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„Botnsdalur er minn uppáhalds-staður á Íslandi, næst á eftir Ölstof-unni. Það helgast sennilega af því að þangað kom ég þrisvar sinnum í leit að fossinum Glym án þess að sú leit bæri árangur,“ segir Skúli Hakim Mechiat, lögfræðinemi við Háskólann í Reykjavík.Skúli segir fyrstu atrennuna í leitinni að Glym hafa átt sér stað þegar hann og nokkrir vinir voru á leið á Vestfirði og datt í hug að 
bregða út af sporinu til að sjá hæsta foss landsins. „Þar hittum við mann sem var kunnugur svæðinu og tjáði okkur að Glymur væri í um tveggja tíma fjarlægð. Sá benti okkur jafn-framt á leyndan stað í tífj l

eftir því. Þetta var mjög árla morg-uns og enginn annar á ferli, sem hægt var að spyrja til vegar. Eftir þriggja klukkustunda ráf um svæð-ið ákvað ég að þetta væri orðið gott og sneri til baka,“ segir Skúli.Hann gengst fúslega við því að vera þrjóskupúki og segir fátt taka eins á taugarnar og að takast ekki ætlunarverk sitt. „Það var því létt-ir þegar Snorri vinur minn tilkynnti mér að hann þekkti svæðið eins og handarbakið á sér, enda hefði hann eytt löngum stundum þar sem strákur. Því var hann dreginn með í þriðju atrennuna,“ segir SkúliÞekki i

umst ekki lengra. Þar sem gáfna-far okkar er að mörgu leyti svipað ákváðum við að klifra upp klettana, en við höfðum séð leið upp við eina skriðuna. Það var mikil þolraun og þegar upp var komið var vindur úr köppunum. Eftir að hafa legið í grasinu nokkra stund var ákveðið að halda heim á leið.“Það var svo í fjórðu tilraun að leitin bar árangur, en þá var vinur-inn Snorri enn með í för. „Við feng-um leiðbeiningar um hvernig ætti að finna fossinn en gátum náttúrlega ekki farið f

Fann Glym í fjórðu tilraun
Það tók lögfræðinemann Skúla Hakim Mechiat lengri tíma að finna hæsta foss landsins en hann óraði 

fyrir, enda ævintýramaður sem lætur illa að fara eftir leiðbeiningum að eigin sögn. Það tókst þó að lokum.

HJÓNANÁMSKEIÐIN  á vegum Hafnarfjarðarkirkju hafa notið mik-
illa vinsælda. Ákveðið hefur verið að bjóða upp á auka hjónanámskeið 

vegna mikillar aðsóknar. Allar nánari upplýsingar um námskeiðin má fá 

á www.hafnarfjardarkirkja.is

„Mér var einu sinni sagt að til að þekkja París þyrfti maður að hafa villst í París,“ segir Skúli.  
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁNM eirapró f
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SKÚLI HAKIM MECHIAT

Leitaði oft og lengi 
að hæsta fossi Íslands
• á ferðinni • dekur

            Í MIÐJU BLAÐSINS

veljum íslensktMIÐVIKUDAGUR 10. FEBRÚAR 2010

Félag leikskóla-
kennara 60 ára
Aðeins 35% starfs-
manna í leikskólum 
eru leikskólakennarar 

og því þörf á að 
fjölga þeim.
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...er að eiga

alltaf lýsi
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 FACEBOOK

Ísland í 
aðalhlutverki
Filmus kom að 
heimildarmyndaþátta-
röð BBC.
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SMÁRI ÓLAFSSON

Slær í gegn sem 
feitur Tékki
Er sölumaður hjá Ísrós

FÓLK 34

Íslensk þjóðlagahátíð í 
mars
Fjórtán hljómsveitir spila á Café 
Rosenberg á fjórum kvöldum.
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ÚTFÖR Steingrímur Hermannsson, 
fyrrverandi forsætisráðherra, 
var jarðsunginn frá Dómkirkj-
unni í gær. 

Steingrímur lést 1. febrúar. 
Hann var á 82. aldursári. 

Hjálmar Jónsson, prestur í 
Dómkirkjunni, jarðsöng. Útförin 
fór fram á vegum ríkisins og var 
henni útvarpað í Ríkisútvarpinu.

Líkmenn voru Dagur B. Egg-
ertsson, Runólfur Þórðarson, 
Guðni Ágústsson, Egill Heiðar 
Gíslason, Hermann Sveinbjörns-
son, Jón Sveinsson, Helgi Ágústs-
son og Bjarni Guðnason. 

Steingrímur var verkfræðing-
ur að mennt. Hann sat á Alþingi  
í 23 ár, frá 1971 til 1994, og var 
ráðherra í tólf ár. Þar af var hann 

forsætisráðherra í sjö ár. Stein-
grímur var formaður Framsókn-
arflokksins á árunum 1979 til 
1994. Hann var bankastjóri við 
Seðlabankann 1994-1998.

Steingrímur var kvæntur Eddu 
Guðmundsdóttur og áttu þau þrjú 
börn. Hann var áður kvæntur 
Söru Jane Donovan og átti með 
henni þrjú börn. 

Fyrrverandi forsætisráðherra Íslands jarðsunginn frá Dómkirkjunni í gær: 

Steingrímur borinn til grafar 

VELJUM ÍSLENSKT

Tíska, tölvuleikir og 
iðnaðarmaður ársins
Sérblaðið Veljum íslenskt

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

VIÐSKIPTI Fjórar lögfræðiskrifstofur, auk 
endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtækj-
anna Capacent, PriceWaterhouseCoopers og 
Deloitte á Íslandi, fengu greiddar 894 millj-
ónir króna fyrir störf sín fyrir skilanefnd 
Kaupþings í fyrra. Á þriðja tug erlendra fyr-
irtækja sem veittu bankanum ráðgjöf skiptu 
hins vegar á milli sín rúmum 2,3 milljörðum 
króna.

Þetta má lesa út úr svari skilanefndar 
Kaupþings við fyrirspurn Fréttablaðsins 
og úr nýjustu skýrslu skilanefndarinnar til 
kröfuhafa bankans.

Hjá skilanefnd Glitnis er unnið að því að 
taka saman sambærilegar tölur. Skilanefnd 

Landsbankans segist hins vegar engar upplýs-
ingar veita fyrr en eftir kröfuhafafund sem 
haldinn verður 24. þessa mánaðar. Þar verði 
kröfuhöfum meðal annars gefnar upplýsingar 
sem varði kostnað. „Hluti af þeim upplýsing-
um verður tiltækur blaðamönnum. Þar til þá 
hefur bankinn ekkert um þetta mál að segja,“ 
segir í svari Landsbankans.

Í svari skilanefndar Kaupþings við fyrir-
spurn blaðsins kemur fram að þegar skila-
nefndin hafi tekið við Kaupþingi haustið 2008 
hafi eignir bankans verið í misjöfnu ásigkomu-
lagi í ljósi aðstæðna. „Á árinu 2009 var stór 
hluti lánasafnsins endurskipulagður að fullu. 
Við slíka endurskipulagningu koma upp flók-

in úrlausnaratriði og hefur bankinn  leitað 
til utanaðkomandi ráðgjafa í ýmis verkefni,“ 
segir þar og eru nefndar til sögunnar áreið-
anleikakannanir, skattaáætlanir og verðmat 
eigna. Kröfuhafar hafi hins vegar lagt á það 
áherslu að skilanefndin og starfsfólk hennar 
kappkosti að tryggja hámarksvirði eigna 
bankans og leiti utanaðkomandi sérfræðiráð-
gjafar þegar við eigi. Kostnaður við þá ráð-
gjöf falli á kröfuhafana, en ekki á skattgreið-
endur. 

Kaupþing var með starfsemi í fimmtán 
löndum og verðmæti eigna miðað við efna-
hagsreikning í júní í fyrra nam þá um 1.700 
milljörðum króna. - óká / sjá síðu 6

Ráðgjöf kostaði 3,2 milljarða 
Kröfuhafar Kaupþings hafa lagt áherslu á að skilanefnd bankans leiti utanaðkomandi ráðgjafar til að 
tryggja hámarksvirði eigna bankans. Kostnaður vegna þessa hleypur á milljörðum og fellur á kröfuhafana.

BJART EYSTRA   Í dag verður hæg 
suðlæg eða breytileg átt. Bjart 
austan til en skýjað og dálítil væta 
sunnan- og suðvestanlands. Vægt 
frost norðaustan til en hiti annars 
0-7 stig.
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Ég er vondur 
áhorfandi

Guðjón Valur 
Sigurðsson fór í 
hnéaðgerð í gær 
og verður frá 
næstu mánuði.

ÍÞRÓTTIR 30

ICESAVE Indriði H. Þorláksson, 
formaður íslensku samninga-
nefndarinnar í Icesave-málinu, 
segir rangt hjá Kristrúnu Heim-
isdóttur að Brussel-viðmiðin 
hafi ógilt fyrri yfirlýsingar um 
Icesave og sett málið í marghliða 
samningaferli, sem hann hafi 
síðan umbreytt í tvíhliða samn-
inga. 

Indriði ritar grein í blaðið í 
dag þar sem hann svarar grein 
Kristrúnar frá því á laugardag. 
Indriði segir Kristrúnu fara með 
rangt mál í nokkrum veigamikl-
um atriðum, meðal annars um 
að Brussel-viðmiðin „feli í sér 
véfrétt um aflausn á IceSave 
syndum í faðmi ESB“. 

„Með Brusselyfirlýsingunni,“ 
skrifar Indriði, „staðfesti Ísland 
fyrri yfirlýsingar íslenskra 
stjórnvalda með formlegri hætti 
en áður þess efnis að Ísland 
myndi ábyrgjast greiðslu lág-
marksinnstæðna og muni semja 
um greiðslu þeirra hið skjótasta.“ 

Indriði segir ýmislegt renna 
stoðum undir þetta. Til dæmis 
hafi Hollendingar talið í desem-
ber 2008 að yfirlýsingar frá 11. 
október sama ár væru í fullu 
gildi.  - bs / sjá síðu 18

Indriði H. Þorláksson:  

Lánið var tekið 
haustið 2008 

 VIÐ DÓMKIRKJUNA Útför Steingríms Hermannssonar, fyrrverandi forsætisráðherra, var gerð frá Dómkirkjunni í Reykjavík í 
gær. Eins og jafnan þegar fyrrverandi æðstu menn þjóðarinnar falla frá var útförin gerð á vegum ríkisins. Útvarpað var frá 
athöfninni í Ríkisútvarpinu. Forseti Íslands og ríkisstjórnin voru meðal þeirra sem fylgdu Steingrími til grafar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Anna, geturðu núna stokkið 
upp á nef þér?

„Já, og mér stekkur oftar bros. Ég er 
fjölhæf kona.“

Anna Helgadóttir, vefstjóri hjá Marel, 
hoppaði 5.050 froskahopp á hundrað 
dögum.

STJÓRNSÝSLA „Þetta staðfestir að 
ríkisstjórninni er óheimilt að fjár-
magna eigin áróður úr vasa skatt-
greiðenda,“ segir Ólafur Nielsen, 
formaður Sambands ungra sjálf-
stæðismanna, um svar umboðs-
manns Alþingis við erindi sam-
bandsins.

SUS sendi umboðsmanni bréf 
í janúar til að vekja athygli á 
orðum Steingríms J. Sigfússon-
ar fjármálaráðherra í samtali við 
fréttastofu Stöðvar 2 og Bylgjunn-
ar. „Steingrímur sagði að ríkið 
myndi fjármagna kynningarefni 
vegna þjóðaratkvæðagreiðslu um 
Icesave-samningana fyrir bæði 
sjónarmið í málinu. Umfram það 
myndi ríkissjóður fjármagna skoð-
un ríkisstjórnarinnar,“ útskýrir 
Ólafur.

„Þeir geta sofið alveg rólegir, 
blessaðir ungu sjálfstæðismenn-
irnir. Það stendur ekki til að fara 
að misfara með opinbert fé í þess-
ari viðkvæmu stöðu og það hefur 
aldrei staðið til,“ svarar Steingrím-
ur.

Umboðsmaður segir stjórnvöld 
verða, við gerð slíks kynningar-
efnis, að gæta þess að framsetn-
ingin sé eins hlutlæg og kostur 
er. Gætt sé að því að setja fram 
þau andstæðu sjónarmið sem hafi 
komið fram á Alþingi um þessi til-
teknu lög.

„Stjórnvöldum er því óheimilt 
við slíkar aðstæður, í ljósi rétt-
mætisreglunnar, að fjármagna úr 
sjóðum hins opinbera, til dæmis 
með ráðstöfunarfé ráðherra, gerð 
kynningarefnis sem varpar að efni 
til einungis eða aðallega ljósi á þau 
sjónarmið sem lágu að baki sam-
þykkt meirihluta Alþingis án þess 

að samhliða sé 
gætt að því í 
sambærilegum 
mæli að lýsa 
þeim andstæðu 
sjónarmiðum 
sem fram komu 
við meðferð 
þess frumvarps 
sem varð að 
lögunum,“ segir 
umboðsmaður 

sem bætir því við þar sem engar 
upplýsingar liggi fyrir um kynn-
ingarefnið og fjármögnun þess 
sjái hann ekki ástæðu til að hefja 
athugun á málinu. Hann muni þó 
„fylgjast með því á næstu dögum 
og vikum hvort og þá hvernig 
háttað verði kynningarstarfsemi 

stjórnvalda í aðdraganda þjóðar-
atkvæðagreiðslunnar“.

Ólafur segir niðurstöður umboðs-
manns vera að skattgreiðendur 
borgi ekki fyrir áróður ríkisstjórn-
arinnar. „Ef ríkisstjórnin ætlar að 
fjármagna einhvern áróður í því 
skyni að halda sjálfri sér á lífi á hún 
að gera það úr sjóðum sinna flokka: 
Samfylkingar og Vinstri grænna,“ 
segir hann.

Steingrímur segir að önnur dæmi 
ættu að standa ungum sjálfstæðis-
mönnum nær. „Þeir gætu gluggað 
í það hvernig póltík og fjármagn 
hafa blandast saman á undanförn-
um árum. Sagan sýnir að þeir þurfa 
ekki að hafa áhyggjur af Vinstri 
grænum í þeim efnum,“ segir fjár-
málaráðherra.    gar@frettabladid.is

Ríkið gæti hlutlægni 
í Icesave-kynningum
Ungir sjálfstæðismenn báðu umboðsmann Alþingis að skoða hvort fjármála-
ráðherra megi efna til útgjalda úr ríkissjóði vegna kynningar fyrir þjóðarat-
kvæðagreiðslu um Icesave. Geta sofið alveg rólegir fullyrðir fjármálaráðherra.

ÓLAFUR NIELSEN Formaður Sambands ungra sjálfstæðismanna túlkar svar umboðs-
manns Alþingis þannig að ríkisstjórnin geti ekki látið skattgreiðendur borga áróður í 
aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu um Icesave-samningana. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

SJÁVARÚTVEGUR Loðnugangan er 
komin vestur undir Þorlákshöfn 
eins og kemur fram á bátabloggi 
skipverja á Guðmundi VE sem eru 
nýkomnir á miðin. Þar segir að 
loðnan sé stór og góð og henti vel 
til frystingar. Hrognainnihaldið 
er komið í tuttugu prósent en þarf 
að aukast um nokkur prósent áður 
en veiðar til hrognakreistingar 
hefjast. 

Síðustu norsku skipin hafa 
landað og eru á heimleið. Alls 
stundaði 31 skip veiðarnar og 
var heildarafli þeirra 27.745 
tonn. Aflamarkið sem kom í hlut 
norskra skipa var hins vegar 
28.431 tonn. 

Loðnan stór og góð:

Gangan komin 
að Þorlákshöfn

FÉLAGSMÁL Sjö konur og átta karl-
ar verða í fimmtán manna stjórn 
VR eftir kosningu trúnaðarráðs og 
trúnaðarmanna, 
sem lauk í gær.

„Mér finnst 
þetta til marks 
um að menn vilji 
leiðrétta kynja-
hlutfallið,“ segir 
Kristinn Örn 
Jóhannesson, 
formaður VR, 
og lýsti ánægju 
sinni með 
umskiptin, því fyrir voru í stjórn-
inni fimm konur og tíu karlar.

Þrjár nýjar konur setjast sem 
sagt í stjórnina, þær Ingibjörg Ósk 
Birgisdóttir frá Verkfræðingafé-
lagi Íslands, Guðrún Helga Tómas-
dóttir frá Icelandair og Hildur 
Mósesdóttir frá Iceland Express, 
en varamenn verða Hólmfríður 
Björg Petersen frá KFUM&K, 
Birgir Már Guðmundsson frá 
Sorpu og Benedikt Vilhjálmsson 
frá Fálkanum.

Þrjár konur í stjórn VR:

Hafa leiðrétt 
kynjahlutfallið

KRISTINN ÖRN 
JÓHANNESSON

LÖGREGLUMÁL Lögreglan handtók 
í gærmorgun átján ára karlmann 
fyrir rán í versluninni Sunnubúð 
við Lönguhlíð á sunnudagskvöld. 
Maðurinn var yfirheyrður í gær 
og gekkst þar við því að hafa 
rænt verslunina.

Maðurinn réðst inn í búðina 
vopnaður stórum hníf og ógn-
aði afgreiðslumanninum. Hann 
krafðist peninga úr kassan-
um og komst undan með smá-
ræði. Engan sakaði í ráninu, en 
afgreiðslumanninum, sem var 
einn á staðnum, var brugðið.

Maðurinn hefur ekki komið við 
sögu lögreglu áður, að því er segir 
í tilkynningu frá lögreglu.  - sh

Ungur maður játar rán:

Gripinn eftir 
rán í Sunnubúð

DÓMSMÁL Tæplega þrítugur karl-
maður hefur verið dæmdur í 
sextíu þúsund króna sekt fyrir 
að sýna ekki næga tillitssemi og 
varúð við akstur sjúkrabifreiðar í 
neyðarakstri í júlí á síðasta ári.

Maðurinn ók sjúkrabílnum með 
hljóð- og ljósmerkjum á rauðu 
ljósi yfir gatnamót við Njarðar-
götu  og lenti í árekstri. Sjúkra-
bíllinn, sem valt tæpa 30 metra 
áður en hann stöðvaðist, hafði 
verið á leið í útkall vegna manns 
með hjartsláttartruflanir.  - jss 

Sekt vegna tillitsleysis:

Sjúkrabíllinn 
valt 30 metra

STJÓRNMÁL „Ég tel við séum í aðal-
atriðum búin að ná utan um þetta 
af okkar hálfu,“ segir Steingrím-
ur J. Sigfússon fjármálaráðherra 
um fund forsvarsmanna stjórnar 
og stjórnarandstöðu um Icesave-
málið.

Í framhaldi af fundinum kveðst 
Steingrímur hafa átt símtöl við bæði 
Wouter Bos, fjármálaráðherra Hol-
lands, og Lord Paul Myners, banka-
málaráðherra Bretlands. „Ég upp-
lýsti þá um stöðuna og við ræddum 
um framhaldið,“ segir Steingrímur 
sem ekki vill upplýsa hvað erlendu 
ráðherrarnir sögðu. „Við skulum 
vona að það geti orðið framhald á 
en það kemur í ljós á næstu dögum. 

Eins og ég segi þá áttum við ráð-
herrarnir símtöl í dag og það er 
væntanlega til marks um að það er 
hreyfing á málunum.“

Steingrímur vill ekki upplýsa 
útgangspunkt Íslendinga í vænt-
anlegum viðræðum við Breta og 
Hollendinga. „Markmiðið er að ná 
árangri og velja sér þær aðferð-
ir sem eru líklegastar til að duga í 
þeim efnum,“ segir hann.

Don Johnston, fyrrverandi ráð-
herra í Kanada og fyrrverandi 
framkvæmdastjóri hjá OECD, og 
bandaríski lögfræðingurinn Lee 
Bucheit hafa verið íslenskum stjórn-
völdum til ráðgjafar að undanförnu. 
„Ég geri ráð fyrir því að við munum 
njóta þeirra krafta,“ svarar fjár-
málaráðherra um hlutverk þessara 
tveggja manna í komandi viðræðum 
við Breta og Hollendinga.  - gar

Fjármálaráðherra segir nú samstöðu hér heima um markmið í Icesave-málinu:

Ræddi við erlendu ráðherrana í gær

FUNDAÐ UM ICESAVE Bandaríski 
lögfræðingurinn Lee Bucheit mætti á 
fund með forsvarsmönnum stjórnar og 
stjórnarandstöðu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

EINKAVÆÐING Sólon Sigurðsson, 
fyrrverandi bankastjóri Búnaðar-
bankans, segist hafa neitað að 
lána Björgólfsfeðgum fyrir kaup-
um í Landsbankanum þegar fyrst 
var eftir því leitað árið 2003. 

„Ég sagði að þetta kæmi mér 
nú svolítið undarlega fyrir sjónir 
því að ég hefði haldið að þeir 
hefðu fengið að kaupa Lands-
bankann á grundvelli þess að þeir 
væru að koma með svo mikið af 
dollurum til landsins að það hálfa 
væri nóg,“  sagði Sólon í viðtali 
við Ríkisútvarpið í gærkvöldi. 

Hann hafi síðan látið undan 
þrýstingi frá Halldóri J. Kristj-
ánssyni, bankastjóra Landsbank-
ans, og lánað 3,4 milljarða.  - pg

Sólon Sigurðsson:

Lánaði fyrir 
Landsbanka 
vegna þrýstings

SÓLON SIGURÐSSON Fyrrverandi banka-
stjóri segist hafa látið undan þrýstingi 
frá Halldóri J. Kristjánssyni. 

LÖGREGLUMÁL „Þetta er bara eitt stykki viðbjóður,“ 
segir Kristinn Kristmundsson, líkkistusmiður og 
eigandi Vídeóflugunnar á Egilsstöðum, sem nú 
hefur misst þriðja köttinn á voveiflegan hátt.

Á fimmtudagsmorguninn fyrir tæpum tveimur 
vikum segir Kristinn að læða sem hann átti hafi 
fundist dauð nokkur hundruð metrum frá líkkistu-
verkstæði hans. Krufning hafi leitt í ljós að köttur-
inn hafi verið stunginn með eggvopni í höfuðið.

Að sögn Kristins drapst annar köttur sem hann 
átti á árinu 2007 eftir að hafa innbyrt rottueitur. Á 
árinu 2004 hafi síamslæðan Didda verið skotin á 
færi.

„Dýralæknirinn segir að það sé raðmorðingi hér í 
bænum og ég er alveg búinn að fá nóg af þessu. For-
eldrar mínir eru báðir dánir og það endar með því 
að ég fæ miðil til að hafa samband við hana móður 
mína. Ég veit að hún getur svarað mér. Þetta er 
maður sem er alvarlega veikur og hann verður að 
finna. Það eru allir orðnir uggandi með dýrin sín og 
þora ekki að láta þau út,“ segir Kristinn.

Litla læðan, sem hann tók við fyrir um ári þar 
sem eigandinn gat ekki haft hana vegna ofnæmis, 
hafði ekki fengið neitt nafn. Hún eignaðist hins 

vegar lítinn kettling sem fór út með móður sinni 
fimmtudagsmorguninn örlagaríka. „Það hefur ekk-
ert spurst til hans síðan. Þannig að nú er búið að 
drepa fyrir mér þrjá ketti og sá fjórði er horfinn,“ 
segir Kristinn Kristmundsson. - gar

Kristinn Krismundsson í Vídeóflugunni langþreyttur á kattadrápi á Egilsstöðum:

Fæ miðil til að tala við móður mína

KIDDI OG DIDDA Kristinn Kristmundsson í Vídeóflugunni með 
síamslæðunni sem skotin var á færi árið 2004. MYND/KK

SPURNING DAGSINS
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...eru betri en aðrar

5 STJÖRNU LÚXUS DVÖL - ALLT INNIFALIÐ!

Skoðaðu fleiri spennandi gistimöguleika á 
www.sumarferdir.is - ódýrustu sætin bókast fyrst!

* Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Verð miðast við að bókað sé á netinu. Ef bókað er á 
skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 3.900 kr. fyrir hvern farþega. Birt með fyrirvara um prentvillur.

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn 
í tvíbýli og allt innifalið í 11 nætur (8.-19. 
júní). 

189.786kr.*frá

Aegean Dream Resort Hotel LÚXUS

Glæsilegt hótel staðsett alveg við ströndina.  
Frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna. 
Allt innifalið, drykkir og matur ásamt 
vatnaíþróttum á ströndinni. Frábær aðstaða 
við sundlaugina og á ströndinni.

TYRKLAND - BODRUM
SUMAR 2010
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STJÓRNSÝSLA Tvær breytingartillög-
ur á lögum um tekjuskatt birtust 
fyrir mistök í vitlausri röð í Stjórn-
artíðindum milli jóla og nýárs með 
þeim afleiðingum að embætti Rík-
isskattstjóra hefur ekki lagaheim-
ild til að afgreiða beiðnir sem hafa 
borist um leiðréttingu á tekjuskatti. 
Um fimmtíu mál bíða vegna þessa 
tilbúin hjá embættinu og nokkrir 
tugir til viðbótar eru nær tilbúin 
til afgreiðslu. Deildarstjóri hjá rík-
isskattstjóra segir málið klúður en 
vegna þess að embættið hafi nokkra 
mánuði til að afgreiða beiðnir þá 
hafi ekki mikið verið kvartað yfir 
töfum á afgreiðslu. 

Málið snýst um breytingu á 
101. grein laga um tekjuskatt sem 
samþykkt var í tveimur hlutum í 
desember. 

Í breytingum sem samþykkt-
ar voru 18. desember kemur fram 
hvernig 101. grein laganna eigi að 
hljóða en hún fjallar um hlutverk 
ríkisskattstjóra. Í lagabreytingum 
sem samþykktar voru 28. desem-
ber er einnig fjallað um þessa sömu 
grein og tilgreind málsgrein sem 
hefst á þessum orðum: „Ríkisskatt-
stjóra er heimilt að taka til greina 
beiðni skattaðila um breytingu á 
ákvörðun um skattstofn eða skatt-
álagningu …“ og hún sögð eiga að 
koma á milli fyrstu og þriðju máls-
greinar í lagagrein 101.

Fyrir mistök birtist síðarnefnda 
breytingin hins vegar fyrst. Það 
hafði þær afleiðingar þegar fyrri 
breytingartillagan birtist og tók 
þar með gildi, degi síðar, að hún 
þurrkaði í raun út ákvæðið sem 

gefur ríkisskattstjóra þessa heim-
ild til að taka til greina beiðnir um 
breytingu á tekjuskatti.

Að sögn Jarþrúðar Hönnu 
Jóhannsdóttur, deildarstjóra 
úrskurðardeildar ríkisskattstjóra, 
uppgötvuðust mistökin strax í byrj-
un janúar og var þá strax farið í 
það að semja nýtt frumvarp, þar 
sem fram kemur hvernig laga-
greinin á að hljóða. En vegna jóla-
leyfis Alþingis var ekki hægt að 
gera neitt í málinu í janúar og enn 
hefur nýja breytingartillagan ekki 

verið lögð fyrir Alþingi. Jarþrúður 
sagðist í samtali við Fréttablaðið 
vonast til að það yrði þó gert sem 
fyrst en Alþingi kemur næst saman 
á föstudag.

Jarþrúður sagði að yfirleitt væri 
gert ráð fyrir allt að þremur mán-
uðum til afgreiðslu beiðna um leið-
réttingu og þó að vissulega hefðu 
einhverjir haft af þessu óþægindi 
þá væru þau ekki veruleg. „Þetta 
er klúður, það átti alveg að vera 
á hreinu í hvaða röð ætti að birta 
lögin.“ sigridur@frettabladid.is

Tugir bíða leiðrétt-
ingar vegna mistaka
Embætti ríkisskattstjóra hefur ekki heimild til að afgreiða beiðnir sem hafa 
borist um leiðréttingu á tekjuskatti. Ástæðan eru mistök við birtingu lagabreyt-
inga rétt fyrir áramót. Tugir mála bíða afgreiðslu hjá embættinu vegna þessa.

VEÐURSPÁ
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LÍTILSHÁTTAR 
VÆTA  Það verður 
dálítil rigning eða 
súld um sunn-
an- og vestanvert 
landið næstu daga 
en það birtir líklega 
eitthvað til inn á 
milli. Hitinn verður 
mjög svipaður en 
horfur eru á að 
það hlýni aðeins 
norðan- og austan-
lands. 

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

Í forsíðufrétt blaðsins í gær kom 
fram að Reykjavíkurborg hefur 
styrkt stjórnmálaflokkana um 129,5 
milljónir króna undanfarin fjögur ár 
og er fénu úthlutað í samræmi við 
kjörfylgi flokkanna. Ekki kom fram að 
eftir sveitarstjórnarkosningarnar í vor 
munu greiðslur til flokkanna breytast 
í samræmi við kosningaúrslitin. 
Einungis liggur því fyrir hvernig um 
helmingur þeirra 29,5 milljóna, sem 
renna til flokkanna á þessu ári, skipt-
ist á milli þeirra. Í fréttinni og töflu 
með henni var ranglega miðað við að 
hlutföllin frá 2006 giltu allt árið 2010.

ÁRÉTTING 

FINNLAND Bíræfinn bankaræn-
ingi, að því er virtist kvenkyns, 
gekk í gærmorgun inn í banka 
í smábænum Vaajakovski í 
Finnlandi vopnaður lásboga og 
örvum, otaði þessu að starfs-
mönnum bankans og gekk út 
með fimm þúsund evrur í reiðu-
fé.

Gjaldkerar sögðu bankaræn-
ingjann hafa verið konu, en lög-
reglan telur hugsanlegt að þarna 
hafi verið á ferðinni karl í kven-
mannsfötum. Hans var ákaft 
leitað í gær í nágrenni bæjarins.

Engir viðskiptavinir voru 
staddir í bankanum þegar ránið 
var framið. - gb

Bankarán í Finnlandi:

Rændi banka 
með lásboga

LÖGREGLUMÁL Karlmaður  um fer-
tugt hefur verið úrskurðaður í 
gæsluvarðhald til 19. febrúar að 
kröfu lögreglunnar á höfuðborg-
arsvæðinu. Maðurinn, sem er 
erlendur ríkisborgari, er grunað-
ur um aðild að innflutningi fíkni-
efna til landsins. Um er að ræða 
um það bil hálfan lítra af amfet-
amíni í fljótandi formi, samkvæmt 
upplýsingum Fréttablaðsins. Ekki 
er vitað um styrkleika þess enn þá, 
þar sem rannsóknum á efninu er 
ekki lokið. Hins vegar má gera ráð 
fyrir að hægt hefði verið að marg-
falda það áður en það hefði verið 
selt í götusölu.

Lögreglan handtók manninn, 

ásamt landa hans, í fyrradag. 
Samlandanum var sleppt eftir 
yfirheyrslur, þar sem ekki þótti 
ástæða til að halda honum lengur 
vegna rannsóknarhagsmuna. Hinn 
var úrskurðaður í gæsluvarðhald 
eins og áður sagði. Mennirnir eru 
báðir frá Austur-Evrópu, sam-
kvæmt upplýsingum Fréttablaðs-
ins.

Eftir því sem næst verður kom-
ist var amfetamínið sent í niður-
suðudósum með pósti hingað til 
lands. Lögreglan rannsakar málið 
í samvinnu við tollyfirvöld. - jss

PÓSTURINN Amfetamínið var sent með 
pósti hingað til lands.

Karlmaður um fertugt úrskurðaður í gæsluvarðhald:

Fljótandi amfetamín í póstinum

SJÁVARÚTVEGUR Fiskistofa hefur 
óskað umsagnar Ísafjarðarbæj-
ar á umsókn Fjarðarlax  um 
rekstrar leyfi til fiskeldis í Arn-
arfirði. BB.is segir frá því að 
fyrirtækin Þóroddur ehf., og 
Fjarðar lax ehf., hyggja á allt 
að tíu þúsund tonna framleiðslu 
í Arnarfirði, Tálknafirði og á 
Patreksfirði. 

Ráðgert er að fiskeldi hefjist í 
Arnarfirði í vor og er fyrirhug-
að að flytja afurðirnar vestur um 
haf og þá aðallega með skipum. 
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar vísaði 
erindinu til umhverfisnefndar til 
umsagnar.  - shá

Fiskeldi fyrir vestan:

Stórtækt eldi í 
undirbúningi

DÓMSMÁL Maður á þrítugsaldri 
hefur verið dæmdur í tveggja 
ára fangelsi fyrir að hella bens-
íni á og leggja eld að bíl á Leifs-
götu í Reykjavík í október 2008.

Eldurinn breiddist út með 
þeim afleiðingum að bíllinn 
brann ásamt öðrum bíl sem 
stóð nærri. Sótskemmdir urðu 
á þriðja bílnum og sprungur 
komu í rúður á 1. og 2. hæð húss 
í næsta nágrenni vegna hita.

Maðurinn játaði brot sitt. 
Áður en hann braut af sér í þetta 
sinn hafði hann margoft verið 
dæmdur, meðal annars fyrir 
umferðarlagabrot, ölvunarakst-
ur og skemmdarverk. - jss

Margdæmdur maður:

Tvö ár fyrir að 
kveikja í bíl

DÓMSMÁL Karlmaður um þrítugt 
hefur verið dæmdur í tveggja 
mánaða fangelsi og til sviptingar 
ökuréttinda í fimm ár. 

Hann var ákærður fyrir að 
brjótast inn í iðnaðarhúsnæði þar 
sem hann stal verðmætum fyrir 
á aðra milljón króna. Eftir þetta 
ók hann, undir áhrifum amfet-
amíns og metamfetamíns, vöru-
bíl frá Hveragerði til Reykja-
víkur. Hann hafði ekki tilskilin 
réttindi til að aka vörubifreið. Þá 
var hann ákærður fyrir vörslu á 
33 grömmum af amfetamíni og 
þrettán e-töflum.  Maðurinn ját-
aði sök fyrir dómi. Hann á langan 
sakaferil að baki. - jss

Fangelsi og svipting:

Ók vörubíl í 
mikilli vímu

Gott verð á mörkuðum
Verð á þorski og ýsu sem selt var á 
fiskmörkuðunum í síðustu viku gaf 
aðeins eftir miðað við vikuna þar á 
undan.  Verðið hækkaði svo jafnt og 
þétt það sem eftir var vikunnar og 
skilaði föstudagurinn 329 krónum/
kíló af óslægðum þorski og 303 krón-
ur fyrir ýsuna.

SJÁVARÚTVEGUR

Vilja seka biskupa burt
Fórnarlömb barnaníðinga innan 
kaþólsku kirkjunnar hafa beðið páfa 
um að reka biskupa sem áratugum 
saman hafa hylmt yfir með hinum 
seku prestum.

ÍRLAND

Hjá Stjórnartíðindum feng-
ust þær upplýsingar að lög 
væru alls ekki endilega birt 
í þeirri röð sem þau væru 
samþykkt, nema beðið væri 
um það sérstaklega og svo 
hefði ekki verið gert í þessu 
tilfelli. Mörg lög biðu birting-
ar á milli jóla og nýárs og 
starfsmenn hafi einfaldlega 
keppst við að afgreiða þau 
sem fyrst, áður en þau 
tækju gildi 1. janúar.

Ásta Ragnheiður 
Jóhannesdóttir, forseti 
Alþingis, sagði mistökin 
ekki Alþingis, samkvæmt 
hennar upplýsingum hefði 
það misfarist í fjármála-
ráðuneytinu að koma þeim 
upplýsingum á framfæri 
við Stjórnartíðindi að máli skipti í hvaða röð lögin væru birt. Málið stæði til 
bóta enda búið að semja frumvarp til breytingar á lagagreininni sem gæfi 
ríkisskattstjóra heimild til leiðréttinga aftur.

LÖG EKKI ENDILEGA BIRT Í TÍMARÖÐ

ÁSTA RAGNHEIÐUR JÓNSDÓTTIR  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

GENGIÐ 09.02.2010

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

231,3688
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

128,14  128,76

199,73  200,71

175,81  176,79

23,612  23,750

21,554  21,680

17,360  17,462

1,4277  1,4361

197,30  198,48

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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New York frá 29.580 kr.*

Arnaldur Sigurðsson. 
Uppáhaldsborgin hans er New York.

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

Arnaldur man enn eftir fyrsta skiptinu sem hann borðaði á 
Pastis. Alla tíð síðan hefur hann sótt í ys og þys litla franska 
veitingahússins. Samt er það eitthvað svo amerískt. Og eftir 
góða máltíð leiðir göngutúr um Meatpacking-hverfið alltaf 
eitthvað skemmtilegt í ljós.

Þú getur líka tekið þátt í borgarleiknum. Farðu inn á 
icelandair.is og segðu okkur frá því hvaða borg er eftirlætið 
þitt. Þú gætir unnið ferð þangað með Icelandair.

„Ég held að fátt jafnist á við það að sitja við 
gluggann í Barnes & Noble bókabúðinni, 
horfa yfir Union Square, kíkja í nýjustu 
bækurnar og drekka kaffi.“

*Flug aðra leiðina með sköttum.
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Skeifan 11B  • 108 Reykjavík
Sími 511-3080 • tsk@tsk.is
www.tsk.is

»Grunnnámskeið
   30 kennslustd. tölvunámskeið fyrir algjöra byrjendur 60+.  
   Hæg yf irferð með reglulegum endurtekningum í umsjá 
   þolinmóðra kennara.  Ritvinnsla, internetið og tölvupóstur. 
• Hefst  4. mars  og lýkur 25. mars.  
  Kennt er þriðjudaga og  fimmtudaga kl. 13-16.  Verð kr. 25.000,-

»Framhald
   30 kennslustd. námskeið.  Hentar þeim sem lokið hafa 
   grunnnámskeiðinu eða hafa sambærilega undirstöðu. 
• Hefst  3. mars og lýkur 4. mars 
  Kennt er mánudaga og miðvikudaga kl. 13-16.  Verð kr. 25.000,- 
  (kennslubók innifalin)

»Stafrænar myndavélar 60+
Fyrir þá sem hafa lokið framhaldsnámskeiðinu 

    eða hafa sambærilega undirstöðu. 
   Þátttakendur nota eigin myndavél og læra notkun og stillingu 
   hennar ásamt meðferð stafrænna ljósmynda í  tölvu. M.a. færa 
   myndir  úr myndavél í tölvu, flokkun, einfaldar lagfæringar, 
   prentun og sendingar mynda í tölvupósti.
 • Námskeið  hefst  15. feb. og lýkur 24. feb.  (Mán & mið kl. 13-16)
   Lengd námskeiðs 18 kennslustd.  Verð  kr. 15.000,- (Kennsluhefti innifalið) 

Tölvunámskeið 
fyrir eldriborgara
60+

u

VIÐSKIPTI  Hei ldarkostnaður 
skilanefndar Kaupþings vegna 
aðkeyptrar sérfræðiþjónustu á 
síðasta ári nemur 3.225 milljón-
um króna. Kostnaðurinn skiptist 
þannig að 2.331 milljón var vegna 
erlendrar sérfræðiráðgjafar og 
894 milljónir voru vegna ráðgjaf-
ar hér innanlands.

