þurfti 
minnst á söngkennslunni að halda 
enda tónlistarmaður. En það þurfti 
að fínpússa suma. En við þrír 
munum klára þetta. Við þrír munum 
fara til Serbíu.“ jakob@frettabladid.is

ÞORVALDUR BJARNI: ALLIR SITJA VIÐ SAMA BORÐ Í LAUGARDAGSLÖGUNUM

Sökuð um svindl í Eurovision

MERCEDES CLUB Mikil ólga er meðal keppenda í Laugardagslögunum og dagskrárstjóri segir gott að fólk taki keppnina alvarlega. 
Mercedes Club er í miðju ólgunnar. Meðlimir sveitarinnar eru sakaðir um svindl. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

...ég sá það á visir.issir.is

VIÐSKIPTARÁÐUNEYTIÐ

Viðskiptaráðuneytið hefur 
nú fl utt sig um set,  

Úr Arnarhváli að Sölvhólsgötu 7, 
í Reykjavík

Nýtt símanúmer ráðuneytisins 
er 545 8800

Sölvhólsgötu 7 • 150 Reykjavík 
Sími 5458800  •  Fax 511 11 61
   www.vidskiptaraduneyti.is
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Nýjar vörur frá Ethnikraft

Gerum hús að heimili



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans
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BAKÞANKAR
Þórgunnar 
Oddsdóttur

Mikið skelfing er ég fegin að 
betri helmingurinn skuli ekki 

hafa asnast til þess að færa mér 
Valentínusargjöf í gær. Tilbúin 
rómantík í hjartalaga súkkulaði-
boxi hefði verið tilvalin leið til þess 
að eyðileggja fyrir mér annars 
ágætan fimmtudag enda vekur fátt 
hjá mér meiri viðbjóð en allt þetta 
væmna Valentínusardót sem sjá 
hefur mátt í búðum undanfarna 
daga. Bleik blúnduhjörtu, sykursæt 
gjafakort og slepjulegir tusku-
bangsar með áletruninni „I love 
you“ hljóta að vera ávísun á ælu-
pest eða niðurgang. 

ANDÚÐ mín á Valentínusardegin-
um ber líklega vott um dulda 
fordóma og útlendingahatur. Mér 
finnst sjálfsagt að gleðja makann á 
hinum alíslenska bóndadegi og bíð 
auðvitað spennt eftir konudeginum 
en amerísku Valentínusarvæmnina 
vil ég ekki sjá á mínu dagatali. 

ÞÓTT Valentínusardagurinn hafi 
aldrei náð að festa vel rætur á 
Íslandi er augljóst að útlenskar og 
ófrumlegar klisjur um rómantík 
hafa gjörspillt landanum. Stundum 
sér maður stutt viðtöl (til dæmis 
við keppendur í fegurðarsam-
keppnum og þátttakendur í raun-
veruleikasjónvarpsþáttum) þar 
sem spurt er hvað rómantík sé. 
Flestir nefna steingelda hluti eins 
og kertaljós og kampavín eða ganga 
jafnvel svo langt að segja að öku-
ferð í limmósínu og bónorð í beinni 
útsendingu séu ávísun á eilífa 
ástarsælu. Þvílík þvæla. 

SÖNN íslensk rómantík er sannari 
og tilgerðarlausari en þessi 
ameríska sykurbræla. Á tímabili 
snemma á 20. öld þróaðist hinn 
gamli séríslenski öskupokasiður á 
öskudaginn í þá átt að vera eins 
konar Valentínusarkort. Stúlkur 
reyndu að lauma öskupoka á piltinn 
sem þær voru skotnar í og öfugt. 
Líklega er ekki til betra dæmi um 
íslenska rómantík. Þetta er náttúr-
lega miklu rómantískara en 
konfektkassi og blómvöndur því 
það krefst natni og tíma að sauma 
öskupoka. Að auki samræmist sið-
urinn vel þeirri tilhneigingu Íslend-
inga að fara leynt með tilfinningar 
sínar. Engin óþarfa væmni eða 
hreinskilni – maður laumast bara 
aftan að ástinni sinni, festir á hana 
öskupoka og hleypur í burt. Við 
þessa kuldalegu ástarjátningu 
bætist svo alíslensk kaldhæðni því 
það að hengja ösku á þann sem þú 
elskar hlýtur að vera áminning um 
það að ást sem brennur of heitt 
breytist í ösku fyrr en þig grunar. 

ÉG held við ættum að endurvekja 
þennan sið að ári. Vanti menn ösku 
í pokana má brenna Valentínusar-
kortin frá því í ár. 

Rotin rómantík 

9.25 13.42 18.00
9.18 13.27 17.36

Í dag er föstudagurinn 
15. febrúar, 46. dagur ársins.

Ferðaskrifstofa

Fallegt hótel í Alpastíl skreytt með útskurði heima-
manna. Persónuleg þjónusta og snyrtimennska 
einkenna hótelið, sem stendur neðst við eina af 
skíðabrekkum Selva. Hægt að renna sér að hótelinu.

Verðdæmi: 98.774,-Verðdæmi: 59.900,-

Nokkuð rúmgóð herbergi og vel útilátinn 
morgunverður á hótelinu. Öll herbergi eru með 
stórum svölum. Hægt er að kaupa kvöldverð 
á hótel All´Imperatore.

Ítalía hefur verið einn vinsælasti áfanga-
staður skíðaunnenda undanfarin ár 
og ekki að ástæðulausu. Madonna di 
Campiglio er fallegt fjallaþorp þar 
sem þú finnur þægilegustu brekkurnar 
og frábæra aðstöðu fyrir snjó-
brettafólk. Selva Val Gardena
er einn þekktasti skíðabær
Ítalíu og jafnframt eitt 
besta skíðasvæði heims.
Vikulegt flug fram yfir páska.  

Skelltu þér á skíði í vetur!

Hótel Palú (Madonna di Campiglio) Hótel Somont (Selva Val Gardena)

Skíðaveisla
á Ítalíu

Vikuferð með morgunverði
Á mann í tvíbýli m.v. brottför 8. mars 2008

Vikuferð með hálfu fæði
Á mann í tvíbýli m.v. brottför 8. mars 2008

Innifalið: Flug, flugvallaskattar, gisting í 7 nætur og íslensk fararstjórn. Verð miðast 
við að bókað sé á netinu. Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 
2.500 kr. fyrir hvern farþega.


