NETVERSLANIR

.IS er vefsíða
á fjölda íslenskra
þar sem má
finna tengla
netverslana
eftir flokkum.
fatnaður og
Meðal flokka
skór, barnavöru
eru
r og leikföng,
og farartæki
heimilið og
og samgöng
viðburðir
ur.

Meirapróf

Sölufulltrúar

Jóna María

Hafsteinsdóttir

jmh@365.is

512 5473 Hugi

Garðarsson
hugi@365

.is 512 5447

RAÚL SÁENZ

SINDRI MÁR SIGFÚSSON

Mamma innblásturinn
að samlokunni góðu

Næsta námske
ið byrjar
11. mars
2009

Hvar á maður

eignlega að
Langar þig
byrja?
til þess að
breyta mataræð
til batnaðar
inu
en veist ekki
hvar þú átt
Inga Kristjáns
að byrja?
dóttir næringarþe
leiðir ykkur
rapisti D.E.T.
í allan sannleikann
er í raun að
breyta mataræðin um hversu auðvelt
það
u til batnaðar.
Farið verður
með einföldum
• Hvernig við
hætti yfir:
getum náð
stjórn á blóðsykrinu
• Hvernig verðum
m
við okkur úti
• Hvernig við
um rétt næringaref
getum öðlast
ni
meiri orku,
Þriðjudaginn
vellíðan & heilbrigði
10. mars

matur tíska

eða 31. mars
Þriðjudag
inn 17.mars
kl: 20-22
kl:20-22 í Heilsuhú í Heilsuhúsinu Lágmúla.

Upplýsinga
sinu á Selfossi.
r og
Verð pr. mann: skráning í síma: 899
5020 eða
3.500 kr.
á eig@heima
.is

Í MIÐJU BLAÐSINS

Góðir dómar
vestanhafs

Upplýsingar
í síma 567030og innritun
0

Hentugt, Hagkvæ
mt, Hollt og

Auður Ingibjörg

Konráðsd

Gott!

meiru heldur
óttir heilsukokku
matreiðslun
ámskeið í Heilsuhúsin r með
mun sýna fram
u. Auður
það er að útbúaá hversu einfalt, fljótlegt
og budduvænt
gómsæta rétti
úr heilsu
Fi
l

Lára Björk býr
geng yfirleitt til spangir í fjölbreyttum
í frekar látlausum
útfærslum
fötum en skreyti en hér er hún með
fremur
mig svo bara
með fylgihlutumlátlausa spöng úr svörtu
leðri, tjulli og
,“ segir hún.
perlum.

Lítur á span
gir

Lára Björk
Curtis dó
i-ið. Hún einfaldleg ekki ráðalaus þegar
hana langaði
a bjó

Starfa þar sem
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áttatíu ára.
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Pólitískur og ólöglegur
„Stjórnarskrárákvæðið um,
að embættismenn skuli vera
íslenskir ríkisborgarar, var til að
tryggja, að þeir gættu íslenskra
hagsmuna,“ skrifar Hannes
Hólmsteinn Gissurarson.
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Vill ekki héraðssaksóknara
Ríkissaksóknari leggst gegn stofnun nýs embættis héraðssaksóknara og segist geta sinnt verkefnum embættisins með minni kostnaði. Nú getur hann ekki starfað eftir lögum og reglum sökum fjárskorts og manneklu.
STJÓRNSÝSLA Valtýr Sigurðsson

ríkissaksóknari leggst gegn stofnun nýs embættis héraðssaksóknara, og hefur tjáð dómsmálaráðherra þá skoðun sína bréflega.
Hann segir jafnframt að embætti ríkissaksóknara geti ekki
framfylgt þeim lögum og reglum
sem embættinu er gert að starfa
eftir; starfsmönnum hafi ekkert
fjölgað í áratug og fjárframlög
séu óbreytt þrátt fyrir gríðarlega
fjölgun mála.
Þetta er meðal þess sem kemur
fram í bréfi Valtýs til Rögnu Árnadóttur dómsmálaráðherra, dagsettu 10. febrúar. Þar kemur fram
ósk um að hætt verði við stofnun
nýs embættis héraðssaksóknara,
en gildistöku laga um það hafði

áður
verið
frestað til næstu
áramóta. Ríkissaksóknari
bend i r á að
kostnaður við
nýja embættið sé talsverður, minnst 72
milljónir á ári.
VALTÝR
Sj á l f u r ge t i SIGURÐSSON
hann
mætt
markmiðum laganna með mun
lægri upphæð; 25 til 30 milljónum króna.
Valtýr segist glíma við gríðarlega fjölgun mála en að fjárframlög til embættisins séu óbreytt.
Því gæti ósamræmis hjá ákærendum milli einstakra umdæma

og reglur um málshraða séu brotnar. Bendir hann einnig á að tala
starfsmanna sé nánast óbreytt sé
litið tíu ár aftur í tímann, og því
hafi embætti hans ekki haft tök á
að fylgja eftir þeim kröfum sem
til embættisins eru gerðar.
Valtýr reifar röksemdarfærslu
um stofnun embættis héraðssaksóknara í bréfinu. Eins og staðan er núna geta ríkissaksóknari og
lögreglustjórar ákært, og reyndar sérstakur saksóknari vegna
bankahrunsins einnig. Þegar ríkissaksóknari ákveður að ákæra
ekki í máli, er ekki hægt að kæra
þá ákvörðun. Með nýjum lögum
mun héraðssaksóknari taka þessa
ákvörðun, en hana má síðan kæra
til ríkissaksóknara. Þetta mun

Í íslenskum fötum í skíðaferð

Haukar unnu
slagsmálin
Haukar eru áfram
með þriggja stiga
forskot á toppi
N1 deildar
karla eftir sigur
á Fram.

FÓLK „Það er alls ekki leiðinlegt

að fá að klæða prinsessu,“ segir
Elva Rósa
Skúladóttir,
yfirhönnuður
hjá Cintamanifatamerkinu. Danska
krónprinsessan Mary
Donaldson
klæddist útivistarfatnaði
frá fyrirtækinu í skíðaferð
fjölskyldunnar
í svissnesku
ELVA RÓSA
Ölpunum á
SKÚLADÓTTIR
dögunum.
Dönsku blöðin
Se & Hør og Billed Bladet birta
myndir úr ferðalaginu í nýjustu
tölublöðum sínum.
Elva Rósa telur að þetta gæti
vakið athygli á fatnaði Cintamani
því Mary sé bæði afar vinsæl og
mikið sé fylgst með því hverju
hún klæðist.
- hdm / sjá síðu 34
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ÉL NYRÐRA Í dag verða norðaustan 8-13 m/s norðvestan og
vestan til annars hæg breytileg
átt. Él norðan til og á Vestfjörðum
annars þurrt og skýjað með köflum. Frost víðast 0-8 stig mildast
syðst.
VEÐUR 4

SAMFÉLAGSVERÐLAUN Sigurjón Ægir Sigurðsson starfsmaður Ásgarðs og Heimir Þór Tryggvason forstöðumaður tóku við

Samfélagsverðlaunum Fréttablaðsins úr hendi forseta Íslands Ólafs Ragnars Grímssonar.

I¨`^ [¨g^
í mars

Bæklingur fylgir
með inni í blaðinu
í dag

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Súrmjólk
á tilboði!

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins voru veitt í fjórða sinn í gær:

Ásgarður hlaut Samfélagsverðlaun
FJÖLMIÐLAR Ólafur Ragnar Grímsson, forseti
Íslands, afhenti í gær Ásgarði handverkstæði Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins. Verðlaunaféð nemur
einni milljón króna.
Verðlaunin voru veitt við hátíðlega athöfn í Þjóðmenningarhúsinu í gær. Þau eru sem fyrr veitt í
fjórum flokkum auk heiðursverðlauna sem að þessu
sinni féllu í skaut Jóhönnu Kristjónsdóttur blaðamanns og rithöfundar.
Bergdís Jónsdóttir snyrtifræðingur er Hvunn-

dagshetja ársins 2009 en hún mætir einn dag í viku
í Dagsetur Hjálpræðishersins til að þvo og snyrta
fætur gesta þar.
Vinningshafi í flokknum Frá kynslóð til kynslóðar er Norðlingaskóli en þar hefur verið bryddað upp
á marvíslegum nýjungum í skólastarfi.
Rauði krossinn á Akranesi hlaut verðlaun í
flokknum Til atlögu gegn fordómum fyrir þátt sinn
í góðri aðlögun palestínskra flóttakvenna sem komu
á Akranes í september síðastliðnum.
- st /sjá síðu 6

Ávaxta- og karamellusúrmjólk á tilboði í mars.
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Mary krónprinsessa Dana:
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gert að danskri og norskri fyrirmynd, en megintilgangur laganna
er að tryggja öryggi borgaranna
og sporna gegn glæpum.
Undir þetta markmið tekur
ríkissaksóknari en reifar að hjá
hinum Norðurlandaþjóðunum hafi
markvisst verið unnið að uppbyggingu lögreglu og ákæruvalds. Í
Noregi haldi ríkissaksóknari utan
um stærstu málin og kæruleið
vegna ákvarðana hans sé takmörkuð. Því sé spurning hvort réttlætanlegt sé að þrískipta ákæruvaldinu með tilheyrandi kostnaði „til
þess eins að búa til kæruleið“, eins
og Valtýr kemst að orði.
Ekki náðist í Rögnu Árnadóttur
dómsmálaráðherra í gær.

SPURNING DAGSINS

Sindri, áttu von á fullu húsi á
næsta mót?
„Það verður að minnsta kosti röð.“
Sindri Lúðvíksson stóð fyrir pókermóti
árið 2007 sem lögreglan stöðvaði. Nú
hefur verið ákveðið að hann skuli ekki
ákærður.

Samið um Glitni í Lúxemborg:

Fá dótturfélagið
í sínar hendur
VIÐSKIPTI Samkomulag er svo gott
sem í höfn á milli skilanefndar
gamla Glitnis og seðlabanka Lúxemborgar um málefni dótturfélags Glitnis þar í landi. Samkvæmt Erlu S. Árnadóttur í
skilanefndinni felur samkomulagið í sér að skilanefndin fái
fulla heimild til að fara með eignir dótturfélagsins.
Glitnir í Lúxemborg fór í
greiðslustöðvun í október og
hefur síðan lotið stjórn nefndar
sem fjármálaeftirlitið ytra skipaði. Skilanefnd gamla Glitnis
hefur hvorki haft aðgang að eignum né gögnum frá félaginu.
„Þetta er mjög góð niðurstaða
fyrir alla sem eiga hlut að máli,“
segir Heimir Haraldsson í skilanefnd gamla Glitnis. Tilkynningar er að vænta um málið í dag. - sh

Mikill fjöldi leitaði Aldísar:

Leitin engan
árangur borið
LÖGREGLUMÁL Um hundrað manna
lið lögreglu og björgunarsveitarmanna leitaði
Aldísar Westergren í nágrenni
Reynisvatns í
gær. Leitin bar
engan árangur,
að sögn varðstjóra lögreglu.
Engin ummerki
fundust.
ALDÍS
Aldís hvarf
WESTERGREN
sporlaust af
heimili sínu á þriðjudaginn í síðustu viku. Talið er að síðast hafi
sést til hennar í Grafarholti á
þriðjudaginn. Lögregla stendur
ráðþrota frammi fyrir hvarfinu.
Engar haldbærar vísbendingar
hafa borist og umfangsmikil leit
engu skilað.
Leitinni verður líkast til haldið
áfram á næstu dögum.
- sh

Hauk Þór
í 4. sæti
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Mikið lið lögreglu í Hlíðum:

Leit að seðlabankastjórum:

Hníf beitt í
hópslagsmálum

Störf bankastjóra auglýst

LÖGREGLUMÁL Hníf var kastað í átt
að manni í átökum sem brutust út
á milli tveggja hópa ungmenna í
Lönguhlíð á ellefta tímanum í gærkvöldi. Sá sem kastað var að fékk
hnífinn í bakið en meiddist ekki.
Sjónarvottar sögðu að barefli hefði
einnig sést á lofti.
Mikið lið lögreglu kom á vettvang og mátti telja minnst fimm
lögreglubíla og einn sjúkrabíl á
staðnum. Talið er að á þriðja tug
ungmenna hafi verið saman komin
við verslun Bónusvídeós þegar
tveimur hópum ungmenna laust illa
saman. Enginn slasaðist og enginn hafði verið handtekinn þegar
Fréttablaðið fór í prentun.
- sh

STJÓRNSÝSLA Forsætisráðuneytið

Á VETTVANGI Lögregla fann í gærkvöldi hnífinn sem beitt var í átökunum, en hann
var með löngu blaði og hefði getað valdið miklum skaða. Tveimur hópum ungmenna laust saman á svipuðum stað fyrir skemmstu. Annar hópanna var aftur að
verki í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Framleiðsla á áli
dregst enn saman
Heimsframleiðsla á áli hefur enn dregist saman og því er spáð að ál muni
eiga erfitt uppdráttar. Kínversk stjórnvöld hyggja á stuðning við þarlenda álframleiðendur. Century Aluminium dró enn frekar úr framleiðslu í vikunni.
STÓRIÐJA Álverð lækkaði um 13

prósent frá áramótum og fram
til síðustu mánaðamóta, en hefur
hækkað lítillega síðan. Ál er sú
hrávara sem mest hefur lækkað á
þessu ári og einnig á því síðasta.
Birgðir hafa hrúgast upp og hafa
fyrirtæki dregið úr framleiðslu.
K í nversk stjórnvöld hafa
hamstrað ál, en Kína er stærsti
álframleiðandi í heimi, með um
34 prósent af heimsframleiðslu.
Þar í landi íhuga menn að setja 5
prósent innflutningstolla á ál með
það fyrir augum að hvetja kínversk fyrirtæki til að nota innlenda framleiðslu. Óttast er að
það dragi enn frekar úr eftirspurn
eftir áli á heimsmarkaði.
Álverð fór niður undir 1.200
dollara á tonnið í febrúar, en hefur
hækkað upp undir 1.300 dollara í
mars. Um mitt ár 2008 fór álverð
í tæplega 3.400 dollara á tonnið.
Kínversk stjórnvöld borga yfirverð fyrir innlent ál og hafa verið
að greiða um 1.800 dollara á tonnið
fyrir innlenda framleiðslu. Þannig
niðurgreiðir stærsti álframleiðandi heims í raun framleiðslu sína.
Fyrirtækið IFS ráðgjöf spáir því
að ál muni eiga mjög erfitt uppdráttar á næstunni.
Álrisinn Century Aluminium tilkynnti á þriðjudag að dregið yrði
úr framleiðslu álvers í Kentucky,
vegna slæms ástands á heimsmörkuðum. Álverið þar framleiðir 250 þúsund tonn árlega í fimm
kerskálum og verður einum þeirra
lokað og framleiðsla dregin saman
um fimmtung. Segja þarf upp 120
manns vegna lokunarinnar.
Century Aluminium er eigandi

hefur auglýst störf bankastjóra
og aðstoðarbankastjóra Seðlabanka Íslands laus til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til 31. mars
og gert er ráð fyrir að ráðið verði
í starfið í maí næstkomandi.
Umsóknum skal skila í forsætisráðuneytið.
Fram kemur í tilkynningu
frá ráðuneytinu að nefnd verði
skipuð í samræmi við ný lög um
Seðlabankann til að meta hæfni
umsækjenda um stöðurnar.
Svein Harald Øygard var skipaður seðlabankastjóri tímabundið í síðustu viku og Arnór Sighvatsson aðstoðarbankastjóri. - sh

MÓTMÆLI Í KARACHI Pakistanar mótmæla árás á íþróttalið.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Leiðtogi stjórnarandstöðu:

Segir öryggiskerfið hrunið
PAKISTAN, AP Mushahid Hussain,
leiðtogi stjórnarandstöðunnar
í Pakistan, segir árásina á
krikketlandslið frá Sri Lanka
í vikunni sýna að öryggiskerfi
landsins sé hrunið.
Stjórnin sé of upptekin við að
halda völdum til þess að geta
sinnt öryggismálum. Chris
Broad, sem var í hópi íþróttamanna, segir lögregluna ekki
hafa verið til taks þegar ráðist
var á hópinn. Lögreglan í Pakistan vísar þessum fullyrðingum á bug.
- gb

Ríkisskattstjóri um skuldir:

Niðurfelling
skattskyld
SKATTAMÁL Í áliti sem Skúli EggÁLVER Heimsframleiðsla á áli hefur dregist mikið saman undanfarið enda er álverð í

lægstu lægðum og hefur lækkað um 13 prósent frá áramótum. Myndin er úr álverinu
í Straumsvík.
MYND/EIRÍKUR KRISTÓFERSSON

álvers Norðuráls við Grundartanga og hyggur á byggingu álvers
í Helguvík, en gert er ráð fyrir að
það verði 250 þúsund tonn einnig. Nokkur titringur hefur verið
innan ríkisstjórnarinnar vegna
þeirrar framkvæmdar, Samfylkingin hefur verið fylgjandi henni,
en hinn stjórnarflokkurinn,
Vinstri græn, á móti.
Fyrirtækið tilkynnti nýverið um
slæma afkomu á fjórða ársfjórðungi ársins 2008. Tap fyrirtækisins nam 700,2 milljónum dollara,
tæpum 80 milljörðum íslenskra

króna. Logan W. Kruger, forstjóri
félagsins, segir þó að ekki sé fallið frá áformum í Helguvík og litið
sé á það sem góðan fjárfestingarkost. „Við erum að endurskoða
verkefnið frá grunni og kanna
fjáröflunarkosti.“
Eins og fram hefur komið í
Fréttablaðinu greindi Alcoa, sem
er með álver á Reyðarfirði, frá því
í lok síðasta árs að dregið yrði úr
framleiðslu fyrirtækisins um 350
þúsund tonn. Ónýtt framleiðslugeta er um ein milljón tonn eftir
samdráttinn. kolbeinn@frettabladid.is

ert Þórðarson ríkisskattstjóri
sendir frá sér eftir helgi er skorið
úr um að eftirgjöf skulda þeirra
sem stunda atvinnurekstur beri
ætíð að telja til tekna í rekstrinum. Síðustu daga hefur nokkuð
verið fjallað um niðurfellingu
skulda fyrirtækja, sem sett eru í
svokallað söluferli hjá ríkisbönkunum.
Skattasérfræðingur sagði í
blaðinu í gær að af slíkri niðurfellingu þyrfti að gjalda fimmtán prósent til skattsins. Þetta
staðfestir ríkisskattstjóri með
álitinu. Hins vegar ber að hafa í
huga að fyrirtækin geta yfirleitt
fært mikið tap á móti, tekjunum
til frádráttar.
- kóþ

Fá bætur frá ríkinu fyrir ólögmæta handtöku og niðurlægjandi líkamsleit:
Prófkjör sjálfstæðismanna
í SV-kjördæmi

Lögregla braut gegn þremur piltum
DÓMSMÁL Lögreglumenn brutu lög

Ráðdeild og lausnir
www.haukurthor.is

þegar þrír saklausir nítján ára
piltar voru handteknir á harkalegan hátt af vopnaðri sérsveit í júlí
árið 2007, færðir á lögreglustöð og
berstrípaðir. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi íslenska ríkið í gær
til að greiða piltunum 200 þúsund
krónur hverjum í bætur.
Umrætt júlíkvöld hafði lögreglu borist tilkynning um hvell
sem hljómaði eins og skothvellur
úr haglabyssu. Í kjölfarið stöðvuðu vopnaðir lögreglumenn bíl í
nágrenninu sem í voru piltarnir
þrír. Lögregla miðaði skammbyssum á drengina, lét þá leggjast flata
og illa klædda í blautan vegkant
og handjárnaði þá fyrir aftan bak.
Þeir voru síðan fluttir á lögreglustöð þar sem tveir þeirra voru berháttaðir og líkamsleit gerð. Öðrum
þeirra var sérstaklega gert að
beygja sig fram á meðan.

ÁSTÆÐA HANDTÖKUNNAR
Lögregla var á leið á vettvang
þegar hún fékk tilkynningu um að
þrír menn hefðu sest upp í bíl sem
væri á leið á móti þeim og að einn
þeirra kynni að vera viðriðinn málið. Á þeim
grundvelli var ákveðið að handtaka piltana
með vopnavaldi. Hins vegar kemur fram í dómi
að grunur hafi leikið á að um heimilisofbeldismál væri að
ræða og þykir lögmanni piltanna undarlegt í því ljósi að
grunur lögreglu hafi beinst að þremur piltum um tvítugt.

Lögregla bar að aðgerðin hefði
verið eðlileg í ljósi grunsemda um
refsiverða háttsemi. Á það fellst
héraðsdómur ekki, heldur segir
ekki hafa verið tilefni til að beita
piltana slíku harðræði og meðalhófs hafi ekki verið gætt. Þá segir
að líkamsleitin hafi verið óþörf
með öllu, hvað þá að berhátta þá,

sem hafi verið „óþarflega særandi“ og „niðurlægjandi“ að mati
dómsins.
Kristín Edwald, lögmaður piltanna, er ánægð með niðurstöðuna.
„Þessi dómur hlýtur að kalla á að
lögregla endurskoði verklagið hjá
sér,“ segir hún enn fremur.
- sh

Sparaðu
meira í
leiðinni

Aðeins

4 DAGAR
til stefnu
tilboðinu lýkur
8. mars

Þú sparar bæði meira og víðar með N1

Þú færð betri kjör út mars 2010
-5 kr. af eldsneyti
-15% af viðgerðum, smur- og hjólbarðaþjónustu
-15% af vörum, m.a. af stærsta varahlutalager landsins
Betri kjör á meira en 100 stöðum á landinu
Safnkortspunktar jafngilda krónum hjá N1

F í t o n / S Í A

F I 0 2 8 3 4 1

Sæktu um núna á n1.is

1 punktur
=
1 króna
Safnkortspunktar eru jafngildur gjaldmiðill og krónur, í öllum viðskiptum
hjá N1. Með tímabundnum tilboðum
á þjónustustöðvum er hægt að margfalda gildi punktanna.

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS
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Gripið til hertra öryggisráðstafana vegna fyrirhugaðrar komu Vítisengla til Íslands:

Rannsóknarnefnd Alþingis:

Vill lista yfir
starfsfólk 365

Bandaríkjadalur

112,64

113,18

Fáfnisteiti ógnar þjóðaröryggi

Sterlingspund

159,26

160,04

LÖGREGLUMÁL Dómsmálaráðherra

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

Evra

141,54

142,34

Dönsk króna

18,995

19,107

Norsk króna

15,878

15,972

Sænsk króna

12,37

12,442

Japanskt jen

1,1323

1,1389

SDR

164,38

165,36

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
174,8641
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

hefur ákveðið að taka upp tímabundið landamæraeftirlit í Leifsstöð um helgina í tilefni af fyrirhugaðri komu hóps Vítisengla til
Íslands. Englarnir hyggjast sækja
opnun nýs klúbbhúss vélhjólaklúbbsins Fáfnis í Hafnarfirði.
Í tilkynningu ráðherra segir að
eftirlitið muni „sérstaklega koma í
veg fyrir væntanlega komu ákveðins hættulegs hóps“, sem þó er
hvergi nefndur í tilkynningu ráðherra. Til aðgerðanna sé gripið „í
tilefni sérstakrar ógnunar gegn
allsherjarreglu og þjóðaröryggi“.
Tveimur Vítisenglum var vísað
til síns heima við komuna til

Íslands þegar á miðvikudag. Fáfnir er opinber áhangendaklúbbur
Vítisengla, sem eru skilgreindir
sem alþjóðleg glæpasamtök. Þeir
hafa stefnt að því leynt og ljóst
undanfarin ár að verða fullgildir
meðlimir Vítisengla.
Hafnarfjarðarbær sendi frá sér
tilkynningu í gær þar sem fram
kemur að hvorki bæjaryfirvöld né
lögregla hafi veitt leyfi fyrir starfsemi Fáfnis í hinu nýja klúbbhúsi,
ólíkt því sem talsmaður Fáfnis hélt fram í fréttum Stöðvar 2 í
fyrrakvöld.
Húsið sé iðnaðarhúsnæði og
ekki verði veitt leyfi fyrir annars
konar starfsemi þar.
- sh

GAMLA KLÚBBHÚSIÐ Fáfnisliðar héldu
áður til í þessum húsum við Frakkastíg
en hafa nú flutt sig í Hafnarfjörðinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Ákært fyrir þrjár árásir:

Ákvæði um þjóðaratkvæði í stjórnarskrá

Beðinn um að
missa minnið

Fimmtán prósent kjósenda geta krafist þess að efnt verði til þjóðaratkvæðagreiðslu, samkvæmt frumvarpi um breytingar á stjórnarskránni. Í því er einnig
kveðið á um að náttúruauðlindir verði þjóðareign. 41 á að sitja stjórnlagaþing.

TRÚÐALÆTI Að sögn formanns samtaka

sirkuseigenda í Bretlandi er fátt um
atvinnulausa trúða.
NORDICPHOTOS/AFP

Breskir sirkuseigendur:

Skortur á trúðum í Bretlandi
BRETLAND Alvarlegur skortur á

innfæddum trúðum og loftfimleikafólki ríkir í Bretlandi, ef
marka má orð Malcolms Clay,
formanns samtaka sirkuseigenda í þar í landi. Clay hefur sent
skýrslu þess efnis til innanríkismálanefndar breska þingsins.
Í skýrslunni kemur fram að
vegna skortsins neyðist sirkuseigendur til að ráða fólk frá Kína
og Austur-Evrópu til starfa. Nýtt
kerfi varðandi vinnuleyfi í Bretlandi, sem tekið verður í notkun
í næsta mánuði, gæti hamlað því
að fólk frá þessum löndum fengist í störfin. „Breskir sirkusstarfsmenn arfleiða ekki lengur
yngri kynslóðir að hæfileikum
sínum, heldur taka þá með sér í
gröfina,“ segir Clay.
- kg

LEIÐRÉTTING
Gísli Marteinn Baldursson er í fríi frá
störfum sem borgarfulltrúi í Reykjavík á meðan hann stundar nám í
Edinborg en ekki í námi með starfi
eins og ranglega var haldið fram í
Fréttablaðinu 26. febrúar.

frumvarpi forystumanna fjögurra
stjórnmálaflokka um breytingar á
stjórnarskrá lýðveldisins.
Í þeirri fyrstu er kveðið á um
að náttúruauðlindir sem ekki eru
háðar einkaeignarrétti séu þjóðareign. Í annarri greininni er fjallað um hvernig breyta má stjórnarskránni í framtíðinni. Í þeirri
þriðju er kveðið á um þjóðaratkvæðagreiðslur og fjórða greinin
tekur til stjórnlagaþings sem koma
skal saman eigi síðar en 1. desember á þessu ári.
Flutningsmenn eru forystumenn allra flokka sem sæti eiga á
Alþingi utan Sjálfstæðisflokks.
Í greinargerð segir að ekki
hafi orðið af heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar um langt
skeið þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir en ákveðnum hlutum hennar hafi verið breytt í veigamiklum
atriðum. Í kjölfar bankahrunsins hafi verið kallað eftir endurskoðun ýmissa grundvallarreglna
íslenska stjórnskipulagsins og við
því sé brugðist með því að stofna
til sérstaks stjórnlagaþings með
þjóðkjörnum fulltrúum.
Í greinargerðinni segir jafnframt að frumvarpið sé í samræmi við verkefnaskrá ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og VG og
að ráðgjafarhópur undir forystu
Bjargar Thorarensen lagaprófessors hafi unnið tillögur um breytingar á stjórnarskránni og verkefni stjórnlagaþings.
Frá lýðveldisstofnun hefur
stjórnarskránni verið breytt sex
sinnum.
bjorn@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ALÞINGI Fjórar greinar eru í nýju
FYRSTA STJÓRNARSKRÁIN Íslendingar fengu
stjórnarskrá frá Kristjáni konungi IX 1874. Sumt
stendur enn lítið breytt í stjórnarskránni, sérstaklega ákvæði í öðrum kafla hennar sem fjallar um
framkvæmdavaldið.

FJÖLMIÐLAR Rannsóknarnefnd
Alþingis um bankahrunið hefur
óskað eftir að fá lista yfir þá sem
hafa starfað sem stjórnarmenn í
365 frá 2004 til 2008. Einnig yfir
forstjóra félagsins og yfirmenn,
ritstjóra og fréttastjóra Stöðvar 2, Bylgjunnar, Fréttablaðsins,
Vísis og Markaðarins.
Þá vill nefndin fá nöfn starfsmanna sem hafa haft dagskrárgerð eða fréttaskrif á sinni könnu
um efnahagsmál, viðskiptalífið,
fjármál og starfsemi banka og
bankastofnana. Þetta er gert til
að sjá hvort hagsmunatengsl hafi
hugsanlega haft áhrif á umfjöllun
fjölmiðlanna.
- kóþ

DÓMSMÁL Aðalmeðferð fór fram
í gær í máli gegn Benjamín Þór
Þorgrímssyni, sem ákærður er
fyrir þrjár líkamsárásir. Ein
árásin, á athafnamanninn Ragnar Magnússon, vakti töluverða
athygli, en hún átti sér stað undir
eftirliti myndavéla sjónvarpsþáttarins Kompáss. Ragnar sagðist fyrir dómi hafa verið beðinn um að bera við minnisleysi í
réttarsal ella hljóta verra af.
Benjamín er einnig ákærður
fyrir árás á viðskiptafélaga sinn
á Hótel Nordica, og árás á ógæfumann. Sá var nýkominn úr misheppnaðri ránstilraun á snyrtistofu þegar Benjamín réðst á
hann. Benjamín neitar öllu.
- sh

Dómur í deilum frjálslyndra:

Margrét fái ein
mánaðarlaun
DÓMSMÁL Frjálsyndi flokkurinn
var í gær í Héraðsdómi Reykjavíkur dæmdur til að borga Margréti
Sverrisdóttur
614 þúsund
krónur. Margrét var framkvæmdastjóri
flokksins þegar
Guðjón Arnar
Kristjánsson,
formaður
flokksins, sagði
MARGRÉT
henni upp í lok
SVERRISDÓTTIR
nóvember 2006
því Margrét vildi leiða framboðslista á vegum flokksins í Alþingiskosningum vorið 2007. Margrét
taldi sig eiga rétt á launum í uppsagnarfresti sem næði til febrúar,
mars og apríl 2007 og vildi fá
rúmar 1,8 milljónir króna. Héraðsdómur taldi hana hins vegar
aðeins eiga inni laun fyrir febrúar.
Þá var Frjálslyndi flokkurinn
dæmdur til að greiða Margréti 600
þúsund krónur í málskostnað. - gar

FJÓRÞÆTT BREYTING Á STJÓRNARSKRÁNNI
því að staðfest krafa þar um liggur
fyrir. Niðurstaðan er bindandi. Ekki
verður hægt að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu um fjárlög, fjáraukalög, lög um skattamálefni og lög
sem sett eru til að framfylgja þjóðréttarskuldbindingum. Nánari reglur
um málsmeðferð verða bundnar í
sérstökum lögum.

Náttúruauðlindir sem ekki eru
háðar einkaeignarrétti eru þjóðareign, samkvæmt frumvarpinu. Í því
segir að allar náttúruauðlindir beri
að nýta á sem hagkvæmastan hátt
á grundvelli sjálfbærrar þróunar til
hagsældar fyrir þjóðina og komandi kynslóðir. Náttúruauðlindir í
þjóðareign megi ekki selja eða láta
varanlega af hendi.

Stjórnlagaþing, sem endurskoða
á stjórnarskrána, á að koma saman
eigi síðar en 1. desember og ljúka
störfum eigi síðar en 17. júní 2011.
Það skal skipað 41 þjóðkjörnum fulltrúa en mæla á fyrir um
kjörgengi og kosningu í sérstökum
lögum. Alþingi á að fjalla um og
síðar samþykkja frumvarp stjórnlagaþings um nýja stjórnarskrá. Á
endanum verður það sent þjóðinni
til samþykktar eða synjunar.

Breyta má stjórnarskránni með
þjóðaratkvæðagreiðslu. Skal hún
fara fram eftir að Alþingi hefur samþykkt frumvarp um breytinguna.
Ef fimmtán prósent kjósenda
krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu um
tiltekin lög eða málefni sem varða
almannahag skal Alþingi efna til
slíkrar atkvæðagreiðslu. Á hún að
fara fram innan þriggja mánaða frá

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

flugfelag.is

Fundarfriður
Markvissir fundir í friði og ró
GRÍMSEY
ÞÓRSHÖFN
ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR
GRÆNLAND
NARSARSSUAQ
CONSTABLE POINT
NUUK
KULUSUK

Upplýsingar:
Sími 570 3075
hopadeild@flugfelag.is

REYKJAVÍK

VESTMANNAEYJAR

FÆREYJAR

Alicante

Sigurður Þ.
Ragnarsson

1

veðurfræðingur

Á MORGUN
10-15 m/s norðvestan til
annars hæg breytileg átt

8

-5

HELGARHORFUR
Á morgun verður stíf
norðaustan átt á landinu norðvestan- og
vestanverðu annars
yﬁrleitt hæg breytileg
átt. Snjókoma verður
á Vestfjörðum annars
él á víð og dreif um
landið og fremur
skýjað. Á sunnudag verður ákveðin
norðanátt um allt
land, sýnu hvössust
norðvestan og vestan
til. Úrkomulítið austan -3
og suðaustan til
annars él.
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-3
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8
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Basel
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Berlín

6°

Billund

4°

Eindhoven

5°

Frankfurt
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Friedrichshafen

4°

Gautaborg

5°

Kaupmannahöfn
Las Palmas

-2
1

2

London

3
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1
1

-1

0

-1

9°
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París

8°

Róm

14°

Stokkhólmur
SUNNUDAGUR
10-18 m/s hvassast
norðvestan til

5°
21°

New York
Osló

-3
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Amsterdam

2°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

g
^
`
h
9Vc
g
V
\
V
Y
HKÏC6HÏÁ6
G>77:CHI:<

+..