Þetta kemur fram í svari skila-
nefndarinnar við fyrirspurn 
Fréttablaðsins. Ekki liggur hins 
vegar fyrir hvernig kostnaðurinn 
skiptist á milli þeirra fyrirtækja 
sem leitað hefur verið til. „Ef þær 
upplýsingar verða veittar munu 
þær fyrst verða birtar kröfuhöf-
um,“ segir í svarinu.

Í nýjustu skýrslu skilanefnd-
ar Kaupþings til kröfuhafa, sem 
aðgengileg er á vef bankans, 
kemur fram hvaða fyrirtæki hafa 
helst unnið að ráðgjöf fyrir skila-
nefndina.

Þar eru nefndar til sögu lög-
mannsstofurnar Lex, Juris, Lands-
lög og Fulltingi hér innanlands, en 
að auki hafa Capacent, Deloitte og 
PriceWaterhouseCoopers á Íslandi 
unnið fyrir skilanefndina.

Af erlendum ráðgjöfum er helst 

Borguðu 894 milljónir fyrir 
innlenda ráðgjöf árið 2009
Kostnaður skilanefndar Kaupþings vegna aðkeyptrar sérfræðiþjónustu nam 3,2 milljörðum króna á síðasta 
ári. Landsbankinn neitar að gefa Fréttablaðinu sambærilegar upplýsingar. Von er á svari frá Glitni.

að nefna fjárfestingarbankann 
Morgan Stanley sem veitir nefnd-
inni fjármálaráðgjöf og lögfræði-
stofuna Weil, Gotshal & Manges 
í Bretlandi, sem er aðalráðgjafi 
skilanefndarinnar varðandi lög-
sóknir og endurheimtuferla.

Um tuttugu aðrar erlendar lög-
fræðistofur um heim allan eru 
taldar upp í skýrslu skilanefndar-
innar til kröfuhafa.

„Hlutverk skilanefndar Kaup-
þings er svipað skiptastjóra 
í þrotabúi. Skilanefnd ber að 
hámarka eignir búsins á kostn-
að búsins. Kostnaður fellur því á 
kröfuhafa, ekki skattgreiðendur,“ 
segir í svari skilanefndarinnar 
til blaðsins. „Frá hausti 2008 til 
ársloka 2009 var mikið leitað til 
erlendra ráðgjafa og því er kostn-
aður vegna erlendrar sérfræðiráð-
gjafar mun hærri en vegna innan-
lendrar.“

Kostnaður við rekstur Kaup-
þings banka er greiddur af eignum 
hans, en skilanefnd og starfsfólk 
bankans er sagt hafa umsjón með 
stóru eignasafni og leysa flókin 
úrlausnarefni á mörgum sviðum. 

„Kröfuhafar hafa lagt áherslu á 
að skilanefnd og starfsfólk henn-
ar kappkosti að tryggja hámarks-
virði eigna bankans og leiti utan-
aðkomandi sérfræðiráðgjafar 
þegar við á. Í mörgum tilvikum 
greiða lántakendur kostnað vegna 
aðkeyptrar ráðgjafar. Þess ber að 
geta að þóknanatekjur af lánasöfn-
um bankans standa undir öllum 
rekstrarkostnaði að undanskilinni  
aðkeyptri sérfræðiráðgjöf.“

Kaupþing var stærsta fyrirtæki 
landsins og með starfsemi í um 
fimmtán löndum og björgun verð-
mæta og heildarendurskipulagn-
ing lánasafnsins því mikið verk, 

að því er fram kemur í svari skila-
nefndar bankans. „Umfang starf-
seminnar er töluvert enda stýr-
ir bankinn eignum að verðmæti 

um það bil 1.700 milljarðar króna 
miðað við efnahagsreikning bank-
ans frá því í lok júní í fyrra.“

  olikr@frettabladid.is

SAMKOMULAG KYNNT Í DESEMBERBYRJUN 2009 Steinar Þór Guðgeirsson, 
formaður skilanefndar Kaupþings, og Steingrímur J. Sigfússon kynntu í desember-
byrjun samkomulag um að kröfuhafar Kaupþings tækju yfir Nýja-Kaupþing, eða 
Arion banka, eins og bankinn heitir nú.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Tuttugasta og fjórða þessa mánaðar verður haldinn kröfuhafafundur á vegum 
LBI hf. þar sem kröfuhöfum verður kynnt staða ýmissa mála innan bankans, 
m.a. ýmislegt er varðar kostnað. Hluti af þeim upplýsingum verður tiltækur 
blaðamönnum. Þar til þá hefur bankinn ekkert um þetta mál að segja, bestu 
kveðjur, Páll Benediktsson upplýsingafulltrúi Landsbanka Íslands hf.“ 

Svo hljóðar svar Landsbankans við fyrirspurn Fréttablaðsins um kostnað 
skilanefnda bankanna vegna aðkeypts sérfræðikostnaðar, sundurgreindan 
eftir því hvort um innlenda eða erlenda ráðgjafa var að ræða.

Kristján Óskarsson, framkvæmdastjóri Glitnis hf., segir stefnu bankans að 
upplýsa um mál eftir fremsta megni, en hafði sökum anna ekki getað svarað 
fyrirspurninni í gær, en bjóst við að senda blaðinu svör í dag.  - óká

SVÖR FRÁ LANDSBANKANUM OG GLITNI

Hefur þú tekið bankalán eftir 
hrun?
    Já  8,8%
Nei 91,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Á að leyfa spilavíti á Íslandi?

Farðu á visir.is og segðu þína 
skoðun.

RÚSSLAND, AP Flugskeytavarnar-
áform Bandaríkjanna eru ógn við 
öryggi Rússlands, segir Nikolai 
Makarov, yfirmaður rússneska 
heraflans. Hann segir þessi 
áform, jafnvel í þeirri breyttu 
mynd sem Barack Obama Banda-
ríkjaforseti hefur gefið þeim, 
hafi tafið fyrir viðræðum ríkj-
anna um nýjan afvopnunarsamn-
ing.

„Við lítum þau mjög neikvæð-
um augum, því þau geta veikt 
flugskeytaherafla okkar,“ sagði 
Makarov í rússnesku sjónvarpi 
í gær.

Ummæli hans eru þau hörðustu 
til þessa frá rússneskum stjórn-
völdum í garð endurskoðaðra 
áforma Bandaríkjamanna. - gb

Flugskeytavarnir í Evrópu:

Tefja fyrir nýj-
um samningi

NIKOLAJ MAKAROV Yfirmaður rússneska 
heraflans. NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Heimildarmaður fréttastofu Stöðvar 2 fær 
ekki að gefa skýrslu einslega fyrir dómara í meið-
yrðamáli fjögurra útrásarvíkinga á hendur starfs-
mönnum fréttastofunnar. Héraðsdómur kvað upp 
úrskurð þess efnis í gær.

Málið snýst um frétt af meintum stórfelldum fjár-
magnsflutningum Björgólfsfeðga, Karls Werners-
sonar og Magnúsar Þorsteinssonar úr landi í miðju 
bankahruni. Þeir hafa fullyrt að fréttin sé ósönn.

Lögmaður stefndu fór fram á að heimildarmað-
urinn fengi að bera vitni fyrir dómara og votti, án 
þess að lögmenn útrásarvíkinganna fengju að vita 
hver hann væri eða að nafn hans kæmi fram í dómi 
eða dómskjölum.

Vísaði lögmaðurinn meðal annars til þess að 
stefndu í dómsmáli hefðu rétt á að verja sig með 
öllum tiltækum ráðum, en að sama skapi væri rétt-
ur blaðamanna til að verja heimildarmenn sína var-
inn í lögum. Þetta þyrfti að samræma.

Dómarinn fellst hins vegar á rök lögmanna útrás-
arvíkinganna, sem telja að með þessu yrði þeim 
verulega mismunað, enda gætu þeir erfiðlega lagt 
spurningar fyrir vitni sem þeir ekki vita deili á. - sh

Heimildarmaður Stöðvar 2 fær ekki að bera vitni einslega fyrir dómara:

Fær ekki að gefa einkaskýrslu

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavík-
ur hefur dæmt karlmann í þriggja 
ára fangelsi fyrir að útvega systur 
sinni ofskynjunarlyfið LSD í júní í 
fyrra, þegar hún var fimmtán ára, 
og nauðga henni síðan. Ákæran 
varðar nauðgun, sifjaspell og brot 
á barnaverndarlögum. Að auki var 
maðurinn ákærður fyrir fjölmörg 
önnur brot, er vörðuðu þjófnaði, 
skjalafals, fíkniefnabrot og svo 
mætti áfram telja.

Að því er fram kemur í gögnum 
dómsins var stúlkan skilin eftir við 
heilbrigðisstofnun og var þá illa á 
sig komin. Læknir, sem lögregla 
ræddi við, lýsti ástandi stúlkunn-
ar svo að hún hefði verið „uppdóp-

uð“ og með heyrnarofskynjanir. Þó 
kom fram hjá henni að hún hefði 
neytt ofskynjunarlyfja og verið 
misnotuð kynferðislega. Stúlkan 
var síðan flutt á Landspítalann og 
maðurinn handtekinn. Hann bar 
við minnisleysi en DNA-rannsókn 
þótti sanna að hann hefði haft mök 
við systur sína.

Hann var, auk fangelsisrefsing-
arinnar, dæmdur til þess að greiða 
systur sinni rúma eina milljón 
króna í bætur. Þá var hann svipt-
ur ökuréttindum ævilangt. - jss

Karlmaður dæmdur í þriggja ára fangelsi og til greiðslu milljónar í skaðabætur:

Níddist á fimmtán ára systur

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR Dæmdi 
manninn í þriggja ára fangelsi.

FJÁRMÁL Lánasjóður sveitarfélaga 
óskar nú eftir því við alla lántak-
endur að þeir heimili sjóðnum að 
birta upplýsingar um skuldastöðu 
þeirra. Sveitarstjórnum hefur 
verið sent bréf vegna þessa. Ætl-
unin er að verða við óskum fjár-
festa og veita þeim sundurliðaðar 
upplýsingar um útlán lánasjóðs-
ins og hvernig þau skiptast á milli 
sveitarfélaga. 

„Það er mat stjórnenda hans að 
upplýsingagjöf um lántakendur 
muni auka traust á lánasjóðnum 
og leiða til betri kjara á lánamark-
aði,“ segir í bréfi sjóðsins sem 
kveðst þannig vilja „víkja frá regl-
um um bankaleynd“.  - gar

Lánasjóður sveitarfélaga:

Vill afnám á 
bankaleynd

HÖFÐUÐU MEIÐYRÐAMÁL  Magnús 
Þorsteinsson, Björgólfur Guð-
mundsson, Karl Wern-
ersson og Björgólfur 
Thor Björgólfsson.

KJÖRKASSINN



LEIKSTJÓRI

BALTASAR KORMÁKUR
BJÖRN THORS   JÓHANNES HAUKUR

FRUMSÝNING Á FÖSTUDAGINN ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Fös 19/2 kl. 20:00 U
Lau 20/2 kl. 20:00 U

Fös 12/2 kl. 20:00 U
Lau 13/2 kl. 20:00 U

Fim 25/2 kl. 20:00 U
Fös 26/2 kl. 20:00 Ö

Lau 27/2 kl. 20:00 Ö
Fös 5/3 kl. 20:00 Ö

Lau 6/3 kl. 20:00 Ö
Fim 11/3 kl. 20:00 Ö

Tveir eru garpar er einna hafa orðið nafnkunnastir á Vestfjörðum...

Flestar þykja oss sögur garpa þessara svo merkilegar
að andvaka nokkur sé til gerandi að rifja þær upp enn um sinn.

Tryggðu þér miða í síma 551 1200 eða smelltu þér á leikhusid.is
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1 Nemendur hvaða skóla vilja 
halda árshátíð á Selfossi í 
óþökk skólastjórnenda?

2 Hver skipar efsta sætið á 
lista VG í Reykjavík?

3 Hvað heitir leikstjóri heimild-
armyndarinnar Maybe I should 
have?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

Námskeið um 
mikilvægi markmiða 
í fjármálum heimilisins

Hafðu samband
símiÍ dag kl. 17:30 í Borgartúni 19

Komdu og njóttu góðra veitinga í bland við fróðleik sem kemur sér vel.
 
Allir velkomnir - Skráðu þig á arionbanki.is

ÍRAN, AP Leiðtogar valdamikilla 
Vesturlanda hafa nú árum saman 
reynt að hemja kjarnorkuvinnslu 
í Íran og óttast fátt meira en að 
Írönum takist að koma sér upp 
kjarnorkuvopnum.

Íranar standa fastir á því að þeir 
ætli sér eingöngu að nota kjarn-
orku í friðsamlegum tilgangi, en 
hafa ekki fallist á óheft eftirlit 
Kjarnorkueftirlitsstofnunar Sam-
einuðu þjóðanna til að fá það stað-
fest.

Vesturlönd hafa samþykkt refsi-
aðgerðir og hóta frekari refsiað-
gerðum, en Íranar láta slíkt jafnan 
sem vind um eyrun þjóta og fara 
sínu fram.

Nú síðast í gær tilkynntu írönsk 
stjórnvöld að þau ætli að auðga 

úran, eins og það er nefnt, allt upp 
í 20 prósent hreinleika, en til þessa 
hefur þeim einungis tekist að auðga 
úran sitt upp í 3,5 prósent. Til þess 
að geta notað úranið í kjarnorku-
vopn þarf hreinleiki þess að vera 
kominn upp í 90 prósent.

Ramin Mehmanparast, talsmað-
ur íranska utanríkisráðuneytis-
ins, segir að það muni lítið hjálpa 
að Vesturlönd fái Öryggisráð Sam-
einuðu þjóðanna til að samþykkja 
enn eina ályktun gegn Íran í þessu 
máli.

„Það hjálpar ekki til við að 
leysa deiluna milli Írans og Vest-
urlanda,“ sagði hann. „Þau hafa 
algerlega rangt fyrir sér ef þau 
halda að þjóð okkar muni gefa eftir 
eitt einasta skref.“  - gb

Íranar herða róðurinn við auðgun úrans þrátt fyrir ótta Vesturlanda:

Hunsa allar viðvaranir og hótanir 

RAMIN MEHMANPARAST Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins skýrir frá áformum 
stjórnvalda á blaðamannafundi í gær. NORDICPHOTOS/AFP

SVEITARSTJÓRNARMÁL Unnið er að 
endurskoðun laga og reglna um fjár-
mál sveitarfélaga í samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytinu. Stefnt 
er að því að setja sveitarfélögum 
fjármálareglur þar sem fram koma 
viðmiðanir um leyfilega skuldsetn-
ingu. 

Nýlega voru sveitarfélögunum 
gefin fyrirmæli um að láta allar 
skuldbindingar sínar koma fram í 
efnahagsreikningi. Auk 210 millj-
arða heildarskulda hafa 45 millj-
arða skuldir sveitarfélaga ekki 
komið fram í reikningsskilum til 
þessa. Einkum er þar um að ræða 
fjármögnunarleigusamninga vegna 
ýmissa fasteigna.

Kristján L. Möller, samgöngu- 
og sveitarstjórnarráðherra, sagði 
við Fréttablaðið að hann stefndi 
að því að leggja á næstunni fyrir 
Alþingi frumvarp um endurskoð-
un á fjármálakafla sveitarstjórnar-
laga. Heildarendurskoðun laganna 
stendur yfir og er stefnt að því að ný 
löggjöf taki gildi um næstu áramót. 
Kristján sagði þó að ráðuneytið teldi 
nauðsynlegt að fara í  „bráðaaðgerð“ 
og lagfæra fjármálakafla núgildandi 
laga fyrir þingfrestun í vor. - pg

Lög um fjármál sveitarfélaga í endurskoðun:

Sveitarfélögum settar fjármálareglur

KRISTJÁN L. MÖLLER Ráðherra hyggst 
leggja nýtt frumvarp um endurskoðun 

fjármálakafla sveitarstjórnarlaga fyrir 
Alþingi á næstunni.

VIÐSKIPTI Hector Sants, forstjóri 
breska fjármálaeftirlitsins 
(FSA), sagði óvænt upp störfum í 
gær. Hann hættir í sumar. 

Sants hefur verið ötull tals-
maður þess að reglur banka og 
fjármálafyrirtækja verði hertar 
víða um heim svo rekstur þeirra 
fari ekki úr böndunum. Þá hefur 
hann sömuleiðis mótmælt íhalds-
mönnum í Bretlandi, sem vilja 
færa eftirlitið yfir í Englands-
banka. 

Sants tók við forstjórastóln-
um í júlí 2007. „Þegar ég tók til 
starfa tilkynnti ég stjórninni að 
ég myndi sitja í þrjú ár. Ég mun 
standa við það,“ hefur banda-
ríska stórblaðið Wall Street 
Journal eftir honum. - jab

Breska fjármálaeftirlitið:

Forstjóri FSA 
hættir í sumar

SVEITARSTJÓRNARMÁL Þrjú ný til-
boð í jörðina Nauteyri í Ísafjarð-
ardjúpi voru lögð fyrir sveitar-
stjórn Strandabyggðar í gær. 

Eitt tilboð upp á fimmtán millj-
ónir króna hafði borist frá Hrað-
frystihúsinu Gunnvöru sem rekur 
seiðaeldisstöð á Nauteyri. Gunn-
vöru var gert gagntilboð og fyrir-
tækið svaraði með nýju tilboði 
en Ásdís Leifsdóttir sveitarstjóri 
segir of mikið hafa borið í milli. 
Fréttir af tilboði Gunnvarar hafi 
hins vegar hreyft við mönnum 
því nú hafi fyrrnefnd þrjú til-
boð borist. Ekki verði upplýst um 
tölur í þeim núna en hæstbjóð-
anda gert gagntilboð. - gar

Nauteyri í Ísafjarðardjúpi:

Strandabyggð 
fær fleiri tilboð

VEISTU SVARIÐ?
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LÖGREGLUMÁL Leiðtoga norskra 
Vítisengla, Leif Ivar Kristiansen, 
var snúið til síns heima í Leifsstöð 
í fyrrakvöld þegar hann kom til 
landsins ásamt þekktum norskum 
lögmanni. Leif sagðist hingað kom-
inn til að undirbúa málsókn gegn 
íslenska ríkinu en lögregla segir 
augljóst að koma hans tengist fyrir-
hugaðri inngöngu MC Iceland, áður 
Fáfnis, í Vítisengla.

Leif var í för með Morten Furu-
holmen, lögmanni sem hefur verið 
nokkuð í sviðsljósinu þar ytra und-
anfarin ár. Hann varði til dæmis 
annan Norðmannanna sem hlutu 
dauðadóm fyrir morð í Kongó í 
fyrra, og einn þeirra sem stal Ópinu 
eftir Edvard Munch árið 2004.

Furuholmen 
hefur tekið að 
sér að sækja mál 
gegn íslenska 
r í k inu fyr ir 
meint mannrétt-
indabrot, fram-
in gegn þeim 
Vítisenglum 
sem hefur verið 
mei nuð i n n-
ganga í landið 
síðustu ár.

Leif fékk hins vegar ekki land-
gönguleyfi frá Útlendingastofnun 
við komuna og hélt hann úr landi í 
gærmorgun. Ástæðan var mat lög-
reglu í þá veru að enginn vafi léki 
á að koma Leifs tengdist umsókn 

Fáfnis um aðild að alþjóðasamtök-
um Vítisengla, sem er komin á loka-
stig. Fyrirhuguð innganga hópsins 
í samtökin er talin skapa hættu á 
skipulagðri glæpastarfsemi hér á 
landi. 

Með þeim rökum var eðlilegt að 
vísa Leif frá, að því er segir í til-
kynningu frá lögreglu, enda ligg-
ur fyrir að inngönguferli Fáfnis 
hefur verið stýrt frá Noregsdeild 
Vítisengla. Með sömu rökum megi 
meina öðrum erlendum félögum 
samtakanna landgöngu.

Furuholmen fór engu að síður 
inn í landið og ræddi við íslenskan 
kollega sinn. Hann hélt síðan utan 
í gærmorgun ásamt foringja skjól-
stæðinga sinna. stigur@frettabladid.is

Erkiengli vísað frá 
að beiðni lögreglu
Leiðtoga Noregsdeildar Vítisengla var meinuð landganga við komuna í Leifsstöð 
í fyrrakvöld. Hann kom til landsins með þekktum lögmanni sem hyggst sækja 
dómsmál á hendur íslenska ríkinu vegna fyrri brottvísana Vítisengla síðustu ár.

KOMIST Í KAST VIÐ LÖGIN Leif Ivar hefur komist í kast við lögin ytra. Hann hefur oftsinnis komið til Íslands, en aldrei fyrr verið 
meinuð landganga.

MORTEN 
FURUHOLMEN

50% afsláttur
í bíó fyrir
Ringjara.
Við sendum
tilboð beint
í símann. 

Miðvikudagstilboð Ring:

Gláp

MMS tilboð hjá Ring – ekki klippa þennan miða út
Gildir í dag,
miðvikudag
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50%
afsláttur

í bíó hjá 
Senu fyrir 1

Ringjarar fara inn á ring.is
og óska eftir að fá MMS með 
tilboðum send í símann.

Athugið, gildir ekki í lúxussal, á íslenskar 
myndir eða myndir sýndar í þrívídd.

Tilboðið gildir í tilteknum bíóum Senu:

Ekkert vesen með afsláttarmiða,
þú sýnir bara GSM símann í afgreiðslunni. 

Bíó á hálfvirði í dag á ring.is

Ringjarar geta 

sent SMS með

textanum

bio í 1905

og afsláttarmiðinn 

kemur beint í 

símann

Virðing
Réttlæti
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VR |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  S. 510 1700 |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS

Auglýst er eftir listum vegna kosningar 4 stjórnarmanna og 82 fulltrúa í 
trúnaðarráð skv. 3. tölulið 20. gr. laga VR. Framboðslistum skal skilað á 

skrifstofu VR, Húsi verslunarinnar, Kringlunni 7, 1. hæð, eigi síðar en 

kl. 12.00 á hádegi miðvikudaginn 24. febrúar nk.

Berist fleiri listar en listi trúnaðarráðs og trúnaðarmanna sem þegar liggur 
fyrir skal fara fram allsherjaratkvæðagreiðsla í félaginu um framkomna lista.

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu VR. Þá má fá frekari upplýsingar 
hjá kjörstjórn með því að hringja í síma VR 5101700 eða senda tölvupóst á 
kjorstjorn@vr.is.

Kjörstjórn VR

Framboð lista við kjör 
stjórnar og trúnaðarráðs VR
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015 ST91250EN
Rakaeyðir f/bensín
Verð áður 1.300 kr.
Verð nú

1.040 kr.

015 ST55250IF
Innspýtingarhreinsir f/dísel
Verð áður 1.204 kr.
Verð nú

963 kr.

023 81971699
Tjöruhreinsir 1 l
Verð áður 620 kr.
Verð nú

465 kr.

092 6456
Rúðuskafa m/koparblaði
Verð áður 312 kr.
Verð nú

234 kr.

290 8124
Bensínbrúsi 18 l
Verð áður 9.067 kr.
Verð nú

7.253 kr.

9623 0210
Samfestingur
Verð 

5.648 kr.

1123 ZF6808
Ljósahundur LED
Verð áður 6.905 kr.
Verð nú

4.833 kr.

Trelleborg
nagladekk

595 102072
Sætistaska Racer
Breytist úr farþegasæti
í tösku á 15 sek!
Verð áður 18.900 kr.
Verð nú

15.120 kr.

595 77-849
Hjólafesting
Verð áður 19.900 kr.
Verð nú

14.925 kr.

595 160002-9
Hjálmur Cyborg
Verð áður 27.900 kr.
Verð nú

19.530 kr.

356 7606430002 
Hátalarar 13 cm
Verð áður 8.918 kr.
Verð nú

6.689 kr.

9616 K2 2001
Kuldagalli
Verð 

14.433 kr.

067 80199200
Rain x glerfilma
Verð áður 1.790 kr.
Verð nú

1.253 kr.

6487 84810000
Poler tork bónklútur
Verð áður 1.380 kr.
Verð nú

1.035 kr.

092 6439
Rúðuskafa m/bursta 
og koparblaði
Verð áður 802 kr.
Verð nú

561 kr.

08

Verð nú

234 kr.
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Verð
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 102072

Meira í leiðinni
WWW.N1.IS
Sími 440 1000

N1 STÓRVERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9    
N1 verslanir: Kópavogi, Hafnarfirði, Akureyri, Akranesi, 
Ólafsvík, Egilsstöðum, Vestmannaeyjum, Keflavík, Selfossi, 
Reyðarfirði og Höfn.

Tilboðin gilda út febrúar eða á meðan birgðir endast.

Betra verð
fyrir verra veður
Vetrarvörur á hagstæðu tilboðsverði fyrir þig og bílinn þinn
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015 ST5
Innsp
Verð á
Verð

96

sín

kr.

kr.
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879 560-8625  
Bluetooth
Verð áður 9.006 kr.
Verð nú

6.304 kr.

879 560-8625  
Bluetooth
Verð áður 9.006 kr.

ð

Verð nú

561 kr.

Gott
verð!

r.

Gott
verð!

kk

afsláttur 
15%

k

afsláttur 
30%

afsláttur 
30%

afsláttur 
30%

afsláttur 
30%

afsláttur 
30%

afsláttur 
25%

afsláttur 
25%

afsláttur 
20%

afsláttur 
25%

HEILBRIGÐISMÁL Tilkynningar um 
aukaverkanir lyfja voru meira en 
tvöfalt fleiri á árinu 2009 en árið 
2008, samkvæmt nýbirtum tölum 
Lyfjastofnunar. Í fyrra bárust 203 
tilkynningar um aukaverkanir en 
92 á árinu 2008. 

Af þeim tilkynningum sem bár-
ust stofnuninni í fyrra voru 46 
metnar alvarlegar. „Aukaverk-
un er talin alvarleg ef hún leið-
ir til sjúkrahúsvistar, lengingar 
á sjúkrahúsvist, fötlunar, annars 
alvarlegs sjúkdómsástands eða 
dauða,“ segir í skýrslu Lyfjastofn-
unar.

Af þessum alvarlegu aukaverk-
unum voru tíu vegna fosfatnýrna-
meins tengt notkun á lyfinu Phos-
phoral. Phosphoral er hægðalyf 
notað til að hreinsa þarma fyrir 
skurðaðgerðir, ristilspeglanir eða 
röntgenrannsóknir á ristli. Auka-
verkanir sem Lyfjastofnun var til-
kynnt um á árinu 2009 vegna Phos-
phoral áttu sér stað á árunum 2005 
til 2008.

Fjölgun tilkynninga milli ára er 
fyrst og fremst sögð liggja í því að 
árið 2009 hafi borist 33 tilkynning-
ar frá lyfjafræðingum, en aðeins 
sex á árinu 2008 og 34 tilkynning-
ar frá almenningi, en þrjár slík-
ar hafi borist árið 2008. Flestar 
tilkynningarnar, 29 talsins, voru 
vegna Pandemrix, bóluefnis við 
inflúensu af stofni A(H1N1), svína-
inflúensu.

Rannveig Gunnarsdóttir, for-
stjóri Lyfjastofnunar, segir að 
aukaverkanir vegna bóluefnisins 
hafi flestar verið vægar, en margir 
geti fundið fyrir eymslum, vægum 
hita eða roða eftir flensubólusetn-
ingar. Hún áréttar að þótt tilkynn-

ingum hafi fjölgað þá þýði það ekki 
að meira sé um aukaverkanir lyfja. 
Áður hafi læknar einir tilkynnt 
um aukaverkanir, en nú hafi bæst 
við annað heilbrigðisstarfsfólk og 
almenningur. 

„Svo er líka fylgst með nýjum 
lyfjum, sér í lagi fyrstu fimm 
árin,“ segir Rannveig. Með aðild að 
Evrópska efnahagssvæðinu segir 
hún að lyf hafi komið fyrr inn á 
markaðinn hér en áður þekktist. 
„Þegar lyf koma á markað þá er 
búið að rannsaka þau í ákveðn-
um fjölda sjúklinga, en sjaldgæf-
ar aukaverkanir koma alla jafna 
ekki í ljós fyrr en þau eru komin 
í almenna notkun.“ 

Rannveig segir allar aukaverk-
anir skráðar hjá Lyfjastofnun Evr-
ópu, en að auki sé starfandi lyfja-
gátarnefnd sem meti aukaverkanir. 
Hún segir samstarf mikið á meðal 
lyfjastofnana í Evrópu og algengt 
að settar séu inn nýjar viðvaran-
ir, notkun breytt, eða lyf tekin úr 
sölu. Þannig hafi til dæmis verið 
brugðist við tilkynningum um 
nýrnamein af völdum Phosphor-
al með því að gera lyfið lyfseðils-
skylt.  olikr@frettabladid.is

Í APÓTEKI Elsti einstaklingur sem tilkynnt var um að hefði orðið fyrir aukaverkun lyfja 
í fyrra var 92 ára gamall, en sá yngsti eins árs, samkvæmt nýrri skýrslu Lyfjastofnunar. 
 MYND/ÚR SAFNI

Fjöldi tilkynn-
inga vegna 
aukaverkana
Meira en helmingi fleiri tilkynningar bárust til 
Lyfjastofnunar vegna aukaverkana lyfja í fyrra en 
árið áður. 46 tilvikanna teljast alvarleg. Flestar sner-
ust um bóluefni við svínainflúensu. 

TILVIK AUKAVERKANA*
Lyf  Fjöldi tilkynninga
Pandemrix  29
Remicade  14
Sertral  13
Lyrica  10
Phosphoral  10
Champix  8
Humira  6
 *Fjöldi aukaverkana tilkynntar 
 Lyfjastofnun 2009, eftir sérlyfi.
 Heimild: Lyfjastofnun

LÖGREGLA Lögreglan í Borgarfirði 
og Dölum var kölluð á veitingastað 
í Borgarfirði fyrir skömmu vegna 
óláta ungs starfsfólks fyrirtækis 
frá höfuðborgarsvæðinu. Frétta-
vefurinn Skessuhorn greinir frá 
þessu.

Í frétt Skessuhorns kemur fram 
að unga fólkið hafi eflaust ekki 
verið sátt við matinn sem boðið 
var upp á á veitingastaðnum þar 
sem það endaði óvissuferðina.

„Unga fólkið hefur eflaust búist 
við pitsum, hamborgurum með 
frönskum eða öðrum hefðbundn-

um höfuðborgar- eða veitinga-
húsamat,“ segir á vef Skessuhorns. 
„Því fannst heldur súrt að kyngja 
þorramatnum sem einungis var í 
boði og eldra fólk í hópnum gerði 
sér að góðu og var mjög ánægt 
með.“  

Eftir að þorramaturinn var bor-
inn á borð upphófust læti. „Lög-
reglan í Borgarfirði og Dölum var 
kölluð á staðinn og tókst fljótlega 
að koma skikki á mannskapinn 
sem yfirgaf svæðið í rútu og hélt 
áleiðis suður á vit annarrar matar-
menningar og hefða.“  - th

Ungir borgarbúar með ólæti í Borgarfirði:

Fengu ekki hefðbund-
inn höfuðborgarmat
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SNJÓSTYTTA AF MICHAEL JACKSON 
Börn í japanska bænum Sapporo leika 
sér hjá kúnstugum snjókarli sem við 
nánari skoðun reynist vera eftirmynd 
Michaels Jackson. NORDICPHOTOS/AFP

HAÍTÍ Þau Sigríður Þormar, 
Hrafnhildur Sverrisdóttir og 
David Lynch ganga til liðs við 24 
manna alþjóðlegan hóp sérfræð-
inga á vegum Rauða krossins sem 
skipuleggur uppbyggingarstarf 
hreyfingarinnar á Haítí næstu 
þrjú árin.

Sérfræðingahópurinn mun 
kortleggja getu annarra hjálpar-
samtaka, stjórnvalda og Rauða 
krossins á Haítí, og hvar sér-
fræðiþekking og mannauður 
Rauða kross-hreyfingarinnar 
nýtist best í uppbyggingunni.

„Við höfum öll unnið við stærri 
verkefni á vegum Rauða kross-
ins, en þetta er af svolítið öðrum 
toga,“ sagði Sigríður þegar 
Fréttablaðið náði tali af henni í 
gær. „Það er vitaskuld ábyrgðar-
hlutverk að taka þetta að sér. Það 
er helst það sem situr í manni.“

Gríðarlegt uppbyggingarstarf 
bíður alþjóðlegra hjálparsamtaka 
og heimamanna á Haítí eftir jarð-
skjálftann mikla sem reið yfir 12. 
janúar.

David Lynch segir Íslendinga 
hins vegar standa mjög framarlega 
hvað varðar hjálpar- og uppbygg-
ingarstarf í kjölfar jarðskjálfta. 
„Við höfum tekið þátt í slíku svo 
víða að það hefur safnast saman 
mikilvæg þekking og reynsla.“

Sigríður Þormar er hjúkrunar-
fræðingur og sálfræðingur með 
áratugareynslu af áfallahjálp 
og sálrænum stuðningi í kjölfar 

hamfara. Hún hefur starfað fyrir 
Rauða kross Íslands og Alþjóða 
Rauða krossinn víða um heim, 
og þjálfað sjálfboðaliða á vegum 
fjölda landsfélaga Rauða krossins 
og Rauða hálfmánans í sálrænum 
stuðningi.

Hrafnhildur Sverrisdóttir er 
sérfræðingur í mannréttind-
um og þróunarfræðum. Hún var 
sendifulltrúi Rauða kross Íslands 
á Fílabeinsströndinni og í Búr-
úndí, starfaði með íslensku frið-
argæslunni í Afganistan, og með 
Sameinuðu þjóðunum í Makedón-
íu og Kósóvó.

David Lynch hefur starfað á 
alþjóðasviði Rauða kross Íslands 
sem verkefnisstjóri í neyðar-
vörnum og neyðarviðbrögðum 
í kjölfar hamfara, og á neyðar-
varnaskrifstofu Alþjóða Rauða 
krossins í Genf. Hann var sendi-
fulltrúi Rauða kross Íslands um 
árabil í Asíu, Miðausturlöndum, 
Tsjetsjeníu og Kákasuslöndun-
um.

Á Haítí eru fyrir þrír Íslend-
ingar á vegum Rauða krossins 
og einn Íslendingur enn kemur 
þangað til starfa um næstu helgi. 
 gudsteinn@frettabladid.is

Uppbyggingarstarf 
næstu ára skipulagt 
Þrír Íslendingar héldu áleiðis til Haítí í gær til þess að taka þátt í skipulagningu 
uppbyggingarstarfs Rauða krossins þar þegar neyðaraðgerðum lýkur. Þeir ganga 
til liðs við 24 manna alþjóðlegan hóp sérfræðinga á vegum Rauða krossins. 

ÍSLENDINGARNIR ÞRÍR Sigríður Þormar, David Lynch og Hrafnhildur Sverrisdóttir 
héldu af stað til Haítí í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SVEITARSTJÓRNARMÁL Formaður, 
framkvæmdastjóri og sviðsstjóri 
lögfræðisviðs Sambands íslenskra 

sveitarfélaga 
funda með 
Svandísi Svav-
arsdóttur 
umhverfisráð-
herra á morgun.  

Á vef sam-
bandsins kemur 
fram að ræða 
eigi upp komna 
stöðu eftir synj-
un ráðherra á 
aðalskipulags-

tillögum Flóahrepps og Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps. 

Á vef sambandsins er jafnframt 
bent á það mat Samtaka atvinnu-
lífsins að ákvörðun umhverfis-
ráðherra sé í andstöðu við fyrri 
afstöðu ráðuneytisins.  - óká

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

Fulltrúar sveitarfélaga:

Funda með ráð-
herra á morgun

KANADA Vegna snjóleysis í Van-
couver og fjöllunum í kringum 
borgina hefur þurft að flytja 
snjó í brekkurnar og hafa bæði 
trukkar og þyrlur verið notað-
ar til verksins. Alls hafa um 300 
tonn af snjó verið flutt í brekk-
ur Cypress-fjalls í útjaðri borg-
arinnar þar sem meðal annars 
verður keppt í snjóbrettagreinum 
á Vetrarólympíuleikunum.  

Ekki hefur viðrað vel til vetrar-
íþrótta í Vancouver en janúar-
mánuður var sá hlýjasti sem 
sögur fara af og aldrei snjó-
aði í mánuðinum. Að meðaltali 
fellur tæplega 17 sentimetra lag 
af snjó í borginni í janúarmán-
uði. Þess í stað hefur rignt mikið 
með tilheyrandi áhyggjum fyrir 
skipuleggjendur, íþróttamenn og 
áhangendur leikanna.

Aðstandendur eru þó bjart-
sýnir á að snjói áður en leikarnir 
hefjast, sem er næsta föstudag. 
 - sbt

Ólympíuleikarnir undirbúnir:

Snjór fluttur í 
brekkurnar

SNJÓFLUTNINGAR Þyrlur hafa verið 
notaðar til að fljúga með snjó í brekkur 
vegna Vetrarólympíuleikanna í Van-
couver.
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Landssamband
íslenskra útvegsmanna

Morgunverðarfundur á Grand Hótel 
fimmtudaginn 11. febrúar kl. 8:00-9:30

Úttekt Deloitte sýnir að verði aflaheimildir teknar af sjávarútvegsfyrirtækjunum á 20 
árum leiðir það til gjaldþrots þeirra. Boðuð fyrningarleið stjórnvalda elur á óvissu og 

ógnar atvinnu og afkomu starfsfólks í sjávarútvegi, svo og þeirra þúsunda annarra sem 
byggja afkomu sína á þjónustu við atvinnugreinina.

Dagskrá:
Sjávarútvegsfyrirtækin lifa fyrningarleiðina ekki af
Þorvarður Gunnarsson, endurskoðandi og framkvæmdastjóri Deloitte

Áhrif fyrningarleiðar á sjávarútvegsfyrirtækin
Jón Eðvald Friðriksson, framkvæmdastjóri FISK Seafood hf,. Sauðárkróki

Fyrningarleið – Þjóðhagsleg áhrif
Ragnar Árnason, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands

Fundarstjóri er Vilhjálmur Egilsson,
framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins

Fyrningarleið
í sjávarútvegi?

