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„Ég var að hugsa um það í gær-kveldi hvað ég ætti að velja,“ við-urkennir Ingibjörg sem á fal-legt heimili í gömlu húsi. „Ég hef sankað að mér alls konar dóti en kaupi þó afar sjaldan húsgögnÞað sem er hér í k i

máli þessi mynd. Ég hef líka svo lítið af þessu fólki að segja núna því ekkert af því er heima en það líður ekki svo dagur að ég stað-næmist ekki við myndin Hte i

dóttur sinni sem heitir Dúna Steinunn og hjá honum situr Fan-ney Inga Birkisdóttir. Ljósmyndarinn heiti Bj

Hún skiptir mig mjög miklu máli þessi myndMargir, sem lýst hafa heimilislegum hlut með sérstakt gildi, hafa tekið fram að hann sé það sem þeim 

þyki vænst um – fyrir utan fjölskylduna. Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir landsbókavörður gengur lengra. 

Ég hef svo lítið af þessu fólki að segja núna því ekkert þeirra er heima,“ segir Ingibjörg.  
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NÝ ENDURVINNSLUSTÖÐ  Sorpu verður opnuð við 
Breiðhellu í Hafnarfirði í lok mánaðar. Sama dag verður 
stöðinni við Miðhraun í Garðabæ lokað og starfsemi þar 
lögð af. Á hinni nýju stöð er athafnarými viðskiptavina með 
besta móti og sérstök gryfja er á svæðinu fyrir garðaúrgang. 
www.sorpa.is

Jóna Ma í

VEÐRIÐ Í DAG

INGIBJÖRG S. SVERRISDÓTTIR

Fékk mynd sem gladdi 
hana ósegjanlega mikið
• heimili

           Í MIÐJU BLAÐSINS

HÍBÝLI OG VIÐHALD

Námskeið um bygging-
arlist fyrir almenning
Sérblað um híbýli og viðhald

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Hvernig 
beygist Ýr?
Málfarsleg 
ráðgjöf hefur verið 
veitt almenningi og 
sérfræðingum í 
25 ár.
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Suðurlandsbraut 16   108 Reykjavík
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HLAUPTU
KAUPTU!

45 cm uppþvottavél með orkunýtni A og 
þvottagæði A, 5 þvottakerfi þ.á.m. hraðkerfi 
og pottakerfi, hitastig 45-70°C. Áður kr 89.900

KAUP

5 c5 cm upm uppþvopþvottavttavél mél með oeð orkunrkunýtniýtni A o A ogg

Verð nú 15.000

74.900

ÞÚ SPARAR

Gildir mánudag & þriðjudag 

TILBOÐ Í 2 DAGA

HLAUPTU
KAUPTU!

45 CM 
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Foreldrar á frumsýningu
Kristjana og Baltasar Samper 
mættu á frumsýningu á Gerplu.

FÓLK 22

Afmyndaðist 
í andliti
Magnús Ólafsson 
varð að gefa 

frá sér hlutverk í 
stuttmynd.

FÓLK 30

FÓLK Leikmyndahönnuðurinn 
Karl Júlíusson vann til verð-
launa á árlegri verðlaunahátíð 
Art Director Guild Awards sem 
haldin var á 
Beverly Hills 
Hilton-hótelinu 
á laugardag-
inn. 

Leikmynd 
Karls í kvik-
myndinni The 
Hurt Locker 
var valin sú 
besta í flokki 
nútímakvik-
mynda og hafði þar betur gegn 
kvikmyndum á borð við Angels 
& Demons, The Lovely Bones og 
The Hangover. 

„Þetta kom nokkuð á óvart 
því myndin er gerð fyrir lítinn 
pening,“ segir Karl. „En það er 
gaman þegar menn taka eftir 
svoleiðis myndum.“ 
 - fgg / sjá síðu 30

Karl Júlíusson:

Sigursæll í 
Hollywood

SLÆMT FERÐAVEÐUR   Í dag 
verða norðaustan 13-18 m/s, en 
18-23 NV-lands. Víða snjókoma en 
yfirleitt þurrt og bjart S- og SV-til. 
Hiti um eða undir frostmarki.
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Dagur Valsmanna
Karla- og kvennalið 
Vals í handbolta 
tryggðu sér 
sæti í 
bikarúr-
slitunum 
í gær.