`g$`\#

KZgÂ{Âjg..-#"

)%

'%

)%

k^Â`VhhV

k^Â`VhhV

k^Â`VhhV

V[ha{iijg

V[ha{iijg

&#(,.

-..

`g$`\

&#*..

`g$`\

BZg`ikZgÂ'#'.-#"

V[ha{iijg

*..

`g$`\

KZgÂ{Âjg&#-.-#"

`g$`\

BZg`ikZgÂ&#..-#"

GZn`iVghkcV`i^aZiijg

=VbWdg\Vg]gn\\jg

;naaihkcVajcY

bZÂWZ^c^

bZÂWZ^c^

bZÂYch`jb\g{Âdhi^

BZg`ikZgÂ..-#"

9Vch`jghkZ^iV`_`a^c\jg

eder
Nyh på

te
Direkra
f Danmark

danske dage

)).

`g$e`#

<DIIK:GÁ

(hi_ZgcZhe¨\^enahV
ÄZhh^Z^cVhVccV

9Vc8V`Z\jagiVg`V`Vd\h``jaVÂ^`V`V

'%



te
Direkra
f Danmark

BZgg^aY`V[[^

te
Direkra
f Danmark

V[ha{iijg
k^Â`VhhV

KcVgWgVjÂd\ZeaV`V`V

HVaijbVeeZahcd\?daanXdaV

HVbWVh``jaVÂ^Wdaajg
'iZ\jcY^g

6

KJÖRKASSINN

6. mars 2009 FÖSTUDAGUR

Fyrrverandi borgarstjóri spyr um hagsmuni framsóknarmanna á Höfðatorgi:

Sjálfstæðisflokkurinn stærstur:

Ítök Óskars og Björns Inga verði ljós

41 prósent ungs
fólks styður VG

BORGARSTJÓRN „Hver var aðkoma

Vilt þú vinstri stjórn eftir kosningar?
Já

41%
59%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú misst vinnu eða starfshlutfall þitt verið skert nýlega?
Segðu skoðun þína á visir.is.

þáverandi borgarfulltrúa og varaborgarfulltrúa Framsóknarflokksins, þeirra Björns Inga Hrafnssonar og Óskars Bergssonar, að
þessum málum?“ segir í fyrirspurn Ólafs F. Magnússonar í
borgarstjórn um gerð leigusamninga og ákvarðana um byggingarmagn á Höfðatorgsreit.
Ólafur kveðst fyrst hafa lagt
fram fyrirspurn um Höfðatorgsmálið á borgarráðsfundi á fimmtudaginn í síðustu viku en að Óskar
Bergsson, formaður borgarráðs,
hafi neitað að færa fyrirspurnina til bókar. Fyrirspurnin varði
ákvarðanir um aukið byggingar-

ÓLAFUR F. OG BJÖRN INGI Ólafur F.
Magnússon vill nú vita um áhrif Björns
Inga Hrafnssonar á Höfðatorgi.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

magn og skuldbindandi leigusamning borgarinnar á Höfðatorgsreit.
„Hvenær var tekin ákvörðun
um skuldbindandi leigusamning

fyrir milljarða króna og aukið
byggingarmagn á Höfðatorgsreit?“ spyr Ólafur sem vill upplýsingar um aðkomu Björns Inga
og Óskars að málinu. „Í hvaða
ráðum og nefndum borgarinnar sátu þessir sömu kjörnu fulltrúar Framsóknarflokks á fyrra
valdatímabili Framsóknarflokks
og Sjálfstæðisflokks í borginni
og hvaða stöðu sköpuðu þessar
nefndasetur fyrir fulltrúa Framsóknarflokksins til að hafa áhrif á
framgang þessa dýra leigusamnings, sem og að hafa áhrif á aukið
byggingarmagn á Höfðatorgi?“
segir í fyrirspurn borgarfulltrúa
F-listans.
- gar

KÖNNUN Sjálfstæðisflokkurinn
mælist með mest fylgi allra
flokka, 29 prósent, í nýrri könnun Capacent Gallup. Þetta kom
fram í fréttum RÚV í gær. Flokkurinn bætir við sig þremur prósentustigum frá síðustu könnun.
Samfylkingin tapar hins vegar
þremur og hálfu prósentustigi og
mælist með 27,5 prósent.
Vinstri græn eru með um 26
prósent, en eru langvinsælasti
flokkurinn meðal kjósenda undir
þrítugu með 41 prósents fylgi.
Framsóknarflokkurinn fær
12,6 prósenta stuðning. Aðrir
flokkar fengju ekki þingmann
samkvæmt könnuninni.
- sh
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FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ostur.is

NÝJAR OG HANDHÆGARI UMBÚÐIR

ÚTNEFND 25 einstaklingar

og samtök voru heiðruð á
Samfélagsverðlaunahátíð
Fréttablaðsins í gær.

Ásgarður hlaut
Samfélagsverðlaun
Tuttugu og fimm einstaklingar og samtök voru heiðruð á Samfélagsverðlaunahátíð Fréttablaðsins í gær. Fimm hlutu verðlaun og forseti Íslands afhenti fulltrúum Ásgarðs handverkstæðis Samfélagsverðlaunin, eina milljón króna.
FJÖLMIÐLAR Gleði ríkti í Þjóðmenn-

ingarhúsinu síðdegis í gær á Samfélagsverðlaunahátíð Fréttablaðsins. Á annað hundrað manns voru
þar samankomin til að gleðjast með
þeim 25 einstaklingum og samtökum sem útnefnd voru í fjórum
flokkum Samfélagsverðlaunanna.
Fimm voru verðlaunaðir, einn
í hverjum flokki, auk heiðursverðlaunahafans Jóhönnu Kristjónsdóttur sem heiðruð var fyrir
hjálparstarf sitt í Jemen og kynn-

ingu á menningu Mið-Austurlanda
hér heima.
Ásgarður − handverkstæði hlaut
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins.
Fulltrúar Ásgarðs tóku við verðlaununum úr hendi forseta Íslands,
Ólafs Ragnars Grímssonar. Samfélagsverðlaunin nema einni milljón króna. Ásgarður er verndaður
vinnustaður fyrir fólk með þroskahömlun.
Hvunndagshetja ársins er Bergdís Jónsdóttir sem hálfan dag í

viku lokar snyrtistofu sinni og
þvær og snyrtir fætur fastagesta
Hjálpræðishersins. Verðlaun í
flokknum Frá kynslóð til kynslóðar
hlaut Norðlingaskóli fyrir nýbreytni
í skólastarfi. Rauði krossinn á Akranesi hlaut verðlaun í flokknum Til
atlögu gegn fordómum.
Markmið Samfélagsverðlauna
Fréttablaðsins er að vekja athygli á
broti af því kærleiksríka starfi sem
unnið er víðs vegar í íslensku samfélagi.
steinunn@frettabladid.is

ÚTNEFNDIR TIL SAMFÉLAGSVERÐLAUNA

Sigríður Arnardóttir
5.-6. sæti í prófkjöri Samfylkingarinnar í Reykjavík
Verið velkomin á borgarafund með nýjum frambjóðendum sem
haldinn verður í hádeginu, föstudaginn 6. mars kl. 12:00 á Skólabrú
við Dómkirkjuna.
Kosningagleði Sirrýjar stendur síðan frá kl. 20–22 á Skólabrú.
Sigríður er félags- og fjölmiðlafræðingur
með góð tengsl við fólkið í landinu.
Sirrý stendur vörð um velferðina.
sigridurarnardottir.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

HVUNNDAGSHETJAN
Einstaklingur sem sýnt hefur
einstaka óeigingirni eða hugrekki,
hvort sem er í tengslum við einn
atburð eða vinnu að ákveðnum
málaflokki í lengri tíma.
Anna Marta Ásgeirsdóttir og
Ingólfur Örn Guðmundsson
frumkvöðlar ísbjarnarins Hrings
Bergdís Jónsdóttir
hirðir um fætur heimilislausra
Guðrún Arndís Tryggvadóttir
heldur úti umhverfisvefnum
natturan.is

KFUM og KFUK
110 ára starf með börnum og
unglingum
Norðlingaskóli
margháttuð nýbreytni í skólastarfi
Ólafur Beinteinn Ólafsson
viðamikið nýsköpunarstarf í
tónlistarkennslu
Svanhildur Sif Haraldsdóttir
metnaðarfullt sumarbúðastarf í
Ævintýralandi

Gunnar og Kristján Jónssynir
kaupmenn af gamla skólanum

TIL ATLÖGU GEGN FORDÓMUM
Einstaklingur eða félagasamtök sem
hafa unnið ötullega að því að eyða
fordómum í samfélaginu

Sigríður Valdís Bergvinsdóttir
hóf íslensku kartöfluna til vegs og
virðingar

Alþjóðahús í Breiðholti
fjölmenningarstarf sem byggist á
hverfistengdum verkefnum

FRÁ KYNSLÓÐ TIL KYNSLÓÐAR
Eftirtektarvert starf í þágu menntunar, uppfræðslu eða umönnunar
þeirrar kynslóðar sem er að vaxa
úr grasi, jafnt einstaklingar sem
samtök eða stofnanir.
Gylfi Jón Gylfason
vel heppnuð uppeldisnámskeið í
Reykjanesbæ

Dagur Steinn Elfu Ómarsson, Elvar
Sveinn Jóhannsson, Gunnar Darri
Kjærnested, Jóhann Haukur Arnarson, Jón Gylfi Sigfússon
einlæg vinátta fimm drengja
Rauði krossinn á Akranesi
aðlögun palestínskra flóttakvenna
Sigrún Daníelsdóttir
heilsa óháð holdafari
Styrmir Barkarson
fræðslustarf gegn fordómum

SAMFÉLAGSVERÐLAUN
Félagasamtök sem hafa unnið
framúrskarandi mannúðar- eða
náttúruverndarstarf og lagt sitt af
mörkum til að gera íslenskt samfélag betra fyrir okkur öll.
Ásgarður handverkstæði
uppbyggilegt starf með fólki með
þroskahömlun
Ekron
uppbygging og þjálfun einstaklinga
eftir áfengis- og vímuefnameðferð
Höndin
liðsinni við fólk sem orðið hefur fyrir
áföllum
Ljósið
nærandi endurhæfing fyrir krabbameinssjúklinga
Vinir Indlands
hjálparstarf á Indlandi
HEIÐURSVERÐLAUN
Veitt fyrir ævistarf, einstaklingi sem
hefur helgað líf sitt því verkefni að
bæta samfélagið.
Jóhanna Kristjónsdóttir
kynning á menningu Mið-Austurlanda ásamt hjálparstarfi í Jemen

MARÍUKEX 600g

HUNANG 450g

199

359

FERSKJUR 820g
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PASTASÓSA M/BASIL 690g

233

TÓMATSÓSA 1kg

159

kr/ﬂ.

kr/ds.

PASTASKRÚFUR 500g

129

kr/pk.

TÓMATAR Í DÓS 400g

59

kr/ds.

HLAUP 500g

199
492

HAFRAKEX 400g

36% 129

BLANDAÐ HAKK

kr/pk.

499

afsláttur

kr/kg

kr/kg

748 kr/kg

768 kr/kg

Birt með fyrirvara um prentvillur.

REYKT EÐA SALTAÐ
FOLALDAKJÖT

kr/pk.

www.markhonnun.is

33
%
afsláttur
Ný verslun
í Hverafold

FERSKUR KJÚKLINGUR 1/1

525

kr/kg

875 kr/kg

TOPPUR M/SÍTRÓNU 2l

40% 95 kr/stk.

afsláttur
TILBOÐIN GILDA 5. - 8. MARS

www.netto.is
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík

- ódýrt fyrir heimilið
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hver gaf nýlega út hljómplötuna For the rest of my
childhood?
2. Hvað heitir forstjóri Landhelgisgæslunnar?
3. Hver skoraði mark Newcastle
í deildarleik gegn Manchester
United á miðvikudag?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 34
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Rannsóknir Hafrannsóknastofnunar á fæðuvenjum hrefnu á Íslandsmiðum:

Sérréttindi afnumin:

Étur meira en flotinn veiðir

Eftirlaunalög úr
gildi á kjördag

SJÁVARÚTVEGSMÁL Hrefna étur

ALÞINGI Alþingismenn, ráðherr-

árlega allt að 300.000 tonn af
þorski og ýsu sem er fimmfalt
meira magn en eldri rannsóknir hafa sýnt. Þetta sýna niðurstöður rannsókna Hafrannsóknastofnunar á árunum 2003-2007.
Til samanburðar er heildaraflamark þorsks og ýsu á yfirstandandi fiskveiðiári um 250.000 tonn.
Áætlað er að hrefnan við landið
éti árlega um tvær milljónir tonna
af fiski. Þessar niðurstöður voru
kynntar í erindi þeirra Gísla A.
Víkingssonar, hvalasérfræðings
Hafrannsóknastofnunar, og samstarfsmanna hans á Hafráðstefnu
stofnunarinnar fyrir skömmu.

Hemlar

Stilling hf. • Sími 520 8000 • www.stilling.is • stilling@stilling.is

Hringdu í síma

Bolfiskur var fjórðungur innihalds hrefnumaga í umræddum
rannsóknum og þar af ýsa um 7
prósent magainnihaldsins, þorskur 8 prósent og annar bolfiskur 11
prósent.
Athygli vekur að loðna reyndist aðeins um 8 prósent af fæðu
hrefnunnar og síld 14 prósent.
Rannsóknirnar sýna miklar breytingar í fæðusamsetningu hrefnu á
árabilinu 1985-1995 annars vegar
og svo 2003-2007 hins vegar. Það
er talið benda til þess að hrefnan lagi sig að fæðuframboðinu í
hafinu og éti í raun það sem hún
kemst í hverju sinni.
- shá

hrefnu er át hennar á bolfiski. Niðurstöður benda til að hún taki meira til sín
en talið var.

Álverið í Straumsvík:

Skiptu við 800
aðila árið 2008
STÓRIÐJA Rannveig Rist, forstjóri
Alcan á Íslandi, gagnrýndi á Iðnþingi í gær fullyrðingar, þeirra
á meðal frá
Indriða H.
Þorlákssyni,
ráðuneytisstjóra, um að
ávinningur
fyrir efnahagslíf þjóðarinnar af álverRANNVEIG RIST
um sé lítill.
Rannveig sagði að árið 2007 hafi
álverið greitt 1,4 milljarða króna
í tekjuskatt. Eins hafi álverið
keypt vörur og þjónustu af rúmlega 800 íslenskum aðilum fyrir
5,4 milljarða króna árið 2008,
fyrir utan orkukaup. „Þegar allt
er talið – orkukaup, laun starfsmanna, opinber gjöld og vörur
og þjónusta sem keypt er af innlendum aðilum – er um 40 prósent
af veltu álversins í Straumsvík
kostnaður sem fellur til á Íslandi.
Í fyrra voru það tæplega 19 milljarðar króna, eða að jafnaði einn
og hálfur milljarður á mánuði“,
sagði Rannveig í erindi sínu. - shá

MENNINGARMÁL
Baráttudagur kvenna
Í tilefni af Alþjóðlegum baráttudegi
kvenna fyrir friði og jafnrétti sunnudaginn 8. mars verður haldinn opinn
fundur í Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur . Fundurinn hefst klukkan 14.

ef blaðið berst ekki

HREFNA Ein helstu rökin fyrir veiðum á

ar, hæstaréttardómarar og forseti
Íslands munu, frá 25. apríl, njóta
sömu lífeyrisréttinda og opinberir starfsmenn.
Alþingi samþykkti í gær afnám
eftirlaunalaganna sem deilt hefur
verið um frá samþykkt 2003.
Upphaflega var ráðgert að láta
nýju lögin taka gildi 1. apríl en
hyggilegra þótti að seinka gildistökunni til kjördags svo ekki yrði
skörun á milli lífeyriskerfa hjá
fólki sem hverfur af þingi við
kosningarnar. 34 þingmenn úr
öllum flokkum greiddu atkvæði
með frumvarpinu. 29 þingmenn
voru fjarstaddir.
- bþs

FORVAL
VINSTRI GRÆNNA
Í REYKJAVÍK
Utankjörfundur Suðurgötu 3 kl. 16 – 21
Utankjörfundur er í dag föstudaginn 6. mars.
Kjörskrá lokar á miðnætti á föstudag.
Nánari upplýsingar á www.vg.is og hjá kjörstjórn í síma 840 6861.

Á IÐNÞINGI 2009 Helgi Magnússon var endurkjörinn forseti Samtaka iðnaðarins í
fyrri hluta dagskrár Iðnþings fyrir hádegi í gær. Eftir hádegið var blásið til ráðstefnu
samtakanna á Grand Hótel Reykjavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kalla á evru og
umsókn að ESB
Samtök iðnaðarins segja hér fullreynt með eigin
mynt og peningastjórnun. Vextir verði að lækka.
ATVINNULÍF Hér þarf að lækka vexti,

endurreisa bankakerfið, afnema
gjaldeyrishöft, semja við erlenda
kröfuhafa, auka útflutningstekjur, blása lífi í fasteignamarkaðinn
og sækja um aðild að Evrópusambandinu og taka upp evru. Þetta
eru forgangsmálin sem tínd eru til
í ályktun Iðnþings 2009 sem fram
fór í gær.
„Sundurlyndi og stefnuleysi
stjórnmálamanna og stjórnvalda
sem bera ábyrgð á verkstjórn og
úrlausn ýmissa lykilþátta sem
greiða verður úr er grafalvarlegt,“
segir í ályktuninni og minnt á að
atvinnulíf hér sé að sligast undan
ofurvöxtum, verðbólgu, gengisbreytingum, gjaldeyrishöftum og
höktandi bankakerfi. „Sama gildir um fjölmörg heimili og atvinnuleysi hefur ekki verið meira um
langt árabil.“
Helgi Magnússon, sem í gær var
endurkjörinn formaður Samtaka
iðnaðarins, sagði mikilvægt að
vinna úr þeirri stöðu sem hér væri
upp komin og láta af neikvæðni og
sökudólgaleit sem litlu skilaði.
„Á næstu mánuðum og misserum
munum við ekki komast hjá því að
finna gjaldmiðlamálum Íslendinga
nothæfan farveg. Tilraunin um
íslensku krónuna er fullreynd. Hún
mistókst. ... Við verðum að greiða
úr gjaldmiðlavanda þjóðarinnar af
fullri ábyrgð. Það gerum við best
með upptöku evru eftir inngöngu í
Evrópusambandið,“ segir hann.
Evrópumálin voru frummælendum á Iðnþinginu sumum hverjum

GRANNT FYLGST MEÐ Svein Harald Øygard
seðlabankastjóri var meðal erlendra gesta
á Iðnþingi 2009 í gær. Ræður og dagskrá
voru þýddar jafnóðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

hugleikin. Þannig kvaðst Össur
Skarphéðinsson iðnaðarráðherra
vera einn elsti Evrópusinninn á
þingi og ekki vafi í hans huga um
að hefja ætti sem fyrst umsóknarferli í Evrópusambandið. Þá sagði
Þórður Magnússon, stjórnarformaður Eyris Invest, að aðild væri
„ekki valkostur heldur nauðsyn“.
Án aðildar myndu fyrirtæki hér
ekki geta vaxið nema flytja höfuðstöðvar til útlanda.
Þórður lagði jafnframt áherslu
á að bætt lífskjör hér héldust í
hendur við árangur í alþjóðavæðingu og frekari útflutning. Hann
sagði einnig mikilvægt að styðja
við frumkvöðlastarf, en benti um
leið á að þar væri verið að sá til
lengri tíma og óvíst um uppskeru.
Á langri leið gæti margt farið aflaga. „Hér þarf að bæta skattalega
hvata til fjárfesta og hægt að auka
skattalega hvata til rannsókna og
þróunar, sem ég tel að séu hagkvæmustu störf sem hægt sé að
stunda í íslenskum iðnaði í dag,“
sagði Þórður.
olikr@frettabladid.is

LEIÐIN ÚR HRUNI TIL HAGSÆLDAR
VINSTRI GRÆN
www.vg.is

„Í þeirri efnahagsáætlun sem nú
er fylgt í samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sýnist veikasti
hlutinn vera stefnan í gjaldeyris- og
peningamálum sem er eins og
hver annar Akkilesarhæll. Engin
atvinnustarfsemi getur keppt við
atvinnulíf neins staðar í heiminum
á lánakjörum sem fylgja hinum
ofurháu stýrivöxtum,“ segir Ólafur

Ísleifsson, lektor við viðskiptadeild
Háskólans í Reykjavík. Hann flutti
erindi á Iðnþingi í gær undir yfirskriftinni „Úr hruni til hagsældar“.
Einna brýnast segir hann að marka
framtíðarstefnu í gjaldeyris- og peningamálum og kallar eftir svörum frá
stjórnmálaöflunum. Þá segir hann
stjórnvöld verða að gera gangskör í
að ljúka uppgjöri nýju bankanna.
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VINSTRI - GRÆNT
Kjördæmi
Reykjavík
Suðvestur
Suður
Norðaustur
Norðvestur

Hvenær? Fjöldi
7. mars
14. mars
Liðið
Liðið
Póstkosning

32
15
13
21
22

SAMFYLKINGIN
Kjördæmi
Reykjavík
Suðvestur
Suður
Norðaustur
Norðvestur
MÁLSTAÐUR HNETUNNAR Með háan
hnetuhatt á höfði deildi hún út hnetum til vegfarenda í New York í gær til
að sannfæra fólk um ágæti framleiðslu
hnetubænda.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Niðurskurður ríkisútgjalda:

Má ekki skerða
öryggi á sjó
ÖRYGGISMÁL Friðrik J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri LÍÚ,
lýsir áhyggjum sínum yfir þeim
áhrifum sem niðurskurður ríkisútgjalda hefur á starfsemi Landhelgisgæslunnar. Hann segir að
ekki megi undir neinum kringumstæðum draga úr því öryggi
sem þyrlurnar veita.
Friðrik dregur ekki dul á að
nauðsynlegt sé að draga úr ríkisútgjöldum við núverandi aðstæður en segir að ekki megi vega að
ákveðnum grunnþáttum á borð
við þyrluþjónustu LHG. Henni
sé ætlað að sinna mjög víðfeðmu
hafsvæði og öryggishlutverk
hennar fyrir íslenska sjómenn sé
afar mikilvægt. Hann minnir á
að þyrlurnar séu eina tækið sem
sjómenn geta treyst á í neyð og
það verði að skera niður á öðrum
sviðum í ríkisrekstri. Hann segir
að LÍÚ sé tilbúið að koma með tillögur í þá veru sé þess óskað. - shá

Hvenær? Fjöldi
9.-14. mars
12.-14. mars
5.-7. mars
7. mars
6.-8. mars

20
15
13
18
11

BORGARAHREYFINGIN
ÞINGSALURINN Alþingi er nokkuð eftirsóttur vinnustaður. Þar losna 63 stólar 25. apríl.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Nokkrar leiðir farnar
en prófkjör algengust
Mikil vinna fer nú fram um allt land við val á frambjóðendum fyrir kosningarnar í apríl. Viðhafðar eru ýmsar aðferðir. 320 gefa kost á sér í prófkjörum.
STJÓRNMÁL Stjórnmálahreyfing-

arnar sem hyggjast bjóða fram til
Alþingis í kosningunum í apríllok
beita margvíslegum aðferðum við
að velja fólk á lista. Algengast er
að efnt sé til prófkjara sem þó eru
útfærð á mismunandi veg. Í flestum er kosið á kjörstað, í öðrum
er viðhöfð póstkosning og í enn
öðrum er kosið á netinu.
Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn hafa skýrar línur í
þessum efnum; báðir flokkar efna
til prófkjöra í öllum kjördæmum.
VG fer sömu leið en þar á bæ er
aðferðin nefnd forval.
Framsóknarflokkurinn heldur
prófkjör í fjórum kjördæmum –
og kallar þau ýmist prófkjör, kjör
eða póstkosningu – en stillt verð-

ur upp á lista í Reykjavíkurkjördæmunum.
Frjálslyndi flokkurinn viðhefur póstkosningu í Norðvesturkjördæmi en í öðrum kjördæmum er
það í höndum stjórna kjördæmisfélaga að stilla upp listum. Tillögurnar verða bornar undir fundi
kjördæmafélaganna og þaðan
sendar miðstjórn flokksins til
blessunar.
Hjá L-listanum, sem Bjarni
Harðarson og Þórhallur Heimisson eru í forsvari fyrir, verða oddvitar lista hvers kjördæmis valdir og það fært í þeirra hendur að
velja sér meðframbjóðendur. Ekki
hefur komið fram hvernig oddvitarnir verða valdir.
Borgarahreyfingin, sem til-

kynnti um framboð í öllum kjördæmum í gær, hvetur áhugasama
til að hafa samband og gefa kost
á sér til setu á lista. Ekki liggur
fyrir hvernig vali frambjóðenda
verður háttað.
Örfáum prófkjörum er lokið en
fimm fara fram um næstu helgi og
sjö um aðra helgi.
Alls sóttust 320 eftir sæti á
lista í prófkjörum. 103 fyrir VG,
85 fyrir Sjálfstæðisflokkinn, 77
fyrir Samfylkinguna og 49 fyrir
Framsóknarflokkinn.
Sex voru í framboði í póstkosningu Frjálslynda flokksins í Norðvesturkjördæmi. Af þessum 320
er 51 þingmaður sem óskar endurnýjaðs umboðs.
bjorn@frettabladid.is

Óráðið er hvernig staðið verður að
skipan á lista.

L-LISTINN
Oddvitar hvers kjördæmis verða
handvaldir og þeir velja sér meðframbjóðendur.

FRJÁLSLYNDI FLOKKURINN
Stjórnir kjördæmafélaga stilla upp
listum í öðrum kjördæmum en Norðvesturkjördæmi þar sem póstkosning
er viðhöfð með sex þátttakendum.

SJÁLFSTÆÐISFLOKKURINN
Kjördæmi
Reykjavík
Suðvestur
Suður
Norðaustur
Norðvestur

Hvenær? Fjöldi
13.-14. mars
14. mars
14. mars
14. mars
21. mars

29
12
17
10
17

FRAMSÓKNARFLOKKURINN
Kjördæmi
Reykjavík
Suðvestur
Suður
Norðaustur
Norðvestur

Hvenær? Fjöldi
Uppstilling
7. mars
Liðið
15. mars
Póstkosning

11
13
16
9
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Faglærðir fá tímabundin atvinnuleyfi

ÏhaZch`
[gVbaZ^ÂhaV

:>IIB:HI6ÖGK6AA6C9H>CH6;ÏHA:CH@JBHÓ;JB

Samkomulag undirritað um tímabundna atvinnumöguleika fyrir Íslendinga í
Manitoba. Félagsmálaráðherra segir skyldu sína að greiða fyrir slíkri tilhögun.
Atvinnumálaráðherra Manitoba býst ekki við gagnrýni frá löndum sínum.

Ã`ZbjgbZÂb{a^c!kZajgÄg\ZgÂd\{`a¨Â^d\k^ÂhbÂjb
Ä^cch`Vh[V{cd``gjbY\jb#

;{VcaZ\iHb{gVa^cYd\=daiV\gÂjb

ATVINNUMÁL „Margir hafa velt því

fyrir sér hvort með þessu sé verið
að hvetja fólk til að flytja úr landi.
Ég verð að viðurkenna að þetta kom
upp í hugann á mér, en eftir að hafa
farið yfir stöðuna og lagt mat á
atvinnuleysi og -horfur hér á landi
tel ég það skyldu mína að greiða
fyrir þessu samkomulagi,“ sagði
Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, félags- og tryggingamálaráðherra, við undirritun samkomulags
um tímabundna atvinnumöguleika
fyrir Íslendinga í Manitoba-fylki í
Kandada í gær.
Samkomulagið felst meðal annars í því að stjórnvöld í Manitoba
munu gefa út tímabundin atvinnuleyfi fyrir faglærða Íslendinga og
mun útgáfa leyfanna ráðast af þörf
atvinnulífsins í Manitoba. Einnig
munu íslensk stjórnvöld hafa milligöngu um samskipti milli kanadískra atvinnurekenda og atvinnuleitenda hérlendis.
Samkvæmt samkomulaginu eru
Íslendingar, sem fá tímabundið
atvinnuleyfi af þessu tagi, sjúkratryggðir frá fyrsta degi. Börnum
þeirra stendur til boða að sækja
skóla og mökum þeirra verður
tryggt atvinnuleyfi. Ásta Ragnheiður segist vonast til að Íslendingar sem nýta sér þetta tækifæri
snúi aftur heim, þar sem reynsla
þeirra muni nýtast íslensku samfélagi.
Nancy Allan, ráðherra atvinnuog innflytjendamála í Manitoba,
segir sambærilega samvinnu við
önnur ríki, meðal annars Þýskaland, hafa gefist afar vel og auðg-

VINATENGSL Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir félagsmálaráðherra og Nancy Allan,
atvinnumálaráðherra Manitoba, undirrituðu samkomulagið í Þjóðmenningarhúsinu í
gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

að mannlífið í Manitoba. Spurð um
nýlega gagnrýni frá heimamönnum
í fylkinu, sem sumir telja að heldur
ætti að setja atvinnusköpun fyrir
Kanadamenn í forgang en að bjóða
útlendingum vinnu, segist Allan
ekki búast við að sú gagnrýni verði
langlíf. „Við höfum orðið vör við
örlitla gagnrýni frá einum minnihlutahópi, en ég er þess fullviss
að þegar fólk gerir sér grein fyrir
þessum einstæðu menningarlegu

tengslum sem ríkja milli Íslands
og Manitoba muni það sætta sig við
þessa tilhögun. Það eru mörg störf
í boði fyrir faglærða í Manitoba og
ég held að þessi samvinna verði í
þágu allra sem taka þátt í henni,“
segir Nancy Allan.
Nánari útlistun á samkomulaginu verður gerð á fundi í Öskju,
náttúrufræðahúsi Háskóla Íslands,
hinn 13. mars næstkomandi.
kjartan@frettabladid.is
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KAUPTHING FUND

Société d'Investissement à Capital Variable
14, boulevard Royal - L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 96.002

FRÉTTAVIÐTAL: Sigurður Örn Ágústsson sjálfstæðismaður

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS
The Board of Directors convenes the Shareholders of KAUPTHING FUND, Sicav to attend the Annual
General Meeting to be held at the registered office of the company on
16 April 2009 at 10.00 a.m.
with the following agenda :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Report of the Board of Directors and of the Auditor
Approval of the financial statements as at 31 December 2008
Allocation of results
Discharge to the Directors
Renewal of the mandate of the Auditor
Statutory elections.

The Shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that
decisions will be taken by a simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered
office of the Sicav.
For the Board of Directors

SIGURÐUR ÖRN ÁGÚSTSSON Þjóðin vill stjórnmálamenn sem tala hreint út, segir Sigurður Örn. Svo verður það að koma í ljós í

prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi hvort flokkurinn vilji slíka menn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gagnrýnir flokkinn af ást

NÝ SALATLÍNA FRÁ
SÓMA SEM BYGGÐ ER
Á LANGRI REYNSLU
AF SAMLOKUGERÐ

„Vinur er sá er til vamms
segir,“ ítrekar Sigurður
Örn Ágústsson sem gagnrýnt hefur forystu Sjálfstæðisflokksins harðlega
skömmu fyrir sitt fyrsta
prófkjör. Hann er beinskeyttur en spurningin
er hvernig vinargreiðinn
leggist í sjálfstæðismenn.
Sigurður er harðorður og
fipast ekki flugið þegar
hann er spurður um gæsluvarðhaldið sem hann mátti
þola, þá grunaður um aðild
að fíkniefnamáli.
Hvað verður um beinskeytta
og berorða stjórnmálamenn sem
vilja nýtt Ísland en segja gömlu
pólitíkinni, með sínum klisjum
og klíkum, stríð á hendur? Verður þeim bolað frá, samsamast
þeir þeim sem þeir gagnrýna
eða verða þeir brautryðjendur
breyttra tíma? Tilraun Sigurðar Arnar Ágústssonar gæti fært
okkur svarið en hann vill boða
ný vinnubrögð í stjórnmálum og
óskar eftir öðru til fjórða sæti í
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins
í Norðvesturkjördæmi. Hann
stýrir starfshópi um uppgjör
og lærdóma vegna bankahrunsins á vegum endurreisnarnefndar flokksins. Af fyrstu drögum
þeirrar skýrslu má sjá að forysta
flokksins er ekki tekin neinum
silkihönskum í þessu uppgjöri.
Rétt eins og Sigurður Örn vildi
hafa það. Geir H. Haarde gagnrýndi aftur á móti að það væri
þröngur hópur sem unnið hefði að
skýrslunni svo þar væri kannski
ekki að heyra rödd flokksins.