SVEITARSTJÓRNARMÁL Árborg, Akra-
nes og Akureyri hækka sorphirðu-
gjald mest allra sveitarfélaga, sam-
kvæmt könnun sem ASÍ gerði. 

Í Árborg kostar hver sorptunna  
nú 22.300 krónur á ári en kostaði 
14.500 krónur í fyrra. Hækkunin er 
54 prósent. Á Akranesi er hækkun-
in 46 prósent. Gjaldið fer úr 19.190 
krónum í 28.000 krónur. Akureyr-
ingar greiða í ár 22.000 krónur og 
hafa hækkað gjaldið úr 15.500 krón-
um í fyrra, eða um 42 prósent. 

Ísfirðingar greiða hins vegar 
mest, 41.580 krónur á ári, sem er 10 
prósentum hærra en í fyrra þegar 
gjaldið þar var 37.800 krónur.

ASÍ kannaði þessa gjaldtöku hjá 

fimmtán af stærstu sveitarfélög-
um landsins. Af þeim er Reykja-
vík eina sveitarfélagið sem ekki 
hækkar sorphirðugjaldið milli ára. 
Í Reykjavík kostar hver sorptunna 
16.300 krónur.

Lægst er sorphirðugjaldið í Mos-
fellsbæ, 15.000 krónur. Eitt sveitar-
félaganna fimmtán, Fljótsdalshér-
að, lækkaði sorphirðugjald milli 
ára. Þar er lækkunin 3 prósent og 
fer gjaldið í 19.600 krónur en var 
20.213 krónur í fyrra.  - pg

Árborg, Akranes og Akureyri hækka sorphirðugjaldið mest allra sveitarfélaga:

54% hækkun á sorphirðugjaldi í Árborg

SORPHIRÐA Sorphirðugjald er óbreytt 
í Reykjavík en hækkaði í flestum sveit-

arfélögum. Á Fljótsdalshéraði er gjaldið 
hins vegar lægra en í fyrra.

SORPHIRÐUGJALD
   Breyting
Sveitarfélag Gjald  frá 2009

Reykjavíkurborg 16.300  0%
Kópavogsbær 17.300  13%
Hafnarfjörður 15.700  10%
Akureyri 22.000  42%
Reykjanesbær 30.500  14%
Garðabær 15.800  8%
Mosfellsbær 15.000  7%
Árborg 22.300  54%
Akranes 28.000  46%
Fjarðabyggð 21.989  10%
Fljótsdalshérað 19.600  - 3%
Seltjarnarnes 15.400  10%
Ísafjarðarbær 41.580  10%
Skagafjörður 28.000  17%
Vestmannaeyjar 22.478  5%
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FJARSKIPTI NMT-farsímakerfi Sím-
ans heyrir brátt sögunni til, að því 
er greint er frá á landsmálavefn-
um Skutli á Vestfjörðum.

Rifjað er upp að til hafi stað-
ið að loka kerfinu í árslok 2009, 
en í nýliðnum mánuði hafi Póst- 
og fjarskiptastofnun framlengt 
rekstrarleyfi NMT-kerfisins til 
1. september. „En þá er búist við 
að kerfið verði endanlega tekið úr 
notkun,“ segir á vefnum. „Allt frá 
árinu 2000 og í kjölfar uppbygg-
ingar á GSM og uppsetningu lang-
drægra GSM-stöðva hefur not-
endum fækkað og jafnframt var 
framleiðslu notendabúnaðar hætt 
fyrir nokkru síðan.“  - óká

Dagar NMT-kerfisins taldir:

Langdrægt 
GSM tekur við

SRÍ LANKA, AP Mahinda Rajapaksa, 
nýkjörinn forseti á Srí Lanka, 
hefur leyst upp þing landsins og 
hyggst boða til þingkosninga.

Á mánudag var her landsins 
sendur til að handtaka Sarath 
Fonseka, fyrrverandi herforingja 
og helsta mótframbjóðanda Raja-
paksa í forsetakosningunum, sem 
haldnar voru í síðasta mánuði. 
Fonseka hafði neitað að viður-
kenna opinberar úrslitatölur for-
setakosninganna.

Stjórnarandstaðan boðaði til 
mótmælaaðgerða eftir handtöku 
hans. - gb

Forseti Srí Lanka:

Sendi þjóðþing 
landsins heim

MAHINDA RAJAPAKSA Forseti Srí Lanka 
vill nýtt þing. NORDICPHOTOS/AFP

HEILBRIGÐISMÁL Starfsemi Land-
spítala jókst ekki á síðasta ári og 
er það í fyrsta sinn frá samein-
ingu árið 2000. Þetta kemur fram 
í nýjum starfsemisupplýsingum 
LSH sem birtast í heild á næstu 
dögum.

Björn Zoëga, forstjóri LSH, 
víkur að þessu í pistli á heima-
síðu spítalans. Hann segir að 
miðað við 2008 leituðu um 2,5 
prósentum færri einstakling-
ar til spítalans en 2009. Komur á 
slysa- og bráðadeild stóðu í stað 
og voru um 95 þúsund. Meðal-
legutími styttist eða um rúmlega 
sjö prósent sem leiddi til þess að 
legudögum fækkaði um næstum 
17 þúsund. Á sama tíma fjölgaði 
fæðingum um 125 en skurðað-
gerðum fækkaði um 530.  - shá

Starfsemi Landspítalans:

Ekki aukning í 
fyrsta sinn

LANDSPÍTALI Í fyrsta skipti frá samein-
ingu árið 2000 jókst starfsemin ekki.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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FRÉTTASKÝRING: Árið 2010 er ár gegn fátækt og félagslegri einangrun í Evrópu

FRÉTTASKÝRING
BJÖRN ÞÓR SIGBJÖRNSSON
bjorn@frettabladid.is

Á ráðstefnunni í Madríd sögðu fjór-
ir Evrópubúar frá eigin reynslu af 
fátækt og félagslegri einangrun.

Zoltanne Szvoboda frá Ungverja-
landi býr með manninum sínum 
og fjórum börnum. Uppeldi þeirra 
og menntaganga hefur lagt erfiðar 
fjárhagslegar byrðar á hjónin, mun 
meiri en þeim kom í hugarlund. Í 
framhaldi þess hóf Zoltanne að 
berjast með frjálsum félagasam-
tökum fyrir bættum kjörum fólks 
og aðgerðum þeim til handa sem 
þurfa á aðstoð að halda. 

Meðal þess sem Zoltanne sagði í 
sínu erindi var að því væri oft hald-
ið fram að fátækt fólk væri latt, 
nennti ekki að vinna og væri þess 
vegna fátækt. Þetta væri rangt. 
Aðstæður fólks gætu einfaldlega 
verið með þeim hætti að það væri 
fátækt.

Hún sagði að fátækir væru utan-
veltu, þeir þekktu ekki rétt sinn og 
tækju ekki þátt í samfélaginu. 

Ekki er félagslegt velferðarkerfi 
í Ungverjalandi líkt og hér og víða 
annars staðar í álfunni. Zoltanne 
sagði mikilvægt að Evrópusam-
bandið beitti sér fyrir að lágmarks-
framfærslubætur væru greiddar í 
öllum aðildarríkjum þess. Það gæti 
orðið til að bjarga mörgum og sam-
félagið hefði af því hag. Ef fólk 
hefði ekki nagandi áhyggjur alla 
daga af að eiga fyrir mat og húsa-
leigu og geta greitt fyrir skóla-
göngu barnanna og heilbrigðisþjón-
ustu gæti það byggt sig upp, lesið 
sér til gagns, fræðst og orðið virkir 
þátttakendur í samfélaginu.

Mirko Grga er ítalskur sígauni sem 
hefur alla sína tíð búið í tjaldbúð-
um í úthverfi Rómar. Hann ekur 
skólabíl en hefur auk þess verið 
virkur í réttindabaráttu síns fólks. 
Hann sagði samfélag sígauna afar 
einangrað og að sígaunar væru í 
raun útskúfaðir á Ítalíu. Nefndi 
hann sem dæmi að fólk hefði verið 
rekið úr vinnu þegar upp komst að 
það tilheyrði samfélagi sígauna. 
Þá nytu börn sígauna ekki sömu 
réttinda og aðrir ítalskir borgarar. 
Hvatti Mirko ráðstefnugesti til að 
sitja ekki við orðin tóm heldur láta 
verkin tala.
Genevieve Baert er fimm barna 
móðir frá Belgíu. Hún benti á að 
allt kostaði peninga og til þess 
þyrfti hún að líta í sínu daglega 
lífi. Það kostaði til dæmis peninga 
að fara í bað. Og af öllu þyrfti að 
greiða skatta. Hennar æðsta mark-
mið í lífinu er að búa börnum sínum 
og öðrum börnum fátækra foreldra 
betra líf en hún sjálf hefur lifað. 
Genevieve ræddi líka um óöryggið 
sem fylgdi fátækt. Ekkert mætti út 
af bregða, ekkert óvænt sem kost-
aði fjárútlát mætti gerast.
Idriss Sadi flutti frá Alsír til Spán-
ar fyrir sautján árum. Hann hefur 
háskólamenntun í landbúnaðar-
fræðum frá föðurlandi sínu en sú 
menntun hefur ekki nýst honum á 
Spáni. Þar þurfti hann að byrja nýtt 
líf, án alls. Idriss lýsti því hvern-
ig það var að vera nýbúi og hvern-
ig honum var gert að varpa þjóð-
erni sínu og einkennum fyrir róða 
og taka upp spænskt hátterni. Það 
hafi verið erfitt ofan í allsleysið. 

Miðluðu af eigin 
reynslu af fátækt 

Evrópuár gegn fátækt og 
félagslegri einangrun var 
sett með formlegum hætti í 
lok janúar. Undirbúningur 
þess hefur staðið lengi.

Evrópusambandið og aðildar-
ríki þess, auk Íslands og Noregs,  
tileinka árið 2010 baráttu gegn 
fátækt og félagslegri einangrun. 

Óhætt er að segja að full ástæða 
sé til. Talið er að um 80 milljónir 
íbúa í ríkjunum 29 búi við kröpp 
kjör. Það er næstum einn af hverj-
um sex. 

Að sama skapi má segja að 
ákvörðun um að berjast gegn 
fátækt og félagslegri einangrun 
sé í fullkomnum takti við vilja og 
væntingar íbúa álfunnar. Kannan-
ir sýna að mikill meirihluti lítur á 
fátækt sem útbreitt vandamál og 
telur að stjórnvöld eigi að aðhaf-
ast eitthvað til að mæta vandanum. 
Meirihluti aðspurðra í ríkjum Evr-
ópusambandsins telur jafnframt að 
sambandið eigi að koma að málum 
ásamt stjórnvöldum í hverju ríki 
fyrir sig. 

Evrópusambandið mun verja 
sautján milljónum evra til verkefna 
á árinu. Það eru um þrír milljarð-
ar króna. Helmingi fjárins verður 
veitt til staðbundinna verkefna í 
hverju ríki um sig gegn framlögum 
stjórnvalda. Er peningunum deilt 
í samræmi við íbúafjölda. Íslandi 

gefst færi á að fá um 22 milljónir 
króna  frá Evrópusambandinu, til 
verkefna í tengslum við baráttuna 
gegn fátækt, að því gefnu að ríkið 
leggi fram sömu fjárhæð. 

Evrópuárið var sett með form-
legum hætti á viðamikilli ráð-
stefnu í Madríd í lok janúar. Hana 
sóttu stjórnmálamenn, embættis-
menn og fulltrúar frjálsra félaga-
samtaka. Blaðamönnum gafst kost-
ur á að sitja hana. 

Við setninguna tóku til máls, auk 
annarra, Jose Manuel Barroso, for-
seti framkvæmdastjórnar Evrópu-
sambandsins, og Jose Luis Zapat-
ero, forsætisráðherra Spánar, en 
Spánverjar fara með formennsku 
í ESB.

Lýstu þeir þeirri óáran sem 
fátæktin er og mikilvægi átaksins 
sem þeir sögðu alls ekki óraun-
hæft. „Það er ekki útópía að ætla 
að hægt sé að búa sómasamlega 
að öllu fólki,“ sagði Barroso. Sagði 
hann líka að baráttan gegn fátækt 
yrði eitt af meginverkefnum Evr-
ópusambandsins á árinu. Barroso 
sagði ennfremur: „Allir hafa hag 
af því að árangur náist með þessu 
átaki.“

Zapatero benti á að erfiðleikarn-
ir væru meiri nú en þegar ákveð-
ið var að efna til Evrópuársins 
fyrir nokkrum árum. Átta millj-
ónir starfa hefðu tapast í efna-
hagsþrengingunum og atvinnu-
leysi aukist í samræmi við það. 
Vék hann líka að þeirri staðreynd 

að þjóðir Evrópu eru að eldast 
og því fylgdu ný verkefni. Hætta 
væri á einangrun samfara öldrun. 
Á móti kæmi að náungakærleikur 
og umhyggja væri ríkur eiginleiki 
Evrópubúa. 

Í umræðum í kjölfar setningar-
ávarpa var meðal annars vikið að 
þáttum sem vinna gegn einangrun 
fólks. Voru sjónvarp og internetið 
nefnd. Var því sjónarmiði hreyft að 
hvort tveggja ætti að vera ókeypis 
svo allir gætu haft aðgang að upp-
lýsingum. 

Á árinu verður margt aðhafst til 
að varpa ljósi á aðstæður fátækra 
og leiða leitað til úrbóta. Sjónum 
verður beint að áhættuhópum. Eru 
það, samkvæmt gögnum Evrópu-
sambandsins, til dæmis fatlaðir, 
innflytjendur og aðrir minnihluta-
hópar, börn sem fæðast inn í fjöl-
skyldur sem ekki eiga húsaskjól, 
konur, alkóhólistar, eldra fólk sem 
býr við einangrun og barnmarg-
ar fjölskyldur þar sem fjárráð eru 
þröng. 

Líkt og áður sagði tekur Ísland 
þátt í Evrópuárinu. Í félagsmála-
ráðuneytinu er unnið að þeim verk-
efnum sem ráðist verður í hérlend-
is og er stefnt að kynningu þeirra 
á næstunni.

Fátækt er afar útbreidd 
í hinni auðugu Evrópu

HEIMILISLAUS Fátækt þekkist í öllum ríkjum Evrópu en er ekki alltaf sýnileg. Hér má sjá heimilislausan mann sofa undir 
berum himni í þýsku fjármálaborginni Frankfurt. Myndin er frá í janúar þegar kuldakastið gekk yfir álfuna.   NORDICPHOTOS/AFP 

FJÖGUR MARKMIÐ EVRÓPUÁRSINS 
Það sem á að vinnast á árinu:

■ Viðurkenna grundvallarrétt fólks 
sem býr við fátækt og félagslega 
einangrun til að lifa með sæmd og 
taka þátt í samfélaginu.

■ Kynna sameiginlega og einstakl-
ingsbundna ábyrgð í baráttunni 
gegn fátækt og félagslegri einangr-
un og staðfesta skuldbindingar hins 
opinbera og viðeigandi einkaaðila. 

■ Stuðla að meiri samkennd í 
samfélaginu þar sem samfélagið 
hefur ríkan hag af því að fátækt 
verði útrýmt. 

■ Grípa til aðgerða sem fela í 
sér endurnýjun skuldbindinga 
Evrópusambandsins og aðildarríkja 
þess um aðgerðir í baráttunni gegn 
fátækt og félagslegri einangrun.

Í FORYSTU Forsætisráðherra Spánar og 
forseti framkvæmdastjórnar ESB.

Hafðu samband
sími 444 7000  •  arionbanki.is

Verðbréfaþjónusta Arion banka 
er söluaðili sjóða Stefnis. 
Kynntu þér sjóðina hjá starfsfólki 
verðbréfaþjónustu Arion banka 
í síma 444 7000, í næsta útibúi 
eða á arionbanki.is/sjodir

Enginn kostnaður af viðskiptum með sjóði Stefnis í febrúar.

Stefnir - Ríkisvíxlasjóður.
Traustur kostur fyrir 
einstaklinga og fyrirtæki.
• 90% ríkisvíxlar og ríkisskuldabréf / 10% innlán

• Víxlar og stutt skuldabréf með ábyrgð íslenska ríkisins. 

 Sjóðnum er heimilt að fjárfesta allt að 10% í innlánum.

• Litlar sveiflur í ávöxtun og enginn binditími.

• Hentar þeim sem vilja fjárfesta í þrjá mánuði eða lengur.

• Lágmarkskaup 5.000 kr.

• Enginn munur á kaup- og sölugengi.

Ríkisvíxlasjóður er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Stefnir hf. Vakin er sérstök athygli á að almennt fylgir áhætta fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum sjóða, t.d. getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu 
leyti. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarávöxtun þeirra. Nánari upplýsingar um sjóðinn, þ.á m. nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða útdrætti úr útboðslýsingu sjóðsins, sem nálgast 
má á www.arionbanki.is/sjodir.Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta tryggir innlán að lágmarki fjárhæð sem samsvarar EUR 20.887 skv. lögum nr. 98/1999, um innstæðutryggingar og tryggingarkerfi fyrirfjárfesta. Samkvæmt yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 3. febrúar 
2009 eru „innstæður í innlendum viðskiptabönkum og sparisjóðum og útibúum þeirra hér á landi tryggðar að fullu“.Með yfirlýsingu frá 9. desember 2009 lýsti ríkisstjórnin því yfir að yfirlýsingin frá 3. febrúar 2009 væri enn í fullu gildi og að yfirlýsingin yrði ekki afnumin fyrr en hið 
nýja íslenska fjármálakerfi, með breyttri umgjörð, hefði sannað sig og þá yrði gefinn aðlögunartími. Tryggingarsjóðurinn tryggir ekki tjón sem verður vegna taps á undirliggjandi fjárfestingum sjóða s.s. skuldabréfum eða víxlum. Sjá nánar lög nr. 98/1999, um innstæðutryggingar og 
tryggingakerfi fyrir fjárfesta, og heimasíðu sjóðsins, www.tryggingarsjodur.is.

ÍS
L

E
N

S
K

A 
 S

IA
.I

S
 A

R
I 

48
50

8 
01

/1
0



MIÐVIKUDAGUR  10. febrúar 2010 15

GROUP

HANNYRÐIR Á Siglufirði er í gangi óvenju-
legt prjónaverkefni en listakonan Fríða Björk 
Gylfadóttir stendur fyrir því að prjónaður sé 
17 kílómetra langur trefill, sem ná á frá miðbæ 
Siglufjarðar yfir í miðbæ Ólafsfjarðar, og er 
þá jafnlangur jarðgöngum þeim sem þar munu 
koma á milli.

„Ég fékk þessa hugmynd í tengslum við 
vígslu ganganna nú í haust en trefillinn á að 
vera táknræn tenging á bæjarfélögunum, þar 
sem þau eru tengd saman á einkar hlýlegan 
hátt,“ segir Fríða Björk en um áttatíu manns, 
frá tuttugu stöðum, hafa hjálpað til við prjóna-
skapinn undanfarið.

Lagt er upp með að göngin milli Ólafsfjarð-
ar og Siglufjarðar verði vígð í september og 
Fríða Björk segist vera orðin bjartsýn á að 
hægt verði að ljúka við trefilinn fyrir þann 

tíma. „Nú á þremur vikum erum við komin með 
178,59 metra og það er prjónað úti um allt. Við 
höfum komið garni og prjónum fyrir á biðstof-
um lækna, hárgreiðslustofum, kaffistofum fyr-
irtækja og fleiri stöðum hér í bænum og allir 
eru hvattir til að prjóna. Svo fáum við bútana 
til okkar og þeir eru saumaðir saman.“

Hvernig treflinum sjálfum verður svo komið 
fyrir er enn í þróun en Fríða Björk segir að 
sú hugmynd hafi meðal annars komið upp að 
leggja trefilinn hreinlega eftir veginum, en það 
eigi allt eftir að koma betur í ljós. Hægt er að 
fylgjast með framgangi verkefnisins á vefsíð-
unni www.frida.is. - jma

Siglfirðingar taka sér óvenjulegt verk fyrir hendur og prjóna sautján kílómetra langan trefil:

Trefillinn jafnlangur jarðgöngunum

ALLUR BÆRINN AÐ PRJÓNA Fríða Björk Gylfadóttir með 
það sem búið er að prjóna af treflinum sem stefnt er á 
að verði jafnlangur og jarðgöngin milli Ólafsfjarðar og 

Siglufjarðar.  MYND/ÚR EINKASAFNI

LANDBÚNAÐUR Evrópusambandið 
(ESB) hefur tekið gilda rafræna 
hestapassa sem Bændasamtök 
Íslands hafa komið á fót í sam-
starfi við Alþjóðasamtök íslenska 
hestsins. Skráning gagnabank-
ans er á www.worldfengur.com, 
eða WF.

„Tekið skal fram að engin for-
dæmi eru fyrir rafrænum hesta-
passa innan ESB og því má segja 
að WF ryðji brautina,“ segir á vef 
Matvælastofnunar. Þar kemur 
fram að mikið hagræði fylgi raf-
rænu skráningunni, en krafist sé 
nákvæmra gagna við útflutning 
hrossa og hrossakjöts til Evrópu-
landa. Bent er á að útflutnings-
verðmæti hrossakjöts hafi verið 
um 200 milljónir árið 2008, auk 
þeirra umsvifa sem slátrun og 
vinnsla skapi hér á landi.  - óká

Hestar og hrossakjöt:

Rafræn skrán-
ing brýtur blað

HROSS Lyfjanotkun sex mánuði aftur í 
tímann er á meðal upplýsinga í rafræn-
um hestapössum.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

IÐNAÐUR Eitt stærsta rútufyrir-
tæki Norðurlanda, Tide Buss, er 
sagt spara sér háar fjárhæðir í 
eldsneytiskaupum með því að nýta 
sér íslenskt hugvit.

Í tilkynningu SAGAsystem 
kemur fram að flotastýringar-
kerfi fyrirtækisins hafi verið 
komið fyrir í tæplega 100 nýjum 
rútum Tide Buss sem teknar séu í 
notkun í byrjun þessa árs. „Samn-
ingar eru í undirbúningi um að 
selja SAGA-kerfið í alla þrettán 
hundruð farþegabíla fyrirtækis-
ins í Noregi og Danmörku, en slíkt 
myndi nærri tvöfalda veltu þessa 
íslenska hátæknifyrirtækis,“ 
segir í tilkynningunni.  - óká

Tide Buss í Noregi:

Spara olíu með 
íslensku hugviti

DÓMSMÁL Karlmaður á sjötugs-
aldri hefur verið dæmdur í átta 
mánaða skilorðsbundið fangelsi og 
til að greiða 35 milljónir króna í 
sekt til ríkissjóðs vegna stórfellds 
skattalagabrots.

Hann taldi fram of lágar tekjur 
í rekstri sínum árin 2003-2005 og 
skilaði því ekki virðisaukaskatti 
eins og honum bar. Auk þess var 
hann sakfelldur fyrir að skila virð-
isaukaskattsskýrslum of seint. 

Maðurinn rak veitingahúsið 
Lundann í Vestmannaeyjum þegar 
formleg rannsókn skattrannsókn-
arstjóra hófst í maí 2006. Náði 
rannsóknin til rekstraráranna 
2003-2005. - jss

Stórfellt skattalagabrot:

Dæmdur í 35 
milljóna sekt

UTANRÍKISMÁL Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, fund-
aði í gær með nýjum sendiherra 
Austurríkis, dr. Daniel Krumholz.

Við það tækifæri afhenti sendi-
herrann nýi trúnaðarbréf sitt á 
Bessastöðum. „Rætt var um Evr-
ópumótið í handbolta sem hald-
ið var í Austurríki, möguleika á 
samvinnu á sviði hreinnar orku í 
Mið- og Austur-Evrópu, samstarf 
Íslands og Austurríkis á alþjóða-
vettvangi sem og viðhorf Aust-
urríkis til umsóknar Íslands um 
aðild að Evrópusambandinu,“ 
segir í tilkynningu forsetaemb-
ættisins.  - óká

Forsetinn og sendiherrann:

Ræddu hand-
bolta og ESB
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Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Ý
msir málaflokkar hafa yfir sér neikvæðan blæ og eru 
jafnréttismálin þar á meðal. Sjálft orðið „jafnrétti“ mun 
fá marga lesendur þessa leiðara til að fletta strax yfir á 
næstu opnu enda jafnréttismál „hundleiðinleg og ekki 
þeirra vandamál“ – en í því felst einmitt stór vandi. 

Illu heilli hafa jafnréttismálin verið gerð að kvennamálum og 
það sem verra er að kynjunum hefur oftast verið stillt upp hvort 
á móti öðru – að til þess að konur njóti jafnréttis verði karlar að 
glata einhverju af sínum rétti. Þau hafa verið sett í þann farveg 
að kynin séu að takast á um takmarkaða auðlind þar sem barátt-
an snýst um að gefa ekki eftir því þá ertu að tapa. En ef hægt er 
að færa umræðuna á hærra plan, eins og Nóbelskáldið sagði eitt 
sinn, og horfa á jafnréttismálin á þann hátt að þau gagnist báðum 
kynjum – að þau „stækki kökuna“ – þá verður það kannski til þess 
að jafnréttismál verða mál allra.

Í dag þykir okkur oft broslegt að rifja upp helstu áfanga í jafn-
réttisbaráttunni eins sjálfsagðir og þeir þykja. Hins vegar þurfti 
að berjast fyrir hverjum og einum þeirra og kostaði oft miklar 
fórnir. Eftir 20-30 ár munu þau jafnréttismál sem barist er fyrir 
í dag þykja jafn brosleg og eins sjálfsögð og þau munu þykja 
þá. Það er einfaldlega skylda hverrar kynslóðar að þoka málum 
áfram, að taka við keflinu frá fyrri kynslóðum og leggja sitt af 
mörkum fyrir komandi kynslóðir.

Þau mál sem helst standa út af borðinu í dag eru launajafnrétti 
og að hlutfall kvenna í stjórnmálum og forystusveit atvinnulífsins 
verði aukið. Að dætrum okkar verði greidd sömu laun og sonum 
okkar og að þær eigi jafnan rétt á frama í stjórnmálum og við 
stjórnun fyrirtækja. Um þessi mál ætti að vera hægt að ná breiðri 
samstöðu enda vandfundinn sá einstaklingur sem getur horfst í 
augu við þau er erfa skulu landið og sagt annað en að þetta sé 
sanngjörn krafa. Á þetta hefur viðskiptalífið komið auga og í 
dag stendur það fyrir ráðstefnu þar sem kynntur verður sam-
starfssamningur helstu hagsmunasamtaka viðskiptalífsins, sem 
hefur það að markmiði að fjölga konum í forystusveit íslensks 
viðskiptalífs þannig að hvor hlutur kyns verði ekki undir 40% 
fyrir árslok 2013. Er þessi samningur gerður með stuðningi allra 
stjórnmálaflokka sem eiga sæti á Alþingi.

Þessi áfangi náðist þegar konur og karlar báru gæfu til að snúa 
bökum saman en stilla sér ekki upp sem andstæðum pólum. Frú 
Vigdís Finnbogadóttir sagði í ræðu eitt sinn er jafnréttismálin 
voru til umræðu að „aðeins með vináttu vinnum við karlana á 
okkar band og gerum um leið jafnréttismál að máli þjóðarinn-
ar allrar“. Í dag eigum við konur í íslensku viðskiptalífi marga 
bandamenn – marga vini úr röðum karlkyns forystumanna sem 
telja rétt að fjölga konum við stjórnun fyrirtækja enda allar rann-
sóknir sem sýna að það sé skynsamlegt – að það muni stækka 
kökuna okkur öllum til góðs. 

Það er nefnilega gamaldags hugsunarháttur að halda að þetta 
snúist um eitthvað annað!

Forystusveit viðskiptalífsins:

Vilja „frekjurnar“ 
bara ná völdum?

MARGRÉT KRISTMANNSDÓTTIR SKRIFAR

JÓN GUNNARSSON

UMRÆÐAN
Jón Gunnarsson skrifar um 
björgunarstarf 

Það hitti mig illa að heyra um 
skipverjann á Sturlaugi H. 

Böðvarssyni sem veiktist alvar-
lega þegar skipið var statt um 70 
sjómílur vestur af Reykjanesi. Í 
fréttum kom fram að ekki hefði 
verið tiltæk þyrluáhöfn til að manna fylgdarþyrlu 
fyrir þá sem senda hefði mátt eftir skipverjanum. 
Vinnureglur Landhelgisgæslunnar segja fyrir um 
að ekki sé farið lengra út til hafs á einni þyrlu en 
20 sjómílur til að tryggja öryggi þyrluáhafna. Þessi 
regla er sett til þess að hægt sé að bregðast við til 
bjargar áhafnarmeðlimum komi eitthvað upp á. 

Við þær aðstæður sem uppi voru í þessu máli 
eða sambærilegum hefði verið hægt að fara nokkr-
ar leiðir til að koma skipverjanum til hjálpar. 
Þannig hefði mátt senda út björgunarskip með 
lækni sem hefði verið komið að togaranum innan 3 
klukkustunda, senda út björgunarskip til að fylgja 
þyrlunni eftir auk þess að setja skip og báta á sigl-

ingaleiðinni í viðbragðsstöðu til að koma þyrlu-
áhöfninni til bjargar ef á hefði þurft að halda. Sjó-
veður og sjólag var eins og best verður á kosið.

Þegar kreppir að verðum við að gera það besta 
sem hægt er við breyttar aðstæður. Þegar menn 
veikjast, hvort sem er á landi eða sjó, eigum við að 
bregðast við með öllum tiltækum ráðum. Ég get 
ekki metið nauðsyn læknishjálpar í þessu tiltekna 
tilfelli, en fram hefur komið í fréttum að brugðið 
hefði getað til beggja vona. Ég vil koma því skil-
merkilega á framfæri að okkur eru ekki allar 
bjargir bannaðar þótt að kreppi um stundarsakir 
og okkur ber skylda til að hugsa upp ný vinnubrögð 
við breyttar aðstæður. Ef manneskja hefði veikst 
alvarlega uppi á jökli og þyrla ekki getað sótt hana 
t.d. vegna slæms skyggnis, þá hefðu björgunar-
sveitir með lækna verið sendar á staðinn. Sjómenn 
eiga kröfu á því að fá sömu viðbrögð og aðrir þegar 
á bjátar og þeim aðferðum sem að framan var lýst 
hefði hæglega mátt beita í þessu tilfelli ef læknir 
hefði metið ástandið jafnalvarlegt og áhöfn skips-
ins. 

Höfundur er alþingismaður og og formaður stjórn-
ar björgunarmiðstöðvarinnar í Skógarhlíð.

Ný vinnubrögð

Þegar Paul A. Volcker skrif-
ar grein um banka eða end-

urskipulagningu á fjármála-
kerfinu leggur heimurinn við 
hlustir. Volcker er fyrrverandi 
formaður bankastjórnar Seðla-
banka Bandaríkjanna (Federal 
Reserve) og núverandi formaður 
ráðgjafarnefndar Obama forseta 
um endurreisn hagkerfisins. Síð-
ustu daga hafa erlendir fjölmiðl-
ar skrifað mikið um hugmyndir 
Volckers og sjálfur mætti hann 
til Washington DC til að skýra 
mál sitt ítarlega fyrir þingheimi.

Í stuttu máli leggur Volcker til 
að bankar sinni fyrst og fremst 
hefðbundnum þörfum viðskipta-
vina sinna en fjárfesti ekki í 
vogunarsjóðum og fjárfestingar-
sjóðum fyrir óskráð fyrirtæki 
(private equity funds). 
Jafnframt vill hann takmarka 
svigrúm banka til að stunda 
spákaupmennsku fyrir eigin 
reikning (proprietary trading). 
Volcker telur að þessi starfsemi 
henti ekki bönkum heldur eigi 
heima í öðrum geirum fjármála-
markaðarins. Auk þess bendir 
hann á að bankar sem eigi að 
sinna almenningi og hafi til þess 
öryggisnet frá hinu opinbera 
eigi ekki að misnota þetta örygg-
isnet með áhættusamri starf-
semi sem er ótengd hefðbund-
inni bankastarfsemi.

Eftir sem áður segir Volcker 
að þó svo banna eigi bönkum að 
stunda ákveðna fjármálastarf-
semi þá sé ekki þar með sagt að 
slík starfsemi eigi ekki fullan 
rétt á sér. Til dæmis eru fjár-
festingarsjóðir fyrir óskráð 
hlutafélög mikilvægir fyrir 
nýsköpun og spákaupmennska 
getur lagt grunn að mörkuðum 

sem gera fyrirtækjum kleift að 
verjast áhættu. Einkaaðilar geta 
því stundað þessa starfsemi án 
þess að njóta öryggisnets frá 
hinu opinbera.

Volcker leggur til að Banda-
ríkin vinni með öðrum þjóðum 
að því að ná breiðri sátt um 
veigamiklar formbreytingar á 
fjármálamörkuðum. Hann telur 
að alþjóðastofnanir og margar 

ríkisstjórnir vilji vinna að sam-
hæfingu reglna og skilgrein-
ingu á starfsvettvangi viðskipta-
banka til að regluverkið veiti 
bönkum svigrúm til að þjóna 
viðskiptavinum en verndi skatt-
greiðendur gegn því að bera 
ábyrgð á ótengdri áhættustarf-
semi.

Þegar endurreisn efnahags-
kerfis okkar stendur fyrir 
dyrum væri við hæfi að taka 
undir hugmyndir Volckers til að 

endurbæta umgjörð fjármála-
markaðarins. Volcker hefur 
víða sýn yfir fjármálamarkaði 
heimsins og hefur leitt til lausn-
ar mörg flókin mál sem snerta 
heimsbyggðina. Nægir að nefna 
eyðingu verðbólgunnar í Banda-
ríkjunum á fyrri hluta níunda 
áratugarins, lausn á ráðstöfun 
svissneskra bankareikninga sem 
stofnaðir voru af fórnarlömbum 
helfararinnar, rannsókn á fram-
fylgni olíu-fyrir-peninga áætl-
unarinnar í Írak og álitshnekki 
Alþjóðabankans. Meira að segja 
þekkir hann vel til á Íslandi. 

Daglega eru bankar á Íslandi 
að leggja huglægt og pólitískt 
mat á sölu eigna, velja og hafna, 
og vaxandi fjöldi landsmanna 
verður æ óánægðari. Vilhjálm-
ur Bjarnason lektor hefur bent 
á veikleika íslenska fjármála-
markaðarins sem hefur ekki 
lengur trúnað almennings. Við 
það vil ég bæta skorti á minni-
hlutavernd í félögum, hættu á 
innherjaviðskiptum og markaðs-
misnotkun. Almenningur treyst-
ir hvorki kerfinu, fólkinu sem 
vann við það né endurskoðenda-
fyrirtækjunum, sennilega aldrei 
framar. Spurningin er hvort 
okkar fámenna þjóðfélag komist 
nokkurn tíma yfir slíka þrösk-
ulda. 

Volcker leggur til að Banda-
ríkin setji á stofn eins konar 
staðfestingarstjórnvald (resol ut-
ion authority) sem gæti blandað 
sér inn í viðskiptaferli. Kannski 
þurfum við einmitt slíka valda-
stofnun í okkar litla þjóðfélagi. 

Höfundur er formaður NASF, 
verndarsjóðs villtra laxastofna og 

stjórnarmaður í Almenningi ehf. 

Bankar þjóni almenningi, 
ekki spákaupmönnum

Daglega eru bankar á Íslandi 
að leggja huglægt og pólitískt 
mat á sölu eigna, velja og 
hafna, og vaxandi fjöldi lands-
manna verður æ óánægðari. 

Vill ekki lesa Moggann
Sumir voru ósáttir þegar Davíð 
Oddsson var ráðinn ritstjóri Morg-
unblaðsins. Í þeim hópi var Sveinn 
Andri Sveinsson hæstaréttarlög-
maður, sem sparaði ekki stóru orðin 
og lýsti yfir að hann hefði sagt upp 
áskriftinni vegna „dónaskapar 
og skítamennsku“ úr penna 
Agnesar Bragadóttur. Í 
kjölfarið spunnust skrítin 
orðaskipti í fjölmiðlum 
milli lögmannsins og 
útgefanda blaðsins 
um hvort Sveinn 
Andri væri yfir-
höfuð áskrifandi 
að Mogganum, 
en það er önnur 
saga. 

Vill vera í Mogganum
En þótt Sveinn Andri telji sig ekkert 
hafa með Moggann að gera, telur 
hann Moggann greinilega hafa nóg 
með hann að gera. Í sunnudagsblaði 
Morgunblaðsins var að minnsta kosti 
dálkur þar sem Sveinn Andri lýsti 
degi í lífi sínu. Við hliðina var 
pistill eftir Agnesi Bragadóttur. 
Þetta er aðdáunarverð tillits-
semi hjá lögfræðingnum: þótt 
hann hafi engan áhuga á 
að lesa Moggann, lætur 
hann það ekki bitna 
á öðrum lesendum 
blaðsins með því að 
svipta þá spennandi 
lesefni. Sem dagur 
í lífi Sveins Andra 
óneitanlega er. 

Ný samtök?
Uppi eru hugmyndir um að lög-
leiða fjárhættuspil og koma upp 
spilavíti á Hótel Nordica. Hvata-
menn þessarar hugmyndar eru 
tvíburarnir fótfráu Arnar og Bjarki 
Gunnlaugssynir. Skiptar skoðanir 

eru á málinu, en ljóst að þónokk-
uð margir eru hlynntir hugmynd-
um þeirra. Þeir gætu skipulagt 
hagsmunahóp til að vinna 

málinu brautargengi. En hvað 
ætti sá hópur að heita? 
Félag áhugamanna um 
lögleiðingu fjárhættuspila 
er frekar þurrt og leiðin-
legt, ekki jafn grípandi og 
til dæmis Spilavítisenglar. 

bergsteinn@frettabladid.is

ORRI VIGFÚSSON

Í DAG | Bankastarfsemi
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UMRÆÐAN
Indriði Þorláksson 
svarar grein Kristrúnar 
Heimisdóttur 

Fyrrverandi aðstoð-
arkona fyrrverandi 

utanríkisráðherra skrifar 
í Fréttablaðið 6. febrúar 
sl. langa grein til varnar 
verkum og athöfnum ríkisstjórnar 
Sjálfstæðisflokks og Samfylking-
ar í IceSave málinu á haustmánuð-
um 2008. Þörf hennar er skiljan-
leg en spurning hvort þvotturinn 
hefði ekki mátt vera auðmýkri, 
raunsæið meira og sannleiksást-
in ríkari.