ÍÞRÓTTIR 24

SKIPULAGSMÁL Samgöngu- og sveitarstjórnar-
ráðuneytið hefur úrskurðað að Reykjavíkur-
borg þurfi að endurgreiða Brimborg ehf. 113 
milljónir króna vegna gatnagerðargjalda auk 
dráttarvaxta og innheimtukostnaðar vegna 
lóðar sem fyrirtækið fékk ekki að skila eftir 
bankahrunið. Fjöldi annarra fyrirtækja og ein-
staklinga hefur beðið eftir þessum úrskurði 
og svo getur farið að borgaryfirvöld þurfi að 
reiða fram nokkur hundruð milljónir króna 
vegna hans.

Samkvæmt úrskurðinum má Brimborg nú 
skila Reykjavíkurborg 24 þúsund fermetra 
atvinnulóð á Esjumelum á Kjalarnesi sem 
fyrirtækið fékk úthlutað í febrúar árið 2006. 
Reykjavíkurborg braut jafnræðisreglu með því 
að neita að taka við lóðinni. 

„Það hafa mörg fyrirtæki verið í sambandi 
við okkur sem voru að bíða eftir úrskurðin-
um,“ segir Egill Jóhannsson, forstjóri Brim-
borgar. „Maður veltir fyrir sér af hverju borg-
arráð braut lög svona harkalega. Ástæðan 
hlýtur að vera sú að það er greinilega fullt af 
svona málum í pípunum.“

Alls tók það Brimborg tíu mánuði og fjóra 
daga að fá úr málinu skorið. 

„Við hömuðumst í ráðuneytinu í hverjum 
einasta mánuði,“ segir Egill og veltir fyrir sér 
hvort borgin sé skaðabótaskyld og sömuleið-
is borgarfulltrúar. „Þessi biðtími hefur valdið 
okkur gríðarlegu tjóni. Eru borgarráðsfulltrú-
ar skaðabótaskyldir? Ég er sannfærður um að 
þeir vissu betur og gerðu þetta gegn betri vit-
und til að fresta greiðslum. Við erum að íhuga 

skaðabótamál. Það er grundvallaratriði að 
stjórnkerfi geti ekki níðst á borgurum.“

Meðal þeirra fyrirtækja sem eru í sömu 
sporum og Brimborg er verktakafyrirtækið 
BYGG sem fékk ekki að skila um þúsund fer-
metra lóð á Vesturlandsvegi skammt frá Korp-
utorgi, þar sem rísa átti verslunar- og skrif-
stofuhúsnæði. Þar eru um 200 milljónir króna 
í húfi. „Það er algjör skömm að þessu hvernig 
er komið fram. Borgin hefur ævinlega endur-
greitt lóðir en þegar kom að því að við vild-
um fá okkar endurgreiðslu var lokað á okkur,“ 
segir Gunnar Þorláksson, annar af eigendum 
Bygg, sem útilokar ekki skaðabótamál. 

Hvorki náðist í Hönnu Birnu Kristjánsdótt-
ur borgarstjóra né Óskar Bergsson, formann 
borgarráðs, við vinnslu fréttarinnar. - fb

Borgin gæti þurft að greiða 
hundruð milljóna til baka
Fyrirtækin Brimborg og BYGG íhuga að höfða skaðabótamál gegn Reykjavíkurborg fyrir að neita að taka 
við lóðum þeirra. Borgin gæti þurft að reiða fram hundruð milljónir króna vegna nýs úrskurðar.

ICESAVE Fimm manna viðræðunefnd 
Íslands vegna nýrra samningavið-
ræðna við Breta og Hollendinga um 
Icesave-deiluna heldur til Lundúna 
í dag til viðræðna við viðsemjend-
ur. 

Bandaríski lögfræðingurinn 
Lee C. Buchheit fer fyrir íslensku 
nefndinni en samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins eru auk hans í 

nefndinni þeir Guðmundur Árna-
son, ráðuneytisstjóri í fjármála-
ráðuneytinu, Einar Gunnarsson, 
ráðuneytisstjóri í utanríkisráðu-
neytinu og hæstaréttarlögmenn-
irnir Jóhannes Karl Sveinsson og 
Lárus Blöndal.