Blátt áfram
„Ég vil þá segja það að þeir sem
að skýrslunni unnu, en það var um
12 til 15 manna hópur sem kom að
þessu, eru allt grjótharðir sjálfstæðismenn,“ segir Sigurður Örn

um gagnrýni formannsins. „Og til
að byrja með voru þeir ekki sammála mér í þeirri nálgun að við
ættum að vera mjög sjálfsgagnrýnin og þeir vildu milda framsetninguna og setja þetta í einhvern búning og hugsa um að
gefa ekki pólitískum andstæðingum höggstað á sér. Þetta var
rætt fram og til baka á mörgum
fundum. En ég lít svo á að rétt sé
rétt. Eða eins og eitt af slagorðum Sjálfstæðisflokksins segir að
„gjöra rétt, þola ei órétt“. Og ég
held að þeir sem hafa lagt nafnið sitt við þessa skýrslu geti verið
mjög sáttir við það. Hún er svo
sem ekki neinn algildur sannleikur en hún er samt tilraun til þess
að komast að því hvaða mistök
við höfum gert og gera þá fortíð
upp með jákvæðum hætti. Það er
líka hægt að gagnrýna af ást. Ég
hef ást á Sjálfstæðisflokknum og
vinur er sá er til vamms segir.“

Vill flokkurinn fersku vindana?
Sigurður Örn segir að þjóðin vilji
stjórnmálamenn sem tali beint
út og segi sannleikann. „Þjóðin
er alveg tilbúin að takast á við
sannleikann,“ segir hann. En
hefur stjórnmálamaður sem fer
fram af slíku hispursleysi von
til þess að komast áfram í sínum
flokki? „Sjálfsagt má segja það
að svona framganga geti komið
manni í einhvern bobba en ég lít
hins vegar þannig á að sú pólitík
sem viðgengist hefur hér á landi
undanfarin ár hafi einfaldlega
verið kveðin í kútinn með þessu
ástandi sem nú er upp komið. Og
ég er að segja að við sjálfstæðismenn eigum að líta inn á við;
gagnrýna þar sem þarf, laga og
endurbæta en halda svo áfram.
En ég vil líka segja það að ég get
ekki séð með nokkru lifandi móti
að aðrir flokkar séu að reyna á
nokkurn hátt að gangast við því
að þeir hafi verið sofandi, sýnt
andvaraleysi og svo fram eftir
götunum.“
Hverja telur hann þá möguleika sína á því að komast á þing?
„Ef kjósendur Sjálfstæðisflokks-

ins í Norðvesturkjördæmi vilja fá
mann sem hefur góða menntun,
reynslu af atvinnulífinu, hefur
náð árangri hvar sem hann hefur
komið og vill nú breytingar þar
sem hann er ekki ánægður með
hvernig staðið hefur verið að
hlutunum, þá á ég mikla möguleika. En ef menn ætla að fara í
einhverjar klíkur til að koma að
einhverjum aðilum frá einhverju
sérstöku svæði til að tryggja hagsmuni þess, þá mun ég ekki hljóta
mikinn hljómgrunn.“ En hvernig
metur hann stöðu sína? „Ég ber
ekki svo mikið skynbragð á það
en get þó sagt að þeir fjölmörgu
sem ég hef talað við hafa verið
ánægðir með þá fersku vinda sem
blása með mér og mínum svarbræðrum.“

Með fingraför á sálinni
Rétt eins og flokkurinn hefur
Sigurður Örn þurft að gera uppgjör við sína fortíð. Í bloggheimum var honum nýlega núið því um
nasir að hafa setið í gæsluvarðhaldi grunaður um aðild að fíkniefnamáli. „Það er ósköp lítið um
þetta mál að segja annað en það
að fyrir ellefu árum lá ég undir
grun um aðild að þessu fíkniefnamáli sem ég átti enga aðild að. Ég
var tekinn í gæsluvarðhald og sat
saklaus í einangrun í 51 dag. Auðvitað hefur það varanleg áhrif
á mann að vera beittur slíkum
rangindum. Staðreyndir málsins eru hins vegar þessar: Málið
var dómtekið og ég fundinn sýkn
saka, ég stefndi síðan ríkinu fyrir
þetta ranglæti gagnvart mér og
ég vann það mál.“
Við svo kveðið er Sigurður Örn
farinn akandi af stað vestur á
firði til að setja niður fræ í pólitíska landslaginu í Norðvesturkjördæmi. Hann bendir þeim sem
vilja kynna sér málflutning hans
á vefsíðu sína sigurdurorn.is.

FRÉTTAVIÐTAL
JÓN SIGURÐUR EYJÓLFSSON
jse@frettabladid.is

Omar al-Bashir ætlar ekki að taka minnsta mark á handtökuskipun:

Segist fórnarlamb samsæris
Auglýsingasími

– Mest lesið

SÚDAN, AP Omar al-Bashir, forseti Súdans, segir
handtökuskipan Alþjóðlega sakadómstólsins í Haag
ekkert annað en samsæri „nýlendustefnunnar“ um
að kollvarpa stöðugleika landsins.
Saksóknari dómstólsins segir al-Bashir bera
ábyrgð á stríðsglæpum og glæpum gegn mannkyni
í Darfúr-héraði, þar sem ógnarherferð á hendur
íbúum hefur kostað 300 þúsund mannslíf og hrakið
milljónir manna á flótta undanfarin sex ár.
Sjálfur dansaði forsetinn og veifaði staf sínum
innan um þúsundir manna í höfuðborginni Kartúm.
Mannfjöldinn lýsti yfir stuðningi við forseta sinn,
sem ætlar ekki að taka minnsta mark á handtökuskipuninni.
Afríkubandalagið kallaði saman neyðarfund
vegna málsins í gær og hvatti dómstólinn til þess að
fresta því að leggja fram ákærur á hendur al-Bashir
um eitt ár, til þess að setja ekki í uppnám friðarviðræður um Darfúr-hérað.
Ákvörðun dómstólsins veldur því að fleiri leið-

Í HÓPI STUÐNINGSMANNA Íbúar höfuðborgarinnar lýstu stuðningi við Omar al-Bashir forseta, sem þarna veifar staf sínum úr
bifreið sinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

togar Afríkuríkja óttast um stöðu sína. Hugsanlegt
er talið að dómstóllinn beini síðar meir athygli sinni
að leiðtogum Simbabve, Kenía, Úganda, Eþíópíu,
Erítreu, Tsjad, Fílabeinsstrandarinnar, Rúanda og
Mið-Afríkulýðveldisins.
- gb

Landsins stærsta

er í fullum gangi alla helgina

FULLT
AF NÝJUM
VÖRUM

Allt að

afsláttur

Opnunartímar

Mán - fös 11-18
lau 11-16
sun 12-16

Útsöluvörur frá
Kringlunni - Smáralind
Kringlunni - Smáralind
Laugarvegi - Kringlunni
Smáralind

VÍNLANDSLEIÐ 6 - S: 533 3109
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 124

Velta: 364 milljónir

OMX ÍSLAND 15
265
-2,24%

OMX ÍSLAND 6
814 -4,08%

MESTA HÆKKUN
CENTURY ALUM.
FØROYA BANKI

MESTA LÆKKUN

+3,91%
+1,01%

STRAUMUR
EIMSKIP
ICELANDAIR

-7,14%
-6,25%
-3,28%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:
Alfesca 3,70 +0,00% ... Atlantic
Airways 171,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 235,00 +0,00% ...
Bakkavör 1,85 -1,60% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið
0,75 -6,25% ... Føroya Banki 100,00 +1,01% ... Icelandair Group 11,80
-3,28% ... Marel Food Systems 53,10 -1,12% ... SPRON 1,90 +0,00%
... Straumur-Burðarás 1,69 -7,14% ... Össur 84,80 -2,53%

Umsjón:

nánar á visir.is

Norrænn núningur

Stirt milli Skandinava

Kalt stríð virðist í uppsiglingu á milli norsku kauphallarinnar í Ósló og Nasdaq OMX-kauphallarsamstæðunnar ef marka má erlenda fjölmiðla. Nasdaq
OMX rekur risahlutabréfamarkað hér, í New York í
Bandaríkjunum, í Eystrasaltsríkjunum og á Norðurlöndunum öllum – að Noregi undanskildu. Markaðurinn hefur þó teygt anga sína inn í Noreg en
síðar í mánuðinum mun samstæðan bjóða
viðskiptavinum sínum upp á að fjárfesta í 25
umsvifamestu félögunum sem
skráð eru í Noregi. Vonast er
til að fleiri bætist í hópinn
þegar á líður. Bandaríska dagblaðið Wall Street Journal
segir þetta ráðabrugg
fara illa í þá norsku,
sem hafi gripið til
sinna ráða til að verjast
utanaðkomandi ógn.

Blaðið segir deilurnar hafa byrjað fyrir þremur
árum þegar Nasdaq keypti tíu prósenta hlut í
norska markaðnum. Síðan þá hefur mikið vatn
runnið til sjávar. Nasdaq, sem þá var bandarískur hlutabréfamarkaður, rann saman við norrænu
kauphallarsamstæðuna auk þess sem
sú norska tók upp samstarf við bresku
kauphöllina. Fjarlægðin á milli
norrænu frændanna hefur
aukist síðan þá og endurspeglast
það í deilunni nú. Til að bæta gráu
ofan á svart hefur Nasdaq OMX
fært niður virði eignarhluta sinna í
norska markaðnum en haft var eftir
Hans-Ole Jochumsen, forstjóra Nasdaq OMX á
Norðurlöndunum, í Wall Street Journal í vikunni
að hluturinn sé falur fyrir rétt verð. Þótt hann
skipti um hendur muni ráðagerðum um norska
landnámið þó ekki verða ýtt út af borðinu.

Viðamikil hagræðing og uppstokkun í
starfsmannahaldi auk sölu eigna er í
spilunum en stefnt er að því að spara
hálfan milljarð dala með aðgerðunum,
að sögn breska ríkisútvarpsins, BBC.
Anheuser-Bush keypti fyrir um
tveimur árum fimmtungshlut í átöppunarfyrirtækinu Icelandic Water Holdings, sem framleiðir vatn á flöskum
undir merkjum Icelandic Glacial. - jab

Breska fjárfestingafélagið Candover hefur fært niður verðmæti
eigna sinna um helming og afskrifað þriðjung eignasafnsins í samræmi við breskar reglur. Þá þykir
líklegt að starfsemin verði endurskipulögð og starfsfólki sagt upp.
Candover lauk í fyrra við kaup á
hollensku iðnsamsteypunni Stork í
félagi við Eyri Invest, Marel Food
Systems og Landsbankann. Virði
hlutarins í Stork hefur sömuleiðis
verið færður niður.
Breska dagblaðið Financial
Times hefur eftir Gerry Grimstone, stjórnarformanni Candover, að aðstæður séu slíkar að staða
flestra fjárfestingafélaga hafi
breyst síðastliðna sex mánuði. jab

Fiskútflytjendur
ekki lögbrjótar

MINNI BJÓRTEKJUR
Drykkjarvörurisinn Anheuser-Bush
Inbev hagnaðist um 62 milljónir
Bandaríkjadala, jafnvirði sjö milljarða
króna, á síðasta ársfjórðungi í fyrra.
Þetta er 95 prósenta samdráttur á
milli ára.
Stjórnendur fyrirtækisins segja
kostnað vegna yfirtöku Inbev á Anheuser-Busch, sem lauk í nóvember í fyrra,
skýra samdráttinn að nær öllu leyti.

Candover afskrifar þriðjung

Peningaskápurinn...

BUDWEISER Í MASSAVÍS Á meðal

þekktustu bjórtegunda drykkjarvörurisans Anheuser-Bush Inbev eru Budweiser og Stella Artois. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Taktu þátt í að móta framtíðina
Opnir vinnufundir Endurreisnarnefndar
Endurreisnarnefnd Sjálfstæðisflokksins hefur það verkefni að móta tillögur og
hugmyndir um uppbyggingu íslensks efnahagslífs næstu misserin. Á næstu
vikum verða fjölmargir fundir þar sem leitað verður eftir skoðunum og áliti
flokksmanna. Ný heimasíða hefur verið opnuð á www.endurreisn.is þar sem
allir eru hvattir til þess að kynna sér málin og segja sína skoðun.
Nefndin mun standa fyrir opnum vinnufundi í Valhöll föstudaginn 6. mars kl.
17.00 og laugardaginn 7. mars kl. 10.30. Unnið verður í fjórum hópum: Uppgjör
og lærdómur, Hagvöxtur framtíðarinnar, Atvinnulíf og fjölskyldur og
Samkeppnishæfni.

Sjávarútvegsfyrirtæki
brjóta ekki gjaldeyrislög,
segir hagfræðingur LÍÚ.
Útflutningsfyrirtæki nýta
erlend dótturfélög til kaupa
á ódýrum krónum og skila
hagnaðinum heim.
„Enginn alvöru útflytjandi gerir
svona langað, enginn,“ fullyrðir Sveinn Hjörtur Hjartarson,
hagfræðingur Landssambands
íslenskra útvegsmanna.
Hann segir af og frá að íslensk
sjávarútvegsfyrirtæki semji
við erlenda kaupendur um sölu í
íslenskum krónum í stað erlends
gjaldeyris og fari á svig við gjaldeyrishöftin.
Fréttablaðið greindi frá því
í gær að í einhverjum tilvikum
hafi erlendir kaupendur íslenskra
útflutningsvara samið við eigendur íslenskra krónu- og innstæðubréfa um eignaskipti og greitt
fyrir vörur í krónum.
Þeir einu sem hagnist á viðskiptunum séu fjárfestarnir, sem kunni
ýmis ráð, á sama tíma og útflutningsfyrirtæki verða af gengishagnaði. Þeir sem Fréttablaðið
ræddi við vildu ekki gangast við
slíkum viðskiptum.
Gjaldeyrishöftin og skilaskyldan

DÆMI UM SAMNINGA
Íslenskur fjárfestir eða fjárfestingafélag á jafnvirði fimm milljarða
króna í erlendum hlutabréfum
en hefur hug á að selja eignina.
Á móti er erlendur fjárfestir sem
á jafn háa upphæð í íslenskum
krónu- og innistæðubréfum
Seðlabankans en getur ekki flutt
fjármuni sína úr landi vegna
gjaldeyrishafta sem samþykkt
voru á Alþingi í lok nóvember.
Fjárfestarnir semja sín á milli
um verðmæti eignanna og um
skiptigengi. Þegar samningar nást
skiptast þeir á eignum. Erlendi
fjárfestirinn eignast þá hlutabréfin
úti en íslenski fjárfestirinn krónuog innistæðubréfin. Viðskiptin eru
á gráu svæði og illgreinanleg í
fyrstu í bókum Seðlabankans.

hafa sætt harðri gagnrýni á sama
tíma og útflutningsfyrirtækin
misstu gjaldeyrisvarnir sínar með
falli bankanna. Þau hafa því þurft
að grípa til annarra ráða, svo sem
með kaupum á krónum á erlendum
mörkuðum í gegnum dótturfélög
erlendis. Söluandvirði og gengishagnaði skila þau svo heim með
reglulegum hætti líkt og lög um
gjaldeyrisviðskipti kveða á um.
jonab@markadurinn.is

Prentvélarnar ræstar
Endurreisnarnefnd
Sjálfstæðisflokksins

Bæði Englandsbanki og Evrópski seðlabankinn færðu stýrivexti sína niður í
lægsta gildi sem sögur fara af í gær.
Stýrivextir í Bretlandi eru nú hálft prósent en 1,5 prósent á evrusvæðinu.
Bloomberg-fréttaveitan segir Englandsbanka nú þröngar skorður settar þar
sem helsta stjórntæki hans sé næsta óvirkt. Muni hann grípa til óhefðbundinna aðgerða í kjölfarið gegn kreppunni, svo sem með umfangsmikilli prentun
peninga og kaupa á ríkisskulda- og fyrirtækjabréfum.
Staðan er litlu betri á meginlandi Evrópu en Bloomberg segir Evrópska seðlabankann hafa brugðist seint við aðsteðjandi efnahagsvanda á evrusvæðinu.
- jab
Það muni því taka síðar við sér en í Bandaríkjunum.

Nánari upplýsingar um fundina og félagsstarf Sjálfstæðisflokksins
má finna á heimasíðu flokksins, www.xd.is, eða í síma 515 1700.
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Fjarðarkaup
alltaf fersk
Gul melóna

Ananas

178,kr./kg.

Gala epli

198,kr./kg.

Jóna gold epli

198,kr./kg.

Kiwi

198,kr./kg.

148,kr./kg.

Perur

278,kr./kg.

þegar mikið
stendur til

Tilboð gilda til laugardagsins 7. mars
Opið mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00, fimmtudaga 09:00 - 18:30, föstudaga 09:00 - 19:00 og laugardaga 10:00 - 16:00, lokað sunnudaga
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins veitt í gær:

Góðverkin tala
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

S

amfélagsverðlaun Fréttablaðsins vöktu strax athygli þegar
þau voru veitt í fyrsta sinn árið 2006. Með árunum hafa
þau náð að festa sig æ betur í sessi.
Þegar Samfélagsverðlaunin voru veitt fyrst voru uppgangstímar á Íslandi. Raunar stóð það tímabil sem kallað hefur
verið góðærið fram um síðustu Samfélagsverðlaunahátíð í
fyrra.
Samfélagsverðlaunin eru því að þessu sinni veitt í fyrsta sinn í
gerbreyttu samfélagi. Innsendar tilnefningar lesenda og val dómnefndar mótaðist að einhverju leyti af þessu. Þó er það þannig að
á öllum tímum eru unnin kærleiksverk í hljóði og það var einnig
gert meðan samfélagið var, að því er virtist, afar upptekið af
veraldlegum gæðum.
Aldrei er þörfin fyrir náungakærleik og framlag til samhjálpar
þó meiri en þegar harðnar á dalnum og svo virðist sem margir
svari því kalli, enda er það svo að þótt flestir hafi nú minni fjárráð en áður þá hafa margir meiri tíma aflögu sem nýst getur
samborgurum til hagsbóta.
Markmiðið með veitingu Samfélagsverðlaunanna er að beina
sjónum að þeim fjöldamörgu góðu verkum sem svo víða eru unnin
og öllu því merka fólki sem þau vinna. Auðvitað næst ekki að
fanga nema brot eða sýnishorn af þessum verkum en þau eiga það
sameiginlegt að vera öðrum hvatning og til eftirbreytni.
Lesendur Fréttablaðsins eiga svo sannarlega sinn skerf í Samfélagsverðlaununum. Þeir voru í ár sem fyrr ötulir við að senda
inn tilnefningar. Lesendum er hér með þakkað þeirra góða framlag.
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins eru veitt í fjórum flokkum.
Fimm samtök og einstaklingar voru útnefnd af dómnefnd í hverjum þessara fjögurra flokka. Auk þess voru veitt ein heiðursverðlaun. Dómnefnd skilaði þannig 21 tilnefningu og voru tilnefndir
einstaklingar, samtök og stofnanir. Allir hefðu verið vel að verðlaunum komnir og margir fleiri einnig en verkefni dómnefndar
var sú ánægjulega þraut að velja.
Sjálf Samfélagsverðlaunin sem nema einni milljón króna féllu
í skaut Ásgarðs handverkstæðis í Mosfellsbæ. Í Ásgarði vinnur
fólk með þroskaskerðingu. Lagt er upp úr að hæfileikar hvers og
eins njóti sín sem best og að byggja upp góðan anda á glaðværum
vinnustað.
Hvunndagshetjan í ár er Bergdís Jónsdóttir sem kemur vikulega í Dagsetur Hjálpræðishersins og hirðir um fætur gesta þar.
Verðlaun í flokknum Frá kynslóð til kynslóðar komu í hlut Norðlingaskóla, eins af yngstu skólum borgarinnar, sem þegar hefur
getið sér gott orð fyrir margvíslegt frumkvöðlastarf. Í flokknum Til atlögu gegn fordómum hlaut Rauði krossinn á Akranesi
viðurkenningu fyrir þátt sinn í góðri aðlögun hóps palestínskra
flóttamanna sem fluttust á Akranes í haust sem leið. Heiðursverðlaunin komu í ár í hlut Jóhönnu Kristjónsdóttir rithöfundar fyrir
hjálparstarf í Jemen og kynningu á menningu Mið-Austurlanda
á Íslandi.
Mikilvægt er að halda því til haga sem vel er gert í þjóðfélaginu. Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins eru viðleitni til þess.

Seint koma sumir …

Nokkur boð

Alþingi Íslendinga samþykkti í gær
að frá og með kjördegi yrðu eftirlaunalögin alræmdu felld úr gildi.
Þetta þykir nokkur árangur, ekki eru
nema rúm fimm ár frá því lögin voru
samþykkt.
Síðan þá hafa þingmenn býsnast
yfir lögunum, kvartað,
kveinað, fundið þeim
allt til foráttu, svarið
þess dýran eið að
breyta þeim, sagt þau
ólög; allt eftir að þjóðin
hóf að mótmæla lögunum.
Og seint koma sumir en
koma þó. Rúmlega fimm
ár tók að færa þingmenn
og ráðherra af stalli
sínum og niður til okkar
hinna. Til hamingju!

Reiknimeisturum telst til að þegar
lögin verða numin úr gildi hafi
þau gilt í 1.943 daga. Samkvæmt
upplýsingum frá skrifstofu borgarstjórnar, sem teknar voru saman eftir
framsóknarboð Óskars Bergssonar,
hafa undanfarin ár verið haldin boð
á vegum borgarstjórnar fjórða hvern
dag. Það segir okkur að á
meðan eftirlaunalögin
verða í gildi verða
haldnar um 486 móttökur í borgarstjórn.

Málvitundin
Það er alþekkt
hér á landi
að leitað sé
í engilsaxneskuna

Fréttatilkynning
frá Jóni Baldvini.
Jón Baldvin boðar til borgarafundar í Norræna
húsinu, laugardaginn, 7. mars, kl. 14:00
Umræðuefni:
HVAÐ ER TIL RÁÐA EFTIR HRUN?
Að Framsögu lokinni svarar Jón Baldvin
spurningum úr sal.
Stuðningsmenn.

kolbeinn@frettabladid.is

SPOTTIÐ

Pólitískur og ólöglegur
F

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI:
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

eftir íslenskum heitum á hina ýmsu
hluti. Oftar en ekki virðast þeir sem
svo gera telja að með því séu þeir
meira hipp og kúl, svo höggvið sé í
þann knérunn.
Svo virðast aðstandendur nýrrar
íslenskrar síðu í það minnsta hugsa
www.kúpon.is. Síðan er sniðug; þar
getur fólk fengið afslátt af hinu og
þessu og ekki veitir af í dag.
Nafnið virðist vísa í coupon,
sem er afsláttarmiði.
Hefði ekki verið nær að
hafa þjóðlegan titil á síðunni
sem, í ljósi efnahagsástandsins, hefði getað verið
www.kúpan.is? Erum
við hvort eð er ekki öll
á kúpunni?

yrir skömmu var Jóhanna
Sigurðardóttir dæmd fyrir
valdníðslu í félagsmálaráðherratíð sinni. Hún hafði rekið mann
ólöglega úr trúnaðarstöðu vegna
stjórnmálaskoðana hans. Þessi
frétt vakti furðulitla athygli í
fjölmiðlum, sem höfðu þó jafnan sýnt gagnrýni á aðra ráðherra
áhuga. Jóhanna notaði síðan
fyrstu dagana í minnihlutastjórn,
sem var mynduð í því skyni einu
að sjá um kosningar, til að reka
Davíð Oddsson seðlabankastjóra.
Með því braut hún þá reglu, sem
hún hafði sjálf mælt með áður, að
Seðlabankinn skyldi vera sjálfstæður. Flausturslegt og vanhugsað seðlabankafrumvarp var
keyrt í gegnum þingið.
Norski stjórnmálamaðurinn,
sem Jóhanna setti í stöðu seðlabankastjóra, byrjar ekki vel.
Hann segist ekki muna, hvenær
hann var beðinn að taka starfið að sér! Annaðhvort er hann þá
óhæfur sökum greindarskorts
eða fer með ósannindi. Þessi
maður hefur meðal annars gegnt
stöðu aðstoðarfjármálaráðherra
fyrir norska Verkamannaflokkinn, systurflokk Samfylkingarinnar. Með setningu hans gleypti
Jóhanna ofan í sig öll fyrri orð
um „ópólitískan fagmann“ í bankann. Maðurinn er rammpólitískur, þótt hann hafi háskólapróf í
hagfræði. Flokksbróðir þeirra

HANNES HÓLMSTEINN GISSURARSON

Í DAG | Nýr seðlabankastjóri
Jóhönnu, Jens Stoltenberg, forsætisráðherra Noregs, óskaði
Íslendingum til hamingju með
„rauðu stjórnina“.
Eins og Sigurður Líndal lagaprófessor bendir á, hefur Jóhanna
sennilega brotið stjórnarskrána. Í
20. grein segir þar svart á hvítu:
„Engan má skipa embættismann,
nema hann hafi íslenskan ríkisborgararétt.“ Jóhanna svarar
því til ásamt launuðum ráðgjöfum sínum, að munur sé á að setja
mann og skipa. En sá munur er
ekki á hæfisskilyrðum, nema sérstaklega standi á, heldur liggur
hann í því, að minni kröfur eru
gerðar til rökstuðnings ráðherra
við setningu, þar eð hún er aðeins
til bráðabirgða. Raunar dró mjög
úr muninum á setningu og skipun, þegar hætt var að æviráða
embættismenn.
Í Stjórnskipun Íslands segir
Ólafur Jóhannesson, að hugsanlega megi þrátt fyrir stjórn-

arskrárákvæðið setja erlendan
ríkisborgara tímabundið í embætti, „þegar þörf er sérkunnáttu“. Dæmi um þetta gæti verið,
þegar yfirdýralæknir forfallast
skyndilega, brýn þörf er á manni
með sérkunnáttu hans í stöðuna
og ekki völ í bili á Íslendingum.
En fjöldi íslenskra ríkisborgara
hefur menntun og reynslu á við
hinn nýsetta Norðmann. Alþingi
féll einmitt frá að binda það skilyrði í lög, að seðlabankabankastjóri skyldi vera með háskólapróf í hagfræði. Þess vegna á
ekki við, að hér hafi verið „þörf á
sérkunnáttu“.
Margar athafnir seðlabankastjóra varða mikilvæga hagsmuni
jafnt einstaklinga og fyrirtækja,
til dæmis ákvarðanir dráttarvaxta og uppsagnir starfsmanna.
Ef hann er settur ólöglega, þá
kunna dómstólar að ógilda slíkar embættisathafnir hans. Úr
þessu atriði verður ekki skorið
með álitsgerðum, heldur aðeins
með dómi. Stjórnarskrárákvæðið
um, að embættismenn skuli vera
íslenskir ríkisborgarar, var til að
tryggja, að þeir gættu íslenskra
hagsmuna. Fyrsti gestur hins
nýja seðlabankastjóra var landi
hans, Stoltenberg, og sátu þeir
tveir einir fund í Seðlabankanum.
Var þar lagt á ráðin um, hvernig best yrði gætt íslenskra hagsmuna?

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is VIÐSKIPTARITSTJÓRI: Óli Kr. Ármannsson olikr@markadurinn.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Emilía Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is
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MATREIÐSLUNÁMSKEIÐ verður haldið í Heilsuhúsinu 18.
mars með Auði Ingibjörgu Konráðsdóttur heilsukokki. Á námskeiðinu mun Auður sýna fram á hversu einfalt, ódýrt og fljótlegt
það er að matreiða góðan mat úr heilsusamlegu hráefni.

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

Tilvalið fyr
ir
árshátíðina
!

framlengt til 29. mars
Hinn árvissi 4ra rétta „Allt í steik“ seðill gleður
bragðlaukana. Skyldumæting fyrir alla sem
unna góðum mat á góðu verði.
Raúl Sáenz, matgæðingur frá Mexíkó, bjó til ljúffenga salsa-samloku eitt sinn þegar hann var mjög svangur.

1

HRÁSKINKA „PROSCIUTTO“
með fíkjum, salati og ferskum parmesanosti

2

RJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPA
með humarfrauði
VELDU MILLI ÞRIGGJA AÐALRÉTTA

MARINERAÐUR KÁLFAHRYGGUR Á BEINI
með ristuðu grænmeti, kartöflumauki
og hunangskryddsósu (4.590 kr.)

3

ÖND
með appelsínusósu og kartöfluköku (5.590 kr.)
NAUTALUND
Béarnaise með grilluðu hvítlauksristuðu spínati
og sperglum (6.590 kr.)

4

LOGANDI CRÈME BRÛLÉE
með súkkulaði ís

Hringbrot

Nýr A la Carte hefst 30. mars!
Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

La Bonchi eftir mömmu
Raúl Sáenz gefur lesendum uppskrift að ljúffengri mexíkóskri samloku sem hann bjó til eitt sinn þegar
hann var verulega svangur. Matreiðsla móður hans var innblásturinn að samlokunni.
Raúl Sáenz matgæðingur starfar
sem túlkur og þýðandi í Alþjóðahúsinu. Raúl kemur frá Mexíkó en
hefur ferðast víða og smakkað alls
konar mat.
„Áður en ég kom til Íslands hafði
ég búið eitt ár í Taílandi. Ég var
líka mánuð í Kína og hef ferðast
til Japan og Kambódíu. Mér finnst
mjög gaman að smakka matinn í
öllum löndum sem ég heimsæki og
safna hugmyndum.“
Raúl segir mexíkóskan mat þann
besta í heimi. Hann gefur lesendum
uppskrift að ljúffengri salsa-samloku. „Mamma mín er kölluð La
Bonchi en ég fékk innblásturinn að
samlokunni frá henni. Ég var staddur á ströndinni í Mexíkó og vantaði skyndibita því að ég var svangur. Þá bjó ég til þessa samloku og
hún var æðisleg. Bæði íslenskum
og útlenskum vinum mínum finnst
hún góð.“
heida@frettabladid.is

LA BONCHI
mexíkóskar strandlokur FYRIR 4
Salsasósa:
½ mangó skorið niður í
litla bita
2 msk. smátt skorinn
laukur
¼ paprika skorin niður
(má skipta út fyrir chilli
pipar)
1 msk. lime-safi
Smávegis salt, sykur og
svartur pipar
Blandið öllum hráefnunum í salsasósuna
saman í skál.
4 samlokur:
8 brauðsneiðar
8 sneiðar af búraosti
(eða brauðosti)

¼ bolli hunangssinnep
(eða BBQ sósa)
3 msk. lint smjör
1 msk. karrí
Blandið karríinu
við smjörið. Smyrjið
karrísmjöri á aðra
brauðsneiðina og
smyrjið hina með
sinnepi. Setjið tvær
skeiðar af salsa, eina
sneið af osti og lokið
samlokunni.
Afgangurinn af
karrísmjörinu er settur
á góða pönnu sem
brennur ekki við.
Hitið pönnuna í tvær

mínútur og steikið
samlokurnar að utan
á pönnunni þar til
þær eru vel brúnar og
osturinn bráðinn.
Þrýstið samlokunum
saman með spaða
á pönnunni svo
þær verði þéttar og
góðar og setjið lok á
pönnuna svo osturinn
bráðni.
Skerið í þríhyrninga
og berið fram með
afganginum af salsanu.

FERMINGARSÝNING verður haldin á Hótel Ísafirði á morgun frá klukkan
14 til 16. Fjöldi fyrirtækja kynnir vörur sínar og hægt er að spá í fötin, greiðsluna, skartið og skreytingarnar auk þess sem það verður kaffihlaðborð.

Íslensk tíska á Akureyri
Fjórir reykvískir fatahönnuðir verða með markað á Akureyri í dag og á morgun. Þar geta Akureyringar og
nærsveitarmenn mátað og skoðað föt frá merkjunum E-label, Nakta apanum, Munda og Birnu.
„Við höfum fengið talsvert af
pöntunum utan af landi á vefsíðunni okkar og greinilegt að
áhuginn er til staðar,“ segir Ásta
Kristjánsdóttir eigandi E-label,
en föt frá henni ásamt fötum
nokkurra annarra íslenskra fatahönnuða verða seld á markaði á
Akureyri í dag og á morgun.
Þeir fatahönnuðir sem halda
norður ásamt E-label eru Mundi
og Birna ásamt Söru Maríu Júlíusdóttur hjá Nakta apanum. Ætla
þau að aka tveimur flutningabílum norður á Akureyri fullum af
fötum, slám og hljómflutningstækjum.
Fatamarkaðurinn verður í
Brekkugötu 3 og er opinn í dag og
á morgun frá 10 til 20. Á laugardeginum verður boðið upp á léttar
veitingar auk þess sem fatahönnuðurinn Ási, eða Ásgrímur Már
Friðriksson, verður plötusnúður
bæði yfir daginn og um kvöldið
á Kaffi Amor í miðbæ Akureyrar
þar sem gleðin heldur áfram.
Ásta segir fataúrvalið verða
mjög blandað, á markaðnum
megi bæði finna fín föt og hvunndags. „Fólk er virkilega að kaupa
íslenskt þessa dagana enda er
íslensk hönnun orðin mjög flott
og jafnast alveg á við topphönnun í útlöndum,“ segir Ásta en föt
frá E-label verða brátt til sölu í
London. „Svo hefur Mundi verið
að sýna á tískuviku í París, Birna

Arisona inniskór
Stærðir: 36 - 48 litur: svart
Verð: 10.350.-

Profi-Birki vinnuskór
Vatnsheldir klossar úr
Alpro-foam með lausu fótlaga
innleggi. Henta vel í eldhús,
matvælaiðnað, þrif og margt
fleira. Stærðir: 39 - 47
litir: svart og hvítt
Verð: 10.790.-

Tískuhönnuðirnir Birna, Sara María og Ási ásamt Ástu sem er eigandi E-label. Á
myndina vantar Munda sem einnig heldur til Akureyrar um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

er að selja í Danmörku og Nakti
apinn er að selja mjög stórum
aðilum,“ útskýrir Ásta og bætir
við að einnig hafi verið nokkuð
um að selt sé til útlanda í gegnum vefsíður tískumerkjanna.
Ásta vonast til að aðsóknin
verði góð á Akureyri um helgina
enda segist hún gera ráð fyrir að
hægt verði að endurtaka leikinn
seinna. „Þá getum við kannski

dregið með okkur fleiri hönnuði
og gert þetta oftar,“ segir hún og
tekur ekki fyrir að reynt verði að
fara víðar en á Akureyri.
Þeir sem vilja kynna sér nánar
fötin sem verða til sölu á markaðnum geta farið á eftirtaldar
vefsíður: www.e-label.is, www.
dontbenaked.com, www.mundivondi.net, www.birna.net.