Meginstef Kristrúnar Heim-
isdóttir eru svokölluð Brussel-
viðmið, sameiginleg yfirlýsing 
Íslands og framkvæmdastjórnar 
ESB frá 13. nóvember 2008. Þessi 
Brusselviðmið eru reyndar ein-
föld og auðskilin þeim sem lesa 
þau eins og þau eru orðuð í stað 
útlegginga Kristrúnar. Þar segir:

„Ríkisstjórn Íslands hefur átt 
viðræðufundi með stofnunum 
Evrópusambandsins og hlutað-
eigandi aðildarríkjum þess um 
skuldbindingar Íslands sam-
kvæmt samningnum um Evrópska 
efnahagssvæðið að því er tekur til 

tilskipunar um innstæðu-
tryggingar 94/19/EB. Aðil-
ar komu sér saman um að 
tilskipunin um innstæðu-
tryggingar hafi verið felld 
inn í löggjöfina um Evr-
ópska efnahagssvæðið í 
samræmi við samning-
inn um Evrópska efna-
hagssvæðið og gildi því á 
Íslandi með sama hætti og 
hún gildir í aðildarríkjum 

Evrópusambandsins.
Viðurkenning allra aðila á þess-

ari lagalegu stöðu greiðir fyrir 
skjótri niðurstöðu samningavið-
ræðna þeirra sem nú standa yfir 
um fjárhagsaðstoð við Ísland, 
þ.m.t. við Alþjóðagjaldeyrissjóð-
inn. Þessar samningaviðræður 
skulu fara fram með samhæfðum 
og samræmdum hætti og skal þar 
tekið tillit til hinna erfiðu og for-
dæmislausu aðstæðna sem Ísland 
er í og knýjandi nauðsynjar þess 
að ákveða ráðstafanir sem gera 
Íslandi kleift að endurreisa fjár-
mála- og efnahagskerfi sitt.

Stofnanir Evrópusambandsins 
og Evrópska efnahagssvæðisins 
munu taka áframhaldandi þátt í 
þessu ferli sem fer fram í samráði 
við þær.“

Eins og glöggur lesandi sér er 
því fjarri að þessi yfirlýsing feli í 
sér véfrétt um aflausn á IceSave 

syndum í faðmi ESB eða alþjóða-
samfélagsins eins og Kristrún 
heldur fram. Að orðanna hljóðan 
og í samræmi við allar aðstæður 
á þessum tíma felur hún einungis 
í sér eftirfarandi:

1. Að Ísland fellst á að tilskip-
unin um innstæðutryggingar gildi 
hér á landi. Það var og er skiln-
ingur allra Evrópusambandsríkj-
anna að innstæðutryggingin skuli 
tvímælalaust greiða út allar inn-
stæður upp að áskildu lágmarki 
þ.e. 20.887 evrum. Það er útilokað 
að nokkur sem að gerð yfirlýsing-
arinnar kom hafi skilið eða getað 
skilið hana á annan veg.

2. Að viðurkenning Íslands á 
þessari lagalegu stöðu, þ.e. að það 
sé skuldbundið til að greiða lág-
markstrygginguna, greiði fyrir 
skjótri niðurstöðu í samningavið-
ræðum sem standa yfir um fjár-
hagsaðstoð við landið. Þær samn-
ingaviðræður um fjárhagsaðstoð, 
sem stóðu yfir, voru við Breta og 
Hollendinga svo og Alþjóðagjald-
eyrissjóðinn (AGS) og ríkin sem 
veittu fjárhagsaðstoð í tengslum 
við sjóðinn. Með þessu fallast 
Íslendingar beinlínis á að tengja 
væntanleg aðstoð frá AGS og 
Norðurlöndunum við samningana 
við Bretland og Holland.

3. Tilvísunin til „samningavið-
ræðna sem standa yfir um fjár-
hagsaðstoð“ vísar eingöngu til 
samningaviðræðnanna við Bret-
land, Holland og AGS og þeirra 
landa sem tóku þátt í lánafyrir-
greiðslu í samvinnu við sjóðinn. 
Engar aðrar samningaviðræð-
ur um fjárhagsaðstoð stóðu yfir. 
Með þessu var því ekki sett af stað 
neitt marghliða samningsferli eins 
og nú er reynt að halda fram. 

4. Ákvæðinu um að taka skuli 
tillit til hinna „erfiðu og for-
dæmalausu aðstæðna sem Ísland 
er í og knýjandi nauðsynjar þess 
að ákveða ráðstafanir sem gera 
Íslandi kleift að endurreisa fjár-
mála- og efnahagskerfi sitt“ er 
beint að sömu samningum þ.e. 
samningunum við Breta, Hollend-
inga og AGS. 

5. Yfirlýsingin um að stofnanir 
Evrópusambandsins og Evrópska 
efnahagssvæðisins munu taka 
áframhaldandi þátt í þessu ferli 
verði eftir því leitað felur hvorki í 
sér að þessar stofnanir hafi tekið 
málið að sér né að Bretar, Hollend-
ingar eða Íslendingar hafi falið 
þeim forræði á því. 

Fullyrðing sem stenst ekki 
Augljóst er að fullyrðing Krist-
rúnar að Brussel samkomulagið 
hafi tekið málið úr höndum við-
komandi ríkja og sett það í marg-
hliða ferli er í grundvallaratriðum 
röng. Með Brussel samkomulaginu 
var það samningaferli, sem áður 
var hafið, fest í sessi og tengt við 
aðstoðina frá AGS. Með Brusselyf-
irlýsingunni staðfesti Ísland fyrri 
yfirlýsingar íslenskra stjórnvalda 
með formlegri hætti en áður þess 
efnis að Ísland myndi ábyrgjast 
greiðslu lágmarksinnstæðna og 
muni semja um greiðslu þeirra hið 
skjótasta. Ennfremur viðurkenndi 
Ísland að væntanleg aðstoð AGS 
og landa sem veiti fjárhagsaðstoð 
samhliða sjóðnum velti á efndum 
þessarar skuldbindingar. Á þessu 
er síðan hnykkt sex dögum síðar 
í viljayfirlýsingu Íslands vegna 
fyrirgreiðslu AGS. Að gagngjaldi 
fékk Ísland í yfirlýsinguna ákvæði 
þess efnis að í samningunum við 
Breta, Hollendinga og AGS og í 
tengdum gjaldeyrislánasamning-
unum skyldi taka tillit til erfiðrar 
stöðu landsins.

Enn frekari afsönnun á kenn-
ingu Kristrúnar um meint upp-
haf marghliðaferlis er framvinda 
samninganna eftir Brusselyfir-
lýsinguna undir forystu utanrík-
isráðuneytisins þar sem Kristrún 
gegndi starfi aðstoðarkonu utan-
ríkisráðherra og hefur væntanlega 
sem slík vitað um hvað aðhafst 
var í jafn mikilvægu máli. Eftir 
fundarhöld í kjölfar Brusselyfir-
lýsingarinnar sendu Hollending-
ar og Bretar Íslendingum drög að 
samningum dagsett 4. desember 
2008. Þetta voru einfaldir einka-
réttarlegir lánasamningar, samn-
ingsform, sem Kristrún segir í 
grein sinni að sé óásættanlegt 

með öllu fyrir Ísland. Þessum 
samningsdrögum er svarað af 
utanríkisráðuneytinu með athuga-
semdum 12. desember 2008 þar 
sem ekki er gerð minnsta athuga-
semd við samningsformið. Til 
baka komu ný samningsdrög dag-
sett 19. desember þar sem brugð-
ist er við athugasemdum Íslands 
og í þeim eru nánast öll efnisat-
riði núverandi samninga, en bara 
hærri vextir, stífari afborganir og 
styttri afborganalaus tími. Einka-
réttarlegur lánasamningur er því 
ekki „ný nálgun Svavarsnefnd-
arinnar” heldur arfur frá Krist-
rúnu og félögum frá haustinu 
2008. Þannig skildi hún við málið 
án þess að örlað hefði á marghliða-
ferli þegar viðræður lognuðust út 
af hjá óstarfhæfri ríkisstjórn í 
janúar 2009.

Rökrétt framhald 
Framvinda málsins var í rökréttu 
framhaldi af Brussel samkomu-
laginu þótt með hnökrum hafi 
verið. AGS veitti Íslandi fjárhags-
lega fyrirgreiðslu sem er að til-
tölu meiri en nokkurt aðildarríki 
hefur fengið og með lánakjörum 
sem eru hagstæðari en almennar 
reglur sjóðsins kveða á um. Norð-
urlöndin og Pólland veittu að láni 
með góðum kjörum það fé sem 
þurfti til viðbótar vegna gjald-
eyrisvarasjóðsins. Bretar og Hol-
lendingar sömdu síðan um lán með 
skilmálum sem eru hagstæðari 
en lán hinna aðilanna hvort sem 
litið er á vexti, greiðslutíma eða 
gjaldfrjálsan tíma. Þessa niður-
stöðu má að hluta þakka Brussel 
viðmiðunum og ætla má að hún sé 
að einhverju leyti tilkomin vegna 
ákvæða þeirra um hinar „erfiðu 
og fordæmislausu aðstæðna sem 
Ísland er í“. Á hinn bóginn á Ísland 
eftir að sýna að það standi við 
sinn hluta Brussel samkomulags-
ins. Það verður ekki gert með því 
að fara í síðbúinn diplómataleik. 
Hinu pólitíska ferli málsins lauk 
í Brussel 13. nóvember 2008. Þá 
fékkst sú alþjóðlega viðurkennda 
pólitíska niðurstaða málsins. 

Vinnubrögðin haustið 2008
Auk hugarleikfimi með Brussel-
viðmiðin reynir Kristrún að beina 
athygli frá þeim vinnubrögðum 
sem viðhöfð voru haustið 2008 
og kenna um öðrum sem komu 
síðar að málinu. Þannig staðhæf-
ir hún að þeir sem síðar komu að 
samningunum hafi varla þekkt til 
Brusselviðmiðanna. Staðreyndin 
er önnur. Þetta atriði var ítarlega 
skoðað og rætt og því beitt í samn-
ingsviðræðunum. 

En ekkert sverð dugar betur 
en það bítur. Bretar og Hollend-
ingar voru Brusselviðmiðunum 
gjörkunnugir. Þeir þekktu inn-
tak þeirra sem rakið er hér að 
framan. Þeir litu svo á að með 
þeim hefðu Íslendingar að þjóð-
arrétti undirgengist að greiða 
lágmarksinnstæðurnar og end-
urgreiða lán vegna þeirra. Þeir 
vissu að á grundvelli þeirra gætu 
þeir haldið Evrópuþjóðunum frá 
því að afgreiða AGS mál þar til 

frágangur Icesave væri kominn 
í höfn. Þeir vissu að með sam-
þykki annarra Evrópuþjóða væru 
samningarnir við Íslendinga í 
þeirra höndum en ekki annarra. 
Það eina í Brusselviðmiðunum 
sem nothæft var fyrir Ísland í 
samningaviðræðunum var tilvís-
unin í fordæmalausa stöðu lands-
ins. Hún var þó ekki alls kostar 
sannfærandi í ljósi þess að þrátt 
fyrir allt var staða Íslands ekki 
svo afbrigðileg. Atvinnuleysi var 
minna en í mörgum löndum Evr-
ópu, fall landsframleiðslu áþekkt 
og víða annars staðar og tekjur á 
mann þrátt fyrir kreppuna hærri 
en í þeim flestum. Engu að síður 
var þeim rökum beitt að í þessu 
fælist skuldbinding um lausn hag-
stæða Íslendingum. 

Lán tekið í október 2008
Annað sem Kristrún átelur samn-
inganefndina og undirritaðan sér-
staklega fyrir er að hafa sagt að 
Ísland hafi „í raun tekið lán í okt-
óber 2008“. Telur hún það ekki 
styðjast við rök í gögnum máls-
ins. Rifjum upp nokkur atriði. 
Hinn 11. október 2008 undirrita 
Íslendingar og Hollendingar það 
sem Kristrún kallar viljayfirlýs-
ingu en gengið hefur undir nafn-
inu MoU. Þar segir m.a.:

■ Ísland viðurkennir greiðslu-
skyldu á allt að 20.887 evrum á 
hvern reikning.

■ Holland samþykkir að veita 
íslenska tryggingarsjóðnum lán 
til útgreiðslu innstæðnanna.

■ Lánið með vöxtum og vanskil-
um verði með ábyrgð íslenska rík-
isins.

■ Skuldbindingarnar verði 
reiknaðar og greiddar í evrum.

■ Lánið verði greitt til Seðla-
banka Hollands, sem sjái um 
útborgun innstæðnanna.

Samkomulag þetta var undirrit-
að af fulltrúa fjármálaráðuneytis-
ins, Tryggingarsjóðs innstæðueig-
enda og fulltrúa hollenska ríkisins 
og síðan kynnt með opinberri til-
kynningu frá forsætisráðuneyt-
inu og í annarri slíkri var sagt frá 
því að hliðstætt samkomulag við 
Breta væri vel á veg komið. 

Yfirlýsing í fullu gildi
Meira en ári eftir þetta, í desem-
ber 2009, heldur fyrrverandi utan-
ríkisráðherra því fram í bréfi til 
Alþingis að samkomulag þetta 
hafi verið tekið af borðinu með 
Brusselviðmiðunum. Hvernig 
hún komst að slíkri niðurstöðu 
er erfitt að segja til um þar sem í 
Brusselskjalinu er ekki svo mikið 
sem einu orði vikið að MoU skjal-
inu, sem er þó að sögn verið að 
ógilda. Ekki virðist heldur hafa 
verið haft fyrir því að láta aðila 
að MoU skjalinu vita um þetta. 
Að minnsta kosti var Hollending-
um ókunnugt um þennan meinta 
gjörning en voru þeir þó á fund-
inum. Löngu síðar litu þeir enn 
svo á að yfirlýsingin frá 11. okt-
óber 2008 væri í fullu gildi. Vísað 
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„Botnsdalur er minn uppáhalds-
staður á Íslandi, næst á eftir Ölstof-
unni. Það helgast sennilega af því 
að þangað kom ég þrisvar sinnum 
í leit að fossinum Glym án þess að 
sú leit bæri árangur,“ segir Skúli 
Hakim Mechiat, lögfræðinemi við 
Háskólann í Reykjavík.

Skúli segir fyrstu atrennuna í 
leitinni að Glym hafa átt sér stað 
þegar hann og nokkrir vinir voru 
á leið á Vestfirði og datt í hug að 
bregða út af sporinu til að sjá hæsta 
foss landsins. „Þar hittum við mann 
sem var kunnugur svæðinu og tjáði 
okkur að Glymur væri í um tveggja 
tíma fjarlægð. Sá benti okkur jafn-
framt á leyndan stað í tíu mínútna 
fjarlægð, hvelfingu þar sem fossað-
ist lítil lækjarspræna. Við létum það 
duga og uppgötvuðum þar gersemi 
sem á sér enga líka.“

Skúli var þó ekki fullkomlega 
sáttur við þessi málalok og lagði 
síðar einn upp í ferð til að finna 
fossinn. „Sagt er að fyrir einn átta-
vita þurfi maður sextán hálfvita. 
Þarna var ég einn og áttavilltur 

eftir því. Þetta var mjög árla morg-
uns og enginn annar á ferli, sem 
hægt var að spyrja til vegar. Eftir 
þriggja klukkustunda ráf um svæð-
ið ákvað ég að þetta væri orðið gott 
og sneri til baka,“ segir Skúli.

Hann gengst fúslega við því að 
vera þrjóskupúki og segir fátt taka 
eins á taugarnar og að takast ekki 
ætlunarverk sitt. „Það var því létt-
ir þegar Snorri vinur minn tilkynnti 
mér að hann þekkti svæðið eins og 
handarbakið á sér, enda hefði hann 
eytt löngum stundum þar sem 
strákur. Því var hann dreginn með 
í þriðju atrennuna,“ segir Skúli. 

Þekking vinarins var þó ekki eins 
yfirgripsmikil og vonir stóðu til. 
Eftir tveggja tíma torfærur héldu 
félagarnir að þeir hefðu unnið sigur 
þegar þeir fundu gilið og röltu þar 
ofan í. „Þá þóttist förunautur minn 
viss um að rétt leið væri meðfram 
ánni, ofan í gilinu. Við röltum því 
áleiðis inn með ánni, dágóða stund, 
þar til komið var að stað þar sem 
klettaveggirnir skárust inn í ána og 
við áttuðum okkur á því að við kæm-

umst ekki lengra. Þar sem gáfna-
far okkar er að mörgu leyti svipað 
ákváðum við að klifra upp klettana, 
en við höfðum séð leið upp við eina 
skriðuna. Það var mikil þolraun og 
þegar upp var komið var vindur 
úr köppunum. Eftir að hafa legið í 
grasinu nokkra stund var ákveðið 
að halda heim á leið.“

Það var svo í fjórðu tilraun að 
leitin bar árangur, en þá var vinur-
inn Snorri enn með í för. „Við feng-
um leiðbeiningar um hvernig ætti 
að finna fossinn en gátum náttúr-
lega ekki farið eftir þeim í einu 
og öllu, enda ævintýramenn. Eftir 
þriggja klukkustunda göngu fund-
um við fossinn, sátum þar í tíu mín-
útur og drifum okkur svo á barinn,“ 
segir Skúli.

Síðan hefur hann heimsótt Botns-
dal reglulega. „Ég hugsa að fáir, ef 
frá eru taldir landeigendur, þekki 
svæðið jafn vel og ég. Mér var einu 
sinni sagt að til að þekkja París 
þyrfti maður að hafa villst í París,“ 
segir Skúli. 
 kjartan@frettabladid.is

Fann Glym í fjórðu tilraun
Það tók lögfræðinemann Skúla Hakim Mechiat lengri tíma að finna hæsta foss landsins en hann óraði 
fyrir, enda ævintýramaður sem lætur illa að fara eftir leiðbeiningum að eigin sögn. Það tókst þó að lokum.

HJÓNANÁMSKEIÐIN  á vegum Hafnarfjarðarkirkju hafa notið mik-

illa vinsælda. Ákveðið hefur verið að bjóða upp á auka hjónanámskeið 

vegna mikillar aðsóknar. Allar nánari upplýsingar um námskeiðin má fá 

á www.hafnarfjardarkirkja.is

„Mér var einu sinni sagt að til að þekkja París þyrfti maður að hafa villst í París,“ segir Skúli.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

M eirapró f

U p p lýsin gar o g  in n ritun
í s ím a 5670300



ÚTIVIST  stendur fyrir gönguferð frá 

Kúagerði og í Voga á sunnudag. Brottför 

frá BSÍ klukkan 9.30. www.utivist.is

„Við erum alltaf að bíða eftir snjón-
um í Bláfjöllin – biðja og bíða – en 
erum greinilega ekki alveg í náð-
inni hjá máttarvöldunum þessa 
dagana,“ segja Bryndís og Helga 
brosandi. Þær hyggjast stofna 
skíðaskóla í fjöllunum fyrir börn 
á aldrinum fjögurra til níu ára. 
„Okkur langar svo að vekja áhuga 
barna á skíðaíþróttinni, kenna 
þeim grunnatriðin og gera þau 
sjálfbjarga í barnalyftunum,“ segja 
þær og skortir ekki sannfæringar-
kraftinn.

Báðar hafa þær Bryndís og 
Helga mikla reynslu af skíðaíþrótt-
inni, bæði úr keppnum og kennslu. 
Helga ólst upp á Akureyri og brun-
aði þar fyrst en flutti suður og fór 
í Ármann þar sem Bryndís var 

fyrir. Síðan hafa báðar tilheyrt 
skíðadeild Ármanns. 

Skólann segja þær verða í sama 
anda og skíðaskólar sem þær hafi 
kynnst erlendis. Í því felst að útbú-
inn verður sérstakur garður þar 
sem öryggi barnanna verður í fyr-
irrúmi. „Garðurinn verður afgirt-
ur og inni í honum verður börnum 
kennt sem ekki geta farið í lyftu. 
Þar verða ýmsar fígúrur og hjálp-
artæki til að aðstoða þau við að 
stíga sín fyrstu skref,“ segja þær 
og nefna líka að kennt verði í gegn-
um leik og söng enda læri börn best 
þannig. 

Skólinn verður á svæði Ármanns 
í Suðurgili og opinn um helgar frá 
10-12 og 12.30-14.30. „Þeir sem 
geta farið sjálfir í barnalyftuna 

fara beint í kennslu í barnabrekk-
unni,“ segja þær og taka fram að 
nemendur þurfi að skrá sig fyrir-
fram, annaðhvort á skidaskolinn@
gmail.com eða í símum 896 2119 og 
862 3528. Hámarksfjöldi í hverjum 
tíma verður tíu til tólf börn en fer 
aðeins eftir getu. „Við stílum inn á 
að fólk geti ákveðið að fara í fjallið 
og skilja barnið sitt eftir í örugg-
um höndum meðan það bregður sér 
á skíði en þurfi ekki að skrá það í 
ákveðið félag og keyra það á æfing-
ar allan veturinn,“ segja þær. En 
hvenær sjá þær fyrir sér að skóla-
hald fari af stað?

„Þegar snjórinn kemur. Þótt fáir 
vilji hann í borgina þá viljum við fá 
hann í fjöllin því við erum tilbún-
ar.“  gun@frettabladid.is

Viljum fá snjó í fjöllin
Um leið og nægur snjór kemur í Suðurgil í Bláfjöllum ætla hinar stórhuga konur Bryndís Haraldsdóttir og 
Helga Halldórsdóttir að stofna þar skíðaskóla fyrir börn. 

Öll börn sem ljúka tíma í skíðaskólanum fá uppbyggilega og hvetjandi viðurkenningu að launum hjá Bryndísi og Helgu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Skíðagöngumót fer 

fram innandyra á Gler-

ártorgi á Akureyri á 

laugardaginn klukkan 

13 en ekki 14 eins og 

sagt var frá í blaðinu í 

gær. Þar verður búin 

til sextíu metra löng 

braut úr ekta snjó þar 

sem skíðagöngumenn 

spretta úr spori.

www.vmi.is

VINNUVÉLANÁMSKEIÐ

Miejsce kursu Mjódd www.ovs.is

Zapisy pod nr.tel. 7728079  Robert

Teoretyczny kurs na maszyny  
budowlane oraz dzwigi

Kurs będzie prowadzony w jezyku
polskim. Rozpoczecie12. 02 g.18.00 Skíðabox

St i l l ing hf .  ·  S ími  520 8000
www.st i l l ing. is ·  s t i l l ing@sti l l ing. is
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Klakahjúpur með blómum 
sem tækniteiknarinn Einar 
D.G. Gunnlaugsson gerir utan 
um ákavítisflöskur tryggir ekki 
bara ískaldan snafs heldur er 
einnig dýrindis borðskreyting 
í leiðinni.

„Ég fékk þessa hugmynd fyrir 
rúmum tuttugu árum þegar við 
hjónin héldum eitt af okkar reglu-
bundnu þorrablótum með vina-
hópi,“ segir Einar um frosinn 
blómum skreyttan hjúp utan um 
ákavítisflöskur sem hann útbýr 
af mikilli list. Hann kveðst ávallt 
búa til slíkar kæliskreytingar 
fyrir hin árlegu blót sem ýmist séu 
haldin heima hjá honum eða í bú-
stað og líka fyrir þorrablót starfs-
mannafélags verkfræðistofunnar 
Mannvits, vinnustaðar hans. „Ég 
plasta stundum myndir og lógó 
og sting ofan í vatnið sem umlyk-
ur skreytinguna, sem koma skýrt 
og skemmtilega fram í glærum 
ísnum,“ segir hann. Hann kveðst 
líka hafa útbúið svona kæliskreyt-
ingar fyrir afmæli og þá sett nafn 
og afmælisdag viðkomandi á plast-
aða strimla sem hann komi fyrir á 
sama hátt.

En lekur ekki skreytingin fljótt 
niður þegar hún er komin í fun-
heita veislusali? „Nei, flöskurn-
ar standa á glærum diskum, þar 
þiðnar smám saman utan af þeim 
og hvert blómið af öðru, myndir og 
lógó koma í ljós,“ lýsir hann. 

Uppfinning Einars hefur vakið 
athygli út fyrir landsteinana. Hann 
tók áskorun og sendi mynd í tölvu-
pósti til framleiðanda ákavítis-
ins og fékk svarpóst 
frá honum þar sem 
hann lýsti ánægju 
með framtakið. 
Einnig kveðst 
hann hafa sagt 
veitingamanni 
á Ristorante 12 
Apostoli (sem 
útleggst Post-
ularnir 12), 
einum virt-
asta veitinga-
stað Ítalíu, frá 
aðferð sinni, 
yf i r  staupi 
a f  g r app a . 

„Honum fannst hún spennandi og 
bað mig um að senda sér mynd. 
Síðar sagði hann mér að hann 

hefði leikið þetta eftir og það 
gerði mikla lukku hjá sér,“ 

lýsir Einar. Hann tekur 
það fram í lokin, fyrir 
þá sem vilja prófa, að 
nauðsynlegt sé að nota 
tveggja lítra fernur 
með allar hliðar jafn-
breiðar. 

- gun

Bæði kælir og skreytir

Skreytingin þiðnar smám saman utan af flöskunum og hvert blómið af öðru, myndir 
og lógó koma í ljós að sögn Einars, sem kveðst yfirleitt setja slaufu utan um stútinn 
svo þægilegra sé að halda utan um hann. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Uppfinning Einars hefur 
víða vakið athygli, meðal 
annars í einu virtasta veit-
ingahúsi Ítalíu, Ristorante 
12 Apostoli í Verona. Skýringarmyndir eftir Einar.

Rannsóknarþjónustan Sýni ehf. er 
fyrirtæki sem boðið hefur upp á 
ráðgjöf og þjónustu við matvæla-
fyrirtæki og fóðurframleiðend-
ur á undanförnum árum, allt frá 
mati á ferskleika til efnagreining-
ar vegna krafna um næringargild-
ismerkingar. 

Sýni hefur líka staðið fyrir nám-
skeiðum fyrir almenning í matar-
gerð og má þar nefna ýmiss konar 
sniðug námskeið, svo sem mat-
reiðslunámskeið fyrir 
krakka, hvernig 
hægt er að elda úr 
þörungum og sér-
stakt námskeið í 
pitsu og lasanja-
gerð, sem ætlað 
er ungum foreldr-
um, unglingum og 
börnum. 

Á næstu námskeiðum 

verður súpugerð tekin fyrir, 17. 
febrúar, og indverskur matur 25. 
febrúar. Á súpugerðarnámskeið-
inu verður meðal annars kennt 
hvernig setja á saman næringar-
ríkar súpur. Meðal súpna sem eld-
aðar verða eru kjúklingabauna-
súpa, grænmetissúpa úr bök-
uðu rótargrænmeti, fiskisúpa og 
kremuð brokkolísúpa. Námskeið-
in fara öll fram í húsnæði Sýnis að 

Lynghálsi 3. Áhugasömum 
er bent á heima-

síðuna www.
syni.is/nam-
skeid.

- jma

Alls kyns spennandi námskeið

Næsta nám-
skeið hjá Sýni 

ber yfirskriftina 
12 bestu súpur í 

heimi. Hinn 25. febrúar verður kennt hvernig 
elda á ekta indverskan mat.

● ÍSLENSKUR JARÐLEIR Í ELDHÚSIÐ  Sælkerakokka dreymir 
alla um góðan leirpott í eldhússkápinn. Leirpottar henta vel undir hæg-
eldaða rétti, hvort sem það er íslenskt lamb eða fiskur á matseðlinum. 
Leirverksmiðjan Leir7 í Stykkishólmi hefur framleitt í samvinnu við vöru-

hönnuðina Brynhildi Pálsdóttur og Guðfinnu Mjöll Magnús-
dóttur pott, unninn úr íslenskum leir, sem safn-

að er í Dölunum. Pottlokið prýða móajurtir 
og lambakjúkur og honum fylgja upp-

skriftir að hægelduðum mat eftir mat-
reiðslumeistara.

Pottinn skal leggja í vatn áður en 
eldamennskan hefst og kveikja skal 

á ofninum eftir að potturinn fer inn í 
hann.  Íslenska leirpottinn er að finna í 

Kokku, Laugavegi.

● PLOKKFISKUR, RÚG-
BRAUÐ, KLEINUR OG 
KAFFI  Íslenskur plokkfisk-
ur og rúgbrauð er ekki endi-
lega að finna á matseðlum 
margra veitingastaða. Það er 
þó staðgóður hádegis- eða 
kvöldverður og hollur. Í miðbæ 
Reykjavíkur er þó að finna veit-
ingastað sem býður upp á ís-
lenskan mat eins og kjötsúpu, plokkfisk og sviðasultu. Á matseðli Café 

Loka við Lokastíg er einnig að finna kaffibrauð eins og 
rjómapönnukökur og kleinur sem renna ljúflega niður 

með kaffinu á eftir. Ef maður er svo stál-
heppinn að ná gluggasæti má virða 

fyrir sér Hallgrímskirkju og ið-
andi mannlífið á Skóla-
vörðuholtinu.

Hollt og 
fljótlegt[     ]Hollt og 
fljótlegt[     ]GrímsGríms Nýtt

Kveðja
Grímur kokkur

www.grimurkokkur.is

SmSmáfiskibollurSmáfiskibollur
með sveppa, hvítlauks 
  og Chilli fyllingu

Grímur kokkur mælir 
með sem meðlæti:
Hrísgrjónum, salati 
og hvítlauksbrauði.
Bollurnar eru einnig 
góðar sem pinnamatur
og þá með t.d. Sweet 
Chilli sósu.

Þessi í nýju umbúðunum 

bráðnar alveg jafn hratt. 
Ég tók tímann!

eftirfyrir

rifinn mozzarellaostur í nýjum umbúðum
Þú finnur girnilegar uppskriftir með mozzarellaosti á ��� .������ ��������

NÝJAR

UMBÚÐIR

Mozzarella�����ú��
�����

�������í��
�����

íí ííííí





 10. FEBRÚAR 2010  MIÐVIKUDAGUR4 ● fréttablaðið ● veljum íslenskt

Töskur og skart úr leðri og 
laxaroði eru til sölu á vefversl-
uninni www.gastu.com sem 
var opnuð í síðustu viku. Bak 
við hana stendur Guðrún Ásdís 
Sturlaugsdóttir sem er með 
Bsc í byggingartæknifræði. 
Gastu er dregið af nafninu 
hennar.

„Ég byrjaði að sauma þegar ég var 
innan við tíu ára en fór út í leður-
iðju 2005 og var að dunda við hana 
með skólanáminu,“ segir Guðrún 
Sturlaugsdóttir brosandi þegar 
forvitnast er um feril hennar sem 
hönnuðar. Bætir því við að 
haustið 2007 hafi hún skroppið 
til Bandaríkjanna, bálólétt að 
fyrsta barni, að skoða tveggja 
tonna leðurlager sem hún hafi 
séð auglýstan á eBay. Hann 
hafi hún endað á að kaupa, 
ásamt alls kyns aukahlutum 
til töskugerðar. „Þetta var 
auðvitað dálítið flippað en ég 
byrjaði að kenna leðurtöskugerð 
í desember það ár og nú hafa um 
300 manns sótt slík námskeið.“ 

Auk námskeiðanna leggur Guð-
rún áherslu á að þróa og fram-
leiða eigin vörulínu bæði af tösk-
um og skartgripum undir heitinu 

Gastu – ís-
lensk hönn-
un. „Ég er 
með Vöku 
dóttur mína 
heima og hef 
ekki kom-

ist mikið í að 
sauma síðustu 
mánuði en hef 

einbeitt mér 

að smávörum úr laxaroði frá Sjáv-
arleðri á Sauðárkróki. Þær eru í 
ýmsum litum,“ lýsir hún. Hún segir 
vefverslunina hafa farið feikivel af 
stað enda hafi hún nýtt sér Face-
book sem markaðstól. „Icelandair 
setur vínpelana inn í bæklinginn 
sinn í apríl og Rammagerðin er að 
taka inn vörurnar mínar. Svo er ég 
að leita að fleiri flottum verslunum 
til að selja þær í,“ segir Guðrún 
hress og upplýsir að Gastu stefni 
á erlendan markað í nánustu fram-
tíð. - gun

Úr leðri og laxaroði

„Viðtökur við vefversluninni www.gastu.com hafa farið fram úr 
mínum björtustu vonum,“ segir Guðrún ánægð. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Pelarnir með laxaroðinu vekja athygli 
og verða meðal annars til sölu í flugvél-
um Icelandair á vordögum. 

Hringarnir eru stækkanlegir og geta því 
passað á alla. Þeir fást í mörgum litum.

Guðrún býr líka til armbönd fyrir strákana í svörtu, gráu og brúnu. 

Armband, hringur 
og eyrnalokkar í 
stíl. 

Anna Soffía Árnadóttir fatahönn-
uður hannar skemmtileg blóma-
hárbönd fyrir stúlkur. Hárbönd-
in eru handgerð og unnin úr silki-
flaueli og henta við hvaða tilefni 
sem er. Anna Soffía útskrifað-
ist af fatahönnunarbraut Listahá-
skóla Íslands síðasta vor og starf-
ar nú sem verslunarstjóri í tísku-
verslun.

„Hárböndin voru hluti af fata-
línunni sem ég hannaði fyrir tísku-
sýningu annars árs nema í Lista-
háskólanum og ég hef verið að 
þróa þau síðan þá. Þau eru búin 
til úr silkiflaueli sem mér finnst 
mjög fallegt efni og litast einnig 
skemmtilega. Ég lita efnið sjálf því 
mér finnst áferðin sem kemur fal-
legri og hárböndin verða einstak-
ari fyrir vikið því liturinn er aldrei 
alveg eins,“ útskýrir Anna Soffía. 
Þar sem hárböndin eru handlit-
uð og handsaumuð liggur talsverð 
vinna að baki hvers hárbands.

Anna Soffía segir það upp-
haflega ekki hafa verið á stefnu-
skránni að selja hárböndin en hún 
hafi fengið mikil viðbrögð frá fólki 
sem hafði séð hana eða vinkonur 
hennar skarta þeim. „Ég er eigin-
lega nýbyrjuð að selja hárböndin. 
Ég var alltaf að fá fyrirspurnir frá 
fólki sem hafði séð vinkonur mínar 
með þau og ákvað í kjölfarið að 
koma þeim í sölu. Ég var ekki með 
neina markaðsáætlun heldur þró-
aðist þetta bara óvart í þessa átt. 
Svo ætla ég bara að sjá til hvert 
lífið leiðir mann.“

Myndir af hárböndum Önnu 
Soffíu birtust nýverið á tískublogg-
um Urban Outfitters og Knight 
Cat, en myndirnar tók hin efnilega 
Saga Sigurðardóttir. 

Hægt er að kaupa hárböndin í 
versluninni Rokki og rósum auk 
þess sem hægt er að senda Önnu 
Soffíu fyrirspurn á vefsíðunni 
Facebook.

 - sm  

Íslensk hárbönd vekja 
athygli í tískuheiminum

● UNDIR JAPÖNSKUM ÁHRIFUM  Verslunin KOW, sem er í eigu Kolbrúnar 
Ýrar Gunnarsdóttur, var opnuð á Laugavegi 51 í lok nóvember en þar fást kjólar, pils, 
yfirhafnir og fylgihlutir af ýmsu tagi. Kolbrún er ekki óvön verslunarrekstri en hún rak 
áður verslunina KVK í samstarfi við Írisi Eggertsdóttur sem nú rekur verslunina Líber. 
 Kolbrún segir flíkur sínar vera kvenlegar og hún leggi mikið upp úr því að nota góð og 
notaleg efni. „Ég leik mér mikið með bæði röndótt og köflótt efni og er mjög hrif-
in af japönskum stíl, bæði þeim hefðbundna og flippaða. Það kom hingað 
japönsk kona um daginn og nefndi þessi japönsku áhrif að fyrra bragði. Ég 
hefði ekki getað hugsað mér betra hrós.“ Fötum Kolbrúnar er mörgum hægt 
að breyta, rykkja og rugla í en þannig er hægt að nota þau á ýmsa vegu. Má 
þar nefna vinsæla kraga sem er hægt að nota á fimm mismunandi vegu.  - ve

Anna Soffía Árnadóttir hefur slegið í 
gegn með hönnun sinni. Hún hand-
saumar falleg hárbönd sem gerð eru úr 
silkiflaueli. MYND/ÚR EINKASAFNI

Saga Sigurðardóttir tók þessar fallegu 
myndir fyrir Önnu Soffíu. Þær hafa birst 
á síðum vinsælla tískublogga.

MYND/SAGA SIG

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Björgvin Tómasson orgel-
smiður var útnefndur iðnaðar-
maður ársins 2009, 6. febrúar 
síðastliðinn. Hann hefur verið 
búsettur á Stokkseyri síðan 
2005 og er þar með verkstæð-
ið sitt. 

Björgvin hefur smíðað 31 pípuorgel 
og hljóma þau í kirkjum víðs vegar 
um landið. Frumsmíðin er í Akur-
eyrarkirkju, keypt þangað 1986, 
en fyrstu árin smíðaði Björgvin 
einungis orgel fyrir landsbyggð-
ina. „Það er eins og fólk á lands-
byggðinni leiti suður þegar eitthvað 
vantar og Suðurlandið leiti út fyrir 
landsteinana, en það er vonandi að 
breytast,“ segir hann.

Aðspurður segir Björgvin að það 
sé ekki um auðugan garð að gresja 
fyrir orgelsmiði á Íslandi, þrátt 
fyrir að vera sá eini á landinu. „Það 
er alltof mikið um það að ráðgjaf-
ar bendi söfnuðum hér á landi á að 
leita til erlendra aðila, þrátt fyrir 
að það sé hagstæðara fyrir þá að 
versla hérlendis. Þetta hefur ekki 
alltaf verið auðvelt.“ 

Fæddur og uppalinn á Blika-
stöðum í Mosfellsbæ og menntaður 
tónmenntakennari, fluttist Björg-

vin til Þýskalands þar sem hann 
tók sveinspróf í orgelsmíði. Hann 
fluttist heim til Íslands 1986 og 
var fyrstu fjórtán árin með verk-
stæðið sitt í fjósinu að Blikastöðum. 
Stokkseyri varð síðan heimili hans 
og ber Björgvin bænum vel söguna: 
„Það er gott að búa á Stokkseyri. 
Á verkstæðinu starfa fjórir menn í 
fullri vinnu, sem er ágætis hlutfall 
íbúafjölda bæjarins,“ segir hann 
hlæjandi. „Eitt orgel til smíða veit-
ir okkur fullt starf í eitt ár.“ 

Björgvin á fjögur börn sem eru 
öll viðriðin tónlist. Sonur hans, Júlí-

us Óttar, hefur verið tíður gestur á 
verkstæði föður síns og hefur mik-
inn áhuga á því að feta í fótspor 
hans í orgelsmíðum. 