Ekki fékkst opinber staðfesting 
frá stjórnvöldum um nefndarskip-
anina í gær. Á fundinum í Lund-

únum verður, eftir því sem næst 
verður komist, nýr samningsrammi 
Íslendinga kynntur með formlegum 
hætti en hann varð til í samstarfi 
forystumanna stjórnmálaflokk-
anna. Breskum og hollenskum ráð-
herrum hefur þegar verið kynnt 
efni rammans og hafa þeir fallist 
á að setjast að samningaborðinu á 
grundvelli hans.  - bþs

Búið að skipa samninganefnd Íslands í Icesave-deilunni:

Fundað með Bretum í dag

MUNDAR RJÓMASPRAUTUNA Bolludagurinn er í dag og viðbúið að ófáum rjómabollum verði rennt niður um land allt í tilefni 
dagsins, sér í lagi ef ungviðið hefur verið duglegt við að „bolla“ eldri kynslóðirnar í morgun.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KARL JÚLÍUSSON
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ALÞINGI Fulltrúar dómsmála-
ráðuneytisins og Lagastofnun-
ar Háskóla Íslands koma á fund 
allsherjarnefndar Alþingis í dag 
og kynna kynningarefni vegna 
væntanlegrar þjóðaratkvæða-
greiðslu um Icesave. 

Ráðuneytið fól stofnuninni að 
útbúa hlutlaust kynningarefni 
á Icesave-lögunum sem þjóðin 
greiðir atkvæði um 6. mars. 

Að sögn Steinunnar Valdísar 
Óskarsdóttur, formanns allsherj-
arnefndar, er aðeins um kynn-
ingu að ræða; nefndin muni 
hvorki samþykkja né synja efn-
inu. Það sé ekki í hennar verka-
hring.   - bþs

Kynningarefni vegna Icesave:

Lagastofnun 
kynnir efni sitt

EFNAHAGSMÁL Rétt rúmur helm-
ingur Þjóðverja er fylgjandi 
því að Evrópusambandið, ESB, 
sparki Grikklandi úr mynt-
bandalaginu og taki af þeim evr-
una. 

Þetta eru niðurstöður könnun-
ar sem þýska dagblaðið Bild am 
Sonntag, birti í gær. Þá eru tveir 
af hverjum þremur þeirra sem 
þátt tóku í könnuninni mótfallnir 
því að ESB ausi úr sjóðum sínum 
til að koma fjárhag Grikkja á 
réttan kjöl.

Grísk stjórnvöld glíma við 
gríðarlegan hallarekstur og 
þykir nokkur hætta á að landi 
geti ekki staðið við skuldbind-
ingar sínar.  - jab

Þýskir styðja ekki skuldara:

Vilji taka evru 
af Grikkjum

Í VANDA STADDUR George Papandreou, 
forsætisráðherra Grikklands, hefur ekki 
stuðning í Þýskalandi, stærsta aðildar-
ríki ESB, til að koma landinu í gegnum 
efnahagskreppu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

EFNAHAGSMÁL Lögin eru skýr, 
óheimilt er að gengistryggja lán. 
Kröfum fjármálafyrirtækja hefur 
verið hafnað. Þetta er eins og heim-
ilin í landinu hafi fengið milljóna-
niðurfellingu á skuldum.

Þetta er mat Ólafs Rúnars Ólafs-
sonar, lögmannsins hjá Pacta, sem 
fékk úr því skorið fyrir helgi að 
gengistryggð lán væru ólögmæt.

„Dómurinn er vel saminn og ég 
á því frekar von á að hann verði 
staðfestur í Hæstarétti,“ segir 
Ólafur Rúnar. Mjög brýnt sé að fá 
skorið úr þessari óvissu sem skap-
ast hefur eftir að tveir dómar um 
gengistryggð lán hafa fallið, hvor í 
sína áttina. Óvissan sé mikil fyrir 
skuldara.

Ólafur Rúnar segist ekki taka 
undir sjónarmið sem heyrst hafa 
um að dómstólar breyti gengis-
tryggðu lánunum í verðtryggð lán. 
Dómurinn, sem féll á föstudag, 
fjalli ekki um það, heldur einung-
is um gengistrygginguna. Annað 
standi óhaggað.