Fermingarfötin
eru komin
Nýjustu sólgleraugun
frá París á aðeins 99
krónur - aðeins ein
gleraugu á mann.

frá 19.900
r frá
Gallabuxu

3.900 kr. Allar úlpuurr á
Sta
St
tak
kir
ir jakkar á
4.900 kr.
3.900 kr. Allar skyrtu
r með
nss
eiin
ðe
Íþrróttapeysur á að
60% afslætti
1.000 kr.
Firði, Hafnarfirði Sími 565 0073 Opið til kl. 18.00 laugardag
Firð
ugardag

Allt að

60%
afsláttur
af jakkafötum
AÐEINS TVENN
JAKKAFÖT
Á MANN

solveig@frettabladid.is
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BÓNORÐ
ÚTI Í MÓA
Katrínu Rut
Bessadóttur
leist ekkert á
Helga Seljan við
fyrstu sýn.

ALGJÖR ABBA
DROTTNING

FRELSIÐ Í
FYRIRRÚMI

KÆRASTINN
MJÖG STOLTUR

Þórunn Erna Clausen syngur Abba lög og leikstýrir
Mamma Mia söngleik.

Sóley Ástudóttir segir
frá því nýjast í förðun,
vor- og sumartískunni.

Magdalena Dubik nýkjörin
Ungfrú Reykjavík hefur verið
á föstu í tvö ár.
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núna
✽ fylgist vel með

ANDREA RÓBERTSDÓTTIR FJÖLMIÐLAKONA
„Ég er að safna mér saman eftir flensu en ætli ég kíki ekki á Torgið þar sem ég er að
fá aðstöðu hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands til að vinna og þróa Jórunnarhjörtun mín. Á
morgun er síðan bland í poka. Alþjóðlegur baráttudagur kvenna er á sunnudaginn og
kvöldinu varið með yndislegum konum.“

helgin
MÍN

Þórunn Erna Clausen syngur, leikur og leikstýrir:

Vilja U2 til Íslands

Þeir sem óska þess heitt og innilega að einn daginn muni hljómsveitin U2 troða
upp á Íslandi geta
sýnt viljann í verki
með því að mæta
á tónleika á Nasa
annað kvöld. Tónleikarnir standa yfir
milli 21 og 23, á
undan dansleik Sálg hoppa bara milli æfinga í
arinnar, og rennur
Borgarleikhúsinu og Garðahluti miðaverðsins til félagsins U2
bæ og syng svo á Broadway
til Íslands sem berst fyrir því að fá
um helgar,“ segir Þórunn Erna
goðin til að halda tónleika hér á
Clausen leikkona sem hefur í
landi. Hljómsveitina skipa Birgmörgu að snúast þessa dagir Nielsen og Gunnar Þór Eggana. Hún leikstýrir Mamma
HELST Mia í eigin þýðingu í Garðaertsson úr Landi og sonum,
Friðrik Sturluson úr Sálinni og
skóla, Garðabæ, syngur í
Rúnar Örn Friðriksson úr SixtLe Sing sem er nú á sínu sjöies. Ekkert verður til sparað á tónunda leikári, og hóf nýverið æfleikunum þar sem þekktustu lög U2
ingar á Söngvaseið í Borgarleikmunu hljóma og nýjustu breiðskífu
húsinu þar sem hún leikur eina
sveitarinnar verður fagnað.
af nunnunum.

SYNGUR ABBA OG
LEIKSTÝRIR MAMMA MIA
É

þetta

Dalton með djarfa dansara
„Þetta er burlesque-danshópur
sem dansar og syngur með okkur
nokkur lög,“
segir Böðvar Reynisson, betur
þekktur sem
Böddi í Dalton, um liðsaukann sem
strákarnir í
hljómsveitinni
hafa fengið.
„Þær eru
tvær til fjórar alla jafna, klæða sig
erótískt upp og dansa með okkur
allt giggið. Eðli málsins samkvæmt
eru strákar mjög kátir með þetta,“
bætir hann við, en hljómsveitin og
danshópurinn troða upp á Dillon
Sportbar í Hafnarfirði í kvöld.

„Þetta er í sjötta sinn sem ég
leikstýri í Garðaskóla og fannst
tilvalið að taka Mamma Mia í ár.
Það er mikil gleði og grín í þessu
verki sem ég held að allir þurfi
á að halda núna. Lögin eru líka
svo skemmtileg að það er ekkert
mál að þýða þau,“ útskýrir Þórunn sem syngur sjálf Abba-lög
í Le Sing. „Við erum komin með
nýtt prógram út af æðinu sem
varð eftir Mamma mia-myndina,
svo nú blöndum við fleiri Abbalögum við 80‘s, Motown, diskó
og söngleikjatónlist,“ bætir hún
við.
Eitt af þeim fjölmörgu verkefnum sem Þórunn sinnir um þessar mundir er nýtilkomið samstarf
hennar og Margrétar Kaaber leikkonu, en þær stöllur skipa dúettinn Clausen & Kaaber og koma
fram við undirleik Stefáns Ernis

Gunnlaugssonar. „Við Margrét
vorum búnar að ganga með það
í maganum í heilt ár að búa til
þessa karaktera og drifum í því
eftir áramót. Persónurnar Clausen & Kaaber eru tvær bráðhuggulegar og brosmildar ungar
konur sem hafa mikið dálæti á
stemningunni og þeim stíl sem
ríkti á árunum 1940-1960. Þær
eru glæsilegar til fara, í tilheyrandi ballkjólum og koma fram
við öll tækifæri og syngja lög sem
slógu í gegn í kringum seinni
heimsstyrjöldina, þekkt íslensk
lög og Abba-lög í breyttum búningi,“ segir Þórunn sem er orðin
þaulvön að koma fram við ýmiss
konar uppákomur því hún tekur
einnig að sér veislustjórn með
Soffíu Karlsdóttur söngkonu og
eiginmanni sínum, Sigurjóni
Brink tónlistarmanni.
Þórunn eignaðist sitt annað
barn í apríl í fyrra og viðurkennir að vinnan krefjist mikils skipulags. „Það eru fjögur börn á heimilinu þegar mest er svo þetta er
oft mikið púsluspil því Sjonni
þarf líka að komast á sínar tónlistaræfingar, en þá er gott að
eiga góða móður og tengdaforeldra,“ segir Þórunn og brosir.
- ag

Abba-drottning Þórunn syngur
Abba-lög í Le Sing og með Margréti
Kaaber, auk þess sem hún leikstýrir
Mamma Mia í Garðaskóla í Garðabæ.

Magdalena Dubik nýkjörin Ungfrú Reykjavík:
Sími: 568 5305 • Grandagarði 5

Opi ð v i rk a da ga 9 0 0 - 18 0 0
L a uga rda ga 9 0 0 - 13 0 0

Kærastinn er stoltur
„Hann er bara voðalega stoltur af
mér,“ segir Magdalena Dubik, nýkrýnd fegurðardrottning Reykjavíkur, um Martin, kærastann sinn,
sem er þýskur.
Magdalena hefur búið
úti í Þýskalandi frá 17
ára aldri þegar hún
flutti ein þangað
til að fara í listaháskóla í Hanover, en hún býr
á Íslandi núna
og gengur í Fjölbrautaskólann í
Ármúla. Martin
er tónlistarmaður
eins og Magdalena
en þau hafa verið
saman í tvö ár.
„Ég held að hann
geri sér samt ekki
grein fyrir þessu,
fegurðarsamkeppnir eru
miklu meira
mál hér heldur en í Þýska-

augnablikið

Flott par Magdalena og
Martin hafa verið saman
í tvö ár, en hann býr í
Þýskalandi og spilar á
slagverk.

landi,“ segir Magdalena sem spilar á fiðlu.
„Martin kom hingað í heimsókn í febrúar og fékk að spila sem
aukamaður hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands í
viku, en hann spilar
á slagverk.“
- iáh

Glæsileg Magdalena
Dubik spilar á fiðlu
og gengur í Fjölbrautaskólann við
Ármúla.

UNGSTIRNI Aðeins 19 ára gömul
er hin bandaríska Taylor Swift orðin
ein vinsælasta kántrísöngkona
heims. Hún var glæsileg að vanda
þegar hún mætti á Echo Music
Awards í Berlín á dögunum, klædd
hvítri kápu og platformhælum.

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Arnþór Birkisson
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000

fullt
af öðrum
tilbodum í gangi

komdu
og sjáðu!

Matvara

50%
kaffi, te, kakó, olíur,

hunang ofl.

GLERVASI
á aðeins

390,SILKIBLÓM
áður 790,nú aðeins

395,-

Við bjóðum

öll húsgögn með

20%
afslætti aðeins þessa helgi
gildir ekki með öðrum
tilboðum.

verð 69.900,nú aðeins

34.950,-

verð 49.900,nú aðeins

24.950,-

Río Grande

50%
húsgögnin á

verð 39.900,nú aðeins

19.950,-

Aðeins þessa helgi eða meðan
birgðir endast

Ótrúlegtilboð!
Við bjóðum verslunina Bónus velkomna á Korputorgið
og fögnum komu þeirra með glæsilegum tilboðum!

Smár ator g i 3 / 201 Kópavog i / sími: 522 78 6 0 / / Kor pu tor g i / 112 Rey k jav í k / sími: 522 7870

4 föstudagur

6. mars

HEF ALLTAF ÞURFT AÐ TJÁ MIG
Katrín Rut Bessadóttir fjölmiðlakona

er mætt aftur á skjáinn.
Katrín er í sambúð með
Helga Seljan fjölmiðlamanni. Hún segir
þau sjaldnast ræða
þjóðmálin heima fyrir en
séu dugleg við að hrósa
hvort öðru fyrir góða
frammistöðu. Katrín og
Helgi eiga dóttur saman
og ætla að gifta sig
næsta sumar.
Viðtal: Indíana Ása Hreinsdóttir
Ljósmyndir: Anton Brink
ið getum og ætlum að
tala um það sem við
viljum,“ segir Katrín
Rut Bessadóttir fjölmiðlakona sem er ein
af þremur nýjum stjórnendum
þáttarins Mér finnst sem sýndur er á ÍNN. Þátturinn er lauslega
byggður á bandaríska þættinum
The View þar sem kjarnmiklar
konur ræða málin og láta sér fátt
óviðkomandi. Ásamt Katrínu koma
þær Lára Ómarsdóttir og Bergljót
Davíðsdóttir að þættinum og Katrín segir þær stöllur ólíkar og stútfullar af spennandi hugmyndum.
„Það er mjög spennandi að taka
þátt í þessu og við ætlum bæði að
fjalla um það sem er efst á baugi
hverju sinni og svo allar hinar
hliðarnar á mannlífinu. Við ætlum
að passa að vera vel undirbúnar
og líka að fá til okkar skemmtilega
og fjölbreytta gesti,“ segir hún og
bætir aðspurð við að ekkert umræðuefni verði þeim óviðkomandi. „Við erum til dæmis búnar
að fjalla um „swing“-menningu á
Íslandi og ég get alveg trúað því
að við eigum eftir að kafa dýpra í
það sem þykir á jaðrinum í samfélaginu. Við getum talað um allt
kinnroðalaust enda hvorki feimnar né skoðanalausar,“ segir Katrín sem hóf sinn fjölmiðlaferil á DV
árið 2004 og hefur einnig starfað á
Stöð 2. Hún segir muninn á þessu
starfi og hinum aðallega þann að
nú megi hún allt. „Á hinum miðlunum er maður að miða hlutina út
frá viðmælendum sínum en núna
get ég sagt það sem mér finnst.
Frelsið er meira, sem mér finnst
mjög gott. Ég hef alltaf þurft að
tjá mig mikið og hætti því eflaust
aldrei,“ segir hún hlæjandi.

V

HRÓSA HVORT ÖÐRU

bara endað illa. Kannski voru það
varnaðarorð þeirra sem létu mig
halda áfram. Ég er svo þrjósk og
þvermóðskufull að ég hélt áfram
að vera með honum og hef ekki
hætt síðan. Ekki bara samt vegna
þrjóskunnar, hún þróaðist í eitthvað meira og dýpra,“ segir hún
brosandi. Katrín segir þjóðmálin
ekki ofarlega á lista yfir umfjöllunarefni heimilisins. „Við erum
ekki mikið að tala um vinnuna
okkar en ef ég hef misst af Kastljósþætti kvöldsins spyr ég hann
út úr og svo öfugt ef hann hefur
misst af mínum þætti. Við spurjum hvort annað álits og hrósum
hvort öðru fyrir góða frammistöðu
en leggjum ekki í vana okkar að
gagnrýna hvort annað. Helgi er
alltaf svo góður við mig og finnst
ég alltaf æðisleg og ég tek bara
mark á því. Hann er aldrei með
neikvæða gagnrýni og styður mig
í öllu sem ég geri. Við erum ótrúlega sammála þegar kemur að
pólitík og þjóðmálum almennt svo
við rífumst sjaldan um þess háttar málefni.“

MÓÐUREÐLIÐ LENGI AÐ
KIKKA INN

bak við tjöldin

Helgi og Kata eiga saman dótturina Indíönu Karitas sem er 15
mánaða. Katrín segir yndislegt að
vera mamma en að hún hafi þurft
sinn tíma til að aðlagast hlutverkinu. „Auðvitað elskaði ég hana frá
fyrsta degi en fæðingin var mjög
erfið. Ég var mjög þung fyrstu mánuðina og þegar ég lít til baka er ég
nokkuð viss um að ég hafi fengið
vott af fæðingarþunglyndi. Ég var

Hvort ykkar er duglegra að sjá um heimilisverkin?
H: Kata vinnur þá keppni, enda sú keppni ósanngjörn þar sem hún er í annarri deild en ég, enda
húsmæðraskólagengin.

✽

Katrín er í sambúð með Helga Seljan fjölmiðlamanni en þau kynntust á sínum tíma á DV. „Mér leist
kannski ekkert svo vel á hann í
fyrstu,” segir hún og brosir. „Vinkonur mínar voru líka ekki hrifnar og héldu því fram að hann
væri hættulegur og að þetta gæti

Óvænt bónorð „Við keyptum hringana
saman á Jamaíka árið 2006 og ég var
búin að steingleyma þeim þegar hann
fór niður á bæði hné úti í móa þegar við
vorum í sumarbústað,“ segir Katrín.

K: Ég.

K: Ég. Helgi kemur þó sterkur
inn í þvottahúsinu.
Hvort ykkar hefur oftar rétt
fyrir sér?
H: Ég segi ég, en þar sem
Kata hefur oftar rétt fyrir sér,
þá ræður hennar svar.

gjörsamlega úr tengslum við raunveruleikann. Núna hefur móðureðlið kikkað inn og ég er farin að
njóta þess að vera mamma, þetta
er ekki lengur bara skylda.“ Hún
segist hafa verið lengi að jafna sig
eftir fæðinguna. „Ég var líka svekkt
því ég hafði hugsað mér fæðinguna á ákveðinn hátt en svo varð
þetta allt öðruvísi. Ég ætlaði að
fæða í vatni og vildi ekki fá nein
verkjalyf en hlutirnir fóru alveg á
hinn veginn enda fæðingin hæg
og erfið. Fyrir vikið fannst mér ég
ómöguleg og leið eins og ég væri
misheppnuð,“ segir hún og bætir
við að konur ættu ekki að gera sér
of miklar hugmyndir fyrirfram
varðandi fæðingar. „Þær gerast
bara eins og þær gerast.“

FREKARI BARNEIGNIR Í
DÆMINU
Katrín segir að þótt Indíana Karitas hafi verið velkomin í heiminn hafi koma hennar ekki verið
plönuð. Þau höfðu verið búin að
ræða um barneignir og að þær
hafi verið á dagskránni fljótlega en
ekki svona fljótlega. „Helgi hefur
alltaf verið mikill barnakarl. Hann
nær vel til barna og þau eru hrifin
af honum. Þess vegna var ég farin
að hlakka til að sjá hann í pabbahlutverkinu áður en ég varð ólétt.
Hann kom mér heldur ekki á óvart
og er mjög skemmtilegur pabbi,“
segir hún og játar því að Indíana
Karitas hafi breytt lífi þeirra skötuhjúa. „Koma hennar breytti öllu.
Bæði varðandi mig, sambandinu
milli okkar Helga og öllu í lífinu en
þetta er allt að smella núna,“ segir

hún og bætir við að hún hafi bætt
á sig óþarflega mörgum kílóum á
meðgöngunni sem hún hafi átt í
erfiðleikum með að ná af sér. „Ég
er að koma til baka núna og hef
loksins endurheimt líkama minn
og sjálfstraustið með. Svo verður maður alltaf sjóaðri í foreldrahlutverkinu með tímanum. Þetta
er ekki eins mikið mál og í byrjun. Núna er þetta bara gaman.“
Aðspurð hvort frekari barneignir
séu á döfinni segir hún það ekki
útilokað. „Ég rokka á milli þess að
vilja bíða í nokkur ár og leyfa Indíönu að vera einni með okkur í
smá tíma og svo í hina áttina að
vilja klára barneignirnar svo hún
eignist systkini og leikfélaga. Ég
er samt svo ótrúlega glöð að hafa
fengið mig sjálfa til baka að ég
veit það ekki. Það væri samt gott
að drífa í þessu áður en ég gleymi
hvernig það er að vera með lítið
barn.“

BÓNORÐ ÚTI Í MÓA
Hvorki Helgi né Katrín eru í Þjóðkirkjunni en þau ætla að láta
pússa sig saman sumarið 2010.
Þrátt fyrir að hafa hvorki ákveðið
nákvæmlega stóra daginn né staðsetninguna hafa þau þegar fengið
fyrstu brúðkaupsgjöfina. „Mamma
fékk svo góðan díl á KitchenAidhrærivél svo hún gaf okkur hana
bara strax. Núna skreytir þessi
glæsilega svarta hrærivél eldhúsið okkar,“ segir hún og bætir við að
Helgi hafi komið sér á óvart með
bónorðinu. „Við keyptum hringana saman á Jamaíka árið 2006 og
ég var búin að steingleyma þeim

þegar hann fór niður á bæði hné
úti í móa þegar við vorum í sumarbústað. Ég var í þykkri úlpu með
Indíönu í poka framan á mér og
hefði ekki getað verið lufsulegri
með hárið út í loftið og Beagles
milli tannanna og ídýfu úti um
allt. Ég hafði sagt honum þegar við
keyptum hringana að hann yrði að
koma mér á óvart og hann hefði
ekki getað það betur. Mig hafði
stundum grunað að hann væri að
fara að biðja mín og hafði þá alltaf vonað að svo væri ekki því þá
kæmi það ekki á óvart. Þarna hefði
bónorð ekki getað verði fjær mér,“
segir hún og hlær.

GÓÐ AÐ SKIPA FYRIR
Katrín er ekkert að mikla fyrir sér
hlutina og vílar ekki fyrir sér að
ræða um hvaða málefni sem er
og það í sjónvarpinu. Hún segist
ansi nálægt draumastarfinu enda
sé draumurinn að vera sinn eigin
herra. „Ég ætlaði alltaf að verða
flugfreyja og búðarkona þegar
ég var lítil en síðustu árin hefur
draumur minn verið minn eigin
rekstur, t.d. að reka gistiheimili
uppi í sveit. Ég myndi þá vera með
hænur, hesta, kýr og geitur en líka
smá lúxus eins og heitan pott og
gufu og ég held að ég yrði góð í að
reka svona stað því ég er svo góð
að skipa fyrir,“ segir hún hlæjandi.
„Að vissu leyti er ég í draumastarfinu því mér er frjálst að tala um
það sem ég vil. Ég er opin og ekkert að vandræðast með hlutina og
finnst leiðinlegt að flækja lífið að
óþörfu. Kannski á ég bara eftir að
finna mína köllun í lífinu.“

Lýstu Helga í einni setningu:
K: Ástríðufullur sveimhugi með ofboðslega réttlætiskennd.

Hvort ykkar talar meira?
H: Ég. Kata hefur hins vegar meira
að segja en ég.

Lýstu Kötu
í einni setningu:
H: Hún
skammar mig
þannig að ég
tek mark á því
og hrósar mér
þannig að ég
tek mark á því.

K: Helgi talar ótrúlega mikið. Ekki
endilega við mig en endalaust í símann.
Draumafjölskylduferðin?
K: Við þrjú á Jamaíka eða í Madrid.
H: Hún er eitthvert burt héðan. Burt úr
því sem Þórbergur Þórðarson kallaði forheimskunarland – fávitahæli, en er líkast til
aftur orðið fátæktarland. Langt í burtu, helst
til Indlands eða Jamaíka.

6. mars
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Það heitasta í vor- og sumartískunni:

Frelsið í fyrirrúmi
hverfið og endurnýja. Allt „print“
á eftir að minnka og það verður
meira um lágstemmda liti, svolítið eins og að það sé búið að þvo
flíkina oft,“ bætir hún við.
„Fólk á vonandi eftir að þora að
blanda gömlum fötum við ný og
prufa að vera aðeins meira skapandi þar sem buddan mun væntanlega ekki vera eins þung
og áður fyrr. Það sem gerist þegar peningaflæðið
minnkar er að fólk byrjar að hugsa og þar af
leiðandi nota sköpunarhæfileikana og það sem
er þegar til í skápnum. Það heitasta í vorog sumartískunni verður
því ekki það
ný j a s t a f rá
tískuhúsunum, heldur
sjálfstæðar
konur í nýju
„looki“ sem
þær hafa
skapað sjálfar heima hjá
sér og er ótrúlega spennandi.“

ior

Monica Bellucci by Tyen

„Ég held og vona að tískan í vor
og sumar verði fjáls, bæði hvað
varðar föt, fylgihluti og förðun,“
segir Sóley Ástudóttir, eigandi
EMM school of make up, spurð um
tískuna á komandi mánuðum. „Í
förðun verður vinsæll farði sem
varla sést með smá „glow“ í og
það verður svolítið um
80´s look. Kóngablár
og turkís augnskuggi
verða mjög „inn“ og
það nýjasta fyrir
kinnar er gelkinnalitur sem fellur inn
í húðina, en ekki
kremaður eða púður
kinnalitur. Eyelinerinn
heldur áfram og daufir berjalitir á varirnar,“
útskýrir Sóley.
„Hvað varðar klæðnað í vor og sumar, þá
verður mikið um pastelliti og frjálst „look“
með blómamunstri
og bjartari litum
eftir gráan og kaldan
vetur. Vor og sumar
frá H&M minnir svolítið á Miami Vice,
stórir jakkar, skyrtur, síðir frakkar og
svo framvegis. Það
verður mikið um
skyrtur yfir peysu
og stuttbuxur yfir
leggings. Fólk mun
gera meira af því að
blanda gömlum fötum
við ný, hugsa um um-

- ag
LOOSE POWDER

Flott Sóley segir
mikið frelsi fylgja
vor- og sumartískunni, og vonar að
konur eigi eftir að
þora að skapa
eigið útlit.

FLUID FOUNDATION
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✽ aldrei liðið betur

EDINBORG
Guðný Ebba Þórarinsdóttir

ROKKÓPERAN !HERO Söngleikurinn gerist í New York borg nútímans, í heimi þar sem Jesús
hefur aldrei lifað. Hero fer að prédika fyrir borgarbúum að elska óvini sína og boðar nýtt líf, en ekki eru
allir tilbúnir að taka við fagnaðarerindinu. Ekki missa af
glæsilegri sýningu í Loftkastalanum í kvöld.

IDOL STJÖRNULEIT Ef þú vilt eiga kósýkvöld
heima er um að gera að koma sér vel fyrir í sófanum fyrir
framan sjónvarpið og horfa á Idol stjörnuleit á Stöð 2.
Tuttugu keppendur eru komnir áfram og í kvöld ríða stelpurnar tíu á vaðið. Þjóðin kýs í símakosningu þær fimm
stelpur sem komast áfram í úrslit.

BORGIN

mín

MORGUNMATURINN: Cafe
Jacques í Grassmarket þar sem
ég sveiflast á milli þess að fá mér
skoskan morgunverð eða enskan.
Ég er hrifnari af skoskum og þá
fæ ég ristað brauð, black pudding, egg, potato scone og potato
hash, beikon og steikta tómata og
sveppi, að ógleymdu svörtu kaffi.

TOPP

10
SIRKUS Þessi hestur var leikmunur í sýningunni Þjóðarsálin sem ég leikstýrði fyrir tveimur árum. Yngsti sonurinn
skírði hann Sirkus.

ÚT AÐ BORÐA: Under The Stairs
á Merchant Street rétt af Candlemaker Row. Þarna ríkir
Boston/Kaffibars fílingur og vita fáir af þessum stað. Innréttingarnar eru hlutir hver úr sinni áttinni og staffið skiptir
út húsgögnum og myndum á veggjum og breytir matseðlinum reglulega. Ég fæ mér alltaf Red Stripe bjór og glápi á
ástralska barþjóninn.

TEYGJUR Það er þjóðráð að klippa niður
gamlar sokkabuxur, Þá
þarf maður aldrei að
kaupa teygjur í hárið.

SIGRÚN SÓL ÓLAFSDÓTTIR
leikkona

UPPÁHALDSVERSLUN: Armstrongs í Grassmarket er
ein besta vintage búð í heiminum. Búin að vera í bissness síðan 1840 og endalaust hægt að gramsa þar. Mér
skilst að Kate Moss versli þarna blessunin. Það er langskemmtilegast að versla í Grassmarket og á Victoria
Street í eldri hluta Edinborgar og best að forðast Princes
Street eins og heitan eldinn.
BEST VIÐ BORGINA: Borgin er svo falleg að þótt ég
sé búin að vera hérna í meira en ár stend ég mig enn
að því að stoppa á miðri götu og finnast ég eiga heima
í ævintýri. Þú færð ekki leið á því að sjá kastala út um
stofugluggann. Fólkið hér er líka yndislegt.

BRÓÐIR MINN GERÐI
ÞESSAR STYTTUR,
TROMMUSETTIÐ

BEST AÐ EYÐA DEGINUM: Vakna fyrir hádegi og fá sér
morgunmat hjá Jacques. Hjálpa svo náunganum og gefa
blóð uppí Blood Donor Centre á Lauriston Place. Hjúkkurnar þar láta manni algjörlega líða eins og Móður Teresu
eftir herlegheitin. Ef það er föstudagur fer ég á kreppusýningu á 3,50 pund í Filmhouse á Lothian Road og sé einhverja klassík. Fæ mér svo miðdegishressingu á Under
The Stairs í góðra vina hópi.

KAFFIKANNAN

SKÓR SEM ÉG KEYPTI
FYRIR 12 ÁRUM Í
SKÁTABÚÐINNI

GÖMLU GÓÐU
GLERAUGUN Í MÍNUS SEX
GULLKORNABÆKUR SONA MINNA. Þarna stirnir á gullið,
varðveittar hugsanir og snilldartilsvör alveg frá því þeir byrjuðu að
læra að tala fram til dagsins í dag.

Hd[jWZijg
HV\VEgdZg[ng^g {hZb]V[V
Za^aZ\Vi kV\a{i#
BZHV\VEgd[¨``Vgc¨ijg[Zgjb
{hVaZgc^d\ VgbZ[¨gjWZig^]kaY#

ÁSTUNDARHNAKKURINN Ég keypti
hann notaðan og hann er bara bestur.

Selma Hafsteinsdóttir förðunarfræðingur:

HELDUR OPNA
FÖRÐUNARKEPPNI
eppnin í fyrra gekk svo vel að ég
ákvað bara að endurtaka leikinn
og gera þetta ennþá flottara núna,“
segir Selma Hafsteinsdóttir 22 ára
sem stendur fyrir förðunarkeppni
miðvikudaginn 11. mars á Rúbín í
Öskjuhlíð. Allir sem náð hafa átján
ára aldri geta tekið þátt í keppninni, hvort sem þeir hafa lært förðun eða ekki.
„Sú sem sigraði í fyrra var ólærð,
svo margir hafa þetta í sér án þess
að vera búnir að læra förðun en

K

ætla kannski að gera það í framtíðinni,“ segir Selma sem lærði
sjálf förðun hjá Snyrtiakademíunni
og er að klára nám í hárgreiðslu.
„Skjöldur Eyfjörð, Solla Airbrush
og Sigga Þóra verða í dómnefnd
og á staðnum verður meðal annars snyrtivörukynning, tískusýning
frá Chamsry saumagallerý og Alan
úr X-factor tekur nokkur lög,“ bætir
hún við, en áhugasamir geta skráð
sig með því að senda tölvupóst á
timabil.keppni@gmail.com.
- ag

Glæsileg Selma skipuleggur kepnnina, en sigurvegarinn hlýtur glæsilegan verðlaunagrip, ljósmyndatöku, hárog snyrtivörur.

HELLO KITTY í nýju hlutverki
lll#hV\VbZY^XV#^h

;{VcaZ\ian[_V"d\]Z^ahjkgjkZghajcjbd\kaYjbhigbg`jjb

Japanski teiknimyndakarakterinn Hello Kitty hefur öðlast nýja ímynd
í spennandi snyrtivörulínu frá MAC. Línan er tileinkuð kisunni sem er
nú orðin eitt þekktasta vörumerki heims. Hello Kitty sem hefur ávallt
verið þekkt fyrir hvítt og saklaust útlit sitt er nú orðin djarfari
og situr fyrir svört á litinn með svarta og bleika latexslaufu.
Snyrtivörurnar í línunni bjóða upp á ótal möguleika, enda
bæði litríkar og spennandi. Línan er væntanleg í verslanir MAC í lok mánaðarins og allar umbúðirnar eru sérmerktar Hello Kitty.

Litríkt
Hello Kitty
vörurnar hjá MAC
koma í sérmerktum
umbúðum

UPPLÝSINGAR UM
NÁM OG RÁÐGJÖF
FYRIR ATVINNULAUSA

MENNTATORG
ATVINNULAUS?
Föstudaginn 6. mars gefst þér tækifæri á að fá gagnlegar upplýsingar

FÖSTUDAGINN 6. MARS

og ráðgjöf á Menntatorgi sem haldið er á vegum samstarfshóps um

SKEIFUNNI 8, 2. HÆÐ

menntunarúrræði. Fjölbreytt dagskrá.

FRÁ KL. 14:00 - 18:00

DAGSKRÁIN
ÖRNÁMSKEIÐ

NÁMS- OG STARFSRÁÐGJÖF

Hvert námskeið er 45 mínútur

frá kl. 14:00 til 18:00

frá kl. 14:00 til 18:00

 Viðbrögð við atvinnumissi

kl. 14:00

 Námsframboð

 Nýsköpunarmiðstöð

 Að koma sér á framfæri

kl. 14:30

 Áhugasviðsgreiningar

 Starfsmenntasjóðir

 Parketlagnir

kl. 14:30

 Ferilskrárgerð

 Fjarnám á framhaldsskólastigi

 GPS staðsetningartæki

kl. 14:30

 Möguleikar á einstaklingsviðtölum

 IÐAN- fræðslusetur

 Svefn og svefnbætandi ráð

kl. 15:00

 Hagnýt ráð í starfsleit

 Mímir-símenntun

 Ítölsk matargerð

kl. 15:30

 Raunfærnimat

 Hitt húsið

 Lagnaþekking

kl. 15:30

 Námsflokkar Reykjavíkur

 Ferilskrá  hvað skiptir máli?

kl. 15:30

 Námsflokkar Hafnarfjarðar

 Létt axla- og höfuðnudd

kl. 16:00

 Framvegis

 Úrbeining kjöts

kl. 16:30

 Málmsuða  kynning

kl. 16:30

 Langar þig í nám?

kl. 16:30

 Myndirnar þínar í tölvu

kl. 17:00

VINNUSTOFA
DAGSVERK .IS / FRAE0309

UPPLÝSINGATORG

Hugmyndavinna um úrræði og
bætta þjónustu vegna atvinnuleysis

 Vinnustofa 1

kl. 15:00

 Vinnustofa 2

kl. 16:00

KYNNINGAR OG REYNSLUSÖGUR
Hver kynning er 20 mínútur

 Menntatorg.is  vefur um nám opnar

 Starfsmennt

kl. 14:00

 Upplýsingar um stofnun fyrirtækja

kl. 14:30

 Náms- og starfsráðgjöf

kl. 15:00

 Raunfærnimat

kl. 15:30

 Vottaðar námsleiðir

kl. 16:00

 Úrræði fyrir lesblinda

kl. 16:30

 Nýttu kraftinn

kl. 17:00

 Deiglan, atvinnu- og þróunarsetur

kl. 17:30

MENNTATORG verður haldið í Skeifunni 8, 2. hæð
frá kl. 14:00 til 18:00. Barnahorn og veitingar.
Allir velkomnir!

 Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

ÞJÓNUSTUSKRIFSTOFA
VINNUMÁLASTOFNUNAR
frá kl. 14:00 til 18:00

 Náms- og starfsráðgjöf
 Námssamningar
 Starfsþjálfun og reynsluráðning
 Námsstyrkir og námskeið

MENNTATORG
www.menntatorg.is

föstudagur
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KLINGENBERG SPÁIR
Goran Kristófer Micic einkaþjálfari
„Goran Kristófer Micic er fæddur
07.03.1962 sem er 28 og hann er
því með lífstöluna 1. Talan 1 er leiðtogatala og hefur frumkvöðlaorku í
kringum sig. Þegar maður er talan
einn segir maður oft að maður sé ás og ásinn er að sjálfsögðu hæstur í spilastokknum. Ásarnir eru kappsfullir,
óþolinmóðir, kraftmiklir og slyngir. Þeir eru trygglyndir
fram úr hófi og er það mjög sjaldgæft að ásar eigi fleiri en
einn maka, sérstaklega ef um konur er að ræða. Það er
hins vegar oft á tíðum erfiðara að stjórna karlmönnunum í

þessari tölu því sjálfstæðið drýpur af þeim.
Goran er að fara inn í skemmtilega tíð þar sem hann er
á tölunni 3, sem þýðir að hann mun taka áhættur sem
eiga eftir að borga sig. Hann er sterkastur þegar álagið er
mest því hann er bardagamaður sem ekki er svo auðvelt
að sigra. Hann ber hag fólks sérlega fyrir brjósti og orðið
árangur er millinafn Gorans.

sérstakan kraft til að lifa í núinu svo hamingjan blómstrar hjá honum, bæði í starfi og ástinni. Framundan eru mikilvægar ákvarðanatökur hjá honum vegna þess að
yfirleitt eru breytingar mestar í kringum afmælisdaginn okkar, því það eru
okkar áramót.

Kraftur ástarinnar er mikill í kringum Goran og hægt og
rólega er hann að velja sér lífsförunaut. Hvort að það
haldist um aldur og ævi er allsendis óvíst, en Goran hefur

Þó Goran hafi markað nafn sitt sterkt
í hugum Íslendinga þá getum við samt
sagt að hann er bara rétt að byrja.“
www.klingenberg.is

FRÁBÆR
FÖSTUDAGUR
Heiðrún Lind
Marteinsdóttir lögmaður

1
2
3
4
Vakna eftir
góðan svefn,
blanda girnilegan möndluog bláberjadrykk og les
blöðin uppi í rúmi.

Rölti í Sundhöllina og ræði
landsins gagn og nauðsynjar
við heldri menn í pottinum.

Hitti vinkonurnar í
hádeginu á Horninu.

Tylli mér á kaffihúsið í
Máli&Menningu á Laugavegi og sökkvi mér
í blaðalestur −
misgáfulegan. Kaupi
mér svo
auðvitað eitthvað
fallegt þegar
ég held heim á
leið niður Laugaveginn.
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Efni til matarboðs
með skemmtilegu
fólki, þar sem jafnvel verður
tekið fram
Fimbulfamb
eða Pictionary.

OPNUM Í DAG MEÐ NÝJAR VÖRUR

Filippa K I Patrizia Pepe I Dreams I GK Reykjavík I Lee I Wrangler

SMÁRALIND
Mán. – Fös. 11–19.
Lau. 11–18. Sun. 13–18.

LAUGAVEGUR
Mán. – Fös. 11–18.
Lau. 11–16.
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FÖSTUDAGUR 6. mars 2009
Óska eftir lítið eknum bíl fyrir allt að
1 milljón staðgr. Tilboð sendist á agnarm@gmail.com

Vélsleðar

Óska eftir skoðuðum bíl á 50-100 þús.
Skoða allt. S: 7726882

Jeppar

Útsala Útsala

Til sölu Passat 4x4 árg. ‘99 1800 ek.
150 þús. sk. Bíll í góðu standi og vel
útlítandi. Listaverð 750þ. fæst á 390
þ.strg. S. 615 0888 & 615 3252.
Skidoo Summit 700 2001 144 50mm
einstaklega vel við haldið eintak. Ölkins
demparar brúsagrind. Verð 400.000.
Uppl. í S. 892 4089.

M-Benz ML 350árg 2006 ek 54 þ.km
ssk, silvur, leður, 17“ álf ofl verð 5.9 ákv
5.0 mil (eftir lokun 864-8989)

Óskum eftir Toyota Land Cruiser 120 VX
óbreyttum með aukasætum. Árgerðir
2007 til 2008. Erum með kaupendur.
Einnig vantar allar tegundir af bílum á
stæði. Góð sala síðast liðna mánuði.
Einnig óskum eftir Toyota Tundra Crew
Max. Árgerð 2007 eða yngra.

Vinnuvélar

Toyota Corolla H/B Sol árg 2005 ekinn
41Þ km Sjálfskiptur 5 dyra Góður bill S
: 898-2811.

Discovery Windsor TDV6, árg 2008, G4
32“ breyting, 7 manna, leður, loftpúðafjöðrun ofl., ek 15 þús., innfl af B&L,
glæsilegt eintak, sem nýr. Gott verð.
Uppl. í s. 825 2424.
Ford Transit árg. 98 14 manna ek. ca.
200þ. Uppl. í s. 849 5205.
LandRover Discovery árg. ‘97 ek. 258þ.
Þarfnast viðhalds. S. 849 5205.

Kia Clarus GLX 05/2002 ek 100 þ.km
5 gira, snyrtilegur bíll TILBOÐ 390 þús
(eftir lokun 864-8989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Til sölu Bobcat 320 árg.97 3300t.og
kerra. ný gegnumtekin í topp standi.
verð vél 1.1m kerra300þús. s6632333.

0-250 þús.
Óskum eftir MMC L200 Pallbílum frá
árg 1997 til 2001 ! Frá 200.000 kr til
600.000 kr. Erum með kaupendur....
ATH erum að leita af bílum um ALLT
LAND !

Hjólbarðar
38“ Grand lu til sölu. Loftlæstur að
framan og aftan. 4 8 8 hlutföll. Ný
dekk. Skoða skipti. Tilboð óskast. S.
893 7518.

Jeep Grand Cherogee LTD V8 árg 1997
ekinn 97 þús Góður bill ný skoðaður
Verð 580.S: 898-2811

50% AFSLÁTTUR
AÐEINS 240 ÞÚS!!!

Opel Astra 1,2 árg 12/’99 ek.125 þús
.3ja dyra,ný skoðaður 2010,eyðir mjög
litlu,listaverð 480 þús TILBOÐ 240 þús.
s.691 9374
Óskum eftir Hiace bifreiðum frá árg
1990 til 2000. Helst Bensín en skoðum
Dísel líka ! 4WD eða 2WD skoðum
bæði ! Erum með kaupendur... Einnig
óskum við Carinu og Corollu Sedan
árgerð 1997 og eldra. ATH erum að leita
af bílum um ALLT LAND !

4 stk. dekk 185/65R15 á flottum álf. á
50þ. 4 stk dekk 175/70R13 á Sunny álf.
á 20þ. 4 stk. dekk 185/65R14 á Escord
felgum á 10 þ. 2 stk. dekk 31x10,5 15“ á
6 gata álfel. á 20þ. og 2 stk. 235/70 15“
á 5 gata álfel. á 15þ. 4 stk dekk 265/65
17“ á 25þ. S. 896 8568.

Varahlutir
7 manna ódýr! Galloper Jeppi diesel 2,5
turbo, árg 1999 , sjálfsk,smurbok, ek.
160 þ. V aðeins kr: 335þ. S: 8225472
,8225471 ps. skoða skipti á dýrari vélsleða

Er að rífa Corollu ‘96, Escord ‘98,
Sunny 4x4, Sedan Twin Cam árg. ‘92.
Accent árg. ‘95. Impreza árg. ‘97. Vinstra
framljós á BMW X3, aftari hljóðkútur á
Hyundai Tuscon S. 896 8568.

555 6666

TOYOTA LAND CRUISER 80 VX. Árg 1993,
ekinn 196 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Ásett 1.590. þús TilboðsVerð 990. þús
Skipti möguleg. Rnr.150338

Renault Clio RT 1,4 ssk. árg’97 ek. 54þ.
km. uppl í síma: 836320
Ssangyong Musso 98 keyrður 140þús.
Verð 240 þús. er í góðu standi sk.09
6610814
Til sölu Ford Escord árg ‘99. sels á 70
þús. Uppl í s. 894 2456.
Enn óskum við eftir Hilux bifreiðum frá
50.000 krónur og uppí 650.000 krónur.
Bensín eða Dísel skoðum bæði ! Erum
með kaupendur... Einnig óskum við
líka eftir Land Cruiser 90 fyrir 700.000
krónur og minna og sömuleiðis Land
Cruiser 60 1986 árg og yngri. ATH erum
að leita af bílum um ALLT LAND !

250-499 þús.

Toyota Tundra 00, ek 57þ mi. 39
tommur læstur hlaðinn dóti, tilboð
óskast’Bogi 892-2029
Óska eftir sparneyttnum bíl. Hámark
150 þús. Sendist á bill.oskast150@
gmail.com. Er á Suðurnesjum.

Sendibílar

2001 Volvo s40 Turbo ekin 110.þúsund
Km. remote start. Góðu ástandi. Leður.
470 Þúsund 893 5789

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

Japanskar Vélar
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‘00’05. L200/Izuzu pick up ‘00-’07. Susuki
Vitara/Liana/Swift ‘00-’08. Hyundai
Santa Fe/Tucson/Starex. ‘00-’06.
Nissan pickup/Almera ‘00-’06. VW/
skoda ‘00-’05. Mazda/Ford ‘00-’05. Kia,
flestar gerðir. Chevrolet ‘05-’06. Citroen
C2/C3 ‘02-’06. og fl. Kaupum bíla. Opið
08-18. S. 565 3400 & 893 2284.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

500-999 þús.

MINI COOPER R50. Árg 2003, ekinn 73
þ.km, 5 gírar. Verð 1.890.þús. lán 1.660.
þús. 100% lánamöguleiki Rnr.127459

Erum að rífa Benz S Class, VW Golf,
Fiat Punto, Huyndai Getz, Bora, Polo,
Passat, Caddy, Suzuki Swift, Honda
Jazz, Toy. Avensis, Peugeot 206 & Boxer,
Citroen Berlingo, Hyundai H1 diesel, MAN dráttarbíl 2005 og margt fl.
Kaupum einnig bíla til niðurrifs. S. 555
6666 & 615 0888.

Ford Transit 100T300 árg. ‘05 ek. 37þ.
Verðtilboð. Uppl. í s. 897 3776.

Hópferðabílar
Subaru Impresa GX 2,0 ssk.árg 2002 ek
40 þús uppl í s:8936320

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,
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s.
554 1610 & 892 7852.

2 milljónir +
Renault Megane 1600 árg. ‘00. Ek.
100 þ. Skoðaður 9/2009. V. 260 þ. S.
894 9128.
(VTF15) Dodge Charger R/T Daytona,
árg.2006, ek.37þús.km, 340 hö, Sjálfsk,
leður, lúga, Sport sæti,cd, omfl. Ásett
verð aðeins 3790þús.kr, ákv. 2660 þús.
kr,

Milljón í afslátt!

M.BENZ G 400 CDI V8. Árg 2003,
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 9,9 millj
TilboðsVerð 8.9. millj ýmis skipti athugandi Rnr.102102

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Til sölu M.Benz 817 Clubstar 24farþ.
ekinn 425þ. árg.’96. Uppl í s. 5888660
og 8928672

Vörubílar
Hyundai Tucson 2,7 V6 2007 ek aðeins
28þkm sjálfskiptur Verð 2590.000,síma 5878888 Bilasala Reykjavikur
FORD F350 EXTENDED CAB 4X4
LARIaT. 03/05, ekinn 57 þ.km, DÍSEL,
Sjálfskiptur. Verð 2.990.000.- með vsk.
Uppl. í síma 695 7000 og 696 6689.

Hreingerningar

Bílar óskast

Bílar til sölu
Scania P92, árg. 1988 með Hiab 090
krana 1993. Sturtupallur, dráttarkrókur,
ný dekk, skoðaður 09, krani með 2 í
glussa og eitt handútdrag, grabbi og
rótor. Ekinn 260 þús km. Útlit mjög gott
. Verð 1,5milj. + vsk. Sími 861 9437
Plastmódel
í
miklu
úrvali.
Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími
5870600, www.tomstundahusid.is

NISSAN PATROL ELEGANCE nýjar felgur
og 35“ dekk, 10/02, 80 þ.km, DÍSEL,
Sjálfskiptur. Verð 2.890.000.- Uppl. í
síma 695 7000 og 696 6689.

Fjórhjól
Nú er tími notaðra bíla

Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á
skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið
á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð.
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2
- Sími 588-5300

FORD F350 KING-RANCH 37“. Árgerð
2007, ekinn 97 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur.
Verð 4.990. þús 100% lánamöguleikar
Rnr.102001

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Útsala Útsala

Til sölu Benz 320C árg. ‘98 ek. 211 þús.
Mjög fallegur og góður bíll. V. 600 þús.
Skoða sk. ód.S. 615 0888 & 615 3252.

Óska eftir sk. gangfærum bíl fyrir mjög
litið verð. S. 866 8831.
2008 F350 KING RANGE 49 e 6þ SÁ
FLOTTASTI Á LANDINU - M ÖLLU Skoða
skipti Verð 11,9 Uppl 8927858

Óska eftir Hyundai H1 Starex 4x4 yngri
en ‘03 á yfirtöku. Skoða útb. S. 849
5205.

FJÓRHJÓLADRIFIN
GÖTUSKRÁÐ
FJÓRHJÓL Á FRÁBÆRU VERÐI.
HAGKAUP GARÐABÆ S. 563 5000.

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

Garðyrkja
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Fagþjónusta - Allt á
einum stað
Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, pípulögn, málningu, parketlögn, glerísetningum
og fleira. Sérhæfum okkur í
lekavandamálum. Einnig tökum
við að okkur niðurrif úr húsum
og múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420
Steingæði ehf.

Trésmíði
Verktakafyrirtæki getur bætt við sig
verkefnum í mótauppslátt auk almennrar trésmíði. Tilboð eða tímavinna Sími:
8961305/8946115
Traust byggingafélag getur bætt við
sig verkefnum við mótauppslátt auk
almennrar trésmíði. Leitaðu tilboða þér
að kosnaðarlausu. áratuga reynsla fagmanna. s: 6924597 6997898

Óskast keypt

Staðgreiðum gull, demanta og úr.
Hringar, hálsmen, armbond,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu!
Upplýsingar í síma 661 7000.

Viðgerðir
trjáklippingar.is

N.B

Tek að mér að annast bókhalds- og
eftirlitsstörf, ýmiskonar. Hafið samband
í síma 893 7733.

FRAMTALSÞJÓNUSTA

Fyrir einstaklinga, einstaklinga með
rekstur og félög. Bókhald, VSK uppgjör.
Vönduð vinna - hagstætt verð - mikil
reynsla. S. 517-3977. netf: framtal@
visir.is

Framtal 2009

Góð og traust þjónusta fyrir einstaklinga og rekstraraðila. Sæki um viðbótarfrest. Vönduð vinna! Opið um helgar.
Framtalsþjónustan s. 533 1533.

TÓMAS BÓKARI &
VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR

Bókhald - Skattauppgjör - Stofnun Ehf
Fyrirtækja. Vönduð þjónusta / Þýsk
nákvæmni. S. 659 5031 tomas.bokari@
gmail.com
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

-MÁLARAMEISTARI- Getum bætt við
okkur verkefnum. Öll almenn málningarþjónusta og mikil reynsla. Gerum
verðtilboð án kostnaðar S: 8956595
Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
-gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.

Bílaverkamaður, gerir allt. Bremsur,
tímareim, kúpling, rafmang, lesa bíl
inní tölvu. 25% afsláttur. S. 821 9567
& 821 3567.

30 ára og eldra, t.d. húsgögn,
ljósakrónur, hansahillur, leirtau,
veski, dúka, spegla, skartgripi,
leikföng og fl. og fl.
Fríða frænka, Vesturgata 3,
Opið mánud - föstudaga 12-18
og laugard 12-14.
S. 551 4730 & 864 2223.

A - Ö smíðar ehf.

Fyrirtæki, húsfélög, einstaklingar, sumarhúsaeigendur. Nýsmíði og öll almenn
viðhaldsþjónusta. Uppl. í s. 847 1430,
Júlíus.

Lekur þakið ?

Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum.
Uppl. í s. 659 3598.

Til sölu

Barkalaus þurrkari og nintendo wii
talva óskast keypt. S. 616 1772.

Húsaviðhald!

Óska eftir Loftpressu 3 fasa, Loftlykli,
Toppum, Hjólatjakk, Skrúfstykki, ofl 842
2568 & 842 5568 verk@jotunn.is

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

Óska eftir að kaupa CD og DVD diska.
Uppl. í s. 698 8629.

Húsaviðgerðir

Skiptum um rennur og bárujárn á
þökum og smávægilegar múrviðgerðir
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Stífluþjónusta

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609
www.account.is

Kaupum ýmislegt gamalt
dót

Vantar rafstöð ca 6-8 kw, olíukyndingu
(ketil) og nýlega fartölvu. s: 867-2706

Útsala!

Robot ryksugurnar komnar! Vinnur 3
verk, ryksugar moppar og sótthreinsar, með UV innrauðu ljósi. Fer sjálf í
hleðslu, hreinsar sjálfkrafa betur þar
sem óhreinindi eru. Hreinsar allar gerðir gólfa. Íslenskur leiðarvísir. Verð áður
48.900.-kr verð nú 37.900.- kr.

Fjármál

Hljómtæki
Myndlistarmenn óska eftir hljómtækjum, hátölurum, ferðaútvörpum, plötuspilurum og öðrum tengdum tækjum
fyrir listviðburð. Tækin meiga vera virk
og óvirk. Sækjum tækin. Harry í s. 698
5673 og Eggert í s. 866 2052.

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

Tölvur
Tölvuviðgerðir og gagnabjörgun, gott
verð! Kem á staðinn. Baldvin s. 699
6735.

Nudd
Whole body massage. 21 year girl. S.
895 0386.
Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot hvað gerist ef þú hættir að borga?
Skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@
atoz.is s: 771 45 45.
Skattframtal 2009. Einfalt framtal
kr. 3.000. Framtalsþjónusta HR sími
6634141.

Er tölvan biluð?

Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla,
100% ánægja. Magnús 695-2095

Whole body massage. Tel. 849 5247.
Whole body massage. S. 841 8529.

Spádómar

Búslóðaflutningar
Búslóðaflutningar

Útsala!

Vertu viðbúin! Fáðu þér þjófavörn sem
hringir í síman þinn og tvö önnur símanúmer sem þú velur ef brotist er inn hjá
þér. Nú fáanlegt fyrir aðeins 18.900.- kr
Verð áður 29.900.- kr. Þráðlaus, einfalt
í uppsetningu fyrir heimili og smærri
fyrirtæki.

Vélar og verkfæri

Heilsuvörur
Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum
www.motorogsport.is

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig
aukamenn ef óskað er. Erum með
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536
& 659 4403.
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

Húsaviðhald

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

RemontMax ehf.
Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til
trjáklippinga. Felli tré og klippi runna.
Jónas Freyr Harðarsson, Gróður og
Garðar . S. 697 8588.

Trjáfellingar

Runnaklippingar, snyrting á trjágróðri.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. S.
848 1723.

Bókhald

Spörslum - Málum Flísaleggjum - Þríf hús. Góð tilboð/verð. Uppl. í s. 849 9301.
www.flisarogmalun.is

Símaspá-draumráðningar: 9086414,
5535395 (Visa/MC), Símat. 10-24.
Spák. Yrsa. Hringdu núna!

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

Ljósið s. 908 6060

Tarot, miðlun, fyrirbænir, trúnaður.
Opið frá 12-23. S. 894 9228 Steinunn
visa/euro

Nudd

Iðnaður

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

Pípulagnir

Skattframtöl 2009
Tek að mér skattframtöl einstaklinga og rekstraraðila frá
5.500 kr. Ég er viðskiptafræðingur Cant.Oecon. Með mikla
reynslu. Ódýr og góð þjónusta.
Kíktu á www.skatt.is S:661-3703.
S. 661 3703. www.skatt.is

Til sölu

Heilnudd Heilnudd. Uppl. í s. 616
7232.

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

Rafvirkjun

Nudd - Japanska baðið

stubbahus.is

Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3
stærðir á vegg og standur. Pöntunars.
555 6200. stubbahus.is
Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og
10þ. Eldavél á 8þ. Eldhúsháfur á 15þ.
Þvottavél á 15þ. Bílahátalarar á 5 þ.
Rúm á 5 þ. Barnakerra á 1þ. 20“
TV á 5þ. 15“ Tölvuflatskjár á 10þ.
Borðstofuborð á 3þ og 1þ. Bíla-cd á
8þ. Svartur leðurstóll á 5þ. Flúorljós á
1þ. stk. Vatnshitari á 20þ. Skíði, skór,
stafir á 5þ. Keramikhelluborð á 10þ.
Uppþvottav. á 10þ. Samlokurgrill á 2þ.
Blöndunartæki á 5þ. S. 896 8568.

ÓSKA EFTIR AÐ KAUPA EFTIRTALIN
VERKFÆRI: Umfelgunarvél, Ballansvél,
Lyftur (2 pósta,4pósta) Rennibekk f/
málm. S: 823-1064

Verslun

Skrúbb, heitur pottur, veitingar, ditox og
margt fl. (Ekki erótískt nudd). Opið frá
kl. 12.00 og frameftir alla daga nema
sunnud. S. 823 8280.
Vinsælu Comfort ferðanuddbekkirnir.
Nokkrir eftir á gamla verðinu. Uppl.
8916447 Óli.

Exclusive tantra massage

For men, women and couples. Tel. 698
8301 www.tantra-temple.com

Húsgögn fyrir gistiheimili Til sölu rúm
90x200,rúmföt, kommóður, fataskápar
o.fl. Sími 665 1700

Gefins
Gefins innihurðir og þvottavél. Fást
gegn greiðslu á auglýsingu. Uppl. í s.
587 1599.

Gefins
Er að byrja búa. Vantar flest allt til heimilishalds. Góðhjartaðir hafi samband
við Baldvin í síma 866 1826
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Dýrahald

Góð 2ja her. íbúð í 109
Rvk.
Langtímaleiga.
Upplýsingar í síma 699 6464.

2herb íbúð á 1.hæð í Mjóuhlíð
105Rvk, 90þ. rafm&hiti ekki innifalið.
s:6604526,
Lítið einbýlishús á góðum stað á svæði
109. Uppl. í s. 894 2456
2ja herb. reyklaus í Grafarvogi, á 1.
hæð í fjölbýli. Langtímaleiga ef vill . S.
899 3011.
11,5fm herbergi til leigu í Hraunbænum.
Aðgangur að hreinlætisaðstöðu og
salerni en ekki sturtu. Til leigu strax.
Upplýsingar í sima 8640276

Til leigu

Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir
miðsvæðis Gott verð og traust þjónusta. Nánari upplýsingar á www.leiguibudir.is

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á
heimsíðu okkar: www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 bjóðum visa/
euro raðgreiðslur.
Gefins tveir kettir. Högni og læða.
11 mánaða, geldir og örmerktir. S:
8686341
4 mánaða sheffer tík til sölu undan
innfluttum hundum.Hún var besti
hvolpur tegundar á sýningunni um
síðustu helgi.Allar frekari upplýsingar í
síma 8696888

Ýmislegt

www.leiguherbergi.is
Gistiheimili Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 12 sjónvarpsst., þvottah.
Verð frá 35 þús. Dalshraun HFJ
og Funahöfða RVK. Long term
rent. Kitchen, bathroom, 12SAT
TV, laundry room. Price from
35.000 ISK. Dalshraun HFJ &
Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

www.heimkynni.is
Til leigu 3ja og 4ja herbergja
íbúðir, lausar strax. Heimilistæki
fylgja.
Allar frekari upplýsingar á
heimasíðu okkar www.heimkynni.is

Húsnæði óskast
Vantar 20-40 fm. húsnæði í Vogunum
undir skrifstofu, má þarfnast lagfæringa
eða breytinga. S. 899 4819.

Atvinnuhúsnæði

Vantar eignir á skrá í Kópavogi og
Garðabæ, www.LMK.is
2h. 42fm íb. í 101 m/ sérinng., bílast.
Leiga 92þ.+ hiti& rafm. S. 698 6260.

Rauðhella, Hafnarfirði

146 fm. Atvinnuhúsnæði á götuhæð
með stórri innkeysluhurð og gönguhurð, innkeyrsluhurðir, breidd 5m, hæð
4,2m, Mikil lofthæð, milliloft yfir hluta.
Laus strax. Uppl. í s. 821 0700 www.
hlid.is

Bar / skemmtistaður

Óskar eftir dyravörðum og barþjónum í
vaktavinnu. Áhugasamir hafi samband í
síma 697 8333.

2 hesta pláss með hey og hirðingu, góð
aðstaða. Hagstætt verð. S. 565 7449 og
864 7449.

27 ára karlm frá Lettlandi óskar efir
vinnu við viðhald byggingav eða fleira
hefur mikkla reynslu einning mámsm
/suða hefur vottorð uppl í s: 847 4831
/ 564 3298

Mánudaga og
fimmtudaga

120 fm verslunarpláss til leigu.
Góð aðstaða. Hentar vel til hverskyns verslunarreksturs. Til húsa að
Suðurlandsbraut 6, við hliðina á Nings.
Uppl. í s. 899 3760.

Geymsluhúsnæði

Tilkynningar

www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 2074.

Útboð

www.geymslaeitt.is

Til leigu geymslur frá 5 til 17 m2. Allar
með sér inngangi. Bretti á 2.900.Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað. S: 564-6500

%FNISTAKA VESTAN ®LFUS¹RËSS
Å LANDI (RAUNS Å ®LFUSI
+YNNING ¹ TILLÎGU AÈ MATS¹¾TLUN

geymslur.com

Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð)
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar.
S. 555 3464

Fine ending massage !

Massage for Men!! nudd fyrir karlmenn
!! S. 695 5644 & nesigeirsson@hotmail.
com

BAR POLONIA

GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN
FRÁBÆRT VERÐ!

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum. Verð frá 750 dkr nóttin
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s.
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA
DYSKOTEKE PIATEK SOBOTA
POCZATEK GODS 22.00 -03.00
ZAGRA DLA WAS DJ REIGAM.
FLATAHRAUN 21
HAFNARFJÖRÐUR.

176 fm. 4ra herb. Íbúð á 3. Hæð Uppl.
í s. 821 0700 www.hlid.is

Húsnæði í boði
3ra herbergja íbúð til
leigu
3ra herbergja, ca 60 fm. Leigist
á 95 þús. Á klapparstíg.
Uppl. í síma 894 6188.

3ra herbergja íbúð til
leigu
Glæsileg nýinnréttuð 160fm, 3ra
herbergja íbúð til leigu.
Uppl. í síma 894 6188.

Vindakór, Kóp.

110 fm. 3 herb. ný íbúð á jarðhæð með
stæði í bílahúsi. uppl. í s. 821-0700
www.hlid.is

Ánanaust, Rvk.

102 fm. 3 herb. ný íbúð á 4. hæð með
lyftu. Uppl. í s. 821 0700 www.hlid.is

Þórðarsveigur, Rvk.

www.leiguherbergi.is

-AT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM
KVÎRÈUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR UM
MATSSKYLDU FRAMKV¾MDA
3KIPULAGSSTOFNUN HEFUR TEKIÈ ¹KVÎRÈUN UM AÈ
ENDURBYGGING OG ST¾KKUN ÙSKIMJÎLSVERKSMIÈJU
(" 'RANDA 6OPNAÙRÈI SKULI EKKI H¹È MATI ¹
UMHVERÙS¹HRIFUM SAMKV¾MT LÎGUM UM MAT ¹
UMHVERÙS¹HRIFUM NR  MSBR

Atvinna í boði

Hólmgarður, Rvk.

Bíldshöfði, Rvk.

Bílskúrssala
Opið hús laugardaginn 7. mars.
milli 16 og 18. Föt, húsgögn og
smávara. Allt á að seljast.
Mosarimi 39, 112 Rvk. Sími
693 1273

Vantar þig smá aukapening ???

KVÎRÈUNIN LIGGUR FRAMMI HJ¹ 3KIPULAGSSTOFNUN ,AUGAVEGI
  2EYKJAVÅK (ANA ER EINNIG AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU
3KIPULAGSSTOFNUNAR WWWSKIPULAGIS

Óskum eftir fólki til undirskriftarsöfnunar ásamt sölustarfi.
Uppl. í s. 496 2001
Óskum eftir að ráða starfskraft til að
sinna heimilisþrifum. viðkomandi þarf
að vera vandvirkur, heiðarlegur og röskur. Um er að ræða 50% starfshlutfall.
Upplýsingar í síma 820 8887.

Stýrimaður og vélavörður

Stýrimann og vélavörð vantar strax á
Mörtu Ágústsdóttir frá Grindavík, til
netaveiða. S. 426 8286 & 894 2013

KVÎRÈUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR M¹ K¾RA TIL
UMHVERÙSR¹ÈHERRA OG ER K¾RUFRESTUR TIL  APRÅL 

3KIPULAGSSTOFNUN
Ýmislegt
Looking for actors for short films & ads.
Any age & gender, pls send CV, links &
photos to info@sirusmedia.ch

103 fm. 4ra herb. íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli. Uppl. í s. 821
0700 www.hlid.is
30 fm. herbergi með eldhúsi og salerni, leiguv. 50.þkr. Uppl. í s. 821 0700
www.hlid.is
50 fm. herbergi með eldhúsi og salerni, leiguv. 65.þkr. Uppl. í s. 821 0700
www.hlid.is

Bjarkarás, Garðabær.

149 fm. 3 herb. nýleg íbúð á 2. hæð
með stæði í bílahúsi. Uppl. í s. 821
0700 www.hlid.is
Til leigu nýlega uppgerð 3 herb 75fm
íbúð á neðri hæð í einbýlsihúsi í Hfj.
sem er í gömlu rólegu hverfi. Laus strax.
S. 894 5454 & 840 2844.

Tilkynningar

3TANGAVEIÈIMENN ATH
/KKAR ¹RVISSA ÚUGUKASTKENNSLA Å 4"2 HÒSINU
'NOÈAVOGI  HEFST SUNNUDAGINN  MARS KL 

Vegna mikillar eftirspurnar stórvantar
okkur eignir á skrá. Auglýsing kostar
ekkert.

Nýjar 3ja og 4ra herb.
íbúðir í Hfj.
Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari,
Ísskápur, uppþv.vél, gardínur og
öll ljós
fylgja með.
Upplýsingar í síma 699 6464.

Glæsileg 3ja herb. íbúð í Baugakór.
Laus strax. V. 100 þús. Uppl. í s. 894
7480
2 herb íbúð á 2h á Nesinu laus strax, 85
þ +bankaáb,s 6952960

Til leigu 101 Rvk

2 herb. íbúð til leigu í 101 Rvk. Uppl. í s.
858 7573 e. kl. 19 í 661 4767.
3ja herbergja ibúð til leiguv. 95þ. +
ramagn og hiti. Uppl. í s. 848 3763.

%FNISTAKA ÒR (¹UHNÒKUM VIÈ 6ATNSSKARÈ Å
'RINDAVÅKURB¾ 6ATNSSKARÈSN¹MA 

-AT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM
ATHUGUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR

+ENNT VERÈUR    OG  MARS 6IÈ LEGGJUM TIL
STANGIR SKR¹NING ¹ STAÈNUM GEGN GREIÈSLU EKKI KORT 
-¾TIÈ TÅMANLEGA MUNIÈ EFTIR INNISKËM 6ERÈ  KR
OG  KR TIL FÁLAGSMANNA

!LEXANDER «LAFSSON EHF HEFUR TILKYNNT TIL ATHUGUNAR
3KIPULAGSSTOFNUNAR FRUMMATSSKÕRSLU UM EFNISTÎKU
ÒR (¹UHNÒKUM VIÈ 6ATNSSKARÈ Å 'RINDAVÅKURB¾
6ATNSSKARÈSN¹MA 

5PPL GEFUR 'ÅSLI Å S   EÈA 3VAVAR Å S  
++2 36&2 OG 36(

4ILLAGA AÈ OFANGREINDRI FRAMKV¾MD OG SKÕRSLA UM
MAT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM HENNAR LIGGUR FRAMMI TIL
KYNNINGAR FR¹  MARS TIL  APRÅL ¹ EFTIRTÎLDUM STÎÈUM
 B¾JARSKRIFSTOFUM 'RINDAVÅKUR OG (AFNAFJARÈAR
Å ¶JËÈARBËKHLÎÈUNNI OG HJ¹ 3KIPULAGSSTOFNUN
&RUMMATSSKÕRSLAN ER AÈGENGILEG ¹ HEIMASÅÈU -ANNVITS
WWWMANNVITIS

67fm 2.herb. íbúð til leigu á Vesturgötu
101 rvk. 868-5394
Til leigu 4 herb sérhæð + 1 lítil aukaherb. i kjallara. 105 Rkv. S. 821 0800.