Iðnaðarmannasamband Reykja-
víkur veitti verðlaun sín í fjórða 
skiptið hinn 6. febrúar síðastliðinn 
og var það forseti Íslands, Ólafur 
Ragnar Grímsson, sem afhenti þau. 
„Það var mikill heiður að vera út-
nefndur iðnaðarmaður ársins og 
mér þykir mjög vænt það. Vonandi 
hjálpar þetta söfnuðum í landinu að 
sjá að það er framtíð í þessari iðn 
hérna,“ segir Björgvin. -sv

Orgelsmiður kjörinn 
iðnaðarmaður ársins

Iðnaðarmaður ársins. Björgin tekur við viðurkenningarskjali frá forseta Íslands, Ólafi 
Ragnari Grímssyni. Á milli þeirra stendur Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra.

Nýjasta smíði Björgvins, pípuorgelið í Blönduósskirkju.  MYND/ÚR EINKASAFNI

IGI (The Icelandic Gaming Ind-
ustry) kom á fót fyrstu íslensku 
tölvuleikjasamkeppninni í nóvem-
ber 2009. Skráning í keppnina verð-
ur opin fram í lok mars og í apríl 
fer fram verðlaunaafhending. 

„Það geta allir tekið þátt í henni,“ 
segir Kristján Friðbertsson, vef-
hönnuður og forritari hjá IGI. „Þú 
þarft í raun bara að hafa áhuga á 
tölvuleikjum til þess að vera með.“ 
Keppt er í hönnun og gerð tölvu-
leikja og er nánast tekið við hverju 
sem er, allt frá grunnútfærslu á 
hugmynd yfir í frumgerð að leik. 

IGI hefur haldið námskeið í 
leikjagerð síðan í nóvember og hófst 
keppnin með slíku námskeiði. Eru 
þau ókeypis og opin öllum keppend-
um. Engin reynsla í tölvuleikjagerð 
er nauðsynleg, aðeins áhuginn er 
það sem til þarf. Fram koma helstu 
sérfræðingar landsins á sviði tölvu-
leikjagerðar og verða fyrirlestrarn-
ir af ýmsum toga. 

„Áhugi á keppninni hefur verið 
gríðarlega mikill,“ segir Kristján. 
„Það eru alltaf fleiri og fleiri sem 
eru að bætast í hópinn.“ 

Einu skilyrðin fyrir þátttöku í 
keppninni eru að hugmyndin komi á 
rafrænu formi, að viðkomandi hafi 
skráð sig sem notanda á vef IGI og 
bætt sér þar í hópinn IGIA10 og að 
skilað sé inn á ensku eða bæði ís-
lensku og ensku. Sérstök áhersla er 
á að þetta gangi fyrir þátttakend-
ur hvaðan sem er af landinu, m.a. 
verða allir fræðslufundirnir tekn-
ir upp og settir á netið og sérstök 
aukaverðlaun tengd Norðurlandi.

„Það sem fólk þarf að muna er 
að stundum er lítil góð hugmynd 
allt sem til þarf. Hún getur unnið 
fullunninn leik ef upprunalega hug-
myndin að honum var ekkert sér-
stök,“ segir Kristján. 

Nánari upplýsingar um keppn-
ina má finna á vef IGI: www.igi.is. 
 - sv

Mikill áhugi fyrir 
tölvuleikjasamkeppni

 Að sögn Kristjáns verður keppt í hönnun og gerð tölvuleikja.  RÉTTABLAÐIÐ/STEFÁKemur út þriðjudaginn
16. febrúar

Sérblað 
um brúðkaup

Auglýsendur vinsamlegast hafið samband:

Benedikt 
• benediktj@365.is 
• sími 512 5411

Bjarni Þór 
• bjarni thor@365.is 
• sími 512 5471

Hlynur Þór 
• hlynurs@365.is 
• sími 512 5439

Sigríður Dagný 
• sigridurdagny@365.is 
• sími 512 5462
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Helga Björnsdottir, laganemi á 
þriðja ári við Háskóla Íslands, 
stundar áhugaverða vinnu með-
fram skóla. Hún sér um heilt fyrir-
tæki með svokölluð minicards, en 
það eru auglýsingar í nafnspjalda-
formi sem liggja frammi í þar til 
gerðum stöndum á hótelum og 
gistiheimilum um allt land.

„Mamma og pabbi vinna bæði 
í ferðaþjónustu, mamma er flug-
freyja og pabbi er með flugrekst-
ur í Danmörku. Árið 2003 vorum 
við stödd í Hollandi og sáum stand 
með minicards í anddyrinu á einu 
hótelanna. Okkur þótti þetta snið-
ugt og pabbi náði sambandi við 
mennina sem stofnuðu þetta og 
komst að því að fyrirtækið var 
rétt í burðarliðnum,“ segir Helga 
um upphaf minicards-ævintýris 
fjölskyldunnar. Foreldrar henn-

ar fengu leyfi fyrir rekstri mini-
cards hér á landi og sáu um rekst-
urinn til að byrja með. „Síðan þá 
hefur þessi hugmynd breiðst út 
um allan heim, allt til Abu Dabi 
og New York. Þetta er eitthvað 
sem allir ferðamenn þekkja,“ 
segir Helga og bætir við að þessi 
kort henti sérlega vel á Íslandi 
þar sem ferðamenn vilji nýta sér 
allt sem er í boði. 

Helga hefur hjálpað móður 
sinni við reksturinn frá upphafi 
en tók nýlega alveg við honum. 
Hún segir meira en nóg að gera 
hjá sér við að selja auglýsingar og 
dreifa kortunum á rétta staði. „Að 
selja auglýsingar er líka mjög góð 
æfing fyrir mig sem verðandi lög-
fræðing. Þannig get ég æft mig í 
að sannfæra fólk,“ segir hún og 
hlær.  - sg

Rekur minicards og 
stundar laganám

Helga við einn af stöndunum sem hún sér um. Þessi er á Plaza-hótelinu en í standin-
um eru auglýsingar frá fjölbreyttum fyrirtækjum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hópur hreyfimyndagerðarmanna 
vinnur nú hörðum höndum að því 
að koma íslenskum þjóðsögum í 
hreyfimyndaform. „Þetta verð-
ur samansafn fimm til sex stutt-
mynda sem allar byggjast á gömlu 
íslensku þjóðsögunum, flestar tví-
víðar en aldrei að vita nema ein-
hverjar brúðumyndir fljóti með,“ 
segir Þórey Mjallhvít Heiðar- og 
Ómarsdóttir, ein af hreyfimynda-
gerðarmönnunum sem standa að 
verkefninu.

Að sögn Þóreyjar er hugmynd-
in sú að hver hreyfimyndagerðar-
maður leikstýri minnst einni stutt-
mynd. „Þannig höfum við frjálsar 
hendur með túlkun á verkunum 
og því má búast við mjög ólíkum 
myndum, sem er alveg eins og í 

gamla daga þegar hver sögumaður 
setti sinn svip á sögurnar,“ segir 
Þórey, sem ætlar sjálf að gera sög-
unni Mín hefur augu og mitt hefur 
nef skil. „Þetta er mjög skemmti-
leg saga eins og þeir vita sem til 
þekkja og hentar vel til mynd-
rænnar útfærslu.“

Þórey segir stefnt að því að 
klára verkið á næstu tveimur árum 
ef allt gangi eftir. „Þessa daga 
erum við á kafi í hugmyndavinnu 
en svo veltur framvindan auðvitað 
á allri fjármögnun,“ segir hún.

Þjóðsögur í nýju ljósi

Viðbúið er að myndirnar verði ólíkar 
en þær verða þó allar á bilinu 4-6 
mínútna langar að sögn Þóreyjar, 
sem sést hér til vinstri ásamt 
samstarfskonu sinni, Ingu 
Maríu Brynjarsdóttur. Aðrir í 
hópnum eru Hermann Karls-
son, Gísli Darri Halldórsson 
og Hlín Davíðsdóttir.

Álafossvegi 23, Mosfellsbæ 
Sími: 566 6303

Opið: 
Mánudaga  til föstudaga:  9:00 - 18:00
og laugardaga  9:00 - 16:00 www.alafoss.is

Síðan 1896Álafossvegi 23, Mosfellsbæ 
Sími: 566 6303

Opið: 
Mánudaga  til föstudaga:  9:00 - 18:00
og laugardaga  9:00 - 16:00 www.alafoss.is

www.boddabiti.is

PPöönnttuunnaarsrssímími

616 1299
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● ILMANDI ÍSLENSK-
AR SÆLUSÁPUR  Heiðar-
sæla og Sveitasæla eru meðal 
sáputegunda sem framleiddar 
eru á bænum Lóni í Kelduhverfi. 
Hjónin Guðríður Baldvinsdóttir 
og Einar Ófeigur Björnsson setja 
saman uppskriftir að sápunum 
og framleiða þær sjálf en sáp-
urnar eru allar unnar úr íslensku 
hráefni svo sem tólg, íslensku 
byggi, lífrænt ræktuðu hunangi 
og mjólk úr þingeyskum kúm.

Meðal tegunda er Heiðarsæla 
sem inniheldur malað blóðberg 
sem hjónin hafa sjálf tínt og 
Sveitasæla, en í henni er þing-
eyskt bygg, mjólk og hunang 
sem gefur sætan ilm. Mjólkin og 
hunangið gefa sápunni gullinn 
lit en annars eru sápurnar án 
litar- og ilmefna.

Sjá nánar á www.saelusapur.is.

Meðal þeirra sem fram koma á mál-
þinginu er Ari Kristinn Jónsson, rektor 
Háskólans í Reykjavík, sem ræðir um 
háskólamenntun til vaxtar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Samtök iðnaðarins bjóða til mál-
þings um menntun og vöxt á 
Menntadegi iðnaðarins í dag, mið-
vikudaginn, 10. febrúar, frá klukk-
an 9 til 12 á Grand Hóteli Reykja-
vík.

Meðal þess sem um verður rætt 
á málþinginu er hvernig mennta-
kerfið treystir stoðir atvinnulífs-
ins, hvaða hlutverki skólar gegna 
í að byggja upp íslenskt atvinnu-
líf og hvort hagræðingarkrafa í 
menntakerfinu feli í sér tækifæri 
til sóknar. 

Fundarstjóri er Vilborg Einars-
dóttir. Málþingið er opið meðan 
húsrúm leyfir og aðgangur er 
ókeypis.

Fjallað um vöxt 
og menntun

● FÖT SEM STANDAST TÍMANS TÖNN 
 Verslunin Birna Concept Shop að Skólavörðustíg 
2 hefur fest þar rætur en Birna Karen Einarsdótt-
ir eigandi hennar opnaði fyrstu Birnu-verslunin á 
Vesterbro í Kaupmannahöfn árið 2005. Hún er nú 
einnig staðsett í miðborg Kaupmannahafnar auk 
þess sem vörurnar eru fáanlegar i völdum versl-
unum í Skandinavíu og Evrópu. 

Birna sækir innblástur til allra þeirra kvenna 
sem hún þekkir og segist ekki velta vöngum yfir 
tískustraumum heldur vilja ýta undir kvenlegar 
línur. Flíkurnar eru ætlaðar sjálfsöruggum konum 
sem vilja einstakar flíkur sem standast tímans 
tönn.  - ve

Í Birnu er að finna flíkur sem ýta undir 
kvenleg form og standa tímans tönn.





BÍLAR &
FARATÆKI

Toyota Hilux D/C diesel HDi 7/2007 
ek. 44þús. sjálfskiptur,Pallhús, sumar/
vetrardekk, dráttarbeisli og f. Verð: 
4.490.000.-

MMC Pajero GLX 3.2.DID Diesel 4/2005 
ek.91þús.Verð: 3.490.000.- Möguleiki á 
allt að 90% láni.

BMW 320 S/D 12/2007 ek.16þús. leð-
ur,álfelgur og m/fl. Verð 4.290.000.- 
Möguleiki á allt að 90% láni.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Nissan Almera 2001, ek. 132 þkm. 
Sjálfskiptur, lítur vel út. Raðnúmer 
200807. Bílamarkaðurinn Smiðjuvegur 
46E-200 Kópavogur s. 567-1800 www.
bbv.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Ford Transit Minibus diesel, 15 manna, 
árg.2002, ekinn 210þús.km., sk.’11, bíll 
í topplagi, verð kr. 1.950.000,- 821-
6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

Dodge Charger SXT/2006 Ek.58þkm. 
leður, lúga, álfelgur, sumardekk. Verð 
1990þús. Stgr.

Fiat Stilo/2006 Ek.80þkm, beinsk.5gíra, 
sumardekk. Verð 990þús stgr.

Opel Corsa-C Ltd/2006 Ek.50þkm, 
beinsk.5gíra, sumardekk, rafdr rúður/
speglar. Verð 890 þús.

Isuzu Trooper ‘35/1999 Ek. 116þkm, 
sjálfsk.diesel. Leður, rafdr rúður/spegl-
ar. Verð 1290þús.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

TOYOTA COROLLA G6 H/B Árgerð 1998. 
Ekinn 230 þ.km Verð kr. 470.000.

PEUGEOT PARTNER Árgerð 2003. Ekinn 
82 þ.km Verð kr. 690.000.

Höfðahöllin
Norðurhella 8, 221 

Hafnafjörður
Sími: 567 4840

Vantar bíla á skrá 
og á staðinn.

www.hofdahollin.is

POLARIS SPORTSMAN X2500HO, 
raðnr 137653, Árgerð 7/2007, Ekinn 
1406 KM, 500cc, Torfæruskráð , negld-
dekk ,Topphjól, ásett verð 1.290.000 
A.T.H áhvílandi bílasamningur uppá 
c.a 1.200.000 með afborgun uppá c.a 
28.000 p.r mán. Hjólið er á staðnum.

TOYOTA LAND CRUISER 200 VX 35“ 
disel , Raðnr 113753, Árgerð 2008. 
Ekinn 74 Þ.KM, 4461cc slagrými. 4 dyra. 
286 hestöfl, 35“ breyttur, ljóst leður, 
navi, topplúga, hreint glæsilegur bill í 
alla staði, ásett verð 12.890.000. Bíll 
sem er á staðnum.

TOYOTA LAND CRUISER 120 LX, Raðnr 
135999, Árgerð 5/2003. Ekinn 189 
Þ.KM, 2982cc slagrými,sjálfskiptur, 163 
hestöfl, 17“ felgur og dekk, beisli, sam-
litaður, filmur, Flottur bill. Ásett verð 
3.190.000 A.T.H áhvílandi bílasamning-
ur uppá 3.190.000 með afborgun uppá 
c.a 65.000 p.r mán og eftir stendur 63 
gjalddagar.

DODGE RAM CLUB CAB 4WD 33“, 
Raðnr 230414, Nýskráður 3/1996, 
Ekinn 210 Þ.KM, 5900cc slagrými. 2 
dyra. 160 hestöfl, disel, Stóll á palli til 
að draga trailer og aðrar vagna. Búið 
er að taka brettinn af honum og dekk 
til að hafa hann á einföldu á aftan og 
fylgir það með. Ásett verð er 850.000, 
bill á staðnum.

TOYOTA LAND CRUISER 90 LX 
COMMON RAIL 35“, Raðnr 137805, 
Nýskráður 8/2002, Ekinn 235 Þ.KM, 
2982cc slagrými, 4 dyra, 164 hestöfl, 
sjálfskiptur, disel, 35“ breyttur, ásett 
verð 2.390.000.

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB D/C, SR, 
Raðnr 113807 ,Árgerð 5/2007. Ekinn 
137 Þ.KM, 2982cc slagrými, 4 dyra, 172 
hestöfl, sjálfskiptur, disel , ásett verð 
3.190.000 . Bíll á staðnum. A.t.H lang 
ódýrasti 3,0 Hiluxinn sem er til sölu.

VOLVO V50 2,0 TD MY04 DISEL, Raðnr 
272409 , Árgerð 8/2007. Ekinn 47 Þ.KM, 
1997cc slagrými. 4 dyra. 136 hestöfl, 
beinsk, disel, ásett verð 3.390.000, bill 
sem er á staðnum.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

VW Touareg R5 dísel, árg. 2008, ek. 
38þús.km, leður, krókur, nýleg heilsárs-
dekk, Gullfallegur umboðsbíll og vel 
búinn!! Ásett verð aðeins 6900þús.kr! 
bíllinn er á staðnum

MMC L200 4x4, árg. 11/2007, ek. 
55þús.km, dísel, sjálsk., rafmagn, cd, 
krókur, grind og lok á palli, litað gler, 
Flottur bíll!! Ásett verð 3490þús.kr, bíll-
inn er á staðnum.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu Opel Astra 1.2L árg. ‘00. 2 dyra, 
ek 140þ. bsk. V. 380þ. S. 868 8565.

Nissan Terrano II Special Edition, ekinn 
180 þkm, álfelgur, topplúga, 7 manna, 
‘31 dekk, Rafmagn í öllu, 2,4L bensín. 
Verð 650 þús kr. Skipti möguleg á 
ódýrari bíl eða mótorhjóli Upplýsingar 
veitir Ásgeir í síma 897-7800.

Tilboðsverð 2.750þ !
VW Golf GTI - EDITION 30, árg 2007, 
ek:72þ.km, ssk, 230hö, leður, topp-
lúga, 19“ felgur ofl. Ásett Verð: 3.690þ. 
Tilboðsverð! 2.750. Skoða skipti á ódýr-
ari. Upplýsingar í síma 616-9922

Tilboðsverð 3.470þ !
BMW 530Dísel, árg. 2004, ek:145þ.
km, leður, ssk, lúga, 18“ felgur, comfort 
sæti, head up display, hlaðinn auka-
búnaði. Ásett Verð:4.490þ. Tilboðsverð: 
3.470þ.! Upplýsingar í síma 616-9922.

MMC T-35 ÁRG 1998 EKINN 252Þ.KM 
VERÐ 490.000 + VSK Er með 2 tonna 
lyftu. Uppl í síma 893-6404

CHEVROLET SILVERADO 2500 6,6 
DURAMAX. DÍSEL,Árg 2001, ek. 190 
þ. Sjálfskiptur. Verð 1.990.000. tilboð 
1490.þús stg. uppl. 895 3363.

Mjög fallegur og traustur 7 mann bíll á 
góðu verði. Plymoth Voyager árg. ‘98. S. 
897 2274 & 897 2274.

VW Caddy SDi 2,0 disel, árg. 06. Ekinn 
60þ. Gott eintak. Verð 1.190Þ S: 893 
3557.

Nýsk. Legacy ‘99. Ekinn 120þ. Ný vetr-
ardekk, nýjar bremsur. Verð 550þ. Sími 
8443063

VW Passat ‘99 ek. 180 þús. Sk. ‘11, 
fallegur og góður bíll. Verð 350 þús. 
S. 898 8835.

Opel Vectra árg. ‘99 ek. 150þ. Fallegur 
og góður bíll. Verð 330þ. Uppl. í s. 
849 9666.

Til sölu wv póló comfortline árg. 2000 
1,4 beinsk ek 101 þús. 5-dyra svartur cd 
toppbíll bílalán ca 200 þús. verð 475 
þúsund uppl. í gsm 868 2352 .

Peugot 306. ð98 til sölu. ek 114þ. Ný 
tímareim. Uppl. í s. 866 7511.

Til sölu Micra árg ‘98, sk. 2011, ek. 150 
þús. bsk. Verð 180 þús. S. 898 8835.

 0-250 þús.

Ódýr og Sparneytinn!!
Suzuki Swift 1,3 árg.’98 5 dyra, ný skoð-
aður 2011 ný nagladekk, eyðir mjög 
litlu verð 290 TILBOÐ 195 þús. s. 841 
8955.

Sjálfskiptur á 165 þús
Hyandai Accent árg.’97 ekinn aðeins 
125 þús. sjálfskiptur, heilsársdekk, 
skoðaður og eyðir litlu verð 165 þús. 
s. 841 8955.

 250-499 þús.

Honda CR-V 97 ek 170 smurbók sk.10 
tilboð 400 6978835

 Bílar óskast

ÓSKA EFTIR BÍL FYRIR 
ALLT AÐ 250 ÞÚS!

Óska eftir góðum bíl fyrir allt að 250 
þús! Smábíl fólksbíl eða jeppling, skoða 
allt má þarfnast smá lagfæringar. S. 
691 9374.

Sparneytinn bíll óskast
Á 50-300 þúsund. Má þarfnast lagfær-
inga. Uppl. 892-1994.

Óska e.að kaupa gamla bíla til niðurrifs. 
Nán.uppl.í s:866-0471

 Jeppar

ICOM bíl og hand talstöðvar Flug 
og bátastöðvar. Traustar talstöðvar. 
Japönsk gæði.

Disel, tilboð 395 þús.
Pajero árg. ‘96. 7 manna, krókur, skíða-
bogar, skoðaður. Ek. 200 þús. 2,5. 5 
gíra. S. 891 9847.

Mmc L 200 ‘91 til sölu, dísel, ný spraut-
aður góður bíll. V. 380 þús. S. 892 5590 
& 892 5594.

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

 Vörubílar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Bátar

Handfærarúllur
BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf. 
553 3311 www.sjo.is

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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4 stk. 195/65 15“ á Carina felgum á 
20þ. 4 stk. 175/65 14“ á Corolla felgum 
á 20þ. 4 stk. 14“ Imprezu felgur á 20þ. 
4 stk. 205/60 „16 á 20þ. Uppl. í s. 
896 8568.

35 tommu dekk á pólýhúðuðum 15 
tommu felgum.Míkróskorin,ca 7000 
km keyrð.180Þkr settið. 8933746

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Er að rífa Focus ‘99, Yaris ‘00, Hatcback 
‘96, ‘97 1600, Xli 1300 ‘94, Escord ‘98. 
Accent ‘95 & ‘97. Impreza ‘99. Legacy 
‘96. Almera ‘98. Carina ‘97, Vento ‘97, 
Lanos ‘99, Elantra Wagon ‘97, Civic 
‘99. Golf ‘95. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 
896 8568.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat 
Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. 
Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 
7852.

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

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.’05. og margt fleira. 
Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 
615 0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

Disel vél til sölu. Tilboð óskast. Til sýnis 
- Réttir bílar - Vesturvör 24 - Kópavogi. 
S. 698 2917.

partabílar.is 770-6400
Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‘05 
Yaris ‘05 BMW 525 disel ‘02 Honda Civic 
‘97 Renult Kango ‘99, Dodge Carvan ‘97 
og Nissan Primera ‘99, almera ‘99, 
Peugot 306 ‘98. Kia Spotage ‘00, Jeep 
Grand Cheroke 4,7 ‘99 Kaupum bíla 
í niðurrif.

Musso varahlutir.
Erum að rífa Musso 96-04.Hyundai H 1 
99.Nissan Double Cap 97.Isuzu Trooper 
99.Landrover Discovery 98.Lanos 00-
02.Nubira 02.Galloper 00.Cherokee 
94.Ford 250 04.Korando 98.Kia 
Sportage 97.Suzuki Swift 91.Hyundai 
Accent 95.Kaupum bíla til niðurrifs.
Musso varahlutir Kaplahrauni 9 Hf..
S.864 0984

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, 
Suðurhella 10, Hfj.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

ÞJÓNUSTA

 Veislusalir

Þorrablót fyrir minni og stærri hópa, 
hagstætt verð s. 696 2242.

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti 
Sími 662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Trjáklippingar
Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. 
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 
848 1723.

Garðyrkja
Felli tré, klippi, grisja og snyrti runna. 
Besti tíminn. Halldór garðyrkjum. S. 
698 1215.

 Bókhald

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

Bókhald, framtöl, stofnun fél, árs-
reikn. VSK uppgj, erfðarfjárskýrslur 
o.fl.HAGSTÆTT VERÐ. s. 517-3977, 
framtal@visir.is

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 
Vesturgötu 42.

 Fjármál

Fjármálaráðgjöf, útreikningar og gagna-
öflun vegna greiðsluaðlögunar, yfir 20 
ára reynsla, sími: 577-7796, 770-7796, 
www.regis.is

Stofnun fyrirtækja, greiðsluerfiðleikar, 
bókhadslþjónusta, samningar við lána-
drottna og viðskiptaáætlanir. atoz@
atoz.is s. 588 4545.

 Málarar

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

Getum bætt við okkur inni- og útiverk-
efnum. Vönduð vinnubrögð og góð 
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið 
Mál ehf. S. 896 5758.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Caelum verktakar 
Reykjavík og nágrenni

 

Allt sem tengist húsavið-
haldi s.s endurnýjun þak 

og þakrennu, lekaviðgerðir, 
sprunguviðgerðir málun og fl. 
Hellulagnir, þökulagnir, klóa-

klagnir, drenlagnir, múrviðgerð-
ir, flísalagnir og allt því tengt. 
Sólpallasmíði og trjáfellingar. 

Fagleg og góð þjónusta. Tökum 
að okkur stór og smá verk. 
Tilboð að kostnaðarlausu.

Uppl. í síma 820 8888. 

VISA - MASTER - EURO

Uppsteypa- almenn tré-
smíði - viðhald eigna.

 Leitaðu þér tilboða að kosnað-
arlausu / Tímavinna

Áratuga reynsla fagmanna.
s: 699 7898 & 692 4597

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ LEKA OG 
KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA ÞÆR. Tek að 
mér Lagfæringar, upppsetningar, þak-
viðgerðir, viðgerðar á bárjárnsklæðn-
ingu og alla aðra Blikksmíðavinnu. 
Uppl. s. 694 8448 Ólafur.

Fagþjónusta - 
Allt á einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, málingu, pípu-
lögn, glerísetningum og fleira. 

Fljót og góð vinnubrögð.
Strúktor ehf. 

Uppl. í síma 824 0150 
og 824 0160.

Múrun, málun, smíði, 
flísalögn

Iðnaðarmannateymi óskar eftir verk-
efnum inni og úti. Baðherbergi, eldhús, 
allt kemur til greina. Sjá; verkadvinna.is. 
S. 770 5599.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig verk-
efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. 
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 
699 6069.

Pípulagningameistari - Öll almenn 
píparaþjónusta. TILBOÐ/Tímavinna. S. 
824 7788.

ÞAKDÚKUR, VIÐGERÐIR Á ÞÖKUM. 
Legg dúk á fleti. 10 ára reynsla. Uppl. 
í s: 660-3571. Lárus

Flísar - parket - gifs- steinslípun - 
gifsmúr - mála og margt fleira sem 
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem 
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 
3149.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

Vandaðar tölvuviðgerðir
Microsoft vottun. 15 ára reynsla. 
Þjónustum einstaklinga og fyrirtæki. 
www.midnet.is Miðnet ehf S. 564 
0690

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna-
björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. 
félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839.

 Nudd

Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 844 0329

Whole body massage. S. 849 5247

Sælunudd 844-0253.

 Spádómar

Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát 

skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

Þjónusta

Bílaumboðið ASKJA ehf
Krókhálsi 11  •  110 Reykjavík
sími 5902100  •  www.askja.is

Góðir notaðir bílar

STEYPUSÖGUN KJARNABORUN
MÚRBROT PÍPULAGNIR

820 0070 577 5177

EHF
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 Spádómar

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

 Rafvirkjun

KEYPT
& SELT

 Til sölu

GJALDEYRIR TIL SÖLU
Upplýsingar í síma 0045 53140355 eða 
846 1290.

Marilyn Monroe verslun með notaðan 
og nýjan fatnað. Opið þrið-föst frá 14-
17:30 og fim til 20. Starrmýri 2, gengið 
inn frá Álftamýri. Sími 662 2513.

 Gefins

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

 Óskast keypt

Kaupi gull !

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

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

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. Kassagítar Tilboð kr. 49.900.- 
m/pikup, innbyggður tuner, 10W 
magnari, poki, snúra, ól, auka strengja-
sett og e Media kennsluforrit í tölvu. 
Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 44.900.- 
Þjóðlagagítarpakkar frá 19.900.- 
Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett 
kr. 79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 
27. S. 552 2125 www.gitarinn.is

Eighty eighty NORD STAGE Revision 8 
litið notað, 1 árs gamallt píano tíl sölu. 
Verð 260þ. S. 897 0584.

 Vélar og verkfæri

Óska eftir Loftpressu ca. 1000 l/mín 
og háþrýsidælu 300-500 bör. uppl. 
869 2500.

 Til bygginga

Óskum eftir mótatimbri, stillansa- og 
uppsláttarefni. Einnig gipsi og steinull. 
Uppl í s: 6187908 & 6598996.

Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í 
s: 555 7905 og www.ulfurinn.is

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

 Verslun

 Ýmislegt

Til sölu verkfærakista full af ónotuðum 
verkfærum tilboð S: 773-7389.

HEILSA

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

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

HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf 
og þyngdarstjórnun. Einstaklingar 
og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla.
is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 
5920.

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF 
 Í ÞYNGDARSTJÓRNUN!

Hringdu núna, Drífa 695 8464, Pétur 
772 1035 Katrín 699 6617.

Viltu léttast á heilbrigðan og skynsam-
legan hátt? Helga 822-0380, helga-
hauks@gmail.com

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

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

NÝTT SPA - DREAM OASIS 
NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn., 
Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn., 
Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur, 
Sólbekkir. Símar 567-6666 og 862-
0941.

Classical and sport massage. S. 869 
4982, Stefan.

J. B. HEILSULIND 
Tilboð 2 fyrir 1

Skrúbb, heitur pottur og nudd 
kr.11.000. Tilboð í DETOX og svæð-
anudd 2fyrir1 kr.9000. Nudd ýmsar 
tegundir, slökun, ljúffengar veitingar, 
snyrting, næringar, vítamín og heilsu-
ráðgjöf. Málverkasýning Unu á staðn-
um. Pantarnir 445 5000. Velkomin.

Fullkomið nudd. Uppl. í s. 662 0841.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ICELANDIC - ANGIELSKI 
dla POLAKÓW NORSKA 

- ENSKA fyrir BÖRN
ICELANDIC: Level I: 4 weeks 14-15:30 
/ 18-19:30, start 1/2, 1/3, 29/3. Level 
II: 4 w. Md to Fr; st. 19:45-21:15,st 1/2, 
1/3, 29/3. Level III 4w. 8-9:30 st.15/2. 
Level IV: 4w. 10-11:30 st:15/2.Level 
V: 10w. Sat/Sun 15:00-16:30,st 6/2. 
ANGIELSKI dla POLAKÓW:Level I: 4 
weeks; Md to-Fr; 10-11:30/17:30-19:00 
st. 1/2. Level II: 7 w; 10-11:30 / 17:30-
19:00 Md,We,Fri,st. 1/3. NORSKA; 4 
vikur, mán til fös kl 19:45-21:15, stig 
II: 1/2, stig I: 29/3.ENSKA f. BÖRN 
8-12 ára, 12 vikur;fös kl 16:15-17:15. 
Fullorðinsfræðslan,Ármúli 5, s.5881169. 
www.icetrans.is/ice

Sjálfsvarnarnámskeið
Viltu læra eitthvað nýtt? 16 

klukkutíma námskeið á góðu 
verði.

Nánari uppl. ovskoli.is 
S:698 1666.

Við viljum kenna þér. Spænsku og 
ensku námskeið byrja í þessari viku. 
Ef þú hefur áhuga hringdu í Vigdísi í 
s. 867 1640.

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Tökum að okkur að passa hunda til 
styttri eða lengri tíma. Búum í Svínadal 
40m frá rvk. Gunna og Hákon. nánari 
upplýsingar í síma 897-3132.

3 yndislega sætir og sprækir, kassa-
vanir kettlingar fást gefins. Uppl. í s: 
6636113

Get tekið 1-2 hunda í heimilisgistingu í 
lengri eða skemmri tíma. 821-2969

Óska eftir ca.50l fiskabúri með ljósi 
S:773-7389.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Til leigu frá 1. mars þriggja herbergja og 
rúmlega 87 fermetra íbúð í 103 Reykjavík 
(stutt frá Kringlunni). Jarðhæð. Tvö 
svefnherbergi og rúmgóð stofa, eldhús 
og baðherb. Einhver húsgögn geta fylgt, 
einnig uppþvottavél, þvottavél, ísskáp-
ur, eldavél, örbylgjuofn, sjónvarp, dvd 
spilari o.fl. Leigutími skv. samkomulagi. 
Verð 120 þúsund með hita og rafmagni. 
Hafið samband á leiga@arnor.is.

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Leiguliðar ehf 
Fossaleyni 16

Skrifstofa Leiguliða auglýsir lausar íbúð-
ir, leiguverð frá kr. 58.000. Reykjavík, 
Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, 
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð. Sjá www.
leigulidar.is eða 517 3440.

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

50f 2h íbúð á 2.h í parhúsi á Seltjarnarn. 
85þ á mán hiti innif. Bankaábyrgð 
s695-2960

Fullb herb 108R/Prívat inng/Wc 25þ. 
Fyrirsp: renatapeskova@yahoo.com. 
Ljósm./uppl.sendar strax

Til leigu herbergi á svæði 104, sérinn-
gangur og sérsnyrting, aðgangur að 
þvottavél og geymslu. Uppl. í s. 895 
9702.

Einstaklingsíbúð til leigu fyrir 45 þús. pr. 
mán. Uppl. í s. 659 2888.

Herb til leigu í 111. Reglusemi skilyrði. 
L. 45 þús. 2 mán. fyrirfram. Uppl. í s. 
691 4730.

Nýtt ónotað glæsilegt raðhús í Mosó, 
4 svefnherb í húsinu. Húsið er 206 fer-
metrar með bílskúr. Leigist á 160. þús á 
mánuði. Upplýsingar í síma 898-93131

Herb. í miðbænum Rvk. Húsgögn 
fylgja. Leiga 30þ. Uppl. í s. 895 0482 
e. kl. 16.

Til leigu 2 herb. 62m2 ný íbúð í einbýli í 
norðurbæ Hafnarfjarðar. Sérinngangur. 
Engin gæludýr, reyklaus íbúð, verð kr. 
95.000.- með hita og rafmagni. Enginn 
hússjóður. Laus strax. Uppl. í síma 822 
1216. www.abstrakt.is/leiga

 Húsnæði óskast

Atvinnuhúsnæði 
600-800fm óskast

600-800fm, ráðstefnu/fundarhúsnæði 
til langtímaleigu. Uppl. s. 692 7999 
Sigurjón og 698 2298 Eiður.

Par með 2 börn óska eftir 3-4 herb. 
íbúð til leigu í 112 eða 113. Uppl í S. 
849 9684 á venjulegum tíma.

Óska eftir 2-3 herb. íbúð til leigu. Á Rvk 
svæðinu. Greiðsla uppá 60-70. Uppl í 
síma 847-1022

Reyklaust, reglusamt, skilvís strakur 
óska eftir ódýr studíóíbúð í 104, 105, 
107svæðinu s:8465514

Ungt par, óskar eftir par/raðhúsi eða 
einbýli, á höfuðborgarsvæðinu,hvera-
gerði eða selfossi.Til langtímaleigu. 
Með 2 smáhunda. Greiðslugeta 150-
180 þús kr. Hægt að hafa samband í 
gegnum : ibud2010@visir.is

 Sumarbústaðir

Aukin sala - Vantar á söluskrá Uppl: Jón 
Rafn hjá Valhöll S: 695-5520

 Atvinnuhúsnæði

Snyrtilegt iðnaðarhúsnæði, 320 fm, til 
leigu við Smiðjuveg. Uppl. í 896 0551.

Aukin eftirspurn - Skoðum samdægurs. 
Uppl: Jón Rafn hjá Valhöll S: 695-5520

Laugavegur 40 Rvk. Til leigu glæsilegt 
verslunarhúsnæði 105fm götuhæð 
+55fm lager í kjallara (lyfta). Laust 1 
mars. S. 898 0217.

 Geymsluhúsnæði

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

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Verð 1050 dkr nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

ATVINNA

 Atvinna í boði

Taktu þátt í 
tískubransanum!

Við hjá Friendtex leitum að sölufull-
trúum. Langar þig að ná þér í auka-
pening.? Kíktu þá á möguleikann að fá 
þér aukavinnu og selja Frientex fatnað 
á kynningum. Upplýsingar í síma 568 
2870 10.00-17.00 alla virka daga www.
friendtex.is

Keiluhöllin í Öskjuhlíð
Óska eftir starfsfólki í kvöld og 

helgarvinnu.
Tekið verður á móti umsóknum 

í dag, milli kl. 17-19

Employee needed for evening work 
(18-23pm) 4 days a week, looking 
after school building. Work application 
at Sólar Kleppsmýravegi 8 between 
12-15 o’clock. Must speak english or 
icelandic.

Óskum eftir vönu starfsfólki í almenn 
fiskvinnslustörf, pökkun og snyrtingu. 
Uppl. í síma 861 9749.

Garðabær Bakarí
Starfskraftur óskast til afgreiðslu starfa 
hálfan daginn. Uppl. í s. 891 8258 
Þóra.

 Atvinna óskast

ísl kk, múrari með sveinspróf leitar að 
vinnu, skoða allt! uppl: finnbogikarl@
gmail.com eða s:849 8056.

TILKYNNINGAR

 Fundir

Aðalfundur Skotfélags Kópavogs verður 
haldinn 25. febrúar kl. 20.00 í húsi 
félagsins, íþróttahúsinu skálaheiði.

 Tilkynningar

Aukakennsla
Tek að mér 10.bekk í aukakennslu. 
Stefán S. 822 1625.

 Einkamál

LandCruiser90LX 1997 38“ Jöklajeppi.
GPS VHF CB NMT Aukatank Brúsagrind 
Kastarar Spil Loftd 35“gangur S89 
22138.

Símadömur 908 1616
Er ykkur kalt? Við verðum við. 
Hringdu í uppáhalds dömuna 

þína. Við bíðum eftir þér!

Halla er ný.

Opið þegar þér hentar 
908 1616.

Tilkynningar

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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er til þeirra í samningsdrögum frá 
þeim 4. og 19. desember 2008 og 
AGS lagði MoU skjalið til grund-
vallar mati sínu á skuldbindingum 
Íslands langt fram eftir árinu 2009 
eða þar til nýr samningur hafði 
verið gerður.