„Þú mætir ekki eftir á og breyt-
ir samningum gegn vilja lántak-
andans.  Samkvæmt þessu sýndu 
fjármálafyrirtækin gáleysi eða 
tóku áhættu með því að giska á að 
þessi lán slyppu í gegn. Getum við 
búið við það að dómstólar skeri þau 
þá niður úr snörunni? spyr Ólafur 
Rúnar. Ekki sé hægt að láta heimil-
in borga fyrir allt sem misferst.

Guðjón Rúnarsson, framkvæmda-
stjóri Samtaka fjármálafyrirtækja, 
segir einnig brýnt að fá niðurstöðu 
í málið. Hann gangi út frá því að 
fjármálafyrirtækin hafi talið sig 
vera að veita lögleg lán. Mikil-
vægt sé að líta til þess að lánin séu 

fjölbreytileg. Því sé of snemmt að 
ræða um hugsanleg áhrif ólögmæt-
is þessara lána á þau gengistryggðu 
lán sem hefur nú þegar verið breytt 
í krónulán. Þótt ein tegund þeirra 
teldist ólögmæt eigi það ekki endi-
lega við aðrar. Guðjón telur að fari 
svo að slík lán verði úrskurðuð 
ólögmæt sé eðlilegt að lántakand-
inn þyrfti að greiða höfuðstól ásamt 
verðbótum.

„Fólk sem tekur lán gerir ráð 
fyrir að þurfa að borga til baka. 
Mér þætti því langsótt ef dómstól-
ar kæmust að því að einstaklingur 
sem tók lán í erlendri mynt væri 
eftir á betur settur en sá sem tók 
verðtryggt lán,“ segir hann.

Guðjón  minnir á að ýmis úrræði 
séu í boði til að lækka greiðslubyrði 
af erlendum lánum, sem fólk geti 
nýtt sér óhrætt. Það tapi ekki með 
því mögulegum betri rétti síðar.

Málinu hefur verið áfrýjað til 
Hæstaréttar, en alls óvíst er hve-
nær það verður tekið fyrir. Árni 
Páll Árnason félagsmálaráðherra 
hefur hvatt til þess að það fái flýti-
meðferð.

Eyvindur G. Gunnarsson, lektor í 
lögfræði við Háskóla Íslands, sagði 
á RÚV í gær að hinn nýfallni dómur 
væri í takt við fyrri dóma Hæsta-
réttar. Það væri „u-beygja“ ef dóm-
stóllinn yrði nú á annarri skoðun.  
  klemens@frettabladid.is

Milljónaniðurfelling 
fyrir heimili landsins
Dómur um gengistryggt lán breytir ekki öðrum ákvæðum en gengistryggingu. 
Vextir eru óbreyttir, segir lögmaðurinn sem vann málið. Óvissan sé þó mikil. 
Hefði ekki endilega áhrif á öll slík lán, segir talsmaður fjármálafyrirtækja.

Bátur dreginn að landi
Björgunarskipið Einar Sigurjónsson 
frá Hafnarfirði dró lítinn fiskibát til 
hafnar í gær. Sá hafði rekist á sker 
og var mikill sjór kominn um borð 
þegar að bátnum var komið, fimmtán 
mínútum eftir útkall.

BJÖRGUNARSTARF

Útaf í Húnaþingi
Tvisvar fóru bílar út af í Húnaþingi í 
gær vegna hálku; annar við Gauks-
mýri og hinn í Langadal. Engin meiðsl 
urðu á fólki.

LÖGREGLA

BRETLAND Breski herinn undirbýr 
nú að senda hunda niður úr flug-
vélum í fallhlíf á hættulegustu 
hersvæði heims.

Þýskir fjárhundar hafa verið 
þjálfaðir í að stökkva úr flugvél-
um í allt að tuttugu og fimm þús-
und feta hæð. Hundarnir verða 
festir við hermann og fá súrefnis-
grímu yfir trýnið. Þeir verða svo 
sendir til landa eins og Afgan-
istan. Ekki hefur verið gefið upp 
hvaða hlutverki hundarnir eiga 
að sinna en líklegt þykir að þeir 
eigi að þefa uppi sprengiefni 
og að þeir muni nýtast við leit í 
þrengslum.  -rat

Hundar í breska hernum:

Stökkva úr 25 
þúsund fetum

GEFUR VON UM RÉTTLÆTI OG SANNGIRNI
Héraðsdómur sem segir gengis-
tryggð lán ólögleg gefur heimilunum 
í landinu vonarglætu um réttlæti og 
sanngirni.