(ÁR ER AUGLÕST TILLAGA AÈ MATS¹¾TLUN VEGNA EFNISTÎKU VESTAN
®LFUS¹RËSS Å LANDI (RAUNS Å ®LFUSI &RAMKV¾MDARAÈILI ER
(RAUNSB¾NDUR "ÎLTI EHF HEFUR UMSJËN MEÈ MATI ¹ UMHVER
ÙS¹HRIFUM FRAMKV¾MDARINNAR (¾GT ER AÈ SKOÈA TILLÎGUNA ¹
HEIMASÅÈU "ÎLTA EHF WWWBÎLTIIS !LMENNINGI GEFST KOSTUR
¹ AÈ SENDA ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA TIL "ÎLTA EHF ¹ NETFANG
SIGJAK SIMNETIS EÈA ¹ HEIMILISFANGIÈ ,YNGHEIÈI  
(VERAGERÈI EIGI SÅÈAR EN MARS 

Herbergi til leigu í Reykjavík og
Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www.
leiguherbergi.is s. 824 4535

Skipholt, Rvk.

Skipholt, Rvk.

Mánudaga og
fimmtudaga

Sjálfstæður smiður getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Skipholt, Rvk.

240 fm. iðnaðarhúsnæði með góðri
innkeyrsluhurð. Uppl. í s. 821 0700
www.hlid.is

S. 908 6666. opið allan sólarhringinn

Viðskiptafræðingur tekur að sér bókhald, uppgjör, skattskil og fl. fyrir einstaklinga og smærri fyrirtæki. Uppl. í
síma 8929599

146 fm. 5 herb. einbílishús. Uppl. í s.
821 0700 www.hlid.is
240 fm. lagerhúsnæði með góðri vöruafgreiðsluhurð. Uppl. í s. 821 0700
www.hlid.is

Símaþjónusta
Spjalldömur

Atvinna óskast

Borgarheiði, Hveragerði

Hestamennska

Einkamál

Snyrtileg skrifstofuherb. til leigu við
Suðurlandsbraut. Gott útsýni. Uppl. í
s. 899 3760.

Gisting

Flottar nýjar vörur. www.pylones.is
PYLONES Smáralind, komið og skoðið
:-)

Viltu vinna heima og hafa góðar tekjur?
Skoðaðu myndböndin á þessari síðu
og sjáðu hvort þetta henti þér. www.
aukaaur.com

( A M RA B O R G 

3    

Í kvöld spilar hljómsveitin

Vanir menn
Catalina

Allir velkomnir
Snyrtilegur klæðnaður áskilin

!LLIR HAFA RÁTT TIL AÈ KYNNA SÁR FRAMKV¾MDINA OG LEGGJA
FRAM ATHUGASEMDIR !THUGASEMDIR SKULU VERA SKRIÚEGAR OG
BERAST EIGI SÅÈAR EN  APRÅL  TIL 3KIPULAGSSTOFNUNAR
,AUGAVEGI   2EYKJAVÅK ¶AR F¹ST ENNFREMUR N¹NARI
UPPLÕSINGAR UM MAT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM
"IRT SAMKV¾MT LÎGUM UM MAT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM NR
 MSB

3KIPULAGSSTOFNUN
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ALAN GREENSPAN
ER 83 ÁRA Í DAG.

„Ég verð að vara ykkur við,
ef þið eigið auðvelt með
að skilja það sem ég segi
hafið þið sennilega misskilið mig.“
Greenspan er hagfræðingur og fyrrverandi seðlabankastjóri Bandaríkjanna.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 6. MARS ÁRIÐ 1869

MERKISATBURÐIR

Fyrsta uppkast lotukerfisins kynnt

1902 Sögufélagið er stofnað

Rússneski efnafræðingurinn Dmitri Medelejev
kynnti þennan dag árið 1869 fyrsta uppkast
lotukerfisins.
Lotukerfið er yfirlit yfir öll þekkt frumefni
sett fram í töflu. Efnunum er raðað í töfluna
eftir rafeindaskipan þannig að hún sýnir
hvernig margir eðliseiginleikar efnanna breytast í gegnum töfluna. Hvert efni er sýnt með
sætistölu sinni og efnatákni. Taflan sýnir ýmis
grundvallareinkenni efnanna. Til eru fleiri kerfi
sem sýna eiginleika frumefnanna, annaðhvort
í meiri smáatriðum eða frá öðru sjónarhorni.
Hver lárétt lína í töflunni nefnist lota. Hver
dálkur í töflunni nefnist hins vegar efnaflokkur
eða bara flokkur.
Mendelejev fæddist hinn 8. febrúar árið
1834 í þorpinu Verhnie Aremzyani. Hann lést
í Pétursborg 2. febrúar árið 1907, 72 ára að
aldri.

1905

1921
1957

1983
1992

1998

til að „gefa út heimildarrit að sögu Íslands í öllum
greinum frá því á miðöldum og síðan“.
Coot, fyrsti togari í eigu
Íslendinga, kemur til
Hafnarfjarðar.
Portúgalski kommúnistaflokkurinn er stofnaður.
Afríkuríkið Gana fagnar sjálfstæði sínu frá Bretlandi.
Helmut Kohl er kjörinn
kanslari Þýskalands.
Tölvuvírusinn Michelangelo fer af stað og herjar á
tölvur um allan heim.
Frost mældist -34,7°c í
Mývatnssveit, það mesta
á landinu í áttatíu ár.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Halldór Garðarsson
fyrrverandi bifreiðastjóri,
Hringbraut 50 (áður Þorfinnsgötu 12),

andaðist á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 23.
febrúar sl. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk
hins látna. Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð.
Alúðarþakkir færum við öllu starfsfólki Grundar en
þó sérstaklega þeim er starfa á deild V-4 fyrir frábæra
umönnun og elskulegt viðmót. Guð blessi ykkur öll.
Hulda Halldórsdóttir
Stefán Ásgrímsson
Garðar Halldórsson
Björg Ingþórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Einar Franklín Steinarsson,
lést á Hjúkrunarheimilinu Vífilsstöðum 4. mars.
Steinar Ingi Einarsson
Sigurður Arnar Einarsson
María Björk Steinarsdóttir
Einar Ísfeld Steinarsson
Sigurgeir Sigurðsson

Gunnhildur María Eymarsdóttir
Á. Bergljót Stefánsdóttir
Konstantín Shcherbak
Erin Jorgensen

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Gunnar Salómonsson
Núpalind 8, Kópavogi,

andaðist á líknardeild Landspítalans 23. febrúar.
Útförin hefur farið fram. Kærar kveðjur til allra þeirra
sem studdu hann og okkur í veikindum hans, ekki síst
til Kristínar útfararstjóra á Kanarí.

KRISTNIBOÐI Í 40 ÁR Skúli Svavarsson á nytjamarkaði Kristniboðssambandsins sem er opinn virka daga allan ársins hring.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SAMBAND ÍSLENSKRA KRISTNIBOÐSFÉLAGA: FAGNAR ÁTTATÍU ÁRUM

Kristniboð er hjartans mál
Samband íslenskra kristniboðsfélaga
(SÍK), oft nefnt Kristniboðssambandið, er áttatíu ára í ár. Sambandið var
stofnað í framhaldi af heimkomu Ólafs
Ólafssonar kristniboða sem hafði verið
við störf í Kína.
„Íslenskir kristniboðar voru við störf í
Kína þar til um miðja síðustu öld þegar
landinu var lokað fyrir kristniboðum.
Eftir stendur kirkjan í Kína og mikill
fjöldi kristinna manna í landinu,“ segir
Skúli Svavarsson, kristniboði til fjörutíu ára og starfsmaður Kristniboðssambandsins. „Í dag starfar SÍK aðallega í
Afríkulöndunum Eþíópíu og Keníu.“
Kristniboðar starfa undir kjörorðinu „Kristnið allar þjóðir“ en kristniboði fylgja alltaf kærleiksverk. „Við

byrjuðum að senda kristniboða til Eþíópíu árið 1953 og til Keníu 1978. Í Eþíópíu sameinuðumst við öðrum lúterskum kristniboðsfélögum og var stofnuð
lútersk kirkja í landinu árið 1959. Hún
fagnaði 50 ára afmæli í janúar og nú
tilheyra henni um 5 milljónir kristinna
manna.
Íslenskir kristniboðar hafa átt mikinn þátt í uppbyggingu landanna. Þeir
hafa komið á fót fjölmörgum barnaskólum, framhaldsskólum, háskólum
og heilbrigðisstofnunum. „Hugmyndin með kristniboði er að hjálpa manninum heildstætt. Þá er rík áhersla lögð
á það að setja ekkert í gang nema vitað
sé að fólkið á staðnum geti tekið við og
séð um þau verkefni sem við komum á

fót. Þetta er því hjálp til sjálfshjálpar
enda er það í eðli kristniboða að vera
á ferðinni og fara sífellt á nýja staði
og þangað sem neyðin er mest,“ segir
Skúli. Hann segir það gefa sér mikið að
fylgjast með árangrinum af starfinu.
„Þetta er mér hjartans mál og menn
segja þetta köllun.“
Starfsemi SÍK er að mestu fjármögnuð með einstaklingsframlögum
en auk þess reka samtökin nytjamarkað á Grensásvegi 7. Í tilefni afmælisins mun sambandið halda afmælishátíð í húsi KFUM og K að Holtavegi 28
sunnudaginn 15. mars en auk þess verður sérstök afmælisdagskrá alla næstu
viku. Ská nánar á www.sik.is.
vera@frettabladid.is

Erla Gerður Högnadóttir
Sigursteinn Gunnarsson
Guðjón Gunnarsson
Kolbrún Ýr Jóhannsdóttir
Guðrún Erla Sigursteinsdóttir.

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

Ástkær faðir okkar, stjúpfaðir, sonur, bróðir og fyrrum maki,

Sólborg Marinósdóttir

Ragnar Jón Gunnarsson

Laugarnesvegi 116,

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Margrét Magnúsdóttir,
Álfaskeiði 78, Hafnarfirði,

verður jarðsungin frá Víðistaðakirkju mánudaginn
9. mars n.k. kl. 13.00.
Jón Olgeirsson
Sigurjón Jónsson
Holgeir Jónsson
Magnús Jónsson
og barnabörn.

Kolbrún Sjöfn Indriðadóttir
Guðbjörg Ragnarsdóttir
Guðlaug Fjóla Arnardóttir

sem lést á Landspítalanum þann 23. febrúar síðastliðinn, verður jarðsungin frá Laugarneskirkju föstudaginn 6. mars klukkan 15.00. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Ás, styrktarfélag. Sérstakar þakkir
fá læknar og hjúkrunarfólk á blóðlækningadeild
Landspítalans við Hringbraut fyrir góða umönnun
og alúð.
Rudolf Ásgeirsson
Ásgeir Marinó Rudolfsson
Sverrir Þór Rudolfsson
Anna Rudolfsdóttir
Áslaug J. Marinósdóttir
Þorsteinn Marinósson
og barnabörn.

Guðbjörg D. Tryggvadóttir
Anna Wahlström
Reynir Þór Reynisson

arkitekt og skipulagsfræðingur,
Reynimel 31,

lést á heimili sínu 4. mars. Jarðarförin verður auglýst
síðar.
Hilmir Berg Ragnarsson
Janus Christiansen
Guðlaug Erna Jónsdóttir
Gunnar G. Einarsson
Einar Berg Gunnarsson
Þórey Björg Gunnarsdóttir
Hafdís Lilja Gunnarsdóttir
og systkinabörn hins látna.

Arnar Jón Ragnarsson
Birgitta Baldursdóttir

Svandís Bára Karlsdóttir
Guðbjartur I. Torfason
Karl H. Karlsson

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.

ALLTAF

BETRA VERÐ

FERMINGARTILBOÐ FERMINGARTILBOÐ FERMINGARTILBOÐ
A300-1SR

Acer E5230-571G16MN

00 örgjörvi t 4GB DDR2 800MHz vinnsluminni
t 8xDVD±RW Dual Layer skrifari t 15.4”
t 2MB ATI Radeon HD 3650 PCI-Express skjákort
átalarar t Þráðlaust 54Mbps 802.11a/g/n
t
ndavél t4xUSB 2.0, FireWire, HDMI, eSATA,
fl. tWindows Vista Home Premium

t
t

169.990
1TB

iPOD VAGGA

2.0Ghz Intel Celeron M 575 Centrino með 1M
667MHz vinnsluminni t 160GB SATA harðdisk t
skrifari t 15.4” WXGA breiðtjaldsskjár t Intel
X4500 skjákort t Þráðlaust 802.11bgn netko t
Card slot II, ExpressCard/54 slot o.fl. tWindo

t

79.990
MARGMIÐLUNAR
SPILARI

SKJÁKORT

MyBook
FLAKKARI
WD Essential 2 - 1 Terabyte
1TB flakkari frá WD með hljóðlátum og umhverfisvænum WD Green hörðum disk. Slekkur á sér um
leið og tölvan og sparar þannig orku.

Logitech Pure Fi Express Plus
Hátalarar og hleðslustöð fyrir iPod með klukku,
vekjara og fjarstýringu. (Ath. iPod fylgir ekki).

ICY BOX MP-303
Frábær sjónvarpsflakkari spilar alla helstu staðla
í mynd og hljóði. Fjarstýring fylgir.

MSI ATI Radeon R4670
512MB skjákort. 2000MHz GDDR3 minni, 750MHz
kjarni. HDMI, 2 DVI Out, DUAL Link DVI, VIVO ofl.

21.990 19.990 19.990 16.990
HÁTALARAKERFI

TÖSKUR

VINNSLU

MINNI

GOTT ÚRVAL

ÞRÁÐLAUS
STÝRIPINNI

Logitech Freedom 2.4
Þráðlaus 2.4 GHz stýripinni með 10 forritanlegum
hnöppum, snúningshandfangi, nákvæmri inngjöf ofl.

Logitech X-210
25w RMS hátalarakerfi með stóru bassaboxi, fjarstýringu
með hljóðstilli og tengi fyrir heyrnartól.

12.990 10.990

Corsair 4GB
DDR2 800MHz CL5 (2x2GB)
Hraðvirkt DDR2 minni með kæliplötum og lífstíðarábyrgð.

7.990

VERÐ FRÁ KR.

1.990

TL.IS

www.tolvulistinn.is

NÓATÚNI 17
S: 414 1700

STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750

HLÍÐASMÁRA 10
S: 414 1760

BETRA VERÐ UM
Hornamálari

Kynningarverð

MÁLA INNI
OG MEÐ ÁHERSLU
Á HEILSUNA?

7014697

599

veggmálning 3 ltr

4.995

899
Rúllusett
Ruffex 25 sm.

er eina málningartegundin
sem samþykkt er af norska
og íslenska astma- og
ofnæmisfélaginu

7010093

699
Málningarfata
Veggmálning
gljástig 10

12 ltr, 25 sm
7006205

7122103-5

10 ltr
t
ódýr

t
ódýr

4.999

1.995m

2

t
ódýr

2.990m

Góð veggmálning innanhúss, hrímhvít
og beinhvít gljástig 10

eignar

10 %
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%

10

10

%

til

ar

IGNI
INNE RS
Í MA
nar 10% ti

ar
Allar upplýsingar birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana.
Tilboð gilda föstudag til sunnudags meðan birgðir endast.

i gn

11.990
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e

10.190

e ig

1804522
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Remington, 3x Protection. Sleek & Curl.

59.990

til

Sléttujárn, með DVD

0% til inneig
n

U
Ð
A
T
NO
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ar 1

1808301

til inn

ign

Amica, AC200iAP,
122 sm hvítur.
203 ltr, orkunýting A.

0%

ne

Kælir

n

1
ar

in

15% AFSLÁTTUR TIL 30. MARS

Gott í
sumarbústaðinn

il i n

FLOTT FERMINGARGJÖF

7119963/7

ig

8630740-43

ne

8611000

Húsasmiðjumálning

K11 svört/K9 grá/K7 Beige/K10 brún.
45x45, þykkt 9.5 mm. Frostþolnar.

ignar 10% t

Hvítar glansandi m/bugðóttu yfirborði, stærð 20x25 sm.

Gólfflís Club

inne

Veggflís Dublin

2

VIÐ BORGUM ÞÉR!
EF ÞÚ FÉKKST INNEIGN Í
FEBRÚAR, MUNDU ÞÁ EFTIR
AÐ NOTA HANA Í MARS

LAND ALLT

HÚSASMIÐJAN HEIMABYGGÐ
t
ódýr

t
ódýr

1.699

999

2.499
Snjóskófla

Skrúfjárnasett
Probuilder, 18 stk á standi.
5010142

Malarskófla

PLast, álkantur 1470 mm löng, blað
390x470 mm, D-hald.

5082502

5082363

t
ódýr

999
Hallamál

7.999

Hekkklippur rafmagns

Komelon, 40 sm.

Ikra, 550W - 60 sm blað,
18 mm klippigeta.

5014024

5083540

Torgið er að finna
í verslunum okkar í

VÖRUMARKAÐUR HÚSASMIÐJUNNAR

&
&


-ódýrt
og skemmtilegt!

IgbYZa! flugvél eða eðla
4300004

@kZ^`_Vg^! gas, 110 mm
4301015

Skútuvogi, Grafarholti,
Akureyri, Selfossi,
Egilsstöðum, Borgarnesi, Hafnarfirði og
Reykjanesbæ.

&&

&
&


=VcY`a¨Â^!50 x 85 sm
4301022-3
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… Og det var Danmark

A

Skoðaðu

MÍN BORG
ferðablað
Icelandair
á www.visir.is

NOKKUR ORÐ
Kjartan
Guðmundsson

lvöru íþróttir hafa ekkert með háttvísi að gera. Þær byggjast á hatri,
afbrýðisemi, monti, skorti á virðingu
fyrir lögum og reglu og sadískum áhuga á
ofbeldi. Þær eru, með öðrum orðum, stríð
án kúlnahríðanna.“ Með þessari tilvitnun
í rithöfundinn George Orwell hefst nýleg
heimildarmynd um sögu danska landsliðsins í knattspyrnu á árunum 1979 til 1992.
Í kjölfarið er svo staðhæft að þótt þessi
orð Orwells séu góð og gild annars staðar í heiminum, þá sé því öfugt farið
í Danaveldi. Þar hafi áherslan ætíð
verið lögð á aðra og ekki minna þekkta
heimspeki; „You win some, you lose
some.“
Mér áskotnaðist þessi fína heimildarmynd, … Og det var Danmark,
í vikunni og mæli eindregið með
henni fyrir alla knattspyrnuunnendur. Vissulega sló ég ákveðna

varnagla við umsögnina á hlustrinu, þar
sem blaðamaður danska dagblaðsins B.T.
lofar að áhorfendur „sitji með kökk í hálsinum, tár á hvarmi og bros eyrnanna á milli“
eftir áhorfið, en það var nákvæmlega það
sem gerðist hjá mér. Það er nefnilega eitthvað svo dásamlega nostalgískt við þetta
danska landslið, sem heillaði heimsbyggðina á EM 84, HM 86 og EM 92 með léttleikandi spilamennsku. Kæruleysislegi andinn
sem umlék liðið heillar ekki síður. Gleðin í
hópnum skilaði sér út á völlinn og til áhorfenda.
Mér finnst eins og allt í kringum fótboltann hafi verið skemmtilegra á þessum
árum, áður en fjáraustur og „fagmennska“
gleyptu geirann með húð og hári. Var Laudrup, Elkjær, Olsen og Mølby ekki meira
annt um að leika áferðarfallegan bolta en að
krækja í arðbæra auglýsingasamninga? Eða
er það bara fjarlægðin sem gerir fjöllin blá?

■ Pondus

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
Sími 551 1200 / midasala@leikhusid.is / www.leikhusid.is

Nei sko! Þú ert búinn
að gera á þig aftur!
Full bleia,
skrattakollur! Haha!

Gjössovel
lilli minn!
Hahaha!

Nei fjandinn! Haha!
Þessi er í stærra lagi,
alveg upp á
bak! Þetta
kanntu,
haha!

Kardemommubærinn HigVhk^Â^Â
AVj,$( `a#&)/%%
AVj,$( `a#&,/%%
Hjc-$( `a#&)/%%
Hjc-$( `a#&,/%%
AVj&)$( `a#&)/%%
Hjc&*$( `a#&)/%%
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AVj'&$( `a#&)/%%
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Hjc''$( `a#&,/%%

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
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AVj'-$( `a#&)/%%
AVj'-$( `a#&,/%%
Hjc'.$( `a#&)/%%
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AVj)$) `a#&)/%%
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J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
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Hjc'+$)`a#&,/%%
Hjc($* `a#&)/%%
Hjc($* `a#&,/%%
Ãg^*$* `a#&-/%%J
Hjc&%$* `a#&)/%%
Hjc&%$* `a#&,/%%
AVj&+$* `a#&)/%%
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■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

ÓhiiVgeVciVc^ghZaYVgÄgZbjgY\jb[ng^ghÅc^c\j

Þið eruð svo
vonlaus!

GUÐ!

Hart í bak HigVhk^Â^Â
J B^Â&$) `a#'%/%%Vj`Vh#
;h+$( `a#'%/%%
J B^Â&-$(`a#'%/%%
AVj&)$( `a#'%/%%Vj`Vh#J B^Â'*$(`a#'%/%%Vj`Vh#y ;^b'$) `a#'%/%%Vj`Vh#
6j`VhÅc^c\Vghaj!hÅc^c\jbaÅ`jgVega

Eftir Frode Øverli
Þér finnst þetta Jáhahaha!
greinilega ekkert Það verður
mál, en það er bara að gera
athyglisvert að þetta þannig,
sjá að þú hlærð haha! Mjög
bara að þessu!
eðlilegt!
Hahahaha!

Þið eyðið laugardagskvöldi í að
sitja í stól og stara
út í loftið!

Hvað gæti verið
aumkunarverðara
en það?

Að eyða laugardagskvöldi í að horfa á
fólk sitja í stól og
stara út í loftið?

Þrettándakvöld HigVhk^Â^Â

Ég verð
að fara að
fá bílpróf.

;h&($( `a#'%/%%[gjbh# J ;^b'+$( `a#'%/%%)#hÅc#  ;^b&+$) `a#'%/%%,#hÅc#
;^b&.$( `a#'%/%%'#hÅc# y ;h',$( `a#'%/%%*#hÅc# y
;h($) `a#'%/%%+#hÅc#
;h'%$( `a#'%/%%(#hÅc#
ÏhVbhiVg[^k^ÂCZbZcYVaZ^`]hA=Ï

Skoppa og Skrítla í söng-leik @aVc
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y
y
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J
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EterinnHbÂVkZg`hi¨Â^Â
B{c &+$(`a#'&/%%[dgh# y
Ãg^&,$( `a#'%/%%[dgh# y

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Þegar kötturinn
bregður sér af
bæ...

„MÉR LIGGUR
MIKIÐ Á HJARTA“

TÓNLEIKAR Í ÍSLENSKU ÓPERUNNI
LAUGARDAGINN 7. MARS KL. 16

■ Kjölturakkar
Lalli, af hverju þarf
ég að hýrast inni
í kassa þegar við
förum í ferðalag!?!

SÖNG OG PÍANÓVERK
EFTIR RICHARD WAGNER

Eftir Patrick McDonnell

Hann vildi
ekki stoppa
og kaupa ís.

Er það ekki rétt munað
að þú hafir hoppað upp
á höfuð Fúsa þegar við
fórum síðast?
Jú.

VIÐ LJÓÐ MATHILDE WESENDONCK
OG FLEIRI SKÁLDA

■ Barnalán
Frábært plakat Solla!

SOPHIYA PALAMAR, MEZZÓSÓPRAN
ALBERT MAMRIEV, PÍANÓ
SÓLVEIG ARNARSDÓTTIR, LEIKARI
WWW.OPERA.IS

Takk.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Mamma átti hugmyndina,
pabbi teiknaði, mamma
skrifaði, pabbi skyggði stafina og mamma límdi.

En ég sá um
mikilvægasta
hlutann.

Glimmerið?

Nei...
undirskriftina.
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Menningarverðlaun DV 2008 veitt
Menningarverðlaun DV voru afhent síðla
dags á miðvikudag í Iðnó. Menningarverðlaun blaðsins hafa í þrjá áratugi verið stór
viðburður í íslensku menningarlífi þótt
minna hafi farið fyrir þeim hin síðari ár
eftir að DV missti stöðu sína á fjölmiðlamarkaði og upplag blaðsins dróst saman.
Verðlaunin eru veitt fyrir einstakt framlag einstaklinga til menningarinnar, að
mati dómnefndar í hverjum flokki.
Að auki voru veitt netverðlaun og sérstök heiðursverðlaun sem forseti Íslands,
hr. Ólafur Ragnar Grímsson, afhenti.
Menningarverðlaun DV komu til sögunnar árið 1978 í framhaldi af gagnrýnendaverðlaunum sem kennd voru við
Silfurlampann og Silfurhestinn og höfðu
dottið upp fyrir. Helstu hvatamenn að
stofnun þeirra voru þeir Jónas Kristjánsson ritstjóri, Ólafur Jónsson gagnrýn-

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Föstudagur 06. mars
➜ Tónleikar
12.15 Hanna Dóra
Sturludóttir sópran og
Nína Margrét Grímsdóttir píanóleikari
verða með hádegistónleika í Von, tónleikasal
SÁÁ við Efstaleiti 7. Á
efnisskránni eru m.a.
verk eftir Pál Ísólfsson
og Johannes Brahms.
21.00 DLX ATX, Fist Fokkers, AMFJ,
Krakkbot, Gjöll og Man verða á Grand
Rokk við Smiðjustíg. Aðgangur ókeypis.
21.00 Bandaríski gítarleikari Larry Coryell er gestur Björns Thoroddsen og
Jóns Rafnssonar á tónleikum í TÍBRÁ í
Salnum við Hamraborg í Kópavogi.
21.00 Kid Twist og Bárujárn spila
brimbrettarokk á Kaffi Amsterdam við
Hafnarstræti 5.
21.30 Ljótu Hálfvitarnir spila á Græna
Hattinum, Hafnarstræti 96 á Akureyri.
Húsið opnar kl. 20.30.
➜ Opnanir
18.00 Kristinn G. Harðarson opnar

sýninguna Skjól í Kubbnum, húsnæði
myndlistardeildar L.Í. að Laugarnesvegi
91.

➜ Kvikmyndir
Þú ert ég - kvikmyndahelgi í Norræna húsinu 6.-8.
mars í tengslum
við dagskrá sem
tileinkuð er Litháen og litháískri tungu. Nánri upplýsingar
á www.ltis.org. Aðgangur ókeypis.
19.00 Sýnd verður heimildamyndin
Sjá Vilnius.

➜ Síðustu Forvöð
Sýningunum Surtsey: jörð úr ægi og
Síðbúin sýn: ljósmyndir úr fórum
Halldórs Laxness, lýkur á sunnudaginn.
Þjóðmenningarhúsið við Hverfisgötu 15.
Opið alla daga frá kl. 11 til 17.
Hvítir skuggar, Sýning Margrétar Jónsdóttur lýkur á sunnudaginn. Aðgangur
ókeypis. Listasafnið á Akureyri, Kaupvangsstræti 12. Opið alla daga nema
mán. kl. 12-19.
Lífsgjöf, Sýning Elísabetu Stefánsdóttur (Beta Gagga), lýkur á sunnudaginn.
Grafíksafn Íslands, Hafnarhúsinu við
Tryggvagötu 17 (hafnarmegin). Opið
fimm.-sun. kl. 14-18.
Þverskurður, sýning Textílfélagsins í
Gerðarsafni við Hamraborg í Kópavogi,
lýkur á sunnudaginn. Sýningin spannar
ríflega 60 ár í textílsögunni. Safnið er
opið alla daga nema mánudaga kl.
11-17.

➜ Blús
Blúshátíðin Norðurljósablús á Höfn í
Hornafirði 5.-7. mars. Ókeypis er á alla
viðburði.
18.00 Mugison og
Papa Mug verða á
Humarhöfninni við
Hafnarbraut 4.
21.00 B-Sig spila á
Hótel Höfn við Víkurbraut.
21.00 Hljómsveitin
Silfur verður á Víkinni,
Víkurbraut 2.
23.00 Blúsvíkingarnir verða á Kaffi
Horninu, Hafnarbraut 42.
23.00 Mæðusveitin Sigurbjörn verður
á Hótel Höfn við Víkurbraut.

➜ Leikrit
Leikverkið Dubbeldusch eftir Björn
Hlyn Haraldsson verður sýnt í Hafnarfjarðarleikhúsinu, Strandgötu 50.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

andi og Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur. Síðan hafa verðlaunin verið árviss að
undanskildum tveimur árum sem þau féllu
niður. Lengi vel voru verðlaunagripir sérhannaðir ár hvert en hin síðari ár hefur
verðlaunagripurinn verið samur ár eftir
ár, hannaður af listakonunni Huldu Hákon
og kallast „Jónas“ eftir frumkvöðlinum,
Jónasi Kristjánssyni, fyrrverandi ritstjóra
DV en ber líka nokkurn svip af Jónasi
Hallgrímssyni.
Tilnefningar voru í átta flokkum og
stóðu fagnefndir að þeim.

Sigurvegarar voru:
■ Í flokknum Kvikmyndir: Kjötborg eftir
Helgu Rakel Rafnsdóttur og Huldu Rós
Guðnadóttur.
■ Í flokknum Hönnun:
Katrín Ólína Pétursdóttir.

MENNING Verðlaunagripurinn er hannaður af
Huldu Hákon

■ Í flokknum Leiklist: Gunnar Eyjólfsson
/ Jónatan í Hart í bak.
■ Í flokknum Fræði: Þorvaldur Gylfason / Prófessor í hagfræði við Háskóla
Íslands, fyrir skrif um hagfræði og

efnahagsmál í blöðum, tímaritum og
bókum á síðustu áratugum.
■ Í flokknum Bókmenntir: Rán eftir Álfrúnu Gunnlaugsdóttur.
■ Í flokknum Myndlist: Bragi Ásgeirsson /
Yfirlitssýning Augnasinfónía á Kjarvalsstöðum.
■ Í flokknum Byggingarlist: Menntaskóli
Borgarbyggðar – Arkitektar: Kurtogpí;
Ásmundur Hrafn Sturluson, arkitekt
FAÍ og Steinþór Kári Kárason, arkitekt
FAÍ.
■ Í flokknum Tónlist: Sinfóníuhljómsveit
Íslands.
■ Heiðursverðlaunin hlaut Manfreð Vilhjálmsson arkitekt fyrir frábært framlag sitt til íslensks arkitektúrs.
■ Samhliða verðlaununum var netkosning
og fékk hljómsveitin Hjaltalín þau og er
það í fyrsta sinn sem þau eru veitt. - pbb

26

6. mars 2009 FÖSTUDAGUR

Hommar og lesbíur hertaka 22

> PARÍS ÞARF TÍMA

„Staðurinn er fyrst og fremst
ætlaður lesbíum, hommum og
öðru góðu og jákvæðu fólki,“
segir Frímann Sigurðsson
rekstarstjóri nýja skemmtistaðarins Barbara sem opnar
á annarri hæð Laugavegs 22
í kvöld. „Það eru akkúrat 30
ár síðan gamli 22 opnaði, en
hann var einn af fyrstu
gay-stöðunum í Reykjavík. Hugmyndin er að
fara „back to basics“ á
Barböru og gleðin á að
vera við völd í öllu húsinu,“ útskýrir Frímann.
„Við opnum í kvöld og
munum svo leyfa staðnum að
þróast út frá því hvað kúnnahópurinn vill. Við opnum

folk@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Móðir partíljónsins Parísar Hilton,
Kathy, ráðleggur dóttur sinni að
halda sig til hlés á stefnumótamarkaðinum á næstunni. París
sleit sambandi sínu og rokkarans Benji Madden í nóvember og mamma gamla vill
að hún jafni sig almennilega. „Maður þarf ekki alltaf
að vera á föstu,“ segir hún.

GOTT OG JÁKVÆTT FÓLK

Frímann Sigurðsson
segir skemmtistaðinn
Barböru fyrst og fremst
vera ætlaðan hommum, lesbíum og öðru
góðu og jákvæðu fólki.

klukkan tíu í kvöld með mikilli gleði og óvæntum uppá-

komum, en annað kvöld verður félagið Konur með konum

með góugleðina sína niðri á
Silfri, svo við ætlum að spila
með og verðum með strákaball hjá okkur þar sem Nonni
og Manni spila meðal annars.“
Aðspurður segist Frímann
ekki hafa látið kreppuna hafa
áhrif á opnun Barböru og
finnst gaman að taka þátt í
uppbyggingu á Laugaveginum. „Það er gaman að geta
styrkt Laugaveginn, gefið
honum meira líf og skapað
atvinnu, sérstaklega á þessum tímum,“ segir hann og
vonast til að sjá sem flesta í
kvöld. „Það kostar ekkert inn
svo allir þeir sem eru góðir og
jákvæðir eru velkomnir.“ - ag

Aðeins

4 DAGAR
til stefnu
tilboðinu lýkur
ur
8. mars

-5kr. / -15%

Tryggðar
tilboð N1
Sæktu um núna
á n1.is

MICHAEL JACKSON Popparinn ætlar að snúa aftur í sviðsljósið með tónleikaröð í O2-höllinni í London í sumar.