Í hinum margræddu Brusselvið-
miðum er lántakan einnig staðfest 
eins og sjá má af orðalagi hennar 
hér að framan. Staðfesting Íslands 
á því að það ábyrgist greiðslu á 
innstæðunum og að samið verði 
um þær við Breta og Hollendinga 
verður ekki skilin á annan veg en 
þann að þau lönd hafi þegar innt 
þessar greiðslur af hendi fyrir 
Íslands hönd. Þetta er síðan stað-
fest í viljayfirlýsingu Íslands 19. 
nóvember 2008 sem gefin er út í 
tilefni af lántöku og samningum 
við AGS. Þar segir:

■ Ísland mun vinna að gerð 
samninga við alla alþjóðlega gagn-
aðila vegna innstæðutrygginga 
í samræmi við lagaramma EES 
samningsins.

■ Ísland viðurkennir skuldbind-
ingar samkvæmt innstæðutrygg-
ingakerfinu gagnvart öllum inn-
stæðueigendum. 

■ Lán til þessa eru fáanleg 
hjá viðkomandi ríkjum og að við 
(Ísland) og ríkisstjórnir þeirra 
eru reiðubúin til viðræðna á næstu 
dögum til að ná samkomulagi um 
skilmála lánanna.

Hér kemur enn fram að skuld-
bindingin er viðurkennd og lán 
fengin hjá viðkomandi ríkjum til 
að greiða hana. Einungis er eftir 
að semja um skilmála lánanna. 
Athyglisvert er að þessi yfirlýs-
ing er gefin sex dögum eftir að 
Brussel samkomulagið er gert 
sem á að sögn Kristrúnar að hafa 
þurrkað út þær skuldbindingar 
sem fólust í yfirlýsingunni með 
Hollendingum (MoU). 

Lántakan fór fram 2008
Enn frekari sönnun í þessu efni 
kemur fram í samningsskjölum frá 
þessum tíma. Eins og getið er hér 
að framan sendi utanríkisráðuneyt-
ið hinn 12 desember 2008 athuga-
semdir við drög að lánasamningi, 
sem Bretar og Hollendingar höfðu 
sent 4. desember. Í formála þeirra 
draga var lagt til að fram kæmi að 
óskað hefði verið eftir því að Bret-
land og Holland aðstoðuðu TIF, 
íslenska innstæðutryggingarsjóð-
inn, við fjármögnun. Í athugasemd-
um sem utanríkisráðuneytið sendi 
sem svar er lagt til að orðalaginu 
verði breytt og sagt „the parties 
have agreed that the Netherlands 
shall make a loan available to the 
Guarantee Fund to prefinance and 
settle the claims ... .“ (aðilar hafa 
komið sér saman um að Holland 
veiti TIF lán til að fjármagna og 
greiða kröfur vegna innstæðna). 
Getur komið skýrar fram en í þess-
ari tillögu frá utanríkisráðuneytinu 
að lántakan hafi farið fram haust-
ið 2008.

Sú staðhæfing að lánin hafi í 
reynd verið tekin í október 2008 
er vel rökstudd í gögnum málsins 
þótt það falli illa að þeirri mynd 
sem Kristrún o.fl. vilja nú draga 
upp af atburðarásinni, orðum og 
athöfnum sem hún sjálf tengdist. 
Hún ætti að vita eftir hálfs annars 
árs reynslu af störfum að utanrík-
ismálum að hvorki orðhengilshátt-
ur né skortur á orðheldni eru hátt 
skrifuð í alþjóðasamskiptum.

Fleiri rangfærslur 
Ekki stendur til að elta uppi allar 
missagnir og rangfærslur í grein 
Kristrúnar, sem virðist kappkosta 
að tína upp sem mest af staðhæfu-
lausum fullyrðingum heldur ómerki-
legrar umræðu um málið. Þó skal 
bent á nokkur atriði sem augljósust 
eru og ættu ekki að hrjóta úr penna 
neins sem kynnt hefur sér málið og 
vill hafa það sem sannara reynist. 

■ Fullyrt er að samningarnir í 
júní hafi verið undirritaðir með 
hraði og án kynningar. Þetta er 
rangt. Áður en til undirritunar kom 
var gert hlé á viðræðum og efni 
hugsanleg samnings kynnt fyrir 
ríkisstjórn, þingflokkum, forystu-
mönnum stjórnarandstöðu, fjárlaga-
nefnd og utanríkismálanefnd. Öll 
meginatriði voru kunn og það sem 
Kristrún fjallar um í grein sinni lá 
þá glöggt fyrir.

■ Fullyrt er að allur kostnað-

urinn af Icesave leggist á Ísland. 
Það er rangt. Tæpur helmingur 
hans lendir á Bretum og Hollend-
ingum. Einungis kostnaður vegna 
lágmarkstrygginganna lendir á 
Ísland. Tilgreint er réttilega að 
vextir greiðist frá 1. janúar 2009 
en ekki nefnt að vextir á innstæður 
til 22. apríl bætast við kröfu Íslands 
í þrotabúið og að eignir þrotabúsins 
bera ávöxtun.

■ Það er kannske til of mik-
ils mælst að þeir sem eru djúpt 
sokknir í lögspeki eins og Krist-
rún og Eva Joly, sem hún kallar 
sér til sáluhjálpar, séu í færum til 
að leggja mat á efnahagslegan þátt 
málsins en gera verður þá kröfu að 
þeir byggi ekki fullyrðingar sínar 
á dómsdagsspám farandspekinga 
af ýmsum toga fremur en á niður-
stöðum málsmetandi hagfræðinga 
og stofnana sem skoðað hafa málið 
ítarlega.

Raunsæi frekar en draumóra
Öðrum missögnum Kristrúnar 
verður ekki svarað að sinni þótt af 
mörgu sé að taka.

Kristrún sér í dýrðarljóma hins 
liðna þá daga haustið 2008 þegar 
utanríkisráðherra Ísland og ýmissa 
Evrópuríkja funduðu í mikilli ein-
ingu á láði og í lofti og velviljinn 
draup að sögn af hverjum manni. 
Hvernig stóð þá á því að á sama 
tíma sat þáverandi samninganefnd, 
m.a. skipuð fulltrúum úr utanríkis-
ráðuneytinu, á fundum með Bret-
um og Hollendingum en ekki Evr-
ópusambandinu. Af hverju hermdi 
hún ekki hinn mikla sáttavilja upp 
á viðmælendur sína og hversvegna 
réttu fulltrúar Breta og Hollend-
inga ekki fram hina reiðubúnu 
sáttarhönd. Skyldi Kristrún ekki 
hafa oftúlkað kurteisistalið? Það er 
alvarlegt þegar fyrrverandi aðstoð-
arkona þess utanríkisráðherra sem 

ábyrgð bar á þeim tíma blandar sér 
í umræðuna á þessum röngu for-
sendum og án þess að hafa nokk-
uð til annarrar niðurstöðu að leggja 
en draumóra um Evrópulausn sem 
aldrei var í boði.

Íslendingar þurfa á öðru að halda 
í dag en draumórum. Þeir þurfa að 
horfast af raunsæi í augu við blá-
kaldar staðreyndir. Þeir þurfa að 
viðurkenna þá ábyrgð sem þeir 
bera og verða að standa við þær 
skuldbindingar sem af henni leið-
ir. Aðeins með þeim hætti geta 
þeir borið höfuðið hátt og mætt 
umheiminum sem sjálfstæð þjóð. 
Axli þeir ekki ábyrgð sína verða 
þeir ekki gjaldgengir meðal þjóða 
og ekki trausts verðir. 

Enn er tækifæri er til að sýna 
ábyrgð með því að taka þeim samn-
ingum sem náðst hafa við Breta 
og Hollendinga. Raunsætt mat 
á þeim er að þeir eru okkur hag-

stæðir og hugsanlega má ná fram 
einhverri breytingum á vöxtum og 
öðrum greiðsluskilmálum ef vel 
er á haldið en mjög veruleg breyt-
ing á kostnaði samkvæmt þeim er 
ekki möguleg án afskriftar af hálfu 
Breta og Hollendinga. Viljum við 
vera á framfæri annarra í alþjóða-
samfélaginu?

Ég er meðal þeirra sem trúa því 
að við eigum að hasla okkar völl 
meðal þjóða ekki síst grannþjóða 
okkar sem sjálfstæður og ábyrg-
ur aðili sem sýnt hefur að hann 
sé trausts verður. Ég er einnig í 
hópi þeirra sem telja að við eigum 
í næstu framtíð að ganga til óskor-
aðs samstarfs við Evrópuríkin. Ég 
vil ekki að við hefjum þá vegferð 
á göngu til Brussel með betlistaf í 
hendi.

Höfundur sat í samninganefnd 
Icesave-samninganna.
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Félag leikskólakennara fagnaði sextíu 
ára afmæli sínu hinn 6. febrúar síðast-
liðinn. Félagið var stofnað árið 1950 af 
22 nýútskrifuðum leikskólakennurum en 
þeir fyrstu útskrifuðust tveimur árum 
áður frá Uppeldisskóla Sumargjafar. Fé-
lagið er í dag annað stærsta aðildarfélag 
Kennarasambands Íslands og eru félag-
ar þess um 2.400 talsins. 

Í tilefni afmælisins ákvað stjórn fé-
lagsins að gefa út bók þar sem helstu 
vörður á leið stéttarinnar eru skoðaðar 
út frá sjónarhóli þeirra sem hafa staðið í 
eldlínunni. „Þetta er viðtalsbók þar sem 
rætt er við rúmlega tuttugu einstaklinga 
sem hafa haft áhrif á kjarabaráttu, laga-
setningu, félagsstarf og menntun stétt-
arinnar svo eitthvað sé nefnt auk þess 
sem bókin hefur að geyma minningar-
brot um sjö látna félaga,“ segir Björg 
Bjarnadóttir, formaður félagsins. Hún 
segir mikið hafa breyst frá því félagið 
var stofnað. „Um 1950 voru komnir vísar 
að barnaheimilum eins og þau voru þá 
kölluð. Þau voru fyrst og fremst hugs-
uð fyrir einstæðar mæður og fólk sem 
stóð höllum fæti. Síðar komu leikskól-
arnir með hálfsdagspláss fyrir börn 
giftra. Þetta þróaðist síðan þannig að 
dagheimilin voru fyrir einstæða for-
eldra og námsmenn og áttu þau að koma 
í staðinn fyrir heimilin með heitum mat 
og tilheyrandi á meðan leikskólarnir 
voru hugsaðir sem viðbót við foreldra-
uppeldið. Í dag eru þessi skil afmáð og 
nú eru nánast öll börn í leikskóla og flest 
allan daginn.“  

Björg segir að miklar sviptingar 
hafi orðið á sviði leikskólamála síðustu 
ár. „Leikskólarnir nutu ekki góðæris-
ins hvað það varðar að fá starfsfólk til 
starfa enda fengust víða betri launa-
kjör. Um tíma sárvantaði starfsfólk og 
þegar verst lét þurfti að senda börnin 
heim. Kreppan hefur hins vegar komið 
leikskólunum til góða hvað þetta varð-
ar. Fólk með háskólamenntun sækir nú 
stíft inn í leikskólana og þeir eru full-
setnir. Kreppan hefur þó líka haft nei-
kvæðar afleiðingar og víða þrengir að. 
Okkar stærsti vandi er hins vegar sá að 
það vantar fleiri leikskólakennara en 
þeir eru ekki nema um 35 prósent leik-
skólastarfsmanna. Skýringin er meðal 
annars sú að uppbygging leikskóla hefur 

verið mjög hröð og helst ekki í hendur 
við fjölda útskrifaðra leikskólakenn-
ara.“ 

Flestir eru sammála um að leikskóla-
kennarar vinni afar mikilvægt starf 
enda dvelur meirihluti barna í leikskól-
anum í sjö tíma eða meira á dag. Þótt 
foreldrar beri megin ábyrgð á börnum 

sínum þá gegnir leikskólinn mikilvægu 
uppeldishlutverki. „Samdrátturinn nú 
getur haft áhrif á faglegt starf leikskól-
anna og er þegar farið að segja upp verk-
efnastjórum, þrengja að sérkennslunni 
og fleira í þeim dúr. Þegar betur árar 
þarf að leiðrétta það sem um sinn hefur 
þurft undan að láta.“ vera@frettabladid.is

FÉLAG ÍSLENSKRA LEIKSKÓLAKENNARA:   ER SEXTÍU ÁRA

Þurfum að fjölga kennurum

Þennan dag árið 1944 vörpuðu 
þrjár þýskar flugvélar sprengjum 
á olíuflutningaskipið El Grillo á 
Seyðisfirði. Ein sprengjan hæfði 
skutinn svo skipið sökk að hálfu 
leyti. Fjörutíu og átta manna áhöfn 
slapp en skipið var svo laskað 
eftir árásina að Bretar ákváðu að 
sökkva því þátt fyrir mikið magn 
olíu um borð.

Skipið var byggt árið 1922 en 
kom til Seyðisfjarðar árið 1943. 
Það var notað sem olíubirgðaskip 
fyrir bresk og bandarísk skip. Með 
alla geyma fulla gat það borið um 
12 þúsund tonn af olíu. Tiltölulega nýlega hafði 
verið fyllt á tankana þegar árásin átti sér stað. 
Um borð voru einnig geymdar sprengjubirgðir til 
að fylla á minni herskip. Þá bar skipið fallbyssu 

og loftvarnarbyssur með tilheyr-
andi skotfærum.

Mikil mengun varð á Seyðisfirði 
og í nærliggjandi fjörðum þegar 
skipið sökk og eins þegar reynt var 
að ná olíu úr skipinu árið 1952. Þá 
tóku Olíufélagið hf. og Vélsmiðj-
an Hamar hf. að sér að tappa af 
skipinu og er talið að náðst hafi 
um 4.500 tonn. Árið 2001 var svo 
lagt í hreinsun á flakinu, en úr því 
hafði alla tíð seytlað olía. Norski 
verktakinn Riise Underwater Eng-
ineering sá um verkið en um borð 
reyndist vera 91 tonn af olíu sem 

var mun minna en óttast hafði verið. Að auki 
hefur verið lokið við að fjarlægja sprengjur og 
skotfæri úr flakinu sem liggur á um 50 metra 
dýpi í miðjum firðinum.

ÞETTA GERÐIST:  10. FEBRÚAR ÁRIÐ 1944

Sprengjum varpað á El Grillo
MERKISATBURÐIR
1863 Alanson Crane fær einka-

leyfi á slökkvitæki.
1931 Nýja-Delí verður höfuð-

borg Indlands.
1943 Orlofslög eru samþykkt á 

Alþingi sem tryggja einn 
frídag fyrir hvern unninn 
mánuð. 

1954 Dwight Eisenhower, for-
seti Bandaríkjanna, varar 
við því að Bandaríkja-
menn hafi afskipti af Víet-
nam.

1992 Hnefaleikakappinn Mike 
Tyson er ákærður fyrir að 
hafa nauðgað Desiree 
Washington.

1996 IBM-ofurtölvan Deep Blue 
sigrar Garrí Kasparov í 
skák í fyrsta sinn.

2006 Vetrarólympíuleikarnir 
2006 hefjast í Tórínó á Ít-
alíu.

BERTOLT BRECHT FÆDDIST ÞENN-
AN DAG ÁRIÐ 1898.

„Þú þarft ekki lengur að 
biðja til guðs þegar storm-

ur er í aðsigi en þú þarft að 
vera tryggður.“

Brecht var eitt af áhrifamestu 
leikskáldum 20. aldar. Hann 
þróaði nýja tegund leikhúss 

sem hann kallaði epískt leik-
hús. Að hans mati átti leikhús-

ið ekki að vera í samkeppni 
við kvikmyndina og skapa 

blekkingu heldur að vera eins 
konar tilraun með aðstæður.

Á dögunum stóð yfir garðfuglaskoðun Fuglaverndar og reynd-
ist starinn vera algengasti fuglinn í görðum landsmanna að 
þessu sinni.  Starinn er fallegur og skemmtilegur fugl sem nam 
hér land um miðja síðustu öld.  Hann hóf að verpa í Horna-
firði um 1940 og í Reykjavík um 1960 og hefur breiðst hægt út 
þaðan.  Starinn er nú farinn að verpa víða á Suðurlandi og er 
kominn norður um til Akureyrar.  Hann verpur í húsum, hreið-
urkössum og er nú að nema land í klettum í Kjós og á Inn-
nesjum.  

Auðvelt er að laða stara að görðum með matargjöfum og þá 
vantar alltaf varpstaði svo tilvalið er að setja upp hreiðurkassa 
handa þeim, t.d. í tré eða á veggi fjær gluggum, því í hreiðri 
starans, eins og annarra fugla, lifa flær sem geta átt það til að 
bíta fólk.  Starinn er mikil hermikráka og getur lært orð og stef.  
Stari er þéttvaxinn, dökkur spörfugl á stærð við skógarþröst. 
Eini fuglinn sem hægt er að rugla honum saman við er svart-
þröstur.  Hann hefur langan oddhvassan gogg og fremur flatt 
enni, stutta, þríhyrnda oddhvassa vængi og stutt og breitt stél. 
Í sumarfiðri er hann svartur með bláan, grænan og fjólubláan 
gljáa.  Á veturna er hann alsettur fínlegum doppum. Doppurn-
ar eru ljósir fjaðraendar sem eyðast á útmánuðum.

FUGL VIKUNNAR:  STARI

Algengasti fuglinn í 
garðinum

STARI Það stirnir fallega á starann í vetrarsólinni.
 MYND/JÓHANN ÓLI HILMARSSON

 
FR

ÉT
TA

B
LA

Ð
IÐ

/G
VA

FLEIRA FÓLK EN MINNI 
FJÁRMUNIR Björg segir 
kreppuna bæði hafa komið 
leikskólunum vel og illa. Nú 
fáist fólk til starfa en aftur á 
móti þrengi að fjárhagnum. 

Fréttablaðið býður nú upp 
á birtingu æviminninga á 
tímamótasíðum blaðsins.       
                     
Hafið samband í síma 
512 5490-512 5495 eða sendið 
fyrirspurnir á netfangið 
timamot@frettabladid.is

Æviminning
Gísli Eiríkur Helgason

Laugateigi 72, Reykjavík

Gísli Eiríkur Helgason fæddist í 

Reykjavík 1. janúar 1931. Hann 

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 12. 

janúar síðastliðinn. Foreldrar hans 

voru Guðrún Jónsdóttir frá Þingeyri 

í Dýrafirði f. 1917, d. 1988, og Helgi

Gíslason frá Ísafirði, f. 1915, d. 1970. 

Gísli Eiríkur bjó fyrstu æviár sín í 

Reykjavík en fluttist eftir það vestur 

til Ísafjarðar með foreldrum sínum 

og systkinum. 

Systkini Gísla Eiríks eru Jón

Hannes, f. 1933, Sigríður Ása, f. 1936 og Guðmundur, f. 

1941.
Eiginkona Gísla Eiríks er Margrét Magnúsdóttir hjúkr-

unarfræðingur, f. 4. apríl 1937. Þau gengu í hjóna-

band árið 1960. Börn Gísla Eiríks og Margrétar eru: 

1) Magnús kennari, f. 1.5. 1972, kvæntur Guðbjörgu

Björnsdóttur kennara, f. 30.11. 1971. Börn þeirra eru 

Margrét, f. 17.2. 1997 og Björn Jóhann, f. 20.1. 1999. 

2) Helgi tæknifræðingur, f. 18.6. 1975, í sambúð með 

Jórunni Dröfn Ólafsdóttur leikskólakennara, f. 15.2. 

1975. Þeirra dóttir er Þórunn Ásta, f. 24.12. 2001. 3) 

Guðrún læknir, f. 14.11. 1979, í sambúð með Þór

Halldórssyni stjórnmálafræðingi, f. 6.6. 1980.

Gísli Eiríkur lauk skyldunámi á Ísafirði en hélt suður 

til Reykjavíkur 17 ára gamall til að nema húsasmíði. 

Húsasmíðar urðu ævistarf hans. Framan af starfsæv-

inni vann hann á Trésmíðaverkstæðinu Furu en eftir að 

hafa fengið meistararéttindi í iðn sinni stofnaði hann 

sitt eigið fyrirtæki, Gísli, Eiríkur, Helgi, sem hann átti 

og rak þar til fyrir fáeinum árum.

Stangveiði var aðaláhugamál Gísla Eiríks alla tíð 

og sinnti hann meðal annars trúnaðarstörfum fyrir 

Stangveiðifélag Reykjavíkur. 

Útför Gísla Eiríks fer fram í dag kl. 13.00 í Fossvogskirkju.

G
1

gason

æddist í 
. Hann 
firði 12. 
drar hans á Þingeyri , og Helgi5, d. 1970. ár sín í 
að vestur m sínum 

dur, f. 

úkr-

u: 

u 

ð 

ur 

ð 

Gísli Eiríkur HelgasonTrésmíðameistariGísli Eiríkur Helgason fæddist í Reykjavík 1. janúar 

1931. Hann lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 12. janúar 

síðastliðinn. Foreldrar hans voru Guðrún Jónsdóttir frá 

Þingeyri í Dýrafirði f. 1917, d. 1988, og Helgi Gíslason

frá Ísafirði, f. 1915, d. 1970. Gísli Eiríkur bjó fyrstu 

æviár sín í Reykjavík en fluttist eftir það vestur til 

Ísafjarðar með foreldrum sínum og systkinum. 

Systkini Gísla Eiríks eru Jón Hannes, f. 1933, Sigríður

Ása, f. 1936 og Guðmundur, f. 1941.
Eiginkona Gísla Eiríks er Margrét Magnúsdóttir hjúkr-

unarfræðingur, f. 4. apríl 1937. Þau gengu í hjóna-

band árið 1960. Börn Gísla Eiríks og Margrétar eru: 

1) Magnús kennari, f. 1.5. 1972, kvæntur Guðbjörgu

Björnsdóttur kennara, f. 30.11. 1971. Börn þeirra eru 

Margrét, f. 17.2. 1997 og Björn Jóhann, f. 20.1. 1999. 

2) Helgi tæknifræðingur, f. 18.6. 1975, í sambúð með 

Jórunni Dröfn Ólafsdóttur leikskólakennara, f. 15.2. 

1975. Þeirra dóttir er Þórunn Ásta, f. 24.12. 2001. 3) 

Guðrún læknir, f. 14.11. 1979, í sambúð með Þór

Halldórssyni stjórnmálafræðingi, f. 6.6. 1980.

Gísli Eiríkur lauk skyldunámi á Ísafirði en hélt suður 

til Reykjavíkur 17 ára gamall til að nema húsasmíði. 

Húsasmíðar urðu ævistarf hans. Framan af starfsæv-

inni vann hann á Trésmíðaverkstæðinu Furu en eftir að 

hafa fengið meistararéttindi í iðn sinni stofnaði hann 

sitt eigið fyrirtæki, Gísli, Eiríkur, Helgi, sem hann átti 

og rak þar til fyrir fáeinum árum.
Stangveiði var aðaláhugamál Gísla Eiríks alla tíð 

og sinnti hann meðal annars trúnaðarstörfum fyrir 

Stangveiðifélag Reykjavíkur. Útför Gísla Eiríks fer fram í dag kl. 13.00 í Fossvogskirkju.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur hlýhug og vinsemd við 
andlát og útför ástkærs sambýlismanns 
míns, föður, tengdaföður, afa og langafa,

Benedikts Egilssonar 
fyrrv. bónda á Kópareykjum II, 
Reykholtsdal, 

til heimilis að Brekkubyggð 51, Garðabæ.

Sigríður K. Jónsdóttir
Helga Benediktsdóttir
Margrét Benediktsdóttir 
Indriði Benediktsson  Gerður S. Ólafsdóttir 
J. Eygló Benediktsdóttir  Svanberg Guðmundsson
Egill S. Benediktsson  Guðrún B. Guðmundsdóttir
Guðrún Benediktsdóttir  Helgi J. Buch
Sigrún Benediktsdóttir   
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Magnea Þóra 
Guðjónsdóttir

lést á landspítalanum Fossvogi mánudaginn 8. febrúar.
Jarðarförin tilkynnt síðar.

Birna Óskarsdóttir   Ingvar Elísson
Ingvar Óskarsson   Birna Ósk Björnsdóttir
Eyrún Óskarsdóttir   Guðmundur Haraldsson
Már Óskar Óskarsson  Ingunn Ragnarsdóttir
Sigurður Óskarsson   Guðrún Leifsdóttir
Birgir Óskarsson   Guðrún Þ. Kristjánsdóttir
Kornína Óskarsdóttir  Hlöðver Pétur Hlöðversson
Erla Óskarsdóttir   Karl J. Valdimarsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma, langamma og 
langalangamma,

Stefanía Sigurjónsdóttir
Árskógum 8, Reykjavík,

sem lést 28. janúar sl., verður jarðsungin frá 
Fossvogskirkju föstudaginn 12. febrúar kl. 15.00.

Jón Guðnason
Guðni Jónsson     Guðbjörg Gylfadóttir
Kristín Jónsdóttir         Gísli Vilhjálmsson
Gunnar Jónsson
Kolbrún Eiríksdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.
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Á sunnudaginn sem leið færðu fulltrúar 
Lionshreyfingarinnar á Íslandi Slysa-
varnafélaginu Landsbjörg peninga-
gjöf að andvirði einni milljón króna til 
kaupa á tveimur rafstöðvum fyrir ís-
lensku alþjóðabjörgunarsveitina. Slík-
ar rafstöðvar voru á meðal þess búnað-
ar sem sveitin skildi eftir á Haítí eftir 
björgunaraðgerðir þar. Gjöfin kemur 
úr hjálparsjóði Lionshreyfingarinn-
ar á Íslandi og er sameiginlegt verk-
efni þeirra Lionsklúbba sem á landinu 
eru, en þess má geta að Lionshreyfing-
in á heimsvísu hefur verið afar öflug 
í stuðningi sínum við hjálparstarf á 
Haítí eftir hamfarirnar þar.

Það var Gísli Rafn Ólafsson, einn 
stjórnenda íslensku alþjóðabjörgunar-
sveitarinnar, sem tók við gjöfinni frá 
Guðmundi Oddgeirssyni og Kristni 
Hannessyni, umdæmisstjórum Lions 
á Íslandi, og Guðrúnu Yngvarsdóttur 
fjölumdæmisstjóra og er myndin tekin 
við það tilefni. 

Gísli Rafn lét þau orð falla að stuðn-
ingur sem þessi skipti sveitina miklu 
máli og mikilvægt væri að koma henni 
sem fyrst í útkallshæft form á ný. Að 
auki sagði hann að alþjóðleg félagasam-

tök á borð við Lionshreyfinguna spil-
uðu stórt hlutverk í því uppbyggingar-
starfi sem á sér stað á Haítí, bæði með 

því að styrkja björgunarsveitir og með 
því að styðja við bakið á félagsmönnum 
Lionsklúbbsins á Haítí.

Rafstöðvar fyrir Landsbjörg

Samstarfsverkefni Sambands 
íslenskra kristniboðsfélaga og 
Póstsins um söfnun á notuðum 
frímerkjum er nýlega lokið og 
gekk vel.

Heiti verkefnis var: Hendum 
ekki verðmætum! Söfnunin stóð 
til 31. janúar 2010 og var tekið 
við frímerkjum og umslögum á 
öllum póstafgreiðslum Póstsins 
um land allt.

Áætlað verðmæti þess sem 
safnaðist í átakinu er um 1,2 

milljónir króna en á sama tíma 
í fyrra safnaðist efni fyrir um 
300.000 krónur. Kristniboðs-
sambandið þakkar öllum sem 
gáfu frímerki til þróunarstarfs 
á sviði menntunar barna, ungl-
inga og fullorðinna í Eþíópíu og 
Keníu. 

Frímerkjum er áfram veitt 
móttaka allan ársins hring á 
skrifstofu SÍK, Grensásvegi 7, 
2. hæð og í Litla húsinu, Gler-
árgötu 1, Akureyri. 

Vel lukkuð frímerkjasöfnun

GÓÐ GJÖF Lionshreyfingin á Íslandi færði Slysavarnafélaginu Landsbjörg peningagjöf til kaupa 
á tveimur rafstöðvum. 

Afmælisrit Svavars Sigmundssonar, 
Nefningar, er komið út.

Í tilefni af sjötugsafmæli Svavars Sig-
mundssonar 7. september 2009 ákvað 
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum að gefa út afmælisrit honum 
til heiðurs með úrvali greina sem hann 
hefur skrifað í ýmis tímarit, ráðstefnu-
rit, afmælisrit og aðrar bækur.

Í ritinu eru 35 greinar á einum sex 
tungumálum (íslensku, færeysku, 

dönsku, sænsku, ensku og þýsku). Grein-
arnar fjalla einkum um örnefni og nafn-
fræði en einnig aðrar greinar íslensks 
máls og málfræði. í ritinu er einnig ítar-
leg nafnaskrá við greinarnar og ritaskrá 
Svavars frá 1962 til dagsins í dag.

Afmælisrit Svavars Sigmundssonar

NEFNINGAR
Stofnun Árna Magnússonar 

heiðrar Svavar Sigmundsson 
með sérstöku afmælisriti.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð, vináttu og hlýhug við 
andlát og útför elskulegs föður okkar, 
tengdaföður, afa, langafa og bróður,

Halldórs Ólafs 
Stefánssonar.

Bára Halldórsdóttir
Brynja Halldórsdóttir
og aðrir aðstandendur.

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

Sigurlaug Kristinsdóttir
Katrínarlind 2, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut þriðjudaginn 
2. febrúar. Jarðarför hennar fer fram frá Langholts-
kirkju fimmtudaginn 11. febrúar, kl. 13.00.

Einar Eggertsson
Eggert Ólafur Einarsson  Anna Sigurveig Magnúsdóttir
Magnea Einarsdóttir   Þorsteinn Sverrisson
Unnur Einarsdóttir   Jóhannes Helgason
Áslaug Einarsdóttir   Gunnlaugur Helgi
 Jóhannsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför ástkærrar móður minnar, 
tengdamóður og ömmu,

Helgu Heiðbjartar 
Níelsdóttur
sjúkraliða, Frostafold 21, Reykjavík.

Sérstakir þakkir fá starfsfólk Líknardeildar 
Landspítalans í Kópavogi og hjúkrunarþjónustan 
Karítas.

Baldur Sigurðsson     Hrafnhildur Arnardóttir
Sigurður Heiðar Baldursson
Smári Þór Baldursson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Guðjón Steinar Bjarnason
rafvirki, 
áður til heimilis að Dverghömrum 11,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli 29. janúar sl. Útförin 
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna. Útförin fór 
fram 4. febrúar. Við þökkum sérstaklega starfsfólki á 
Skjóli, 4. hæð, fyrir sérlega hlýja og góða umönnun.

Ragnhildur Guðjónsdóttir   Jón Þór Hjaltason    
Katrín Guðjónsdóttir
Sverrir Guðjónsson          Auður Auðunsdóttir   
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, sonur og bróðir, 

Óli Jóhann Pálmason

lést á Rihov sjúkrahúsinu í Jönköping í Svíþjóð 
2. febrúar síðastliðinn.

Sigríður Anna, Jóhanna Björg, Óli Jóhann Ólabörn
Sigríður Anna Jóhannsdóttir       Pálmi Rögnvaldsson
Hrönn, Rögnvaldur og Örn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og vinarhug við andlát og 
útför ástkærs eiginmanns míns, föður 
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Davíðs Guðbergssonar
Kirkjusandi 5, Reykjavík.

Þórunn Herborg Hermannsdóttir
Svanhildur Davíðsdóttir   Karl Eysteinn Rafnsson 
Guðbergur Davíð Davíðsson   Halldóra Káradóttir 
Baldur Þór Davíðsson   Kolbrún Gísladóttir 
Esther Björk Davíðsdóttir   Birkir Þór Elmarsson 
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku dóttir mín, móðir, tengdamóðir 
og amma,

Margrét Hauksdóttir
sem lést þriðjudaginn 2. febrúar sl., verður jarðsungin 
frá Lágafellskirkju, fimmtudaginn 11. febrúar kl. 13.00.

Júlía Guðmundsdóttir 
Óskar Finnur Gunnarsson    Harpa Sif Arnarsdóttir
Bryndís Gunnarsdóttir          Steingrímur Sigurðarson
Daði Freyr Gunnarsson
Ísak Funi Óskarsson 

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir 
og afi,

Gísli Ragnar Pétursson
Keldulandi 7, Reykjavík,

sem  lést þriðjudaginn 2. febrúar að heimili sínu, verður 
jarðsunginn frá Fossvogskirkju föstudaginn 12. febrúar 
kl. 13.00. 

Elsa Dóróthea Gísladóttir
Jón Hrafn Hlöðversson
Kristján Einar Gíslason
Elísabet Einarsdóttir
og börn.

Elskulegur sonur minn, fósturfaðir, 
tengdafaðir, bróðir og mágur, 

Ásmundur Jóhannsson

lést á heimili sínu í Sandgerði laugardaginn 30. janúar.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Helga Jónsdóttir
Ólafur Jón Georgsson   Inga Maja Gísladóttir
Elísabet Jóhannsdóttir
Jóna Jóhannsdóttir    Hannes Sveinn Gunnarsson
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Jæja, Inga María, fyrir 
fimmtíu þúsund krónur 
og kanarífugl, hvar er 
loftferðasafn Noregs?

Uh

Í Nams-
os!

Halló,
í Namsos! Uh

Namsos, 
hálfvitinn þinn!

Það er 
rétt.

Eh, 
Bodö?

Eða 
Bodö, 
næsti 
bær við.

Ef þú 
ferð með 
flugvél. Jæja, 

hundrað 
þúsund 

krónur og 
þvottavél...

Þú tekur 
þessa.

Ertu, kominn á 
fætur Palli, og það 
er bara kaffitími?

Pufff

Í hvaða 
erindagjörð-

um?

Ertu orðinn leiður á 
því að missa bæði af 
morgunmatnum og 
hádegismatnum?

Halló, er þetta 
Andri á Stöð 2? 

Sonur minn var að 
vakna, þið verðið 
að senda hingað 

tökulið.

Hann 
gengur, 

hann lifir!

Það er ekkert sumar-
frí án þess að móðir 
manns setji út á svefn-
tímann hjá manni.

Atvinnu-
viðtöl í dag

Þú ert svo reið, 
hvað er að?

Mamma vildi ekki 
kaupa neitt handa 

mér í búðinni.

Það er nú ekki 
svona slæmt.

Hún keypti ekki neitt handa þér 
heldur!

Það er ekki 
sanngjarnt!

Þú verður 
bara að afsaka 

þetta, ég er 
svo stressaður

Starfs-
mannahald

BAKÞANKAR 
Hólmfríður 

Helga 
Sigurðardóttir

ÞAÐ var svolítið skondið að fylgjast með 
Kastljóssviðtali mánudagskvöldsins, þar 
sem rökrætt var hvort leyfa ætti opnun 
spilavítis á Hótel Nordica. Á tímabili vissi 
ég ekki hvor viðmælendanna hefði hags-
muni spilafíklanna í huga og hvor ætlaði sér 
að græða á veikleika þeirra. Lá við að fót-
boltatvíburinn Arnar klökknaði þegar hann 
lýsti því hvað spilafíkn væri stórt vandamál 
á Íslandi sem skömm væri að og þyrfti að 
taka á strax. Það var ekki nema von að spyr-

illinn segði ringlaður: „En þið ætlið alveg 
að græða á þessu, er það ekki?“

ÞAÐ er jú einmitt málið. Þeir ætla auð-
vitað að græða á þessu. Og gróðalög-
málið virkar einhvern veginn þannig að 

þegar einn græðir tapar einhver annar. 
Hverjir græða? Jú, tvíburarnir og 
viðskiptafélagar þeirra, Icelandair 
og íslenska ríkið fær sinn skerf. Og 
hverjir tapa? Einn og einn útlenskur 
stórlax sem munar ekkert um millj-
ónirnar. En alveg ábyggilega mun 
fleiri smásíli. 

FLESTIR þeirra sem tapa verða 
venjulegir gaurar sem er alveg 
sama um nokkra þúsundkalla. En 
svo eru það hinir sem eru haldn-
ir þeim ranghugmyndum að þeir 
séu öðruvísi en lúserarnir sem 

eyða matarpeningum heimilisins 

í spilamennsku. Þeir hafi töfra í fingrum. 
Sem þeir hafa svo fæstir, koma fjölskyldu 
sinni jafnvel á vonarvöl, missa hana og 
standa einir eftir og allslausir. Til hvers 
ætti íslenska ríkið að ýta undir að slíkum 
dæmum fjölgi með því að breyta lögum um 
fjárhættuspil í snarhasti? Er það í alvöru 
brjálæðislega aðkallandi?

ÞEGAR ég hugsa um spilavíti sé ég fyrir 
mér brilljantínsmurða mafíósa með létt-
klæddar píur sér við hlið sem blása frygð-
arlega á teningana áður en þeim er kastað. 
Ég veit þetta er fordómafull sýn, en þegar 
ég sé útsendingar frá pókermótum í sjón-
varpinu get ég ekki betur séð en að karl-
arnir með pókerfésin, sem sitja í kringum 
borð og spila, séu einmitt að reyna að skapa 
þessa stemningu. Þeir eru svakalegir spað-
ar.

ER ekki dálítið undarlegt að rótgróið fyr-
irtæki eins og Icelandair vilji leggja nafn 
sitt og ímynd að veði fyrir eitthvað eins 
hallærislegt og þetta? Kannski ekki, þegar 
áhersla í markaðsstarfi félagsins hingað til 
er minnst. Svo sem auglýsingar um skítug-
ar helgar á Íslandi. Spilavítið smellpassar 
inn í þá mynd. Hingað geta þá karlar komið 
í hópum, spilað frá sér allt sitt reiðufé og 
drekkt svo sorgum sínum í faðmi einnar af 
þessum lauslátu íslensku konum sem bíða í 
röðum eftir ríkum útlendingum.