Hann er í samræmi við það sem 
Hagsmunasamtök heimilanna hafa 
lengi sagt. Svo segir Marinó G. Njáls-
son, ritari samtakanna.

„Mér finnst merkilegt að menn 
tala um að þetta þurfi að fá flýtimeð-
ferð í Hæstarétti, en þegar dómur féll 

um sama efni í desember, fjármála-
fyrirtækjum í hag, var ekki talið mik-
ilvægt að flýta meðferðinni,“ segir 
hann. Nú sé talað um réttaróvissu.

Útgangspunkturinn sé sá að fjár-
málafyrirtækin hljóti að hafa rétt fyrir 
sér „þrátt fyrir að við höfum horft 
upp á hrun efnahagslífsins af völd-
um þessara fyrirtækja,“ segir Mar-
inó. Aldrei virðist tekin afstaða með 
almenningi.

STJÓRNMÁL Siðlaust er og ósæm-
andi að Sóley Tómasdóttir hafi 
„hlaupið með atkvæðaseðla út um 
allar koppagrundir“, segir Sigríð-
ur Kristinsdóttir, fyrrverandi full-
trúi í kjörstjórn VG í Reykjavík.

Hún reifar í bréfi á Smugunni að 
kosningastjóri Þorleifs Gunnlaugs-
sonar hefði ekki átt að taka mark á 
netspjalli í kosningabaráttunni.

Sigríður ræðir hér um deilu um 
framkvæmd forvals VG í Reykja-
vík. Hún vill fá afsökunarbeiðni 
frá frambjóðendunum, því hún 
hafi unnið af heilindum.  - kóþ

Fyrrum kjörstjórnarfulltrúi:

Siðleysi í forvali 
VG í Reykjavík

VIÐSKIPTI Tæplega sextíu prósent forsvarsmanna 
íslenskra fyrirtækja telja hagsmunum íslensks 
viðskiptalífs betur borgið utan Evrópusambands-
ins.

Þetta kemur fram í nýrri könnun sem Capacent 
Gallup gerði fyrir Viðskiptaráð. En fyrir ári síðan 
var meirihluti forsvarsmannanna hlynntur því að 
sótt yrði um aðild að ESB og taldi umsókn geta 
bætt stöðu efnahagsmála.

Nú segir 31 prósent 
aðspurða að viðskipta-
lífinu væri betur borg-
ið innan ESB.

Einnig var spurt 
um afstöðu til gjald-
miðilsins. Meirihluti 
forsvarsmanna fyr-
irtækjanna, 51 pró-
sent, telur viðskipta-
lífið betur sett með 
annan gjaldmiðil, en 
37 prósent vilja halda 
í krónuna.

Í tilkynningu frá Viðskiptaráði segir að niður-
stöður þessara spurninga leiði í ljós að níutíu pró-
sent þeirra, sem telja hagsmunum íslensks við-
skiptalífs mikið betur borgið innan ESB, telja það 
einnig betur sett með annan gjaldmiðil. En 69 pró-
sent þeirra sem telja hagsmununum mikið betur 
borgið utan ESB telja betra að vera með krónuna.

Viðskiptaráð telur niðurstöðurnar endurspegla 
óvissu sem ríki um stefnu stjórnvalda í gjaldeyr-
is-, peninga-, og Evrópumálum. Brýnt sé að óviss-

unni verði eytt hið fyrsta.
Könnunin verður kynnt á kom-

andi Viðskiptaþingi og tekur einnig 
til úrræða fjármálastofnana vegna 
rekstrarvanda fyrirækja og breyt-
ingar á skattakerfi.  - kóþ

Meirihluti forsvarsmanna fyrirtækja vill að Íslendingar fái nýjan gjaldmiðil:

Viðsnúningur í afstöðu til ESB

EVRÓPUFÁNINN Meirihluti forsvarsmanna 
fyrirtækja telur að taka þurfi upp nýjan gjald-
miðil en einnig að viðskiptalífinu sé betur 
borgið utan ESB.