Michael Jackson snýr aftur
Michael Jackson hyggur á endurkomu í poppið
fjórum árum eftir að hann
var sýknaður af ákæru um
kynferðislega misnotkun.
Tíu tónleikar í London eru
fyrirhugaðir í sumar.

)h¨i^






Þetta verður fyrsta tónleikaröð
Jacksons í rúman áratug eða síðan
hann fór í HIStory-tónleikaferðina
um heiminn 1996-1997. Síðan þá
hefur hann komið nokkrum sinnum fram en aldrei haldið stóra tónleika. Jackson steig síðast á svið í
Bretlandi á Heimstónlistarverðlaununum árið 2006 þar sem hann
söng nokkrar línur í laginu We Are
The World. Þótti uppákoman öll hin
undarlegasta.
Talið er að popparinn fái hundr-

uð milljóna króna fyrir tónleikana
í O2-höllinni í London sem tekur
tuttugu þúsund manns í sæti. Þar
voru einmitt endurkomutónleikar Led Zeppelin haldnir 2007 auk
þess sem Prince hélt þar 21 tónleika sama ár við magnaðar undirtektir.
Tónleikarnir verða frábært tækifæri fyrir Jackson til að endurheimta fyrri vinsældir. Hæst náði
hann á stjörnuhimininn á níunda
áratugnum með plötunum Thriller og Bad sem hafa selst í tugum
milljóna eintaka út um allan heim.
Síðan þá hefur hallað undan fæti og
tóku réttarhöldin yfir honum til að
mynda sinn toll. Núna ætlar hann
að snúa aftur sterkari en nokkru
sinni fyrr með nýja plötu í farteskinu sem verður hans fyrsta síðan
Invincible kom út 2001.
Orðrómur um slæmt heilsufar

Jacksons hefur af og til sprottið upp og hafa veðbankar í Bretlandi nú blandað sér í málið. Líkurnar á því að hann geti ekki spilað
á fyrstu tónleikunum eru taldar
fimm á móti einum.
Samkvæmt blaðinu Daily Mirror
hefur Jackson engu að síður gengið í gegnum fimmtíu heilsufarspróf
sem öll hafa verið honum í hag.
Virðist hann því vera í hörkuformi
fyrir tónleikana og tilbúinn til að
standa við sitt.
Endurkoma Jacksons er ekki
sú eina sem hefur verið í fréttunum því poppprinsessan Britney
Spears er einnig farin í sína fyrstu
tónleikaferð í fimm ár. Bæði hún
og Jackson þurfa að sýna sig og
sanna eftir vandræði í einkalífinu
og verður forvitnilegt að sjá hvernig þeim mun reiða af næstu misserin.

Bjóða áhorfendum til veislu
ÏYV\![hijYV\!`a#&'#%%
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„Áhorfendur mæta í veislu í Moskvu þegar þeir
mæta á sýninguna,“ segir Þóra Sigurðardóttir, formaður Herranætur, leikfélags Menntaskólans í
Reykjavík, en félagið frumsýndi Meistarann og
Margarítu síðastliðinn föstudag. Auk 24 leikara
koma 70 nemendur að sýningunni, en öll tónlist er
frumsamin af Árna Frey Gunnarssyni og tíu manna
hljómsveit spilar undir.
„Við vorum að leita að áhugaverðu verki, sem
væri ekki eintómt grín heldur með smá alvöru.
Karl Ágúst Þorbergsson, leikstjóri sýningarinnar, benti okkur þá á að lesa bókina Meistarann og
Margarítu,“ útskýrir Þóra. „Sagan gerist í Moskvu
á þriðja áratug síðustu aldar og segir frá því þegar
djöfullinn í líki Woland kemur til Moskvu með
fylgdarliði sínu og snýr öllu á annan endann með
alls kyns kúnstum og bellibrögðum. Í verkinu fylgjumst við með viðbrögðum fólks, en allir sem hitta
djöfulinn virðast enda á geðveikrahæli og þar kynnist einn borgari Meistaranum. Tvær sögur fléttast
saman þar sem Margaríta kemur til sögunnar, en
hún er ástkona Meistarans og selur sál sína djöflinum til að bjarga honum og fá hann aftur. Við völdum
verkið síðasta sumar en það passar rosalega vel við
tíðarandann núna því það er svo mikil firring í samfélaginu í Moskvu, en djöfullinn opnar augu fólks
fyrir spillingunni,“ segir Þóra um sýninguna sem er
sett upp í gamla Heimilistækjahúsinu í Sætúni 8.

MEISTARINN OG MARGARÍTA Herranótt, leikfélag MR, setur

upp Meistarann og Margarítu í gamla Heimilistækjahúsinu í
Sætúni 8.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Það gekk illa að finna leikhús því við vildum
sýna þetta í „black boxi“, eða auðu rými. Sviðið
er því allur salurinn þar sem áhorfendur sitja við
dekkuð borð og eru hluti af sýningunni um leið og
þeir mæta,“ segir Þóra. Fimm sýningar eru eftir og
áhugasömum er bent á vefsíðuna herranott.bloggar.
is.
- ag

EVRUR TIL BAKA!

NÚ FÆRÐU ALLT
AÐ 500 EVRUR TIL
BAKA VIÐ KAUP Á
PHILIPS AMBILIGHT
SJÓNVARPI EÐA
ÖÐRUM TÆKJUM

FÁÐU
100
EVRUR
TIL
BAKA!

Philips 32PFL7613D
32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta uppl., Perfect Pixel Plus 3
HD, HD Natural Motion og Progressive Scan, HD Ready, 30.000:1 skerpu,
ljósskynjara og Active Control, innb., digital DVB-T móttakara, Ambilight
2 bakljósi, 30w Nicam Stereó, 2 Scart, 4 HDMI v1.3, Component, SVHS,
CVBS og heyrnart., Coax út og USB, textav. ofl.

www.cash-back.nu

TILBOÐ

SVONA VIRKAR PHILIPS AMBILIGHT TILBOÐIÐ
Þú kaupir PHILIPS sjónvarp með Ambilight baklýsingu
hjá Heimilistækjum eða söluaðilum um land allt og
passar upp á kvittunina. Ferð inn á www.cash-back.
nu og prentar út beiðnina. Fyllir út beiðnina og sendir
til PHILIPS ásamt kvittun og raðnúmeri, sem mun svo
láta millifæra peninginn á þinn reikning.

FÁÐU
250
EVRUR
TIL
BAKA!

Stillingar: Espresso, cappucchino, café créme ofl. Magn, styrkur og
hitastig. Vistar stillingar. Malar baunir og býr til kaffið. Takki fyrir
Cappuccino eða latte macchiato. Býr til mjólkurfroðu. Framleidd á Ítalíu.

Philips 37PFL7603D
37" Full HD 1080p LCD BREIÐTJALD með 1920x1080 p. uppl., Pixel Plus 3
HD, HD Natural Motion og Progressive Scan, Ambilight 2 baklj., HD Ready,
44.000:1 skerpu, Contrast Plus og Active Control, innb. DVB-T mótt., 2 x
15w Nicam Stereó með Virtual Dolby Digital, 2 Scart (með RGB), 4 HDMI
1.3, Comp., SVHS, CVBS og heyrnartt., Coax út og USB, textav. ofl.

TILBOÐ

169.995

219.995

FULLT VERÐ 219.995

FULLT VERÐ 269.995

FÁÐU
200
EVRUR
TIL
BAKA!

Philips 42PFL7603D
37" Full HD 1080p LCD BREIÐTJALD með 1920x1080 p. uppl., Pixel Plus
3 HD, HD Natural Motion og Progressive Scan, Ambilight 2, HD Ready,
30.000:1 skerpu, Contrast Plus og Active Control, innb. DVB-T mótt., 2 x
15w Nicam Stereó með Virtual Dolby Digital, 2 Scart (með RGB), 4 HDMI
1.3, Comp., SVHS, CVBS og heyrnartt., Coax út og USB, textav. ofl.

TILBOÐ

FÁÐU
100
EVRUR
TIL
BAKA!

TILBOÐ

FÁÐU
300
EVRUR
TIL
BAKA!

Philips 47PFL9603H
47" Full HD 1080p LCD BREIÐTJALD með Pixel Plus, 1920x1080 punkta uppl.,
Perfect Perfect Pixel HD Engine, 100Hz Clear LCD, Perfect Natural Motion og
Progressive Scan, HD Ready, 30.000:1 skerpu, ljósskynjara og Active Control,
innb., digital DVB-T mótt., Ambilight Spectra 2, 30w Nicam Stereó, 2 Scart, 4
HDMI v1.3, Component, SVHS, CVBS og heyrnart., Coax út og USB, textav. ofl.

TILBOÐ

119.995

249.995

369.995

FULLT VERÐ 159.995

FULLT VERÐ 299.995

FULLT VERÐ 469.995

REYKJAVÍK

AKUREYRI

HÚSAVÍK

SELFOSS

SUÐURLANDSBRAUT 26
SÍMI 569 1500

GLERÁRGÖTU 36
460 3380

GARÐARSBRAUT 18A
464 1600

EYRARVEGI 21
480 3700

28
Entertainment Weekly 91%
Los Angeles Times 90%

Animal til Íslands

The New York Times 90%
VINSÆLASTA
OG ÁN EFA
BESTA KVIKMYND CLINT
EASTWOOD FYRR OG SÍÐAR!
%NTERTAINMENT 7EEKLY  s ,OS !NGELES 4IMES  s 4HE .EW 9ORK 4IMES 

Bandaríski tónlistarmaðurinn
Kevin Micka, sem kallar sig Animal Hospital, verður hér á landi
um miðjan apríl og heldur líklega tvenna tónleika. Micka spilar
draumkennda tónlist þar sem gítarleikur og rafpælingar koma við
sögu og svipar honum stundum til
hljómsveita á borð við múm.
Síðan fyrsta plata Animal Hospital kom út árið 2004 hefur Micka
verið á stöðugu tónleikaferðalagi
um heiminn til að breiða út boðskapinn. Hefur hann spilað með
þekktum flytjendum á borð við
Beirut og Neptunes.
Í janúar gaf hann út í stafrænu
formi skífuna Good or Plenty og til
að fylgja henni eftir ætlar hann í

ALLT SEM HÚN ÞRÁÐI VAR BARA SMÁ YFIRDRÁTTUR

BYGGT Á METSÖLUBÓKINNI

ALDREI STRÍÐ Á ÍSLANDI
- SÝND Á UNDAN -

GRAN TORINO
GRAN TORINO

(ALDREI STRÍÐ Á ÍSLANDI
- SÝND Á UNDAN)
(ALDREI STRÍÐ Á ÍSLANDI
- SÝND Á UNDAN)

kl. 5:20D - 8D - 10:40D

12

kl. 5:20 - 8 - 10:40

VIP

PINK PANTHER 2
FANBOYS

kl. 8
kl. 10:20

L
L

SHOPAHOLIC
DESPEREAUX m/ísl. tali

kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 L
kl. 3:40 - 5:50
L

SHOPAHOLIC
CHIHUAHUA m/ísl. tali

kl. 5:50 - 8
kl. 6

L

DEFIANCE
FRIDAY THE 13TH

kl. 8 - 10:40
kl. 8 - 10:10

16

FRIDAY THE 13TH

kl. 10:20

16

CHIHUAHUA m/ísl. tali
BEDTIME STORIES

kl. 3:40 - 5:50
kl. 3:40

L
L

GRAN TORINO
SHOPAHOLIC

ROLE MODELS

kl. 5:50

12

CHIHUAHUA

kl. 6

L

BENJAMIN BUTTON

kl. 8:30

7

DEFIANCE

kl. 10:20

16

kl. 5:20D - 8D - 10:30D
kl. 6D - 8:10D

12

GRAN TORINO

L

SHOPAHOLIC

kl. 5:50 - 8

L

CHIHUAHUA m/ísl. tali
BENJAMIN BUTTON

kl. 4
kl. 6 - 9

L

BENJAMIN BUTTON
CHIHUAHUA m/ísl. tali

kl. 10:10
kl. 6

12

BOLT 3-D m/ísl. tali

kl. 4(3D)

L

GRAN TORINO
SHOPAHOLIC

(ALDREI STRÍÐ Á ÍSLANDI
- SÝND Á UNDAN)
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mánaðarlanga tónleikaferð um
Evrópu sem hefst 17. mars. Lýkur
henni í Reykjavík og verður hann
því væntanlega í fínu formi þegar
hann stígur hér á svið.

Goðsögnin Bob Dylan gefur út
nýja hljóðversplötu í lok næsta
mánaðar. Auk Dylans spilar tónleikasveit hans á plötunni ásamt
David Hidalgo úr hljómsveitinni
Los Lobos.
Tíu lög verða á henni, þar á
meðal Beyond Here Lies Nothin
og If You Ever Go to Houston.
Dylan sjálfur tekur upp plötuna
undir dulnefninu Jack Frost eins
og svo oft áður.
Þrjú ár eru liðin síðan kappinn
sendi síðast frá sér nýtt efni, eða
Modern Times, sem hlaut fínar
viðtökur gagnrýnenda.

L

SIN FANG BOUS Sindri Már Sigfússon fær
góða dóma á heimasíðu New York Times
fyrir plötuna Clangour. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

16
(ALDREI STRÍÐ Á ÍSLANDI
- SÝND Á UNDAN)

kl. 8 - 10:20 12
kl. 6 - 8
L

(ALDREI STRÍÐ Á ÍSLANDI
- SÝND Á UNDAN)

ANIMAL HOSPITAL Tónlistarmaðurinn
Kevin Micka heldur tónleika í Reykjavík
um miðjan apríl.

Dylan með
nýja plötu

kl. 8 - 10:30 12

L

SparBíó 850kr

SparBíó 550kr

Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ GRÆNU

NÝTT Í BÍÓ!

MAGNAÐUR
SPENNUTRYLLLIR MEÐ
CLIVE OWEN OG NAOMI
WATTS Í FANTAFORMI!

- S.V., MBL

750 kr.

kr.
600
fyrir börn

HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 6 - 9
THE PINK PANTHER 2
kl. 8 - 10
FANBOYS
kl. 5.50 - 8 - 10.10
FROST/NIXON
kl. 5.30
HOTEL FOR DOGS
kl. 5.30
BRIDE WARS
kl. 8 - 10

12
L
L
12
L
L

fyrir fullor ðna

SÍMI 564 0000

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 3.40
kl. 5.15 – 8 – 10.40
kl. 4 - 6
5%
kl. 3.45
kl. 5.30 - 8 - 10.30

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

Hjá FORTIS starfar samhentur hópur lögfræðinga með víðtæka reynslu af lögmannsstörfum.
Við leitumst við að veita persónulega og alhliða þjónustu á flestum sviðum lögfræðinnar
og sérhæfum okkur í skaðabótamálum vegna umferðar- og vinnuslysa, skilnaðar- og
sambúðarslitamálum svo fátt eitt sé nefnt.

SÍMI 462 3500

L
16
L
12
14
14
L

MARLEY AND ME
HOTEL FOR DOGS
ÆVINTÝRI DESPERAUX
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU
VILTU VINNA MILLJARÐ

kl. 8 - 10.10
kl. 6
kl. 6
kl. 8
kl. 10.15

L
L
L
12
12

5%
FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

hálfa stjörnu í tímaritinu Rolling
Stone. „Ef þú hefur hlustað yfir
þig á Merriweather Post Pavilion
með Animal Collective ættirðu að
hlýða á hinn íslenska Sindra Má
Sigfússon. Í þessu heillandi lagi
stráir hann álfadufti sínu yfir fallegan kassagítarleik og draugaleg
rafhljóð. Niðurstaðan er poppdemantur sem er bæði ógleymanlegur
og yndislegur.“
Næstu tónleikar Sin Fang Bous
með nýrri hljómsveit verða á hátíðinni Aldrei fór ég suður um páskana. Í framhaldinu hefur stefnan
verið sett á tónleikaferð um Evrópu með Borko. freyr@frettabladid.is

Fáðu ráðgjöf hjá sérfræðingum þér að kostnaðarlausu!

KRAFTAVERK

kl. 6.30 - 9
kl. 8 - 10.30
kl. 6
kl. 5.30 - 8
kl. 22.30
kl. 8 - 10.20
kl. 5.50

fallega um bæði á órafmagnaðan
og rafrænan hátt,“ segir í umsögninni.
„Eins og svo margir tónlistarmenn sem eru heillaðir af Brian
Wilson þá margfaldar Hr. Sigfússon oft rödd sína eða gerir hana
þéttari. Tónlist hans tekur á sig
mýkri mynd þegar hann syngur:
„Ég skal vera skógarhöggsmaðurinn og þú verður tréð“ í laginu
Clangour and Flutes. Það gengur upp þrátt fyrir að það sé erfitt að ímynda sér hann með öxi í
hendi.“
Smáskífulagið Advent in Ives
Garden fær jafnframt þrjár og

Átt þú rétt á
bótum eftir slys?

SÍMI 551 9000

L
L
16
L
12
L
L
12

SÍMI 530 1919

MARLEY AND ME
THE INTERNATIONAL
ÆVINTÝRI DESPERAUX
MILK
THE WRESTLER
THE READER
VICKY CRISTINA BARCELONA

Sólóverkefni Sindra Más
Sigfússonar, Sin Fang Bous,
vekur athygli vestanhafs.
Fyrsta plata hans fær góða
dóma.
Clangour, fyrsta plata Sin Fang
Bous sem er eins manns hljómsveit Sindra Más Sigfússonar úr
Seabear, fær góða dóma á heimasíðu New York Times. „Á plötunni
má greina næmt auga fyrir fallegum en um leið hárnákvæmum
smáatriðum. Það er ekkert hávaðasamt við plötuna heldur flæðir hún

- L.I.L., TOPP5.-FBL.IS

MARLEY AND ME
MARLEY AND ME LÚXUS
THE INTERNATIONAL D
ÆVINTÝRI DESPERAUX
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AÐALSTEINN EYJÓLFSSON SAFNAR LIÐI: VILL FÁ PETKEVICIUS OG LANDA ÍSLENSKUM LEIKMÖNNUM

> Guðjón bestur í febrúar
Guðjón Þórðarson var í gær útnefndur besti knattspyrnustjóri febrúarmánaðar í ensku C-deildinni.
Undir hans stjórn vann Crewe fjóra af fimm
leikjum sínum í mánuðinum. „Þetta hefur
gengið ágætlega en ég verð þó að vera
raunsær. Við ætlum okkur auðvitað að
halda okkur uppi en þetta er langt frá
því að vera búið og mikil vinna eftir,”
sagði Guðjón í samtali við Fréttablaðið
en hann segir muninn á liðinu nú og
þegar hann tók við því vera eins og
dag og nótt.

Þrír Íslendingar á leið til Aðalsteins í Kassel

sport@frettabladid.is

N1-deild karla:
22-27 (10-11)

Mörk Fram (skot): Rúnar Kárason 6/2 (15/2),
Björn Guðmundsson 3 (6), Haraldur Þorvarðar
son 3 (4), Jóhann Karl Reynisson 3 (4), Jóhann
Gunnar Einarsson 2 (3), Brjánn Bjarnason 2 (2),
Andri Berg Haraldsson 2 (8), Guðjón Drengsson
1/1 (1/1).
Varin skot: Magnús Gunnar Erlendsson 20
(42/4) 48%, Davíð Svansson 3 (8/3) 38%.
Hraðaupphlaup: 3 (Brjánn, Rúnar, Andri)
Fiskuð víti: 3 (Jóhann 2, Haraldur).
Utan vallar: 12 mínútur.
Mörk Hauka (skot): Sigurbergur Sveinsson 11/5
(19/6), Freyr Brynjarsson 4 (6), Einar Örn Jóns
son 4/1 (5/1), Andri Stefan 3 (8), Elías Már Hall
dórsson 3 (7), Kári Kristján Kristjánsson 2 (5).
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 17 (39/3)
44%.
Hraðaupphlaup: 5 (Elías 2, Freyr, Kári, Sigur
bergur). Fiskuð víti: 7 (Kári 5, Andri 2).
Utan vallar: 10 mínútur.
Dómarar: Gísli Hlynur Jóhannsson og Hafsteinn
Ingibergsson, réðu ekki við verkefnið en hallaði
nokkuð jafnt á bæði lið.

FH-Stjarnan

29-32

32-17 (16-7)

Mörk Vals: Arnór Þór Gunnarsson 12, Fannar
Þór Friðgeirsson 7, Elvar Friðriksson 6, Hjalti
Þór Pálmason 2, Heimir Örn Árnason 2, Hjalti
Gylfason 2, Gunnar Harðarson 1.
Mörk Víkinga: Einar Örn Guðmundsson 7, Davíð
Georgsson 3, Sveinn Þorgeirsson 2, Kristinn
Guðmundsson 2, Pálmar Sigurjónsson 1, Davíð
Ágústsson 1, Hjálmar Þór Arnarson 1

IE-deild kvenna, úrslitak.:
Grindavík-KR

séð um liðið og aðstaðan góð. Svo á félagið
peninga og staðið er við alla samninga sem
er ekki sjálfgefið í dag,“ sagði Jóhann.
Aðalsteinn er þess utan á höttunum
eftir Egidijus Petkevicius sem lék með
HK í fyrra. Hann er í Litháen þessa
dagana eftir stutt stopp í Grikklandi
þar sem félag hans þar lenti í vandræðum.
„Það væri fínt að fá hann í
markið með öðrum sterkum
markverði sem er hjá okkur. Það
er mjög jákvætt ef íslensku strákarnir koma og ég býst við þeim
öllum í okkar liði næsta vetur,“
sagði Aðalsteinn Eyjólfsson
en vellauðugur eigandi Kassel
ætlar sér að koma liðinu í
deild þeirra bestu árið 2012.

70-60 (27-21)

Stig Grindavíkur: Petrúnella Skúladóttir 16,
Jovana Lilja Stefánsdóttir 12, Helga Hallgríms
dóttir 11, Ólöf Helga Pálsdóttir 9 (12 frák.), Lilja
Ósk Sigmarsdóttir 8, Íris Sverrisdóttir 6, Ingibjörg
Jakobsdóttir 5, Berglind Anna Magnúsdóttir 3.
Stig KR: Hildur Sigurðardóttir 15 (9 frák., 5
stoðs.), Helga Einarsdóttir 15, Sigrún Ámunda
dóttir 9, Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 9, Margrét
Kara Sturludóttir 7, Brynhildur Jónsdóttir 3,
Heiðrún Kristmundsdóttir 2.

Lengjubikar karla:
Fram-HK
Fylkir-Leiknir

Það var hraustlega tekist á þegar Fram tók á móti Haukum í Safamýri. Slakur
kafli Framara um miðjan síðari hálfleik reyndist þeirra banabiti í leiknum.
HANDBOLTI Haukar fljúga hátt þessa

Mörk FH: Bjarni Fritzson 11, Aron Pálmarsson 7,
Benedikt Kristinsson 3, Guðmundur Pedersen 3,
Ásbjörn Friðriksson 2, Sigurður Ágústsson 1,
Jónatan Jónsson1, Ólafur Gústafsson 1.
Mörk Stjörnunnar: Vilhjálmur Ingi Halldórsson
13, Ragnar Helgason 6,, Kristján S. Kristjánsson 5,
Patrekur Jóhannesson 4, Fannar Örn Þorbjörns
son 3, Björn Friðriksson 1.

Valur-Víkingur

„Við fjölskyldan lítum á þetta
sem ævintýri. Þetta er flott 250
þúsund manna borg og allt til alls
þarna. Líka mikill metnaður hjá
félaginu og verður gaman að taka
þátt í þessu verkefni,“ sagði Guðjón.
Jóhann Gunnar
segist einnig vera
spenntur fyrir
félaginu og telur líklegt að
hann fari til Kassel.
„Hugur minn stefnir til Kassel í dag.
Það á eftir að ganga frá samningum en
umboðsmaður minn er í viðræðum við
félagið. Vonandi gengur það eftir,“ sagði
Jóhann Gunnar sem segir Kassel hafa
komið sér á óvart.
„Það leit allt betur út þarna en
ég þorði að vona. Það er vel

Haukar unnu slagsmálin

ÚRSLIT
Fram-Haukar

„Eins og staðan er núna reikna ég með því
að fá þessa þrjá Íslendinga til liðsins,“ sagði
Aðalsteinn Eyjólfsson, þjálfari þýska
C-deildarliðsins Kassel. Aðalsteinn
er þessa dagana í samningaviðræðum við þá Guðjón Finn
Drengsson, Jóhann Gunnar
Einarsson, leikmenn Fram, og
Daníel Berg Grétarsson sem lék
með Fram í fyrra.
„Ég handsalaði samning við þá
þegar ég var þarna úti um daginn.
Er því bara að bíða eftir pappírunum og ef allt stenst þar þá förum
við fjölskyldan út,“ sagði Guðjón
Finnur en honum leist ákaflega vel
á aðstæður í Kassel þegar hann
fór þangað ásamt liðsfélaga sínum,
Jóhanni Gunnari.

3-2
2-2

dagana og þeir unnu enn einn sigurinn gegn Fram, 22-27, í Safamýri í gær. Leikurinn var harður
af beggja hálfu og slakir dómarar
leiksins réðu ekki alveg við verkefnið. Hvorugt lið gaf þumlung
eftir allan tímann en Haukarnir reyndust einfaldlega sterkari
þegar upp var staðið.
Bæði lið mættu mjög grimm
til leiks og tilbúin að berjast hart
fyrir stigunum enda var hraustlega tekist á allan fyrri hálfleik.
Haukarnir skrefi á undan allan
hálfleikinn en Magnús Erlendsson
varði vel í Fram-markinu og sá til
þess að munurinn var alltaf lítill.
Það ætlaði að sjóða upp úr um
miðjan hálfleikinn er Rúnar Kárason sló að óþörfu í andlit Gunnars
Bergs Viktorssonar sem var þegar
kominn upp við varamannabekk
Hauka. Haukamenn brjáluðust
og þá einna helst Arnar Pétursson sem las ungu skyttunni pistilinn. Rúnar slapp þó með skrekkinn
enda sáu hvorki dómarar né eftirlitsdómari atvikið.
Þegar blásið var til leikhlés var
munurinn eitt mark, 10-11, og ljóst
að eitthvað varð undan að láta í
hasarnum í síðari hálfleik.
Haukarnir héldu áfram að vera
skrefi á undan í síðari hálfleik en í
stöðunni 17-18 fyrir Hauka hrundi
leikur heimamanna á báðum
endum. Haukarnir skoruðu sex
mörk í röð og breyttu stöðunni
í 17-24 og leiknum lokið. Á þeim
kafla spilaði Haukaliðið frábæran
varnarleik en sóknarleikur Framara hrundi eins og spilaborg að
sama skapi.
„Við lítum á hvern einasta leik
sem úrslitaleik og erum grimmir.
Mér fannst við samt ekki nógu
beittir í fyrri hálfleik gegn sterkum Frömurum sem mættu alveg
dýrvitlausir. Þeir voru virkilega
harðir í vörninni og við urðum

ÚRSLIT
Iceland Express-deild karla:
Stjarnan-Snæfell

82-79 (52-37)

Stig Stjörnunnar: Jovan Zdravevski 29, Justin
Shouse 19 (13 stoðs.), Kjartan Kjartansson 14,
Fannar Freyr Helgason 9, Guðjón Lárusson 6,
Ólafur Sigurðssin 3, Birkir Guðlaugsson 2.
Stig Snæfells: Slobodan Subasic 17, Lucious
Wagner 14, Hlynur Bæringsson 12 (16 frák.), Jón
Ólafur Jónsson 12, Magni Hafsteinsson 10, Daníel
Klazmi 6, Egill Egilsson 3.

Þór Ak.-ÍR

90-96 (46-47)

Stig Þórs: Konrad Tota 24, Guðmundur Jónsson
17, Hrafn Jóhannesson 16, Daniel Bandy 14, Jón
Orri Kristjánsson 12, Óðinn Ásgeirsson 4, Baldur
Jónsson 3.
Stig ÍR: Eiríkur Önundarson 20, Ólafur Þórisson
17, Ómar Sævarsson 16, Hreggviður Magnússon
15, Sveinbjörn Claessen 14, Steinar Arason 9,
Ólafur Ingvason 3, Ásgeir Hlöðversson 2.

Njarðvík-Breiðablik

111-78

TÓLF FRÁKÖST Ólöf Helga Pálsdóttir var
öflug með Grindavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Úrslitakeppni kvennakörfunnar:
HEITT Í KOLUNUM Aron Kristjánsson, þjálfari Hauka, var ekki alltof sáttur við kollega

sinn hjá Fram, Viggó Sigurðsson, í leiknum í gær.

að berja okkur í gang, sem gekk,“
sagði kátur þjálfari Hauka, Aron
Kristjánsson.
„Við vorum náttúrulega að spila
alveg fantavarnarleik og Birkir
að verja vel í markinu. Arnar Pétursson og Gunnar Berg voru svo
frábærir í vörninni. Ég var miklu
sáttari við sóknarleikinn í síðari hálfleik en við klúðrum allt of
miklu af dauðafærum í leiknum,“
sagði Aron en hans lið er ekki
árennilegt þessa dagana.
„Markmið okkar er að vinna þá
titla sem eftir eru og hver leikur
hjá okkur er úrslitaleikur,“ sagði
Aron sem var óvenju heitur í fyrri
hálfleik en hann sagðist hafa látið
til sín taka í von um að kveikja

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

meiri neista hjá sínum mönnum.
Magnús Gunnar Erlendsson var
frábær í marki Fram en Framarar
náðu ekki að gera sér mat úr frábærri markvörslu hans.
„Menn eru að spila alveg skelfilegan sóknarleik og svo misstu
menn dampinn í vörninni í kjölfarið. Þetta er samt það jákvæðasta
eftir áramót en því miður þá spiluðum við bara í 50 mínútur en
Haukar í 60 mínútur,“ sagði Magnús svekktur en hann segir lélegan
árangur Fram eftir áramót ekki
vera farinn að leggjast á sálina á
mönnum. „Það er fín stemning á
æfingum og menn mættu tilbúnir í þennan leik. Ég veit ekki alveg
hvað er að.“
henry@frettabladid.is

Grindavík vann
KÖRFUBOLTI Grindavíkurkonur
tryggðu sér oddaleik á sunnudaginn þegar þær unnu tíu stiga
sigur á bikarmeisturum KR, 7060, í öðrum leik liðanna í einvígi
þeirra í 1. umferð úrslitakeppni
Iceland Express deildar kvenna.
Grindavíkurliðið lagði grunninn að sigrinum með frábærum
lokakafla í þriðja leiklhutanum
þar sem liðið skoraði 11 stig í röð
og komst 16 stigum yfir.
Grindavík missti frá sér sigurinn í fyrsta leiknum en voru
búnar að læra af reynslunni nú
þótt að KR-konur hafi minnkað
19 stiga forskot þeirra niður í 8
stig. Í lokin skildu svo tíu stig.
- óój

Stjarnan stóðst áhlaup Snæfells í lokin í Iceland Express deild karla í körfubolta:

BYLTINGARMENN VÍSINDANNA
Fimm íslenskir vísinda- og fræðimenn úr ólíkum áttum fjalla
um byltingarmenn vísindanna á laugardögum klukkan 13:00.
Fyrirlestrarnir verða haldnir í sal 2 í Háskólabíó.
Allir eru velkomnir – aðgangur ókeypis
7. mars Ef... þá og allt saman: Kurt Gödel og rökfræðin
Halldór Guðjónsson
14. mars Niels Bohr og aðferðir vísindanna
Þorsteinn Vilhjálmsson
21. mars Alan Turing: Turing vélin og áhrif hennar

á framfarir og takmörk hugfræðinnar
Kamilla Rún Jóhannsdóttir
28. mars Watson og Crick og DNA-líkan þeirra
Guðmundur Eggertsson
4. apríl Thomas Kuhn og vísindabyltingar
Eyja Margrét Brynjarsdóttir
Heimspekistofnun Háskóla Íslands

Félag áhugamanna um heimspeki
heldur fyrirlestraröðina í samvinnu við:

Eðlisfræðifélag Íslands

2009

Líffræðistofnun Háskóla Íslands

Shouse skoraði sigurkörfuna
KÖRFUBOLTI „Ég verð að viðurkenna

að það var farið að fara verulega
um mig þegar Hlynur setti þennan
þrist niður,“ sagði Teitur Örlygsson þjálfari Stjörnunnar eftir að
hans menn tryggðu sér mikilvægan 82-79 sigur á Snæfelli í Iceland
Express deildinni í gærkvöldi.
Stjarnan hafði gott forskot í þrjá
og hálfan leikhluta en missti það
niður þegar nokkrar mínútur lifðu
leiks.
Stjarnan tók frumkvæðið í leiknum strax í byrjun með tveimur
þristum og hafði yfir 27-18 eftir
fyrsta leikhlutann og 52-37 í hálfleik. Jovan Zdravevski dró vagninn á löngum köflum og skoraði 29
stig í leiknum.
Sigurður Þorvaldsson lék ekki
með Snæfelli og einbeitti sér að
þjálfuninni, en hann var ósáttur við varnarleik sinna manna.
„Við vorum að spila lélega vörn

í þrjá leikhluta og við töpuðum þessum leik á lélegri
vörn í fyrri hálfleik,“ sagði
Sigurður, en hans menn
voru undir 6957 eftir þrjá
leikhluta.
Lokakaflinn í leiknum
einkenndist svo
af æsilegri baráttu.
Eftir ævintýralega
þriggja stiga körfu
Hlyns Bæringssonar skoraði Lucius
Harris tvær körfur
í röð og Snæfell var
skyndilega komið yfir
79-76 þegar um þrjár
mínútur voru eftir. Það
KLÁRAÐI GÖMLU FÉLAGANA

Justin Shouse tryggði Stjörnunni
sigur á Snæfelli í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

var hins vegar hinn magnaði Justin Shouse sem skoraði sigurkörfu
Stjörnumanna þegar 51 sekúnda
var til leiksloka.
Snæfellingar fengu tækifæri
til að jafna leikinn í lokin,
en galopið skot Slobodan
Subasic úr horninu
vildi ekki niður og
Stjarnan slapp með
skrekkinn.
„Ég var mjög
ánægður með leik
minna manna í dag og
sérstaklega í fyrri hálfleik, þar sem okkur var
að takast það sem við
lögðum upp með.
Þetta Snæfellslið
er auðvitað mjög
sterkt,“ sagði
Teitur. - BB
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VIÐ TÆKIÐ JÚLÍA MARGRÉT ALEXANDERSDÓTTIR VILL GAMLA GÓÐA ÚTSVAR

> Sandra Bullock
„Konur eru eins og bökunarofnar.
Við þurfum 5-15 mínútur í upphitun
áður en við getum snúið okkur að
aðalmálinu.“
Bullock fer með aðalhlutverkið
í kvikmyndinni Leyndarmál
systrafélagsins sem sýnd er í
Sjónvarpinu í kvöld.