Víti stórlaxa og smásíla
Brennuvargarnir (Stóra sviðið)

Mið 17/2 kl. 20:00 U

Fim 18/2 kl. 20:00 U
Mið 24/2 kl. 20:00 Aukas. U

Fim 4/3 kl. 20:00

Fös 12/2 kl. 20:00 Frums. U   
Lau 13/2 kl. 20:00 2. K U  
Fös 19/2 kl. 20:00 3 K Ö  
Lau 20/2 kl. 20:00 4. K U  

Gerpla (Stóra sviðið) 

Fim 25/2 kl. 20:00 Aukas. U

Fös 26/2 kl. 20:00 5. K Ö

Lau 27/2 kl. 20:00 6. K Ö

Fös 5/3 kl. 20:00 7. K Ö

Lau 6/3 kl. 20:00 8. K Ö

Fim 11/3 kl. 20:00 Ö

Sun 14/2 kl. 15:00 U

Sun 14/2 kl. 19:00 U

Sun 21/2 kl. 15:00 U

Sun 21/2 kl. 19:00 Ö

Sun 28/2 kl. 15:00 U

Oliver! (Stóra sviðið) 

Sun 28/2 kl. 19:00 Ö

Sun 7/3 kl. 15:00 U

Sun 7/3 kl. 19:00 Ö

Sun 14/3 kl. 15:00 U

Sun 14/3 kl. 19:00 Ö

Sun 21/3 kl. 15:00 Ö

Sun 21/3 kl. 19:00 Ö

Lau 27/3 kl. 15:00 Ö

Lau 27/3 kl. 19:00 
Sun 28/3 kl. 15:00

„Besta leiksýning ársins“ MBL, IÞ. Aukasýning 4. mars komin í sölu!

Miðasala hafin – tryggið ykkur sæti á fyrstu sýningar! 

Lau 13/3 kl. 15:00 Frums. U

Sun 14/3 kl. 13:00 U

Sun 14/3 kl. 15:00 U

Lau 20/3 kl. 13:00 U

Lau 20/3 kl. 15:00 U

Sun 21/3 kl. 13:00 U

Sun 21/3 kl. 15:00 U

Lau 27/3 kl. 13:00 U

Fíasól (Kúlan) 

Lau 27/3 kl. 15:00 U

Sun 28/3 kl. 13:00 U

Sun 28/3 kl 15:00 U

Lau 10/4 kl 13:00 U

Lau 10/4 kl 15:00 U

Sun 11/4 kl 13:00 U

Sun 11/4 kl 15:00 U

Lau 17/4 kl 13:00 U

Lau 17/4 kl 15:00 U

Sun 18/4 kl 13:00 U

Sun 18/4 kl 15:00 U

Lau 24/4 kl 16:00 U

Sun 25/4 kl 13:00
Sun 25/4 kl 15:00 U

Sprellfjörug sýning um gleðisprengjuna ómótstæðilegu!

Oliver!  MBL, GB. Nýjar sýningar komnar í sölu.

Þri 23/2 kl. 20:00 Fors. U  
Fim 25/2 kl. 20:00 Fors. U  
Lau 27/2 kl. 20:00 Frums. U  

Hænuungarnir (Kassinn) 

Fös 5/3 kl. 20:00  U  
Lau 6/3 kl. 20:00   
Fim 11/3 kl. 20:00   

Fös 12/3 kl. 20:00 U  
Lau 13/3 kl. 20:00   

Bráðfyndið verk eftir einn af okkar ástsælustu höfundum!
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Miðvikudagur 10. febrúar 2010 

➜ Tónleikar
12.15 Fríkirkjan í Reykjavík býður 
upp á hádegistónleika alla miðviku-
daga. Umsjón hefur Gerrit Schuil. Eng-
inn aðgangseyrir.

21.00 Uni (Unnur Arndísardóttir), Jón 
Tryggvi og Wolfie (Ingólfur Þór Árna-
son) halda tónleika hjá Hemma og 
Valda við Laugarveg 21.

➜ Hláturjóga
12.10 Boðið verður upp á hláturjóga 
í Guðríðarkirkju í Grafarvogi. Þessi 
viðburður er í tengslum við hamingju-
hádegi sem kirkjan býður upp á alla 
miðvikudaga í vetur. Kaffiveitingar á 
staðnum. Enginn aðgangseyrir og allir 
velkomnir.

➜ Sýningar
Rakel Jónsdóttir hefur opnað sýninguna 
Strandhögg í gallerí Crymo að Lauga-
vegi 41a. Opið þri.-sun. kl. 13-18.
Í Havaríi við Austurstræti 6 hafa sex 
listamenn opnað sýninguna „Fretbúar 
urð“. Það eru: Elín Hansdóttir, Egill 
Sæbjörnsson, Bjarni Massi, Pétur Már 
Gunnarsson, Davíð Örn Halldótrsson og 
Örvar Þóreyjarson Smárason. Opið alla 
virka daga kl. 12-18 og lau. kl. 12-16.
Samúel Jóhannsson hefur opnað sýn-
inguna „Andlitin mín“ á Café Karólínu 
við Kaupvangsstræti 23 á Akureyri. 
Opið mán.-fim. kl. 11.30-01, fös.-lau. kl. 
11.30-03. og sun. kl. 14-01.
Myndlistarsýning Geirharðs Þor-
steinssonar í Menningarmiðstöinni að 
Hæðargarði 31 er opin alla virka daga 
kl. 9-16.

➜ Dagskrá
20.00 Í Félagsmiðstöðinni að Hæðar-
garði 31 verður Tónlistarkvöld þar sem 
Trausti Ólafsson kynnir Dieter Fischer-
Dieskau.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Ársæll Már Arnarsson fjallar 
um rannsóknir á þyngd, lífsánægju og 
líkamsmynd íslenskra skólabarna á 
fyrirlestri sem hann flytur í Háskólanum 
á Akureyri, Sólborg við Norðurslóð (st. 
201).
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

„Hraunið er mér innblástur,“ 
segir slóvenski myndlistarmað-
urinn Jurij Asl Kelhar sem nú 
sýnir verk sín í Reykjavík Art 
galleríinu við Skúlagötu. „Ég 
komst að því að amma mín og afi 
eru íslensk – þau fluttu til Slóven-
íu á sínum tíma – og þess vegna 
meðal annars kom ég hingað. Ég 
hrífst af hrauni, bæði þegar það 
er rauðglóandi og líka þegar það 
er kalt og storknað. Ég stefni að 
því að halda fleiri sýningar hér á 
næstunni og það verða líka mynd-
ir af hrauni. Það er það eina sem 
kemst að hjá mér!“

Júríj er 37 ára gamall jarðfræð-
ingur og félagsfræðingur. Hann 
hefur víða komið við, meðal ann-
ars tengst rokkinu. 

„Ég var söngvari í dauðarokks-
hljómsveit í Slóveníu á 9. áratugn-
um, en við vorum ekkert sérlega 
góðir svo ég fór fljótlega að ein-
beita mér að því að skrifa um 
dauðarokk í tímarit sem hét No 
Name. Það var eiginlega fyrsta 
tímaritið í heiminum sem skrif-
aði eingöngu um dauðarokk og 
var dreift um allan heim.“

Eftir dauðarokkið gekk Júrij 
til liðs við þekktustu hljómsveit 
Slóveníu, iðnaðarrokkbandið Lai-
bach, sem spilaði á Íslandi 2006. 
Hann vann einnig náið með lista-
hreyfingunni NSK (Neue Slo-
wenische Kunst) sem grafískur 
hönnuður og fleira. Sýning Jurij 
stendur yfir út þessa viku og er 
opin daglega á milli kl. 14 og 17. 

Í galleríinu fer einnig fram sýn-
ing á verkum Laufeyjar Johan sen, 

sem málar sýnir frá plánetunni 
Vúlkan.  - drg

Slóvenskur rokkari málar hraun

HRAUN OG AFTUR HRAUN Slóveninn Jurij Asl Kelhar sýnir myndir af hrauni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Barnabókin Maxímús Músíkús 
kom nýverið út í Suður-Kóreu og 
hefur þegar ratað inn á metsölu-
lista vinsælla barnabóka þar í 
landi. Í sögunni segir frá músinni 
Maxímús, sem villist inn í tón-
listarhús þar sem heil sinfóníu-
hljómsveit er að hefja æfingu. 
Músin lærir 
hvað hljóð-
færin heita 
og hvers 
konar hljóð 
þau gefa frá 
sér og gefst 
að lokum 
tækifæri til 
að hlusta 
á tónleika 
innan um 
prúðbúna 
tónleikagesti. Með kóresku útgáf-
unni fylgir geisladiskur alveg 
eins og í íslensku útgáfunni og 
hafa því kóresk börn haft tæki-
færi til að hlýða á flutning Sin-
fóníuhljómsveitar Íslands, meðal 
annars á laginu „Á Sprengi-
sandi“. Fjölmargir aðrir útgef-
endur og tónleikahaldarar víðs 
vegar um heim hafa lýst yfir 
áhuga og ánægju með bókina og 
má því búast við frekari útrás.

Höfundarnir, Hallfríður Ólafs-
dóttir og Þórarinn Már Baldurs-
son, sem bæði leika með Sinfón-
íuhljómsveit Íslands, leggja nú 
lokahönd á aðra bók um Maxí-
mús. Sú mun gerast í tónlistar-
skóla. Sinfóníuhljómsveit Íslands 
mun endurtaka leikinn í apríl og 
skipuleggja tónleika fyrir yngstu 
hlustendurna í tengslum við bók-
ina. Verða þá ungir einleikarar í 
fararbroddi.

Mús í útrás

KÓRESKA ÚTGÁFAN 
Maxímús fer víða.

Draumarúm

Hästens | Grensásvegi 3 | 108 Reykjavík | Sími 581 1006

ÚTSALA
Veitum 20-50% afslátt  

af syningarrúmum.

Útsölunni lykur 15. febrúar
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folk@frettabladid.is

Alls 22 hönnuðir hafa 
verið valdir til að sýna á 
tískuhátíðinni Reykjavík 
Fashion Festival. Þetta 
verður í fyrsta skipti sem 
hátíðin er haldin og hönn-
uðurinn Katrín Alda telur 
að fjölbreytt hönnun verði í 
sviðsljósinu.

„Ég held að hátíðin sé það 
besta sem gat komið fyrir 
okkur á þessum tímum,“ 
segir hönnuðurinn Katr-
ín Alda Rafnsdóttir sem 
hannar undir merkinu 
Kalda.

Kalda og 21 annað 
merki hafa verið valin til að 
sýna á Reykjavík Fashion 
Festival sem fer fram dag-

ana 19. og 20. mars í gömlu kaffi-
verksmiðju Ó.Johnson & Kaaber 
við Sætún í Reykjavík. Þá mun 
Fatahönnunarfélag Íslands sjá 
um sýningarbása í Hafnarhúsinu 
21. mars. Katrín segir línuna sem 
Kalda sýnir í mars vera nánast til-
búna. „En við ætlum að bæta við 
hana hönnun sem hefur ekki sést 
áður,“ segir hún. 

Spurð hvort hægt sé að spá fyrir 
hvað verður áberandi á sýningu 
RFF segir hún það ómögulegt. 
„Ég held að það sé það skemmti-
lega við hönnuðina sem eru að 
sýna – þeir eru svo rosalega ólík-
ir,“ segir Katrín. „Ég held að það 
sé ekkert sem skyggir á annað. 
Það er segull á erlendu pressuna 
og auðvitað íslensku líka. Það eru 
ekki margir heima að fylgja ein-
hverjum reglum og ég held að það 
geri okkur góð.“

   atlifannar@frettabladid.is

Leikarinn Bill Murray verð-
ur í hlutverki draugs í þriðju 
Ghostbusters-myndinni sem er 
í framleiðslu um þessar mundir. 
Murray verður áfram í hlutverki 
dr. Peters Venkmans líkt og í 
fyrri tveimur myndunum en 
í þetta sinn verður hann í 
litlu hlutverki. Hann setti 
það sem skilyrði fyrir 
því að leika í myndinni að 
hann yrði draugur. „Ég 
sagði við þá: „Ég tek 
þátt ef þið drepið mig 
strax í byrjun mynd-
arinnar“,“ sagði 
Murray, sem varð 
að ósk sinni. Ghost-
busters III kemur 
út á næsta ári, 
22 árum eftir að 
mynd númer tvö 
kom út.

Draugurinn 
Bill Murray 22 MERKI VALIN TIL AÐ SÝNA Á RFF

E-Label
ELM
Emani
Anderson & 
Lauth
Mundi

Thelma 
Kronkron
Kalda
Nikita
Bóas
Birna

Blik
Royal Extreme
Spaksmanns-
spjarir
Sonja Bent
Luka

Farmer´s Market
Gust
GoWithJan
Scruli
Áróra
Hildur Yoeman

ÞAU SÝNA Á RFF

FÓLKIÐ Á BAK VIÐ HÁTÍÐINA Fjölmargir koma að skipulagningu Reykjavík Fashion 
Festival.

> CHARLIE SHEEN ÁKÆRÐUR

Leikarinn og vandræðagemlingurinn 
Charlie Sheen hefur verið ákærður fyrir að 
ráðast á og hóta eiginkonu sinni, Brooke 
Mueller, á jóladag. Verði  hann fundinn 
sekur á hann yfir höfði sér allt að þriggja 
ára fangelsi.

„Það er vissara að ganga í síðbux-
um í hitabeltislöndum,“ segir 

fjölmiðlamaðurinn Hallgrím-
ur Thorsteinsson, reynslunni 
ríkari.

Allt bendir til þess að Hall-
grímur hafi verið bitinn af 
könguló þegar hann var á 
ferð um Gvatemala á dögun-
um. Hann kenndi sér meins 
í fæti og læknar þar í landi 
töldu að Brown Recluse-
köngulóin hafi verið á 
ferð. Hann fékk í kjölfar-

ið sýklalyf í æð í tvo daga. 
„Ég fór á heilsugæslustöð og 

læknarnir áttuðu sig á þessu, 
gripu skurðarhnífinn og skáru 
það sem þurfti að skera,“ segir 

Hallgrímur. Sárið er að gróa, en 

hann bíður nú eftir skinnágræðslu til 
að fegra sárið, að eigin sögn. „Ég 
var haltur í smátíma. Svo var þetta 
dauða skorið í burtu. Eftir var sár 
sem maður þarf að passa að fá ekki 
sýkingu í, því ef það gerist geta 
menn verið í vondum málum vegna 
þess að sárið er djúpt.“

Hallgrímur segir náttúrufeg-
urðina í Gvatemala hafa verið slíka 
að köngulóarbit hafi ekki verið hátt 
gjald. „… Og ekki var gjaldið hátt á 
þessum spítala – þetta er náttúrlega 
fátækasta land Suður- og Mið-Amer-
íku. Reikningurinn á spítalanum var 
fimm dollarar fyrir mikla aðgerð og 
sýklalyf,“ segir hann. „Svo kom ég við 
á bandarískum spítala í New York á 
leiðinni heim og þar kostaði 350 doll-
ara að láta búa um sárið aftur.“  - afb

Hallgrímur bitinn af könguló í Gvatemala

KÖNGULÓ OG MAÐUR Hallgrímur var að öllum 
líkindum bitinn af könguló eins og þeirri sem 
sést á myndinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Foreldrar popparans sáluga 
Michaels Jackson eru 
ævareiðir yfir því að læknir 
hans, Conrad Murray, hafi 
lýst sig saklausan af ákæru 
um manndráp af gáleysi. 

Conrad Murray neitaði því fyrir 
rétti í Los Angeles að hafa borið 
ábyrgð á dauða Michaels Jackson í 
júní í fyrra. Yfirheyrslurnar stóðu 
stutt yfir og að þeim loknum var 
Murray frjáls ferða sinna eftir 
að hafa greitt tæpar tíu milljónir 
króna í lausnargjald. 

„Hann er skrímsli. Hann hefði 
átt að játa sekt sína. Hann drap 
son minn,“ sagði Katherine Jack-
son, móðir Michaels, og var greini-
lega heitt í hamsi. Faðir hans, Joe, 
bætti við: „Ég var ekki ánægður 
með þessar yfirheyrslur. Ég vil að 
réttlætinu verði fullnægt og það 
var ekkert réttlæti í þessu.“

Úrskurðað hefur verið að 
Michael Jackson hafi verið drep-
inn, aðallega með deyfilyfinu 
Propofol. Einnig fannst í líkama 
hans fjöldi annarra lyfseðils-
skyldra lyfja. Murray hefur neitað 
því að hafa átt þátt í dauða hans en 
ákveði dómari að rétta yfir honum 
á hann yfir höfði sér allt að fjög-
urra ára fangelsi verði hann fund-
inn sekur.

La Toya, systir Michaels, var 
viðstödd yfirheyrslurnar yfir 
Murray ásamt hinum systkinum 
sínum og var að vonum ósátt yfir 
gangi mála. „Það eru aðrir ein-
staklingar sem tengjast þessu. Ég 
mun berjast þangað til allir þeir 
sem komu nálægt þessu verða 

dregnir fram í dagsljósið og rétt-
lætinu verður fullnægt.“ 

Joe Jackson var á sama máli 
og dóttir sín og taldi að Murray 
hafi verið látinn taka á sig sök-
ina fyrir aðra. Bætti hann við að 
Michael hefði haldið því fram áður 
en hann dó að hann yrði myrtur. 
„Hann sagði meira að segja börn-
unum sínum frá því að hann yrði 
myrtur.“

Þrátt fyrir ákærurnar má 
Murray halda áfram að stunda 
læknisstörf sín, án þess þó að mega 
meðhöndla ákveðin lyf. „Þú mátt 
ekki undir nokkrum kringumstæð-
um nota deyfilyf, sérstaklega ekki 
Propofol,“ sagði dómarinn.  

Murray var ráðinn sem lækn-
ir Jacksons síðasta vor, um svip-

að leyti og hann var að undirbúa 
endurkomutónleika sína í London. 
Hann hefur viðurkennt að hafa 
gefið popparanum Propofol vegna 
svefnleysis sem hann þjáðist af. 
Samt segist hann aldrei hafa gefið 
honum eða séð til þess að hann hafi 
fengið skammt sem hefði getað 
banað honum. 

Murray, sem er fæddur í Kan-
ada, opnaði læknastofu í Las Vegas 
árið 2000 og bætti annarri við í 
Houston sex árum síðar. Í fram-
haldinu lenti hann í fjárhagsvand-
ræðum og varð gjaldþrota árið 
2002 þegar hann bjó í Kaliforníu. 
Jackson réð hann sem lækni í maí 
í fyrra og borgaði honum tæpar 
tuttugu milljónir króna í mánað-
arlaun. 

Foreldrar Michaels Jackson 
vilja sjá réttlætinu fullnægt

CONRAD MURRAY Fyrrverandi læknir Michaels Jackson við yfirheyrslurnar í Los Ang-
eles. Hann á yfir höfði sér allt að fjögurra ára fangelsi verði hann fundinn sekur.

NORDICPHOTOS/GETTY

000.000
500.000.000

+1.100.000.000

Ekki gleyma að vera með, 

fáðu þér miða fyrir klukkan 

fimm í dag á næsta sölustað 

eða á lotto.is

Þrefaldur fyrsti vinningur stefnir 

í 500 milljónir og Ofurpotturinn 

stefnir í 1.100 milljónir.
ALLTAF Á MIÐVIKUDÖGUM!

MIÐINN GILDIR 10. FEBRÚAR 2010

A. 12 14 17 21 41 48
B. 05 16 23 36 37 38
C. 07 09 13 22 34 38
D. 03 06 19 24 25 31
E. 11 19 21 25 38 42
F. 01 25 35 36 39 46
G. 18 19 20 23 28 46
H. 22 27 29 39 40 42

Þrefaldur
1. vinningur

Fbl.★★★★★ Elísabet Brekkan

IÐNÓ TILBRIGÐI VIÐ STEF 
Stef: Hin sterkari eftir Strindberg

Næstu sýningar: 11/2, 14/2 – kl. 20. Fáar sýningar eftir.

Sími: 562 9700 kl. 11–16 og tveim tímum fyrir sýningu – www.midi.is

eftir Þór Rögnvaldsson

Mbl. ★★★ Ingibjörg Þórisdóttir
Klassískt verk fullt af leikgleði. Leikstjóranum Ingu Bjarnason tekst vel 

upp enda enginn nýgræðingur í faginu.

Bergstaðastræti 37   s. 552 5700  holt@holt.is   www.holt.is

VINSÆLUSTU RÉTTIR FRÁ UPPHAFI
Á AFMÆLISSEÐLI HÓTEL HOLTS

Bergstaðastræti 37   s. 552 5700  holt@holt.is   www.holt.is

Verð 5.900 kr. sunnud.–fimmtud. / Verð 7.500 kr. föstud.–laugard.

HÓTEL HOLT 45 ÁRA
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NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 564 0000

16
16
12
L
L
7
L
10
L

EDGE OF DARKNESS  kl. 8 - 10.30
EDGE OF DARKNESS LÚXUS  kl. 5.30 - 8 - 10.30    
IT´S COMPLICATED kl. 8 - 10.35
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 3D kl. 3.40 - 5.50
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D kl. 3.40 - 5.50
DYHAT MORGANS kl. 10
MAMMA GÓGÓ kl. 6 - 8
AVATAR 3D kl. 4.40 - 8
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 3.50

SÍMI 462 3500

L
L
12
L
10
L

NINE kl. 5.30 - 8 - 10.30
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 3D kl. 5.50
IT´S COMPLICATED  kl. 8 - 10.35
MAMMA GÓGÓ                           kl. 6 - 8
AVATAR 3D   kl. 10.10t
NIKULÁS LITLI   kl. 6 - 10 Íslenskur texti

SÍMI 530 1919

L
L
L
16
16
L
L

NINE                 kl. 5.30 - 8 - 10.30 
CLOUDY WITH MEATBALLS 2D kl. 5.50 - 8 - 10.10 enskt tal
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D kl. 5.50  íslenskt tal
HARRY BROWN        kl. 10.35
THE ROAD        kl. 8 - 10.20
ALVIN & ÍKORNARNIR 2 kl. 6  íslenskt tal
JULIE & JULIA                 kl. 8 

SÍMI 551 9000

.com/smarabio

107.000 GESTIR!

AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ, 
BOÐSMIÐA Á FORSÝNINGAR O.M.FL.

16
L
12
L

EDGE OF DARKNESS   kl. 8  - 10.10 
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D    kl. 6
IT´S COMPLICATED       kl. 8 - 10.10
MEURTRIÉRES  kl. 6 Enskur texti

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna16
16

16

16

12

12

12

12

V I P

L

L

L

L

L

THE BOOK OF ELI kl. 10
BJARNFREÐARSON kl. 5:40
SHERLOCK HOLMES kl. 8 - 10:30

THE BOOK OF ELI kl. 8D - 10:30D

THE BOOK OF ELI kl. 5:30 - 8 - 10:30
AN EDUCATION             kl. 5:50 - 8 - 10:30
UP IN THE AIR kl. 5:40 - 8 - 10:20
PLANET 51 M/ ísl. Tali sýnd á morgun kl. 5:50D

SHERLOCK HOLMES kl. 5:20 - 8  - 10:40
BJARNFREÐARSON kl. 5:50 - 8 - 10:30

MAYBE I SHOULD HAVE kl. 5:50 - 8
THE BOOK OF ELI kl. 10D

IT’S COMPLICATED kl. 8 - 10:30
SHERLOCK HOLMES kl. 10:10D

WHERE THE WILD THINGS ARE kl. 5:50

����
Roger Ebert

����
n.y. observer

����
wall street journal

3  Ó S K A R S T I L N E F N I N G A R
Besta Mynd - Besta Leikkona í aðalhutverki - Besta Handrit

Denzel Washington og Gary Oldman eru 
frábærir í þessari mögnuðu spennumynd 
í anda I Am Legend og Mad Max

7

7ópera SIMON BOCCANEGRA 
sýnd kl. 6 í kringlunni og á akureyri

- bara lúxus
Sími: 553 2075

IT’S COMPLICATED kl. 5.40, 8 og 10.20 12

SKÝAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM... 3D kl. 3.50 - Ísl. tal L

UP IN THE AIR kl. 5.50, 8 og 10.10 7

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 4 - Ísl. tal L

MAMMA GÓ GÓ kl. 4 10

AVATAR 3D kl. 6 og 9 10

Hljómsveitin South River 
Band heldur upp á tíu ára 
afmæli sitt með því að halda 
Reykjavik Folk Festival, 
tónlistarhátíð með áherslu á 
þjóðlaga- og heimstónlist.

Fjórtán íslenskar hljómsveitir 
koma fram og fer hátíðin fram á 
Café Rosenberg dagana 10. 
til 13. mars. „Það tóku allir 
mjög vel í þetta. Það voru 
24 sem vildu vera með en 
við höfðum bara efni á 
fjórtán,“ segir Ólaf-
ur Þórðarson úr 
South River 
Ba nd .  „Við 
borgum hverju 
bandi ákveðinn 
pening, sem er 
prinsipp greiðsla, 
og svo ætlar Rás 1 

að taka þetta upp. Ég ætla að búa 
til fjórtán þætti sem verða sendir 
út í sumar.“

Öll hátíðin er sem sagt borguð 
úr vasa South River Band, sem 
hlýtur að teljast óvenjulegt. „Þetta 
er dálítill peningur sem við þurf-
um að leggja út, svona 7-800 þús-
und kall. Varðandi svona hátíðir þá 
hafa hljómlistarmenn aldrei fengið 
neitt borgað og þess vegna viljum 
við hafa 50 þúsundkall á bandið. 
Þannig viljum við segja við lista-
mennina að við metum það sem 

þeir eru að 
gera.“

Á meðal 
þeirra sem 
stíga á svið 
e r u  K K , 

Spaðar, Guitar 
Islancio, Snigl-

arnir, Ljótu hálfvit-
arnir og að sjálfsögðu 
South River Band. 

Hver hljómsveit spilar í 45 mínút-
ur og síðan líða fimmtán mínútur 
þar til sú næsta mætir á svæðið. 

„Það vantar eiginlega athygli á 
þessa músík, finnst manni,“ segir 
Ólafur um tilurð hátíðarinnar. „Við 
vorum búnir að vera með svona 
hugmynd lengi og svo drifum við í 
þessu núna.“ 

Hugmyndin er að hátíðin verði 
árlegur viðburður og að erlendir 
flytjendur muni einnig taka þátt. 

 - fb

Íslensk þjóðlagahátíð í mars
Á ÞJÓÐLAGAHÁTÍÐ South River Band ásamt söngkonunni Guðrúnu Gunnarsdóttur. KK og Ljótu hálfvitarnir verða á meðal 
gesta á hátíðinni.

Fyrstu tónleikar Skúla mennska og hljómsveitarinn-
ar Grjóts verða á Café Rosenberg við Klapparstíg í 
kvöld kl. 21. Skúli er Þórðarson og hefur gert nokkr-
ar heimatilbúnar plötur undir því nafni. Hann er auk 
þess í hljómsveitinni Sökudólgarnir sem gerði plötu 
fyrir tveimur árum.

„Ég fór tiltölulega nýlega að kalla mig „Skúla 
mennska“ og það hefur gefið góða raun,“ segir hann. 
„Eflaust væri hægt að vera með heimspekilegar 
vangaveltur um þetta nafn en sannleikurinn er nú ein-
faldlega sá að einn vinur minn á hund sem heitir líka 
Skúli og ég var því kallaður þetta til aðgreiningar frá 
hundinum.“

Skúli er uppalinn á Ísafirði og mennirnir í bandinu 
eru allir að vestan nema einn. Þar eru meðal annarra 
trommari Fjallabræðra og forsprakki sömu sveitar, 
Halldór Gunnar Pálsson, á gítar. Skúli og bandið æfa 
nú baki brotnu fyrir upptökur á væntanlegri plötu sem 
verður tekin upp í Tankinum í Önundarfirði bráðlega. 

„Platan ætti að skríða út um páskana,“ segir Skúli. 
„Þetta verða lög eftir mig, mest í amerískum þjóð-
lagastíl, en aðeins djass- og blús-skotið líka. Enda eru 
þetta allt saman náskyldar stefnur.“ - drg

Skúli er ekki hundur
Á ROSENBERG Í KVÖLD 
Skúli mennski með 
gítarinn.
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Leikkonan Jennifer 
Aniston hefur ýtt undir 
orðróm um að hún eigi í 
eldheitu ástarsambandi 
með skoska leikaranum 
Gerard Butler með því að 
fljúga með honum til borg-
arinnar Cabo í Mexíkó. 
Þar ætlar hún að halda 
upp á 41 árs afmælið sitt 
á fimmtudaginn. Þau tvö 
verða þó ekki ein í Mexíkó 
því Courtney Cox úr Vinum 
og söngkonan Sheryl Crow 
verða þar einnig til að 
fagna afmælinu með vin-
konu sinni. Stutt er síðan 
sást til Aniston og Butler 
kyssast í veislu sem var 
haldin eftir Golden Globe-
hátíðina og svo virðist 
sem samband þeirra verði 
sterkara með degi hverjum.

Með Butler til 
Mexíkó

Önnur plata 
New York-
sveitarinnar 
MGMT nefn-
ist Congratul-
ations, eða Til 
hamingju, og 
kemur út 13. 
apríl á vegum 
útgáfufyrir-
tækisins Col-
umbia. Níu lög 
eru á plötunni, 
þar á meðal tit-
illagið Congrat-
ulations og Brian Eno, sem heitir eftir samnefnd-
um upptökustjóra og tónlistarmanni. Einnig er á 
plötunni lagið Lady Dada´s Nightmare, sem er til-
einkað söngkonunni Lady GaGa, og hið tólf mín-
útna Siberian Breaks. Fyrsta plata MGMT, Orac-
ular Spectacular, fékk frábærar viðtökur bæði 
hjá gagnrýnendum og almenningi og bíða því 
margir spenntir eftir nýju afurðinni.

Til hamingju 
með MGMT

MGMT Hljómsveitin MGMT nefnist 
Congratulations og kemur út 13. apríl.

JENNIFER ANISTON 
Aniston og Butler fagna 
afmæli leikkonunnar í 
Mexíkó á fimmtudaginn.
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> Sverrir semur við FH-inga

Sverrir Garðarsson mun væntanlega leika með FH 
næsta sumar en hann hefur skrifað undir þriggja ára 
samning við FH-inga. Hann kemur til félagsins 
frá Sundsvall án greiðslu en þó á enn eftir að 
ganga frá síðustu pappírum í málinu þannig 
að hann er ekki formlega orðinn leikmaður 
FH. „Þetta er góð lending og ég hlakka til að 
spila í Krikanum. Það var eitt lið á Íslandi 
sem vildi fá mig og annað lið frá Noregi. 
FH var mest spennandi kosturinn af 
þessum þremur,“ sagði Sverrir en end-
anleg lending í málinu ætti vonandi að 
nást í þessari viku.

HANDBOLTI Þýska stórliðið Rhein-
Neckar Löwen verður án þjónustu 
hornamannsins frábæra, Guðjóns 
Vals Sigurðssonar, næstu tvo mán-
uðina og jafnvel þrjá. Guðjón hefur 
verið að kljást við meiðsli á hné 
lengi en nú er svo komið að hann 
verður að leggjast undir hnífinn til 
þess að fá bót meina sinna.

„Þetta er svipað og var 2007 en 
þeir vita samt ekki nákvæmlega 
hvað þetta er. Það er einhver hola 
í brjóskinu eftir að ég datt á hnéð 
fyrir tveimur og hálfu ári. Ég hef 
alltaf verið með verk síðan en mis-
mikinn þó. 

Upp á síðkastið hefur þetta verið 
að versna. Ég fékk lítið högg á 
æfingu á föstudag og eftir það hef 
ég verið helaumur. Meiðslin sjást 
ekki nógu vel á myndum og þeir 
þurfa að opna hnéð til þess að sjá 
þetta almennilega. Þeir ætla samt 
að ganga almennilega frá þessu,“ 
sagði Guðjón Valur sem er ekki 
óvanur því að spila með verki en 
hefur ávallt sýnt ótrúlega hörku 
með því að spila. Hann segir samt 
að nú sé mál að linni.

„Ég get ekki beðið eftir að hreyfa 
mig aftur algjörlega verkjalaus. 
Það er komið nóg. Ég hef verið 
að þjösnast fullmikið á líkaman-
um síðustu ár og ekki alltaf tekið 
skynsamlegustu ákvarðanirnar. 
Þegar ég fór í hnéaðgerð til þess 
að laga nákvæmlega þetta sumarið 
2007 fór ég að spila 13 dögum eftir 
aðgerðina. Það var ekki viturleg-
asta ákvörðun sem ég hef tekið um 
ævina,“ sagði Guðjón og hló við. 
Þrátt fyrir það hefur hann ekki 
misst af æfingum og leikjum.

„Að burðast með svona verki til 
lengdar verður pirrandi því það 
hamlar því að maður geti gert allt 
sem maður vill gera. Ég vona að 
þessi aðgerð geri mig góðan sem 
aldrei fyrr,“ sagði Guðjón Valur 

en hann verður frá að lágmarki í 
tvo mánuði. „Læknirinn sagði að 
ég þyrfti lágmark að hvíla í þrjá 
mánuði en ég sagði á móti hámark 
þrír mánuðir. Þetta skýrist samt 
allt þegar þeir opna hnéð. Ég er 
samt mjög bjartsýnn á að ég verði 
betri en aldrei fyrr eftir þessa 
aðgerð.“

Guðjón Valur verður í stúkunni í 
kvöld þegar Rhein-Neckar Löwen 
tekur á móti meisturum Kiel og er 
leikurinn sýndur í beinni á Stöð 2 
Sport. Uppselt er á leikinn en húsið 
tekur 13 þúsund manns. Guðjón 
segir það vera erfitt að horfa á 

enda sé það ekki uppáhaldið hans 
að sitja í stúkunni.

„Ég kann engan veginn að sitja 
uppi í stúku. Ég er vondur áhorf-
andi. Ég var á bekknum í Göpping-
en-leiknum og ég stökk tvisvar á 
bekkinn til þess að segja eitthvað 
sem mér þótti merkilegt en hefur 
eflaust ekki skipt neinu. Óli og 
Snorri eiga alla mína samúð fyrir 
að þurfa að hlusta á mig þessa dag-
ana því ég hef sterkar skoðanir og 
sé þetta núna frá öðru sjónarhorni. 
Ég mun halda áfram að tjá mig en 
þeir ákveða hvort þeir hlusta,“ 
sagði Guðjón. henry@frettabladid.is

Ég er vondur áhorfandi
Guðjón Valur Sigurðsson spilar ekki handbolta næstu tvo mánuðina hið 
minnsta. Hann fer í aðgerð á hné á morgun en hnéð hefur verið að angra hann 
í tvö og hálft ár. Hann verður ekki með Löwen í kvöld í stórleiknum gegn Kiel.

KOMINN Í STÚKUNA Guðjón Valur klæðist ekki hinum gula búningi Löwen næstu 
vikurnar enda er hann á leið í aðgerð á morgun.  NORDIC PHOTOS/BONGARTS

Berglind Íris Hansdóttir, markvörður Vals, var í gær valinn besti 
leikmaður í 10. til 18. umferð N1-deildar kvenna og þjálfari hennar, 
Stefán Arnarson, var valinn besti þjálfarinn. Þau fengu einnig bæði 
þessi verðlaun fyrir fyrstu níu umferðirnar en Valskonur 
eru ósigraðar á toppi deildarinnar. „Ég nýt góðs af því 
að spila fyrir aftan frábæra vörn. Þetta er því ekki 
eitthvað sem ég hef afrekað ein heldur er ég bara 
hluti af góðri liðsheild. Þetta hefur gengið ótrúlega 
vel hjá okkur í vetur og við höfum náð að halda 
góðum dampi í leik okkar,“ segir Berglind. 
Félagi hennar í Valsliðinu, Anna Úrsúla 
Guðmundsdóttir, var einnig í úrvalsliðinu 
annað skiptið í röð. „Anna Úrsúla hefur 
smollið ótrúlega vel inn í liðið. Hún vinnur 
vel með öðrum leikmönnum liðsins og við 
náum vel saman. Það er mjög gott að spila 
fyrir aftan hana eins og allar aðrar í liðinu,“ 
segir Berglind. „Ég veit ekki hvort ég hafi 
spilað betur. Þetta er svo mikið samspil á milli 

varnar og markmanns. Ég veit ekki hvort ég smelli betur með þeim 
sem eru að spila í vörninni núna,“ segir Berglind og bætir við: „Þegar 
maður byrjar vel þá fær maður aukið sjálfstraust og þá gengur betur. 

Það er allt að spila saman en ég er að spila betur en ég gerði 
í fyrra og hittifyrra. Þetta er eitt af mínum betri tímabilum,“ 
segir Berglind sem segist ekkert vera að hugsa um hvort eða 
hvenær fyrsta tapið komi. 
„Ég er ekkert að hugsa um hvenær þetta fyrsta tap komi sem 

allir eru að tala um. Við tökum einn leik fyrir í einu og 
það hefur gengið ótrúlega vel að einbeita sér þannig,“ 
segir Berglind og hún og aðrar í liðinu ætla að ná 
langþráðum titli í hús í vetur. „Það hefur vantað hjá 
okkur að fara alla leið. Við höfum verið á pappírun-
um með rosalega sterka leikmenn en aldrei náð að 
skila neinum árangri,“ segir Berglind og nú ætla Vals-
konur að breyta því. Aðrar í úrvalsliðinu voru Fram-
ararnir Ásta Birna Gunnarsdóttir, Stella Sigurðardóttir 

og Karen Knútsdóttir, Hanna Guðrún Stefánsdóttir úr 
Haukum og Alina Tamasan úr Stjörnunni.

BERGLIND ÍRIS HANSDÓTTIR, MARKVÖRÐUR VALS: VALIN BESTI LEIKMAÐUR 10 TIL 18. UMFERÐ N1-DEILDAR KVENNA

Ekki að hugsa um það hvenær fyrsta tapið komi

Enska úrvalsdeildin
Portsmouth-Sunderland 1-1
0-1 Darren Bent, víti (12.), 1-1 Aruna Dindane 
(90.+5). 
Wigan-Stoke City 1-1
1-0 Paul Scharner (15.), 1-1 Tuncay Sanli (74.) 
Manchester City-Bolton  2-0
1-0 Carlos Tévez, víti (31.), 2-0 Emmanuel 
Adebayor (73.). 
Fulham-Burnley 3-0
1-0 Danny Murphy (23.), 2-0 David Elm (31.), 3-0 
Bobby Zamora (53.)

Enska b-deildin
Coventry-Nottingham Forest 1-0
Aron Einar Gunnarsson lék fyrstu 63 mínúturnar í 
leiknum og fór af velli í stöðunni 1-0.
Watford-Bristol City 2-0
Heiðar Helguson skoraði fyrra markið á14. mín.
Reading-Plymouth 2-1
Ívar Ingimarsson og Brynjar Björn Gunnarsson 
léku allan leikin líkt og Kári Árnason. 
Middlesbrough-Barnsley 2-1
Emil Hallfreðsson lék fyrstu 58 mínúturnar.

ENSKI BOLTINN

HANDBOLTI Fyrri undanúrslita-
leikur Eimskipsbikars kvenna fer 
fram í Kaplakrika í kvöld þegar 
FH tekur á móti Fram klukkan 
19.30. 