Stefán, segið þið pass við 
pókernum?

„Við pössum upp á hann eins og 
allt annað.“

Stefán Eiríksson, lögreglustjóri á höfuð-
borgarsvæðinu, sagði í viðtali við Frétta-
blaðið á laugardaginn að póker væri ekki 
forgangsmál hjá lögreglunni.

BJÖRGUNARSTARF Kona og ungling-
ur týndust á Langjökli eftir að þau 
urðu viðskila við ferðafélaga sína 
í vélsleðaferð um miðjan daginn í 
gær.

Þyrla Landhelgisgæslunnar, TF-
LÍF, var send á staðinn og um 150 
björgunarsveitarmenn, úr sleða- og 
snjóbílaflokkum, voru kallaðir út 
um klukkan 17.30. 

Síðar stækkaði hópurinn upp í 
allt að 270 manns, sem komu  víða 
að, allt frá Kirkjubæjarklaustri og 
Akureyri.

Leit stóð enn yfir þegar blaðið fór 
í prentun á ellefta tímanum í gær. 
Þá var þyrlan í biðstöðu í Reykja-
vík, enda skyggni ekki nógu mikið 

til að hún kæmi að gagni. Vindur 
var mikill og éljagangur.

Veður var vont og fór versnandi 
og aðstæður til leitar slæmar á leit-
arsvæðinu við Skálpanes, á Lang-
jökli suðaustanverðum.

Fyrir tveimur vikum féll 45 ára 
gömul kona ofan í sprungu á Lang-
jökli ásamt sjö ára syni sínum. 
Mæðginin höfðu verið í jeppa-
ferð en féllu niður í sprunguna á 
göngu. Konan lét lífið en drengur-
inn komst lífs af. Eftir björgunar-
aðgerðir þá var greint frá því að 
aðstæður væru óvenjulegar á jökl-
inum miðað við árstíma og fólk 
hvatt til að fara mjög varlega.  
 - kóþ

Hátt í þriðja hundruð manns leituðu að konu og unglingi á Langjökli í gær:

Slæmar aðstæður til leitar

LAGT Í LEIÐANGUR Hér sést snjóbíll 
Hjálparsveitar skáta í Kópavogi undirbú-
inn fyrir leitina í gær. Um tvö hundruð 
manns tóku þátt í leitinni.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ísland verði griðastaður
Ísland verður alþjóðlegur griðastaður 
fjölmiðlunar, nái þingsályktunartil-
laga þingmanna allra flokka nema 
Sjálfstæðisflokks fram að ganga. 
Tillagan fjallar um að Ísland skapi 
sér afgerandi sérstöðu í tjáningar- og 
upplýsingafrelsi. Einn aðstandenda 
Wikileaks telur erlenda fjölmiðla setja 
upp starfsstöðvar á Íslandi, eftir þetta.

FJÖLMIÐLAR

SPURNING DAGSINS
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SLÆM FÆRÐ Á 
LANDINU Í DAG  
Gera má ráð fyrir 
slæmu ferðaveðri 
á landinu í dag og 
því nauðsynlegt 
að afl a upplýsinga 
um færð áður 
en lagt er af stað 
yfi r heiðar. Það 
dregur síðan smám 
saman úr vindi og 
ofankomu í nótt en  
í fyrramálið  verður 
sums staðar áfram 
nokkuð hvasst í 
fyrramálið.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

LÖGREGLUMÁL, Allt tiltækt lið lög-
reglu í miðborg Reykjavíkur 
veitti ölvuðum ökumanni eftirför 
aðfaranótt sunnudags. 

Ökumaðurinn, karlmaður á 
þrítugsaldri, reyndi að komast 
undan eftir að hafa verið stöðv-
aður af lögreglu á Hverfisgöt-
unni við hefðbundið ölvunareftir-
lit. Hann ók á ógnarhraða á móti 
umferð um íbúðargötur en náðist 
síðar á hlaupum við Snorrabraut. 
Í ljós kom að hann var réttinda-
laus og á honum fundust einnig 
fíkniefni. 