Slysaleg þróun spurningakeppna
Spurningakeppnir eru fínt sjónvarpsefni. Þær hafa yfirleitt
allt það sem góð dagskrá þarf að hafa: óvænta atburði,
spennu og hraða framvindu. Nú er svo komið að RÚV
býður áhorfendum sínum upp á slíka leika tvö kvöld
í röð. Annars vegar eru það bæjarfélögin sem keppa
sín á milli í Útsvari og svo eru það metnaðarfullu
framhaldsskólanemarnir í Gettu betur.
Framan af vetri var þetta allt gott og blessað.
Á föstudagskvöldum ríkti notaleg og heimilisleg
stemning í Útsvari og þegar Gettu betur kom á
skjáinn sá maður ekki að maður myndi fá ógeð
á spurningakeppnum þar sem þættirnir voru
með nokkuð ólíku sniði. Metnaðargirni og kapp á
laugardagskvöldum og hlátur og meira kæruleysi á
föstudögum.
Nú er hins vegar svo komið að Útsvar hefur snarlega breyst í Gettu betur eftir að Kópavogsliðið

19.15

Auddi og Sveppi STÖÐ 2

(2:10) Breskur myndaflokkur um hjón sem
búa ásamt börnum sínum innan um villidýr
á sléttum Afríku. (e)

▼

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.15 Útsvar (Undanúrslit, Árborg Fljótsdalshérað) Sigmar Guðmundsson og
Þóra Arnórsdóttir stýra þættinum. Dómari og spurningahöfundur er Ólafur Bjarni
Guðnason.

20.15

Útsvar

SJÓNVARPIÐ

21.20 Leyndarmál systrafélagsins (Divine Secrets of the Ya Ya Sisterhood) Bandarísk bíómynd frá 2002. Leikskáldið Siddalee
Walker í New York segir frá vansæld sinni
í æsku í tímaritsviðtali. Vinkonur mömmu
hennar ræna henni og fara með hana heim
til Louisiana til að útskýra fyrir henni hvað
mömmu hennar gekk til með uppeldinu.
Aðalhlutverk: Sandra Bullock, Ellen Burstyn,
Fionnula Flanagan, James Garner, Ashley
Judd og Maggie Smith.
23.15 Wallander - Ljósmyndarinn

21.00

Battlestar Galactica

SKJÁREINN

(Wallander: Fotografen: Ljósmyndarinn)
Sænsk sakamálamynd frá 2006. Kurt Wallander rannsóknarlögreglumaður í Ystad á
Skáni glímir við erfitt sakamál. Leikstjóri er
Jonas Grimås og meðal leikenda eru Krister Henriksson, Johanna Sällström og Ola
Rapace.

00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Dynkur smáeðla, Doddi litli og Eyrnastór, Könnuðurinn
Dóra og Krakkarnir í næsta húsi.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella (267:300)
10.15 Tim Gunn‘s Guide to Style (8:8)
11.05 Ghost Whisperer (47:62)
11.50 Men in Trees (13:19)
12.35 Nágrannar
13.00 Hollyoaks (140:260)
13.25 Wings of Love (21:120)
14.10 Wings of Love (22:120)
14.55 Wings of Love (23:120)
15.40 A.T.O.M.
16.03 Camp Lazlo
16.28 Bratz
16.48 Nornafélagið
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 Friends (20:24) Melissa, gömul vinkona Rachel, kemur í heimsókn, Chandler og
Ross rífast yfir smóking og Joey gerir kröfur
vegna brúðkaups Monicu og Chandlers.

18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.15 Auddi og Sveppi Auddi og

SKJÁREINN
17.20 Gillette World Sport 2009 Fjölbreyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir
það helsta sem er að gerast í íþróttunum
út í heimi.
17.50 Inside the PGA Tour 2009
Skyggnst á bakvið tjöldin í PGA mótaröðinni
og árið skoðað í bak og fyrir.

18.15 Spænski boltinn Fréttaþáttur
spænska boltans þar sem hver umferð fyrir
sig er skoðuð í bak og fyrir.

18.45 Meistaradeild Evrópu Fréttaþáttur
þar sem hver umferð er skoðuð í bak og fyrir.

19.15 World Supercross GP Sýnt frá
World Supercross GP sem að þessu sinni fór
fram í Georgia Dome höllinni í Atlanta.

20.10 NBA-úrslitakeppnin Útsending frá
sögulegum leik LA Lakers og Toronto Raptors
í NBA körfuboltanum. Kobe Bryant vann það
ótrúlega afrek að skora 82 stig í leiknum sem
fram fór í upphafi árs 2006.

22.00 UFC Unleashed Bestu bardagar í
sögu Ultimate Fighting Champion skoðaðir.

22.45 World Series of Poker 2008 Allir
bestu og snjöllustu pókerspilarar í heiminum
mæta til leiks.
23.35 NBA tilþrif Í þessum mögnuðu
þáttum sem slógu í gegn á árum áður verða
sýnd öll bestu tilþrif vikunnar í NBA körfuboltanum.
00.00 NBA körfuboltinn Bein útsending frá leik Miami og Toronto í NBA körfuboltanum.

▼

15.20 Dansað á fáksspori (e)
15.50 Leiðarljós (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.25 Spæjarar (8:26)
17.47 Músahús Mikka (45:55)
18.10 Afríka heillar (Wild at Heart II)

STÖÐ 2

19.45 Logi í beinni Laufléttur og

21.30

20 Good Years

STÖÐ 2 EXTRA

00.00

Miami – Toronto, beint

STÖÐ 2 SPORT

20.30 Idol - Stjörnuleit (4:14) Efnilegustu stelpurnar keppa um áframhaldandi
sæti í Idol Stjörnuleit.

21.50 Stelpurnar (1:24)
22.35 Scoop Bandarísk blaðakona er

kappi kvikmyndasögunnar, Rocky Balboa,
snýr aftur í sjöttu myndinni.

stödd í Englandi vegna viðtals. Á dularfullan
hátt fær hún upplýsingar um óupplýst morðmál og hefst handa við rannsókn málsins.
Þegar hún fellur fyrir hinum grunaða flækjast hins vegar málin. Með aðalhlutverk fara
Hugh Jackman og Scarlett Johansson.

22.00 Jackass Number Two
00.00 Love Kills
02.00 The Prophecy 3
04.00 Jackass Number Two
06.00 Pirates of the Caribbean. At

00.10 Gorrillas In the Mist
02.15 The Final Cut
03.50 Saw
05.30 Fréttir og Ísland í dag
06.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp

Worlds End

Framtíðarþáttaröð þar sem fylgst er með
baráttu góðs og ills. Þessir þættir hafa fengið frábæra dóma og tímaritin Time og The
Rolling Stone hafa sagt þá bestu þáttaröðina sem sýnd er í sjónvarpi.

21.50 Painkiller Jane (4:22) Spennandi
þáttaröð um ódrepandi hörkukvendi. Jane
Vasko er lögreglukona sem boðið er starf
með leynilegri sérsveit sem berst við hættulegt fólk með yfirnáttúrulega hæfileika. Aðalhlutverkið leikur Kristanna Loken.
22.40 The Dead Zone (12:12) (e)
23.30 People I Know Dramatísk mynd
frá 2002 með Al Pacino og Kim Basinger í
aðalhlutverkum. Blaðafulltrúinn Eli Wurman
hefur um áralangt skeið haft frægasta, ríkasta
og valdamesta fólk landsins á sinni könnu.
Frægur leikari á í vandræðum með glæsilega
unga leikkonu og hefur hann samband við
Eli til að aðstoða sig við að losna vandræðalaust við stúlkuna úr lífi sínu. (e)

01.10 Jay Leno (e)
02.00 Jay Leno (e)
02.50 Vörutorg
03.50 Óstöðvandi tónlist

Sveppi eru mættir aftur í gamanþætti þar
sem allt er leyfilegt.
skemmtilegur spjallþáttur í umsjá Loga Bergmanns Eiðssonar.

08.00 Wall Street
10.05 Pokemon 6
12.00 The Big Nothing
14.00 Hot Shots!
16.00 Pokemon 6
18.00 The Big Nothing
20.00 Rocky Balboa Þekktasti hnefaleika-

06.00 Óstöðvandi tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Game Tíví (5:8) (e)
09.25 Vörutorg
10.25 Óstöðvandi tónlist
15.35 Vörutorg
16.35 Ungfrú Reykjavík 2009 (e)
18.05 Rachael Ray
18.50 Káta maskínan (5:9) (e)
19.20 One Tree Hill (6:24) (e)
20.10 Survivor (2:16)
21.00 Battlestar Galactica (3:20)

▼

SJÓNVARPIÐ

▼

FÖSTUDAGUR

með fyrrum Gettu betur-þátttakendur í fararbroddi hefur
slegið hvert skemmtilega liðið á fætur öðru úr keppni.
Og maður spyr sig hvar fjölbreytnin sé? Á föstudagskvöldum keppa fullorðnir sín á milli í Gettu betur. Á
laugardagskvöldum koma svo unglingarnir og keppa
í næstum sams konar þætti. Hefðu þáttastjórnendur
tekið fyrir að liðin fengju að hafa fyrrverandi Gettu
betur-þátttakendur með í keppninni hefði kannski
verið hægt að afstýra þessu umferðarslysi í dagskránni um helgar. Ég sé virkilega eftir því afslappaða
andrúmslofti sem naut sín í Útsvari. Þar sem liðin kölluðust kumpánlega á og hentu bröndurum sín á milli.
Síðustu þætti er mér minna gefið um þar sem lítt hefur
farið fyrir slíku og sveitt enni og þvalir lófar keppenda,
með við-það-að-kasta-upp-af-stressi svip, hafa verið í
aðalhlutverki. Það þema tilheyrir laugardagskvöldum.

17.30 Newcastle - Man. Utd. Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
19.10 Man. City - Aston Villa Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.50 Premier League World Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum óvæntum hliðum.

21.20 Ensku mörkin Allir leikir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

22.15 PL Classic Matches Tottenham
Hotspur - Liverpool, 93/94. Hápunktarnir úr
bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

22.45 PL Classic Matches Manchester

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns
Jónssonar. Heimastjórn Hrafnaþings kemur
saman; Hallur Hallsson, Ármann Kr. Ólafsson og Jón Kristinn Snæhólm.
21.00 Mér finnst Í umsjón Bergljótar
Davíðsdóttur, Katrínar Bessadóttur og Láru
Ómarsdóttur.
22.00 Í kallfæri Jón Kristinn Snæhólm
ræðir pólitískar stefnur og strauma.
22.30 Óli á Hrauni Ólafur Hannesson
ræðir um efnahagsmál.

City - Tottenham, 1994.

OMEGA

23.15 Ensku mörkin

Dagskrá allan sólarhringinn.

RÝMINGARSALA !
Hágæða flott föt á krakka á öllum
aldri frá Lego, Color Kids, Grunt
og fleiri toppmerkjum. einstakt
tækifæri til að gera góð kaup.
Verlunin Legoföt
Skútuvogi 11
opið virkadaga 12-18,
laugardaga 11-16

60 -70 % AFSLÁTTUR
VERSLUNIN HÆTTIR, ALLT Á AÐ SELJAST
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 20.30
Idol-stjörnuleit
Undanúrslit stelpur
Dómnefndin hefur nú valið
föngulegan hóp 20 söngvara til að
halda áfram í keppninni. Í kvöld
keppa 10 efnilegustu stelpurnar
um áframhaldandi sæti í Idolstjörnuleit í beinni útsendingu frá
Íslensku óperunni. Það eru áhorfendur heima í stofu sem ráða
úrslitum og komast þær fimm stelpur sem flest atkvæði fá í símakosningu
áfram. Stjörnuleit er nú haldin í fjórða skipti og var metþátttaka í áheyrnarprufurnar á Hilton Nordica-hótelinu þar sem ríflega tvö þúsund skráðu sig til
leiks. Í dómnefnd sitja Björn Jörundur Friðbjörnsson, Jón Ólafsson og Selma
Björnsdóttir en þau eiga öll að baki glæstan feril og eru landsmönnum vel
kunn. Það eru að sjálfsögðu þeir félagar Simmi og Jói sem kynna þættina.
Idol-stjörnuleit í beinni útsendingu frá Íslensku óperunni í kvöld kl. 20.30.

16.00 Hollyoaks (139:260)
16.30 Hollyoaks (140:260)
17.00 Ally McBeal (14:24)
17.45 The O.C. (11:27)
18.30 20 Good Years (11:13)
19.00 Hollyoaks (139:260)
19.30 Hollyoaks (140:260)
20.00 Ally McBeal (14:24) Gamanþættir
sem unnu til fjölda verðlauna á sínum tíma.
Þættirnir fjalla um lögfræðinginn Ally McBeal
og samstarfsfólk hennar en einkalíf þeirra og
ástamál eru drepfyndin og stórfurðuleg.

▼

20.45 The O.C. (11:27) Stöð 2 Extra og
Stöð 2 endursýna þessa vinsælu þáttaröð frá
upphafi. Orange sýsla í Kaliforníu virðist vera
friðsæl paradís þar sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við kynnumst þeim betur koma
hins vegar leyndarmálin í ljós.
21.30 20 Good Years (11:13) Frumlegir og ferskir gamanþættir um John Mason og
Jeffrey Pyne sem eru eins og ólíkir og hugsast getur. Það eina sem þeir eru sammála
um er að þeir eiga tuttugu ár eftir ólifuð og
eru staðráðnir í því að nýta þau til hins ýtrasta.

22.00 The Mentalist (4:23) Patrick Jane
er sjálfstætt starfandi ráðgjafi rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu. Hann á glæsilegan feril að baki við að leysa flókin glæpamál
með því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína.
Þrátt fyrir það er hann ekki í náðinni hjá lögreglunni, ekki síst fyrir það að hafa aflað sér
frægðar sem sjónvarpsmiðill.
22.45 Twenty Four (6:24)
23.30 Auddi og Sveppi
00.00 Logi í beinni
00.45 Sannleikurinn um Pétur Jóhann
01.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.05 EastEnders 10.35 Coupling 11.05 The
Inspector Lynley Mysteries 11.55 The Inspector
Lynley Mysteries 12.40 Coupling 13.10 The
Weakest Link 13.55 EastEnders 14.25 Coupling
14.55 The Black Adder 15.30 The Weakest Link
16.15 The Inspector Lynley Mysteries 17.05 The
Inspector Lynley Mysteries 17.55 After You‘ve Gone
18.25 The Weakest Link 19.10 Coupling 19.40
The Black Adder 20.10 Extras 20.40 The Catherine
Tate Show 21.10 Lead Balloon 21.40 Rob Brydon‘s
Annually Retentive 22.10 The Black Adder 22.40
Coupling 23.10 Extras 23.40 The Catherine Tate
Show 00.10 Lead Balloon

10.00 Mission. Baby 11.00 DR Update - nyheder
og vejr 11.10 Jersild Live 11.35 Aftenshowet
12.05 Aftenshowet 2. del 12.35 OBS 12.40 Det
lille hus på prærien 13.50 Nyheder på tegnsprog
14.00 DR Update - nyheder og vejr 14.10 Boogie
Mix 15.00 Boogie Listen 16.00 Amigo 16.30
Shanes verden 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 Afgørelsen
20.55 Reimers 21.35 Black Hawk Down 23.55
I god tro

12.00 NRK nyheter 12.05 Urter 12.25 V-cup
kombinert 13.15 Ut i nærturen 13.30 En Noman
i Pakistan 14.00 NRK nyheter 14.05 V-cup kombinert 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet 16.00
NRK nyheter 16.10 Oddasat - nyheter på samisk
16.25 Slipp naboene løs 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 Ugleskogen 17.10 Mumfie 17.20
Charlie og Lola 17.35 Leon 17.40 Distriktsnyheter
18.00 Dagsrevyen 18.30 Norge rundt 18.55
Showbiz 19.55 Nytt på nytt 20.25 Grosvold
21.10 Detektimen. Livvaktene 22.10 Kveldsnytt
22.25 I tjukt og tynt 23.25 Duffy - live 00.20
Folk i farta

SVT 1
10.00 Om familj 11.00 Rapport 11.05 Debatt
11.50 Alpint 13.00 Flyttlasset går 13.30 Mat
och grönt på Friland 14.00 Eva Rydberg - 50
år på scenen 15.00 Rapport 15.05 Gomorron
Sverige 15.55 Antikrundan 16.55 Sportnytt
17.00 Rapport med A-ekonomi 17.10 Regionala
nyheter 17.15 Go‘kväll 18.00 Kulturnyheterna
18.15 Regionala nyheter 18.30 Rapport med
A-ekonomi 19.00 Så ska det låta 20.00 Skavlan
21.00 The Matrix Reloaded 23.15 Kulturnyheterna
23.30 Mia och Klara 00.00 Avslöjad 01.35
Sändningar från SVT24

▼
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VIÐ MÆLUM MEÐ

Logi í beinni
Stöð 2 kl. 19.45
Í kvöld fer í loftið síðasti þáttur vetrarins af Loga í beinni. Leikararnir Jói
(Jóhannes Haukur Jóhannesson) og
Gói (Guðjón Davíð Karlsson) setjast
í sætin ásamt söngkonunni Jóhönnu
Guðrúnu í lauflétt og skemmtilegt
spjall. Tónlistaratriði kvöldsins verða
einstaklega glæsileg. Paparnir mæta
á svæðið eftir langt hlé og taka lagið
auk þess sem Magni Ásgeirsson ætlar
að flytja Queen-lag
ásamt hljómsveit
og 50 manna kór
Fjölbrautaskóla
Suðurlands. Næsta
föstudag verða svo
rifjuð upp eftirminnilegustu atriði
þáttarins frá því í
vetur.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.38 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Tónleikur

15.03 Útvarpssagan: Sögur úr Síðunni
15.30 Stofukonsert
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Fimm fjórðu
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.10 Flakk
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma
22.19 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.07 Næturtónar

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

HVAÐ VAR ÉG AÐ SPÁ?
„Yfirleitt gildir það með
landsbyggðina miðað við
höfuðborgarsvæðið, að
það er miklu
meira samband á milli
fólksins og
hljómsveitanna en í bænum.“
Magnús Kjartansson í Helgarpóstinum
27. apríl 1979.
„Það er alltaf gaman að spila fyrir þakkláta hlustendur, hvar sem er. En umhverfið hefur breyst það mikið á síðustu árum
að hljómlistarmenn eru í miklu minna
mæli farnir að fara um landið sitt. Maður
saknar þess nú og hver veit nema maður
taki á sig rögg og geri eitthvað í málinu,“
segir Magnús nú.
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LÁRÉTT
2. þó, 6. tveir eins, 8. skip, 9. ískur,
11. ekki heldur, 12. kær, 14. frumefni,
16. í röð, 17. kk nafn, 18. heyskaparamboð, 20. tveir eins, 21. þráður.
LÓÐRÉTT
1. tamning, 3. frá, 4. orðstír, 5. bjálki,
7. tré, 10. fjallaskarð, 13. nudda, 15.
titra, 16. taumur, 19. frú.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. samt, 6. gg, 8. far, 9. urg,
11. né, 12. náinn, 14. flúor, 16. tu, 17.
ari, 18. orf, 20. ðð, 21. garn.
LÓÐRÉTT: 1. ögun, 3. af, 4. mannorð,
5. tré, 7. gráfura, 10. gil, 13. núa, 15.
riða, 16. tog, 19. fr.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1. Helgi Hrafn Jónsson.
2. Georg Lárusson.
3. Peter Løvenkrands.

6. mars 2009 FÖSTUDAGUR

Fimm hundruð í prufu fyrir Grease
„Já, þetta er nú svona með því
meira sem ég hef séð í þessu,“
segir Bjarni Haukur, leikhússtjóri
Loftkastalans.
Fimm hundruð manns hafa
skráð sig í áheyrnarprufur fyrir
sumarsýninguna Grease en þær
fara fram nú í upphafi næstu
viku. Stefnt er að því að frumsýna söngleikinn 11. júní. Leikstjóri er Selma Björnsdóttir en
tónlistarstjóri Þorvaldur Bjarni
og munu þau sitja úti í sal þegar
fimm hundruð manns, leikarar,
söngvarar og dansarar, sýna hvað í
þeim býr. Sá háttur var hafður á að
þeir sem vilja taka þátt sendu upplýsingar um sig til Bjarna Hauks
í Loftkastalann og skráðu sig til
þátttöku. Og mörg kunnugleg nöfn

að sögn Bjarna sem þó vill ekki að
svo stöddu máli upplýsa frekar þar
um. „Prufurnar eru á mánudag og
þriðjudag og eftir það fara málin
að skýrast. Mér þykir alveg furðulegt að húsin, sem styrkt eru
af ríki og bæ, eru ekki með
meira af prufum. Þetta
ætti að vera miklu oftar.
Hér eru svo margir sem
hafa verið að læra söng
og dans en allar dyr eru
lokaðar. Og engin leið
fyrir fólk að sýna hvað
í því býr. Fullt af hæfileikafólki hér í öllum
hornum. Sprettur fram
og maður veit ekki hvaðan. Hver ert þú?“ spyr
Bjarni Haukur.
- jbg

SELMA BJÖRNSDÓTTIR Áheyrnarprufur eru hennar ær og kýr.
Hún stendur í ströngu við að
vinsa úr í Idolinu og nú ætla
fimm hundruð manns á hennar
fund til að sýna hvað í þeim býr.

BJARNI HAUKUR

Furðar sig á því að
atvinnuleikhúsin skuli
ekki bjóða oftar upp
á áheyrnarprufur því
hér er hæfileikafólk
í hverju horni sem
aldrei fær að sýna
hvað í því býr.

ELVA RÓSA SKÚLADÓTTIR: EKKI LEIÐINLEGT AÐ KLÆÐA PRINSESSU

Mary prinsessa velur íslenskt
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„Þetta eru auðvitað góð meðmæli.
Það er alls ekki leiðinlegt að fá að
klæða prinsessu,“ segir Elva Rósa
Skúladóttir, yfirhönnuður hjá
Cintamani-fatamerkinu. Danska
krónprinsessan Mary Donaldson
klæddist Cintamani-útivistarfatnaði í konunglegu skíðaferðalagi í svissnesku Ölpunum fyrir
skemmstu. Dönsku blöðin Billed
Bladet og Se & Hør birta myndir frá ferðalaginu í nýjustu tölublöðum sínum. Búast má við því
að klæðnaður krónprinsessunnar veki eftirtekt og auki hróður
íslenska fyrirtækisins. „Hún er
mikið „fashion-icon“ þarna úti og
það er mikið pælt í fötunum sem
hún klæðist,“ segir Elva Rósa.
Aðspurð segir hún að fatnaður frá
Cintamani sé seldur bæði í Danmörku og Noregi. Þá hafi fatnaðurinn líka selst í Bandaríkjunum
og Kanada og í gegnum netið.
Elva Rósa segir að Cintamani sé með umboðsmann í
Danmörku sem hafi komið
þessu í kring. Hann kom
sér í samband við stílista
konungsfjölskyldunnar sem
fengu sýnishorn af Cintamani-fatnaðinum. Mary
valdi sér svo fötin sjálf eftir
sýnishornunum. Á myndunum
sést að hún klæðist útivistarbuxum, útivistarjakka og peysu frá
Cintamani.
Mary Donaldson ólst upp í
Ástralíu og starfaði í auglýsingageiranum áður en hún
kynntist Friðriki, krónprinsi
Dana. Þau gengu í hjónaband
árið 2004. Mary og Friðrik
eiga tvö börn, Kristján og Ísabellu. Samband þeirra hefur
jafnan verið mikið undir smásjá
danskra fjölmiðla og nýtur Mary
mikilla vinsælda meðal almennings. Hún er í raun vinsælasta
manneskjan í konungsfjölskyldunni samkvæmt könnun sem gerð
var í fyrra. Þá var hún jafnframt
valin Kona ársins af tímaritinu Alt
for damerne.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Fáfnismenn standa nú í ströngu
varðandi félagsheimili sem
fyrirhugað var að yrði opnað um
helgina einhvers staðar í Hafnarfirði. Fáfnismenn segjast hafa
tilskilin leyfi en Lúðvík Geirsson
bæjarstjóri og bæjaryfirvöld vilja
ekki kannast við það og segja
þetta iðnaðarhúsnæði en ekki
klúbbhús. Meðan standa fjölmargir
ráðvilltir með boðskort í opnunina
í höndum. Ekki kemur á óvart að
bæjaryfirvöld í Hafnarfirði geri hvað
þau geti til að flæma vélhjólaklúbbinn úr bænum því einhvern tíma
tóku þau sig til og ályktuðu
um að súlustaðir væru
bannaðir í bæjarfélaginu
– án þess að vitað væri
til þess að einhverjir hefðu sýnt því
áhuga að reka
slíkan stað í
Hafnarfirði.
Rífandi ánægja er meðal Hrefnu
Haraldsdóttur og kvennanna
í Listahátíð með viðbrögð við
einsöngstónleikum
sópransöngkonunnar
Deborah Voigt, en
forsala miða hófst á
miðvikudag. Tónleikarnir verða haldnir í
Háskólabíói 31. maí
Og miðarnir bókstaflega rokseljast á
söngkonuna.

PRINSESSA Í
CINTAMANI
Mary Donaldson klæddist
íslenskum útivistarfatnaði frá
Cintamani í skíðaferð í svissnesku
Ölpunum. Friðrik, krónprins Dana,
og börn þeirra, Ísabella og Kristján,
eiga hins vegar eftir að dressa sig upp.
Dönsku blöðin Se & Hør og Billed Bladet fjölluðu ítarlega um skíðaferðina.
Elva Rósa Skúladóttir, yfirhönnuður
hjá Cintamani, er ánægð með nýjasta
viðskiptavin sinn.

Ný auglýsing Símans með Hilmi
Snæ Guðnasyni í aðalhlutverki
hefur verið keyrð stíft á sjónvarpsstöðvunum í vikunni. Í auglýsingunni sést hópur fréttamanna, sem
margir eru fyrrum fréttamenn,
sækja stíft að kynningarfulltrúanum
Hilmi. Þarna eru í aðalhlutverki
fólk eins og Karl Garðarsson og
Ólöf Rún Skúladóttir en þeim var
í fyrstu ætlað minna hlutverk. Í
það minnsta heyrast þær
sögur að mikið hafi
verið gengið á eftir
Ólafi Sigurðssyni,
fyrrum fréttamanni á
Sjónvarpinu, en hann
hafi gefið verkefnið frá sér. - jbg, hdm

Búinn að eyða miskabótunum

SUSHI
daga
Ferskt sushi alla föstu

STÓR HUMAR
.

Fiskikóngurinn er...

Fiskverslun sem gaman er að koma í :)

„Ég er alsæll með lífið. Nú fer ég á einhverja rónabúllu niðrí bæ og býð á línuna,“ segir Ásgeir Þór
Davíðsson betur þekktur sem Geiri á Goldfinger.
Geiri vann í gær meiðyrðamál í Hæstarétti á
hendur Vikunni vegna greinar sem birtist í ágúst
árið 2007 um súlustaði og að vændi væri stundað
þar. Einkum var nafn Geira nefnt í tengslum við
það og þótti Geira það ómaklegt og ásakanirnar úr
lausu lofti gripnar. Málinu tapaði Geiri í undirrétti
en vann í gær. Ritstjórinn Guðrún Elín Arnardóttir
var sýknuð en blaðamaðurinn Björk Eiðsdóttir var
dæmd til að greiða Geira miskabætur upp á hálfa
milljón og málskostnað sem nemur 400 þúsundum.
Lögmaður Geira er Vilhjálmur H. Vilhjálmsson og
er þetta enn eitt málið á hendur Birtingi, útgáfufélagi Vikunnar, sem hann vinnur.
„Ég er löngu búinn að eyða þessum peningum,“
segir Geiri spurður hvað hann ætli að gera við peningana. Hann bendir á að þetta mál hafi kostað
sig miklu meira en sem nemur þessum níu hundruð þúsundum. „Það er ekki hægt að leyfa óheiðarlegum blaðamönnum á borð við þennan, sem eru
stétt sinni til skammar, að komast upp með dylgjur
og óþverrahátt. Mest kemur mér á óvart að Vikan,
þetta kvenna-dægurmálablað hafi þarna umturnast

GEIRI Á GOLDFINGER Var kátur í gær en þá vann hann í

Hæstarétti meiðyrðamál á hendur Vikunni - mál sem hann
tapaði í undirrétti.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

í eitthvert sorptímarit,“ segir Geiri og var með það
rokinn, harla kátur, niður í bæ að finna einhverja til
að halda uppá sigurinn með.
- jbg

Nýkomin sending
af leðursófasettum og leðurstólum

25%
25%

25%

25%

25% afsláttur af öllum vörum!
Opið virka daga 10-18, laugardaga 11-16.

Tæki færi
í mars

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

BAKÞANKAR
Bergsteins
Sigurðssonar

Ég veit af hverju
krókódíllinn í
púltinu grætur

Þ

að stirndi af þeim Þresti Leó
Gunnarssyni og Birni Thors í
hlutverkum bræðranna Coleman
og Valene, í Vestrinu eina sem sýnt
var í Borgarleikhúsinu fyrr í vetur.
Bræðurnir búa í krummaskuði
á Írlandi og lifa fyrir það eitt að
gera hvor öðrum lífið leitt. Sóknarpresturinn hefur hins vegar einsett sér að sýna þeim villur síns
vegar, en þegar örvæntingin ber
sálusorgarann ofurliði styttir hann
sér aldur með þeim skilaboðum að
eina leiðin til að forða sálu hans úr
víti sé sú að bræðurnir fyrirgefi
hvor öðrum hið liðna.

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

ÞETTA er mergjuð sena sem
sýnir glögglega hvernig mannskepnan getur hagnýtt sínar göfugustu kenndir í gagnstæðum tilgangi og þegar verst lætur gert
úr þeim djöfulleg verkfæri. Og
mér var hugsað til þessa leikrits
á þriðjudaginn þegar hópur þingmanna breytti ræðupúlti Alþingis í skriftastól og baðst fyrirgefningar á hinu og þessu í aðdraganda
bankahrunsins. Ásta Möller reið á
vaðið með því að biðjast afsökunar á því að hafa með andvaraleysi
sínu brugðist sem kjörinn fulltrúi.
Sama dag opnaði hún kosningaskrifstofu. Þetta er ein óskammfeilnasta afsökunarbeiðni sem sett
hefur verið fram lengi.
SKRÍPALEIKURINN

sem fór
fram á ræðustólnum í kjölfarið
var sama marki brenndur; bænir
um fyrirgefningu voru notaðar
í pólitískum tilgangi og áttu lítið
skylt við iðrun. Það eru fimm
mánuðir frá því fjármálakreppan reið yfir af fullum krafti. Það
eru tveir mánuðir í kosningar.
Hvor tímapunkturinn ætli hafi
ráðið meiru um syndajátningarnar á þriðjudag? Ég hallast að þeim
síðarnefnda. Rannsóknir sýna að
kosningar hafa örvandi áhrif á
tárakirtla krókódíla.
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COLEMAN og Valene ákveða að
láta á reyna og byrja að játa fyrir
hvor öðrum það sem þeir hafa gert
á hlut hvor annars og biðjast afsökunar. Til að byrja með snúast játningarnar aðallega um bernskubrek
en smám saman verða þær sífellt
svæsnari. Áður en langt um líður
eru bræðurnir farnir að reyna að
slá hver öðrum við í játningum
á misyndisverkum – allt í nafni
fyrirgefningarinnar, sem gerir að
verkum að þeir verða ávallt að fallast á afsökunarbeiðnina þótt þeim
sé það þvert um geð. Þannig snýst
jafnvel fyrirgefningin upp í enn
einn pyntingaleikinn hjá Coleman
og Valene.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Bæklingur fylgir með
inni í blaðinu í dag

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja
Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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GÓÐAN DAG!
Í dag er föstudagurinn 6. mars,
65. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

8.17
8.05

Hádegi

Sólarlag

13.39
13.24

19.02
18.44

Heimild: Almanak Háskólans
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