Fram hefur unnið báða deild-
arleiki liðanna í vetur en í fyrra 
unnu FH-konur Fram aðeins einu 
sinni í fjórum leikjum og það var 
í átta liða úrslitum bikarsins. 

FH-liðið fór þá alla leið í bik-
arúrslitaleikinn en þangað hefur 
Framliðið ekki komist í ellefu ár 
eða síðan liðið vann 1999.  - óój

Eimskipsbikar kvenna:

FH gegn Fram í 
undanúrslitum

HÖLLIN UNDIR Í KVÖLD Stella Sigurðar-
dóttir skorar á móti FH. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

KÖRFUBOLTI KR-konur tryggja sér 
deildarmeistaratitilinn í Iceland 
Express-deild kvenna og heima-
vallarrétt út úrslitakeppnina með 
sigri á Grindavík á heimavelli 
sínum í DHL-höllinni í kvöld. 

KR getur náð tíu stiga forskoti 
á Grindavík vinni liðið leikinn, en 
eftir leiki kvöldsins verða aðeins 
þrjár umferðir eftir. 

Aðrir leikir kvöldsins eru 
Hamar-Keflavík í A-deild og í 
B-deildinni spila Snæfell-Valur 
og Haukar-Njarðvík. Allir leikir 
hefjast klukkan 19.15. - óój

Iceland Express-deild kvenna:

KR getur orðið 
deildarmeistari

15 SIGRAR Í 16 LEIKJUM KR-konur hafa 
spilað vel í vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

UNDANÚRSLIT

KONUR

FH - FramKaplakriki 19:30

FÓTBOLTI Heiðar Helgason skoraði 
fyrra mark Watford í 2-0 heima-
sigri liðsins á Bristol City í ensku 
b-deildinni í gær en markið skor-
aði Heiðar með skalla á 14. mín-
útu . Þetta var áttunda mark hans 
í fimmtán deildarleikjum með lið-
inu á tímabilinu.   -óój

Enska b-deildin í gær:

Áttunda mark 
Heiðars í vetur

RAÐAR INN MÖRKUM Heiðar Helguson 
hjá Watford. MYND/GETTYIMAGES

FÓTBOLTI Manchester City vann 
sigur á sigur á Bolton, 2-0,í ensku 
úrvalsdeildinni í gærkvöldi en þá 
fóru fjórir leikir fram í deildinni. 
Mesta dramatíkin var í leik Ports-
mouth og Sunderland þar sem 
Aruna Dindane tryggði Ports-
mouth stig með marki á fimmtu 
mínútu í uppbótartíma eftir að 
Portsmouth hafði lent marki og 
manni undir eftir tólf mínútur.

Manchester City tók fimmta 
sætið af Tottenham með 2-0 
sigri á Bolton en City-liðið hefur 
unnið fimm fyrstu heimaleiki 
sína undir stjórn Ítalans Roberto 
Mancini með markatölunni 12-2. 
Carlos Tévez kom Manchester 
City í 1-0 á 31. mínútu úr víta-
spyrnu og Emmanuel Adebayor 
skoraði síðan annað markið á 73. 
mínútu eftir sendingu frá Patr-
ick Vieira sem var þarna í fyrsta 

sinn í byrjunarliði Manchester 
City.

Steve Bruce og lærisveinar hans 
í Sunderland héldu að þeir væru að 
fara vinna sinn fyrsta sigur síðan 
21. nóvember þegar Aruna Dind-
ane skoraði jöfnunarmarkið í upp-
bótartímanum. Darren Bent fisk-
aði víti og Ricardo Rocha fór út af 
með rautt spjald eftir níu mínútur 
og skoraði síðan úr vítinu. Sunder-
land missti hins vegar tvo menn út 
af með rautt spjald í seinni hálf-
leik og pressa Portsmouth bar loks 
árangur í blálokin. 

Fulham vann öruggan 3-0 
heimasigur á Burnley. Burnley 
náði þar með ekki að fylgja eftir 
heimasigri á West Ham og þurfti 
að sætta sig við sjöunda útivallar-
tapið í röð. Burnley hefur aðeins 
náð í 1 stig í 13 útileikjum á tíma-
bilinu. - óój

Fjórir leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í gærkvöldi:

City fór upp fyrir Tottenham

BRJÁLAÐUR Avram Grant, stjóri 
Ports mouth, var allt annnað en sáttur í 
hálfleik.  MYND/GETTYIMAGES



NÆSTU NÁMSKEIÐ BYRJA 15. FEBRÚAR!

BOOT CAMP

Hin eina sanna 
líkamsþjálfun sem 
skilar þér betra formi 
en þú hefur nokkru 
sinni fyrr verið í!

G.I.JANE

Alvöru þjálfun eingöngu 
fyrir konur í anda Boot 
Camp! Kennt er í Stúdíó 
Fitt á Seljavegi.

JUNIOR

Hörkulíkamsrækt
fyrir hressa krakka á 
aldrinum 12-15 ára. 
Styrkur, þol, 
agi og sjálfstraust.

GRÆNJAXLAR

Boot Camp tímar fyrir þá 
sem vilja koma sér rólega 
af stað en samt taka vel 
á því og ná hröðum og 
góðum árangri. Allir geta 
byrjað í Grænjöxlum!

ÚTINÁMSKEIÐ

Boot Camp Outsiders 
láta ekkert stöðva sig 
og æfa utandyra allan 
ársins hring!

NÁNARI UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Á
WWW.BOOTCAMP.IS

Suðurlandsbraut 6b  |  bootcamp@bootcamp.is  |  Sími: 517 6070

ENGAR AFSAKANIR! - ENGIN UPPGJÖF!  - HÁMARKS ÁRANGUR!
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Yfirburðir 
 Fréttablaðsins 
 aldrei meiri!
Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins með glæsilegt forskot 
á samkeppnisaðila sinn eins og nýjasta könnun Capacent Gallup sýnir ótvírætt.

93% Auglýsing í  Fréttablaðinu  nær 
til yfir 93% lesenda blaðanna

66,3% 6,8%
26,9%

Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán. til lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. Heimild: Blaðakannanir Capacent nóv. 2009 til jan. 2010.

19.05 RN Löwen - Kiel Þýski, 
beint   STÖÐ 2 SPORT

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

20.00 School for Scoundrels  
 STÖÐ 2 BÍÓ

20.20 Bráðavaktin   SJÓNVARPIÐ

21.40 Ghost Whisperer   STÖÐ 2

21.45 The L Word   SKJÁREINN

STÖÐ 2

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

16.00 Girlfriends  (14:23) (e)

16.20 7th Heaven  (18:22) Bandarísk 
unglingasería þar sem Camden-fjölskyldunni 
er fylgt í gegnum súrt og sætt en hjóna-
kornin Eric og Annie eru með fullt hús af 
börnum og hafa í mörg horn að líta. 

17.05 Dr. Phil  

17.50 Innlit/ útlit  (3:10) (e)

18.20 Top Design  (9:10) (e)

19.05 America’s Funniest Home Vid-
eos  (27:50) Bráðskemmtilegur fjölskyldu-
þáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot 
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu. 

19.30 Fréttir  

19.45 King of Queens  (6:25) (e)

20.10 One Tree Hill  (6:22) Nathan 
kemst að því að auglýsingasamningar hans 
eru í hættu, Julian gefur Alex annað tæki-
færi og Brooke lappar upp á vinskapinn við 
Chase.

20.55 Britain’s Next Top Model  (3:13) 
Raunveruleikaþáttaröð þar sem leitað er að 
næstu ofurfyrirsætu. Íslenski ljósmyndarinn 
Huggy Ragnarsson er einn dómaranna.

21.45 The L Word  (3:12) Bandarísk 
þáttaröð um hóp af lesbíum í Los Angeles. 
Shane er staðráðin í að hætta að lifa kyn-
lífi vegna allra vandamálanna sem því fylgja. 
Tasha er ákærð fyrir kynvillu og gæti verið 
rekin úr hernum.

22.35 The Jay Leno  

23.20 CSI. Miami  (14:25) (e)

00.10 Fréttir  (e)

00.25 King of Queens  (6:25) (e)

00.50 Premier League Poker  (5:15) (e)

02.30 Pepsi MAX tónlist

16.05 Meistaradeildin í hestaíþrótt-
um 2010  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Einu sinni var... - Maðurinn 
 (19:26) (e)

18.00 Disneystundin  Stjáni, Sígildar 
teiknimyndir og Finnbogi og Felix.

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.20 Bráðavaktin  (ER XV)(5:24) 
Bandarísk þáttaröð sem gerist á bráðamót-
töku sjúkrahúss í stórborg. Nú fá læknarnir 
til aðhlynningar strák sem var stunginn með 
gaffli og mann sem lögga skaut í hrekkja-
vökuteiti. En Sam lætur Gates og Dariu fara 
í taugarnar á sér. 

21.05 Kiljan  Bókaþáttur í umsjón Egils 
Helgasonar. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Persepolis  (Persepolis) Verðlaun-
uðu teiknimynd þar sem sögð er þroska-
saga bráðgerrar og hispurslausrar stúlku í 
Íran. Sagan hefst í byltingunni þegar keisar-
anum var steypt af stóli en ekki var sögu-
hetjan ánægð með það sem við tók. 

00.00 Viðtalið  (Victor I. Tatarintsev) (e)

00.30 Kastljós  (e)

01.05 Dagskrárlok

18.05 Spænsku mörkin Allir leikir um-
ferðarinnar í spænska boltanum skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

19.05 Þýski handboltinn Bein útsend-
ing frá leik RN Löwen og Kiel í þýska hand-
boltanum. Með liði RN Löwen leika þeir Ól-
afur Stefánsson, Guðjón Valur Sigurðsson og 
Snorri Steinn Guðjónsson og með liði Kiel 
leikur Aron Pálmarsson. Þjálfari Kiel er svo 
Alfreð Gíslason.

20.50 Gullleikir: Werder Bremen – 
Anderlech 1993 Þjóðverjar og Belgar hafa 
marga hildi háð á knattspyrnuvellinum. Leik-
ur félaganna Werder Bremen og Anderlecht 
í Evrópukeppni meistaraliða er með þeim 
minnisstæðari. Fyrirfram var búist við jafnri 
viðureign þar sem varnarleikurinn yrði í há-
vegum hafður. Annað kom á daginn og 
mörkunum bókstaflega rigndi á Wesersta-
dion í Brimum.

22.35 Northern Trust Open Skyggnst á 
bak við tjöldin í PGA-mótaröðinni í golfi. Árið 
sem fram undan er skoðað gaumgæfilega og 
komandi mót krufin til mergjar.

23.30 Þýski handboltinn Útsending 
frá Íslendingaslag RN Löwen og Kiel í þýska 
handboltanum.

07.00 Man. City - Bolton Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

14.35 Wigan - Stoke Útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni.

16.15 Fulham - Burnley Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.55 Portsmouth - Sunderland Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.35 Arsenal - Liverpool Bein útsend-
ing frá stórleik Arsenal og Liverpool í ensku 
úrvalsdeildinni. Sport 3. Aston Villa - Man. 
Utd Sport 4. Everton - Chelsea Sport 5. Wol-
ves - Tottenham Sport 6. West Ham - Birm-
ingham

21.40 Aston Villa - Man. Utd. Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

23.20 Everton - Chelsea Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

01.00 Wolves - Tottenham Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

08.00 Thank You for Smoking 

10.00 Grease 

12.00 Iron Giant 

14.00 Thank You for Smoking 

16.00 Grease 

18.00 Iron Giant 

20.00 School for Scoundrels Gaman-
mynd með Billy Bob Thornton þar sem hann 
leikur skólastjóra sem sérhæfir sig í að byggja 
upp sjálfstæði og kjark hjá óframfærum ein-
staklingum. 

22.00 Kin 

00.00 Zodiac 

02.35 Smokin‘ Aces

04.20 Kin 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Litla risa-
eðlan, Ruff‘s Patch, Nornafélagið og Ævintýri 
Juniper Lee.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.15 Auddi og Sveppi 

11.00 Supernanny (19:20)

11.45 Gilmore Girls (5:22) 

12.35 Nágrannar 

13.00 ´Til Death (7:15) 

13.25 Ally McBeal (17:23) 

14.10 Sisters (18:28) 

15.00 E.R. (7:22) 

15.45 Barnatími Stöðvar 2 Leðurblöku-
maðurinn, Ævintýri Juniper Lee, Nornafélag-
ið, Ruff‘s Patch

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (21:21)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (19:24) 

19.45 How I Met Your Mother (7:22) 

20.10 Oprah‘s Big Give (6:8) Þáttaröð 
frá Opruh Winfrey þar sem tíu ólíkir einstakl-
inga keppa innbyrðis í gjafmildi. 

20.55 Mercy (5:22) Dramatísk þáttaröð í 
anda Grey‘s Anatomy og ER. 

21.40 Ghost Whisperer (3:23) Jennifer 
Love Hewitt snýr aftur í hlutverki sjáandans 
Melindu Gordon sem þarf stöðugt að tak-
ast á við drauga sem birtast henni öllum 
stundum.

22.25 Tell Me You Love Me (5:10) 
Djarfir þættir frá HBO um þrjú pör sem eiga 
það sameiginlegt að leita öll  til sama hjú-
skapar- og kynlífsráðgjafans, Dr. May Foster.

23.15 Tim Gunn‘s Guide to Style (3:8) 

00.00 The Mentalist (11:23)

00.45 The Closer (6:15) 

01.30 E.R. (7:22)

02.15 Sjáðu 

02.45 Black River 

04.10 Mercy (5:22) 

04.55 Ghost Whisperer (3:23)

05.40 Fréttir og Ísland í dag 

20.00 Maturinn og Lífið  Fritz M Jörgens-
son ræðir við gest sinn um lífið og tilveruna.

20.30 Heim og saman  Þórunn Högna-
dóttir með frábærar lausnir.

21.00 Alkemistinn  Viðar Garðarsson og 
hópur markaðssérfræðinga brjóta kynningar-
auglýsingamál til mergjar

21.30 Björn Bjarnason  Ráðherrann fyrr-
verandi fær góða gesti.

> Alyson Hannigan
„Fólk sem velur alltaf auðveldustu 
leiðina er yfirleitt frekar óspenn-
andi.“ 
Hannigan fer með hlutverk Lily 
Aldrin í þættinum How I Met Your 
Mother sem er á dagskrá Stöðvar 
2 kl. 19.45.

▼

▼

▼

▼

▼

Djúpa laugin hefst á ný á Skjá einum á föstudaginn. Sem 
aðdáandi raunveruleikaþátta fagna ég því, enda nýt ég 
þess að sjá venjulegt fólk sett í aðstæður sem það stýrir 
ekki sjálft og ræður illa við – sérstaklega þegar Íslending-
ar eiga í hlut. Ég verð líka að taka ofan fyrir fólki sem er 
tilbúið að sitja í beinni útsendingu í 40 mínútur í viðleitni 
til að brjóta upp hversdagsleikann í leit að ástinni.

Ég man sérstaklega vel eftir einum þætti af Djúpu lauginni 
sem var sýndur fyrir nokkrum árum. Steve-O og félagar úr 
sjónvarpsþáttunum Jackass voru á landinu og það þótti 
kjörið að láta þá berjast um hylli þriggja venjulegra 
stúlkna. Þær voru reyndar óvenjulega óheppnar því 
þátturinn færði þær ekki nær neinu sem tengdist 
ást eða rómantík á nokkurn hátt. Stelpurnar vissu 
augljóslega ekki hvað beið þeirra því þær komu 
með hefðbundna spurningalista og spurðu Jack-
ass-gaurana út í menntun, störf og viðhorf til lífs-

ins. Svör gauranna voru ávallt einföld: Tilgangur lífsins var 
að dópa og stunda syngjandi sveitt kynlíf með óteljandi 

mökum og það var einmitt það sem þeir ætluðu að gera 
eftir þáttinn. Stelpurnar urðu vandræðalegri með hverri 
spurningunni því svörin voru ávallt þau sömu og um 
miðbik þáttarins áttuðu stjórnendurnir sig á að þetta var 

ekki besta hugmynd í sögu sjónvarps. 
Ég man ekki hvernig þátturinn endaði, en ég 
leyfi mér að efast um að einhver af stelpunum 
hafi látið sig hafa það að fara á stefnumót 
með Steve-O. Þá þakka þær væntanlega fyrir 
að hafa látið Bam Margera eiga sig. Hann 
var atvinnumaður á hjólabretti á þessum 
tíma, en er í dag þekktastur fyrir hlutverk sitt í 

viðvaningsklámmynd. Í öllu falli verður útkoma 
nýju Djúpu laugarinnar betri og ástin mun vafa-

laust blómstra.

VIÐ TÆKIÐ ATLI FANNAR BJARKASON HORFÐI Á DJÚPU LAUGINA Í DEN

Þegar hálfvitarnir komu
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 88,5  XA-Radíó
FM 90,9  Gullbylgjan
FM 91,9  Kaninn 
FM 93,5  Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3  FM Suðurland
FM 96,7  Létt Bylgjan
FM 97,7  X-ið
FM 98,9  Bylgjan
FM 99,4  Útvarp Saga

FM 90,1  Rás 2
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9  Lindin
FM 105,5  Útvarp Boðun

SVT 1

12.00 Lab Rats 12.30 After You‘ve Gone 13.00 
Gavin And Stacey 13.30 Doctor Who 14.15 Doctor 
Who 15.00 The Green Green Grass 15.30 The 
Inspector Lynley Mysteries 16.20 Hotel Babylon 
17.15 EastEnders 17.45 The Weakest Link 18.30 
My Hero 19.00 Little Britain 19.30 Hustle 20.20 
Holby Blue 21.10 Little Britain 21.40 Only Fools 
and Horses 22.10 Lab Rats 22.40 After You‘ve 
Gone 23.10 Gavin And Stacey 23.40 Holby Blue 

12.00 Aftenshowet 2. del 12.30 Seinfeld 12.50 
Rygepauser 13.00 Ha‘ det godt 13.30 Kender du 
typen 14.00 DR Update - nyheder og vejr 14.10 
Boogie Mix 15.05 Family Guy 15.30 Svampebob 
Firkant 15.55 Chiro 16.05 Ni-Hao Kai Lan 16.30 
Hulter til bulter - med Louise og Sebastian 17.00 
Aftenshowet 17.30 TV Avisen med Sport 18.00 
Aftenshowet med Vejret 18.30 Hvad er det værd? 
19.00 Arvefjender 20.00 TV Avisen 20.25 Penge 
20.50 SportNyt 21.00 Mord på hjernen 22.35 
Onsdags Lotto 22.40 OBS 22.45 Livvagterne 
23.45 Boogie Mix 

12.10 Urix 12.30 Filmavisen 1959 12.40 Med 
hjartet på rette staden 13.30 Norsk for nybegynnere 
14.00 NRK nyheter 14.10 Dynastiet 15.00 Derrick 
16.00 NRK nyheter 16.10 Herskapelige gjensyn 
16.40 Oddasat - nyheter på samisk 16.55 Nyheter 
på tegnspråk 17.00 Forkveld 17.40 Distriktsnyheter 
18.00 Dagsrevyen 18.45 FBI 19.15 Folk. Gla‘gutt 
på isen 19.45 Vikinglotto 19.55 Distriktsnyheter 
20.00 Dagsrevyen 21 20.40 House 21.20 OL 
2010 22.00 Kveldsnytt 22.15 Lydverket 22.45 En 
ripe i lakken 23.45 Skavlan 

12.05 Gröt, svett och klistervalla 13.05 Sverige! 
13.35 Utopia 15.00 Rapport 15.05 Gomorron 
Sverige 15.55 Kamrat Sverige 16.25 Bullar av 
stål 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 Uppdrag 
Granskning 20.00 Andra Avenyn 20.45 Trapper 
happy tv 21.00 Nip/Tuck 21.40 Nip/Tuck 22.25 
Skavlan 23.25 Landet runt 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Tríó
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Orð skulu standa
14.03 Tónleikur

15.03 Útvarpssagan: Konan á bensín-
stöðinni
15.25 Seiður og hélog
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 „Segið aldrei neinum frá neinu“
21.10 Út um græna grundu
22.10 Lestur Passíusálma
22.20 Bak við stjörnurnar
23.10 Sveitarstjórnarmál - kjörlendi 
kvenna
00.05 Næturtónar

17.00 The Doctors  Spjallþættir framleidd-
ir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á 
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagn-
legar upplýsingar um heilsufarsmál.

17.45 Falcon Crest (2:18) Hin ógleyman-
lega og hrífandi frásögn af Channing og Gio-
bertis fjölskyldunum, lífið á vínbúgörðunum í 
Toscany-dalnum er litað af stöðugum erjum 
milli þeirra.

18.35 Seinfeld (16:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk því hann er bæði smámuna-
samur og sérvitur. 

19.00 The Doctors 

19.45 Falcon Crest (2:18) 

20.35 Seinfeld (16:22) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Modern Family (2:24) Gamanþátt-
ur um líf þriggja ólíkra en dæmigerðra nú-
tímafjölskyldna. Leiðir þeirra liggja saman 
og í hverjum þætti lenda þær í aðstæð-
um sem eru nálægt því sem við sjálf þekkj-
um alltof vel.

22.15 Bones (1:22) Fimmta serían af 
spennuþættinum Bones þar sem fylgst 
er með störfum Dr. Temperance „Bones“ 
Brennan, réttarmeinafræðings sem er kölluð 
til ráðgjafar í allra flóknustu morðmálum.

23.00 Hung (6:10) Gamansamur þáttur 
með dramatísku ívafi frá HBO um Ray Dreck-
er, skólaliðsþjálfara á fimmtugsaldri sem 
reynir fyrir sér á nýjum vettvangi og selur ein-
mana konum blíðu sína. 

23.30 Entourage (3:12) 

00.00 Fréttir Stöðvar 2 

00.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Heim og saman hefst aftur á ÍNN í 
kvöld eftir stutt hlé. Þórunn Högna-
dóttir, stílisti og útlitshönnuður, 
sýnir sniðugar lausnir fyrir heimilið 
og kynnir það nýjasta í íslenskri 
og erlendri hönnun. Meðal efnis í 
þættinum í kvöld eru 
hressar stelpur sem 
hanna kökudiska 
og kertastjaka 
úr plexigleri, 
litið verður á 
veitingastað í 
Norræna húsinu 
og breytingar 
á eldhúsi á 
Suðurnesjum 
skoðaðar. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Heim og saman
INN kl. 20.30

▼

Dramatísk þáttaröð í anda Grey’s 
Anatomy og ER. Við fylgjumst með 
lífi og starfi þriggja kvenna sem 
vinna saman sem hjúkrunarfræð-
ingar á Mercy-spítalanum í New 
Jersey. Þær eru allar einhleypar 
eða í samböndum sem færa þeim 
litla ánægju enda verja þær alltof 
miklum tíma í vinnunni þar sem 
baráttan upp á líf og dauða er 
daglegt brauð.

STÖÐ 2 KL. 20.55

Mercy
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SKJÁREINN FÆRIR ÞÉR SVO MIKLU MEIRA
EKKERT 
VENJULEGT 
SJÓNVARP

SkjárEinn býður þér glæsilegt úrval af íslensku 
og erlendu sjónvarpsefni á sérlega hagstæðu 
verði. Ef þú missir af uppáhaldsþættinum þínum á 
SkjáEinum getur þú horft á hann hvenær sem þér 
hentar með SkjáFrelsi. Áskriftin færir þér aðgang 

að þúsundum nýrra og klassískra bíómynda í 
SkjáBíói og frábæru úrvali af ókeypis barnaefni. 
Ofan á allt saman getur þú valið á milli mismun-
andi pakka af heimsklassa skemmtun, fræðslu og 
fréttum með yfir 60 erlendum sjónvarpsrásum.

Veldu áskrift á skjareinn.is:  Skjáreinn 2.200 kr.  |  Fjölskylda 3.100 kr.  |  Skjáreinn + Fjölskylda 5.300 kr. 

SKJÁREINN +
FJÖLSKYLDA
5.300 KR.

Á MÁN.

SKJÁRBÍÓ
VOD

SKJÁREINN & 
SKJÁRFRELSI

INNIHELDUR:

+

Skjáreinn 2.200 kr.  +  Fjölskylda 3.100 kr.
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BESTI BITINN Í BÆNUM

VEISTU SVARIÐ 
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Nemendur Fjölbrautaskólans 
í Breiðholti.

 2 Sóley Tómasdóttir.

 3 Gunnar Sigurðsson.

LÁRÉTT
2. blöðru, 6. eftir hádegi, 8. léreft, 9. 
móðurlíf, 11. í röð, 12. étur allt, 14. 
dá, 16. hvað, 17. hlemmur, 18. kúgun, 
20. ung, 21. flokka.

LÓÐRÉTT
1. knúsast, 3. belti, 4. land, 5. sár, 7. 
gagntaka, 10. síðasti dagur, 13. skrá, 
15. greinilegur, 16. slím, 19. stöðug 
hreyfing.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. bólu, 6. eh, 8. lín, 9. leg, 
11. bd, 12. alæta, 14. trans, 16. ha, 17. 
lok, 18. oki, 20. ný, 21. raða. 

LÓÐRÉTT: 1. kela, 3. ól, 4. líbanon, 5. 
und, 7. heltaka, 10. gær, 13. tal, 15. 
skýr, 16. hor, 19. ið. 

„Það er ótrúlegasta fólk sem er að 
þekkja mann í þessari auglýsingu. Það 
kom mér mest á óvart því ég var sæmi-
lega dúðaður,“ segir Smári Ólafsson, 
sem hefur vakið mikla athygli sem feitur 
Tékki í nýrri auglýsingu frá Sjóvá sem 
auglýsingastofan Hvíta húsið á heiður-
inn að. 

„Þetta er svo sem ekki mikið eða stórt 
hlutverk og þetta tók ekki langan tíma. 
Ég rym einhverju orði út sem menn eru 
mikið að geta í eyðurnar hvað er,“ segir 
Smári. „Þetta er örugglega afburða tékk-
neska. Þetta er eitthvað sem þeir dúkk-
uðu upp með, leikstjórarnir.“

Hann hefur áður leikið í auglýsingu 
fyrir Toyota á notuðum bílum undir 
yfirskriftinni bíla-bonanza og þar vakti 
hann ekki síður athygli. „Það seldist allt 
á einhverjum dögum. Það er vonandi að 
þessi auglýsing hjálpi Sjóvá eitthvað líka, 

ekki veitir af.“ Auk þess að leika í aug-
lýsingum hefur Smári prófað sig áfram á 
hvíta tjaldinu því í myndinni Allir hlutir 
hafsins lék hann starfsmann Sorpu.

Þegar Smári er ekki að leika starfar 
hann við að selja búsáhöld og gjafavör-
ur hjá fyrirtækinu Ísrós. Hann viður-
kennir að það sé fín tilbreyting að sinna 
leiklistargyðjunni. „Það er alltaf gaman 
að prófa eitthvað nýtt. Þetta er engin 
erfiðisvinna og er ekki leiðinlegt,“ segir 
hann. Spurður hvort hann hafi aldrei 
viljað leggja leiklistina fyrir sig segir 
hann  einfaldlega: „Sá gluggi hefur 
aldrei opnast.“  - fb

Slær í gegn sem feitur Tékki

„Ég var að taka upp vini mína í hljómsveit-
inni Blues Willis í Hafnarfirðinum. Við 
vorum að loka á milli tveggja rýma til að 
fá hljóð fyrir upptökur. Það þurfti að losa 
hlera, sem var helvíti mannýgur. Þetta end-
aði ekki betur en svo að hlerinn snögglosnaði 
og stoppaði á hausnum á mér. Það var sem 
betur fer ísskápur þarna sem hlerinn stöðv-
aðist á, því annars hefði ég sennilega bara 
steindrepist,“ segir Magnús Leifur Sveins-
son í hljómsveitinni Úlpu. Betur fór því en á 
horfðist. „Það flettist ofan af höfuðleðrinu og 
kom gat og það þurfti að sauma. Við sjáum til 
hvort gatið opni ekki einhverjar víddir bara. 
Ég er alveg opinn fyrir því að þetta geri eitt-
hvað gott.“

Úlpa gaf út þriðju plötuna sína í byrjun 
desember, Jahilíya. „Við héldum eina tón-
leika fyrir jól, en höfum svo spilað um hverja 
helgi síðan um áramót,“ segir Magnús. „Það 

er eitthvað fram undan, en ég ætla að láta 
sárin gróa og rétta úr bakinu. Ég fékk smá í 
bakið líka þegar hlerinn skall á mér.“

Hljómsveitin hafði haft hægt um sig um 
nokkra hríð þegar platan kom út í fyrra. 
Nú er allt komið á fullt. „Ég og Bjarni erum 
tveir upprunalegu meðlimirnir og við erum 
komnir með tvo góða stóðhesta í bandið, þá 
Björn „bassa“ Ólafsson og Magnús Árna 
Øder. Þeir eru báðir í Benny Crespo‘s Gang 
líka og það má segja að við njótum góðs af 
því að Lay Low sé að sinna sólóferlinum 
núna. Við eigum helling af efni á næstu plötu 
og erum byrjaðir að undirbúa hana. Hún 
kemur út á þessu ári.“ - drg

Ísskápur bjargar lífi Úlpumanns

FÁUM MÍNÚTUM EFTIR SLYSIÐ
Magnús Leifur laskaður eftir viðureign sína við 

hlerann.

SMÁRI ÓLAFSSON Smári hefur vakið athygli í 
nýrri auglýsingu frá Sjóvá þar sem hann leikur 

feitan Tékka.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ísland og íslenskt landslag leikur 
stórt hlutverk í heimildarmynda-
þáttaröðinni How Earth Made Us 
sem skoski jarðvísindamaðurinn 
Iain Stewart gerði og var frum-
sýnd á BBC 2 í Bretlandi hinn 
19.janúar. Ísland kemur mikið við 
sögu í vatnshluta þáttaraðarinnar 
en Stewart fjallar einnig um jörð 
og vind ef marka má imdb.com. Í 
Íslandsþættinum, sem frumsýnd-
ur var 2. febrúar, má sjá umrædd-
an Stewart svífa fram af Skóga-
fossi í svokölluðum „paramotor“ 
sem var fluttur sérstaklega til 
Íslands til að taka þátt í umrædd-
um tökum. Þá má einnig sjá mynd-
ir frá köfun í Silfru á Þingvöllum, 
magnaðar tökur úr Jökulsárlóni 
og svona mætti lengi telja. 

Framleiðslufyrirtækið Film-
us aðstoðaði tökuliðið frá BBC en 
alls komu tuttugu manns að þess-
um tökum, tíu frá Íslandi og tíu 
frá Bretlandi. „Þeir voru hérna í 
viku við upptökur, áherslan var 
lögð á vatn, frá uppsprettu og þar 
til vatnið rennur til sjávar,“ segir 
Arnar en meðal þess sem var 
notað við tökurnar voru kajakar, 
sleðar uppi á jökli og svo þyrla í 
tökurnar á lofti. Hinar mögnuðu 
loftmyndir frá Skógafossi má 
meðal annars sjá á Youtube-mynd-
bandasíðunni en þær hafa vakið 
töluverða athygli og hafa nokkrir 
velt því fyrir sér hvar þessi tign-
arlegi foss sé. 

Arnar segir það mikla upp-
hefð fyrir Ísland að BBC skuli 

hafa valið landið fyrir tökustað, 
því þættir á borð við þennan séu 
sýndir úti um allan heim og séu 
því mikil landkynning fyrir land-
ið. „Þeir voru síðan ákaflega 
ánægðir með dvölina sína hér og 
brostu eiginlega út að eyrum.“ 
Þáttastjórnandinn sjálfur, Iain 
Stewart, er síðan ansi merkilegur 
náungi, en hann hefur komið hing-
að áður. Hann er nokkuð fræg-
ur fyrir náttúrulífsþætti sína en 
Stewart hóf feril sinn í sjónvarpi 
aðeins barn að aldri í þáttunum 
Huntingtown. Hann hætti hins 
vegar við að verða leikari og sneri 
sér að námi í jarðfræði. Stewart 
hefur gert fjölda heimildarþátta 
fyrir BBC og hlotið mikið lof 
fyrir.  freyrgigja@frettabladid.is

ARNAR KNÚTSSON:  EINSTÖK LANDKYNNING

Ísland leikur stórt hlutverk 
í heimildarþáttaröð BBC

GÓÐ LANDKYNNING
Heimildarþáttaröð Iains Stewart um jörð, vind og vatn en í því síðast 
talda kemur Ísland töluvert við sögu. Arnar Knútsson hjá framleiðslu-
fyrirtækinu Filmus segir það góðs viti að BBC skuli hafa valið Ísland, 
þetta sé góð landkynning enda eru heimildarmyndir BBC sýndar úti 
um allan heim. Hér er tökuliðið að störfum við Jökulsárlón.

Jón Gnarr, forsvarsmaður Besta 
flokksins, hefur háleitar 
hugmyndir um 
hvernig mætti bæta 
umhverfi Reykja-
víkurborgar. Jón og 
félagar ætla að bjóða 
sig fram í borgarstjórn-
arkosningunum í vor 
og hafa lagt fram þá 
hugmynd að reisa 
risastóra styttu af 
Björk Guð-
mundsdóttur 
í Engey. Sú stytta yrði aðeins stærri 
en frelsisstytta New York-borgar 
og væri þeim eiginleikum gædd 
að geta þulið upp upplýsingar um 
Ísland og Reykjavík þegar svo bæri 
undir.

Og Emilíana Torrini var í viðtali við 
menningar- og afþreyingarvefinn 
Miðjuna á sunnudaginn þar sem 
hún fór yfir það helsta sem á daga 
hennar hefur drifið að undanförnu. 
Henni verður meðal annars að 
umtalsefni tónleikahald á Íslandi og 
segir það nýlundu að fólk komi til 

að hlusta á eigin lagasmíðar 
tónlistarmanna. Áður 

fyrr hafi íslenskir 
tónlistarmenn 
þurft að leggja 
sig fram við að 
koma fólki í stuð 
með svoköll-

uðum ábreiðum 
eða „cover-

lögum“.

Þessi ummæli lögðust eitthvað 
illa í Hörð Torfason, trúbador og 
byltingarhetju, því hann segir þetta 
einfaldlega rangt; hann hafi fyrir 
fjörutíu árum byrjað að gefa út eigin 
verk og haldið hundruð tónleika 
þar sem lög hans og textar hafi 
verið í eina hlutverkinu. Sá sem 
tekur upp hanskann fyrir Emilíönu 
er Franz Gunnarsson, gítarleikari Dr. 
Spock, því hann hefur 
sömu sögu að segja; 
íslenskar hljómsveit-
ir með frumsamið 
efni hafi átt erfitt 
uppdráttar þangað 
til nú með að finna 
tónleikastaði. 
 - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Ég elska breiðlokuna í Pullar-
anum á Selfossi. Ég læt stelpurn-
ar setja pepperóní á hana og 
drekk kóka kóla með. Klárlega 
besta „sunnudagsmeðalið“!“

Arndís Ey fatahönnunarnemi.

Hjálpaðu
umhverfinu

með
Blaðberanum

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umðar fréttir fyrir um

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Miðjan tilnefnd
Miðjan, vefur sem Bryndís Ísfold 
ritstýrir, er tilnefndur sem besti 
afþreyingar- og fréttavefurinn hjá 
samtökum vefiðnaðarins. Þetta 
þykir nokkuð vel af sér vikið því 
vefurinn er fremur nýr af 
nálinni. Miðjan keppir við 
pressan.is, vísir.is, kvik-
myndir.is og skjarinn.
is í þessum flokki, en 
hinn víðfrægi blogg- og 
fréttavefur eyjan.is 
fær hins vegar enga 
tilnefningu.

Tilnefningar í erlendu 
pressuna
Sigurganga Bjarnfreðarsonar á 
Íslandi heldur áfram að vekja 
athygli út fyrir landsteinana en 
myndin var tilnefnd til ellefu Eddu-
verðlauna nýverið. Bandaríska 
kvikmyndatímaritið Hollywood 
Reporter gerir sér mat úr þessu 
á vef sínum og greinir frá þeirri 
yfirburðastöðu sem Bjarnfreðarson 
hafði á aðrar íslenskar kvikmyndir 

hvað aðsókn varðar. Í sama 
streng tekur blaðamaður 
Guardian og segir að 
það sé eingöngu spurn-
ing um hvenær, ekki 

hvort, Hollywood 
kveikir á þessu 

gamandrama frá 
Íslandi.

Yfir 100 tegundir af 
öskudagsbúningum!

Skikkjur
frá kr. 990,- 

Búningasett
frá kr. 1.290,- 

Opið 10 – 22 alla daga til öskudags

Búningar frá
kr. 1.950,-

Aðeins kr. 1.450 
gegn framvísun auglýsingar

500 kr. afsláttur
af búningum

AÐ
AUKI

Óvæntur glaðningur fyrir þá sem kaupa 
2 búninga eða fleiri.

gegn framvísun þessarar auglýsingar
Einn miði per búning!

Allir fylgihlutir: 
Sverð, axir, 

kórónur, sprotar, 
o.fl.

Ótrúlegt úrval af 
búningum fyrir 
krakka á öllum 

aldri

Faxafeni 11 • sími 534-0534
Opið 10 – 22 l öskudags 17. febrúar

Fréttablaðið er með 212% meiri 
lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað, 
höfuðborgar svæðið, 18 – 49 ára. 
Könnun Capacent í nóvember 2009 – janúar 2010.

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

73,8%

23,7%

Jogastudio.org

1 Norskur stjörnulögfræðingur í 
mál við Ísland

2 Leiðtogi norskra Vítisengla 
handtekinn í Leifsstöð

3 Þriggja ára fangelsi fyrir 
nauðgun og sifjaspell

4 Sjúkrabílstjóri sektaður fyrir 
brot á umferðarlögum

5 Tveggja ára fangelsi fyrir 
íkveikju á Leifsgötu

Plögga gamla íslandi
Líkt og áður hefur komið fram 
sakar Nout Wellink, seðlabanka-
stjóri Hollands, íslensk stjórnvöld, 
bæði Fjármálaeftirlit (FME) og 
seðlabanka hér, um að hafa logið 
til um stöðu íslensku bankanna 
haustið 2008. Ekkert skal fullyrt í 
þeim efnum. Þó skal bent á vefsíðu 
FME á ensku um stöðu fjármála-
geirans undir hlekknum „The Ice-
landic Financial Market“. 
Upplýsingarnar eru frá 
tíð Jónasar Fr. Jónas-
sonar, fyrri forstjóra. 
Þar er allt í himnalagi 
hér og kreppan ekki 
til.  - fgg, jab
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