Einn lögreglumaður féll af 
mótorhjóli við eftirförina og hlaut 
smávægileg meiðsli.   - rat

Ölvunarakstur um Þingholtin:

Allt tiltækt lið 
veitti eftirför

LÍBANON Þúsundir manna söfnuð-
ust saman í miðbæ Beirút í gær 
til að minnast þess að fimm ár eru 
liðin frá því Rafik Hariri, þáver-
andi forsætisráðherra landsins 
var myrtur.

Líbanski herinn sá um örygg-
isgæslu en á samkomunni komu 
fram margir af helstu stjórnmála-
mönnunum í Líbanon. Morðið á 
Hariri var áfall fyrir líbönsku 
þjóðina á sínum tíma. Líbanar 
kenndu Sýrlendingum um og eftir 
að vísbendingar komu fram sem 
tengdu stjórnvöld í Sýrlandi við  
morðið, drógu Sýrlendingar herlið 
sitt út úr Líbanon. Samskipti land-
anna hafa batnað eftir það. - rat

Fimm ár frá morði Hariri:

Hariri minnst

AFGANISTAN Nató hefur staðfest að 
tvær sprengjuflaugar, sem skjóta 
átti á hernaðarleg skotmörk í 
Helmand í suðurhluta Afganistans 
á laugardag, hafi misst marks. 

Flaugarnar grönduðu tólf 
óbreyttum borgurum þegar þær 
lentu á húsi í bænum Marjah og 
er talið að tíu þeirra sem fór-
ust hafi verið úr sömu fjölskyld-
unni.  Markmið árásarinnar var 
að hrekja talibana af svæðinu. Í 
yfirlýsingu segjast fulltrúar Nató 
harma mistökin. Forseti Afgan-
istan, Hamid Karzai hefur farið 
fram á rannsókn vegna málsins. 
 - rat

Granda óbreyttum borgurum:

Sprengjur 
missa marks

KÓPAVOGUR Verkin sem Halldór 
Jónsson verkfræðingur vann 
fyrir Kópavogsbæ og Fréttablað-
ið greindi frá á laugardag tengj-
ast sjö framkvæmdum í bænum á 
árabilinu 2003 til 2008.  

Alls er um 
64 reikninga 
að ræða upp á 
71,5 milljónir 
króna, Þar af 
eru fjórir upp 
á átján millj-
ónir fyrir þrjú 
aðskilin verk 
sem greiddir 
voru 9. desem-
ber 2008. Sam-

kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
gaf Halldór út nokkra reikning-
anna sem skoðunarmaður Kópa-
vogs. 

Halldór er einn af helstu trún-
aðarmönnum Gunnars I. Birgis-
sonar, fyrrverandi bæjarstjóra, 
og var formaður fulltrúaráðs 
Sjálfstæðisflokksins í Kópa-
vogi frá 1986 til 2003. Líkt og 
og Fréttablaðið greindi frá kom 
umfang viðskiptanna Gunnsteini 
Sigurðssyni, bæjarstjóra í Kópa-
vogi, á óvart. „Ég vissi að hann 
hafði verið í einhverjum verkum, 
en ég gerði mér enga grein fyrir 
umfanginu.“ Gunnsteinn hefur 
kallað eftir upplýsingum frá 
tæknideild bæjarins um hvernig 
hafi verið staðið að vali á verktök-
um í umræddum verkum.

Samkvæmt sveitarstjórnarlög-
um mega bæjarstarfsmenn ekki 
vera skoðunarmenn sveitarfélaga. 
Trausti Fannar Valsson, lögfræð-
ingur og sérfræðingur í stjórn-

sýslurétti, segir að hvað verktaka 
varði skipti umfang verkefnanna 
máli og það hve viðvarandi þau 
eru. Ekki hafi reynt á hvort verk-
takagreiðslur hafi gert menn van-
hæfa sem skoðunarmenn.

„Ég held að þó ekki hafi reynt 
á þetta, þá sé ekki opið á það að 
maður geti verið skoðunarmað-
ur sveitarfélags alveg óháð því 
hversu mikil verkefni maður 
tekur að sér fyrir það.“

Guðríður Arnardóttir, bæj-
arfulltrúi Samfylkingarinnar í 
Kópavogi, ætlar að skoða reikn-
inga Halldórs í dag. Þar á meðal 
verksamninga. „Mér sýnist í 
sumum tilvikum sem reikning-
ar hafi verið greiddir fyrir verk 
sem lauk tveimur árum fyrr. Það 
er mjög sérstakt,“ segir hún. 

Ómar Stefánsson, bæjarfull-
trúi Framsóknarmanna, segir ein-
staka reikninga ekki koma inn á 
borð bæjarstjórnar. „En Halldór 
hefur að mínu mati farið illa með 
það traust sem honum var sýnt. Ég 
mun ekki styðja hann áfram sem 
skoðunarmann,“ segir Ómar. 

Ekki náðist í Halldór Jónsson í 
gær.  jonab@frettabladid.is

kolbeinn@frettabladid.is 

Halldór rukkaði Kópavogsbæ 
nokkrum árum eftir verklok
Kópavogsbær greiddi Halldóri Jónssyni fjóra reikninga upp á átján milljónir á sama degi í lok árs 2008. Í 
nokkrum tilvikum voru liðin tvö ár frá verklokum. „Halldór fór illa með traustið, segir Ómar Stefánsson.

STÓRSKULDUGT FÉLAG
Hallsteinn ehf., félag Halldórs 
Jónssonar, tapaði 76,6 milljónum 
króna og var eigið fé félagsins 
neikvætt um 63,8 milljónir í lok árs 
2008, samkvæmt síðasta ársreikn-
ingi félagsins. Tapið liggur að nær 
öllu leyti í neikvæðum gengismun 
en langtímaskuldir félagsins voru 
í evrum, Bandaríkjadölum og 
japönskum jenum. Í lok árs námu 
heildarskuldir Hallsteins 143,5 
milljónum króna. Langtímaskuldir 
námu  tæpum 53,3 milljónum. Þar 
af voru 18,2 milljónir á gjalddaga á 
síðasta ári og 35 milljónir á gjald-

daga á þessu ári. Örlítil hækkun 
hefur orðið á gengi gjaldmiðlanna 
gagnvart krónu síðan þá. 

Efnahagshrunið setur strik í 
afkomu Hallsteins. Félagið átti 
hlutabréf í Existu, Landsbankanum, 
Kaupþingi, Straumi og Glitni fyrir 
1,6 milljónir króna að nafnverði 
árið 2008. Markaðsverðmæti eign-
anna nam 51 milljón króna í lok árs 
2007 en voru verðlausar ári síðar.

Einn var á launaskrá Hallsteins í 
lok árs 2008. Launagreiðslur námu 
2,3 miljónum króna, að jafnaði 191 
þúsund krónum á mánuði.  - jab

VERKIN FYRIR KÓPAVOG
Verk          Fjöldi reikn.  Upphæð m. vsk

Vatnsendaskóli   7   15.720.080 -
Hábraut 2-4       6 13.981.350 -
Roðasalir           19  13.851.566 -
Fannborg 2        3 10.704.285 -
Hörðukór 2        5 7.781.250 -
MK (viðbygging) 21 5.237.520 -
Hjallaskóli          3 4.214.036 -
Samtals             64 71.490.087 -

ÚR KÓPAVOGI Verkfræðingurinn Halldór Jónsson fékk rúma 71 milljón króna greidda 
á fimm árum frá Kópavogsbæ. Ómar Stefánsson, bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins, 
segir Halldór ekki njóta trausts lengur.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÓMAR STEFÁNSSON

VINNUSLYS Annar mannanna tveggja sem misstu 
meðvitund um borð í nóta- og togveiðiskipinu 
Hoffelli á Fáskrúðsfirði, snemma í gærmorgun, er 
enn í öndunarvél. 

Hinn losnaði úr öndunarvél í gær að sögn læknis á 
gjörgæsludeild Landspítalans en ekki fengust frek-
ari upplýsingar um líðan mannanna.

Mennirnir voru staddir í lest skipsins þar sem þeir 
misstu meðvitund og voru þeir fluttir með sjúkra-
flugi til Reykjavíkur strax um sjöleytið í gærmorg-
un. Var annar mannanna með meðvitund við kom-
una til Reykjavíkur.

  Talið er að súrefnisskortur í lest skipsins hafi 
valdið því að mennirnir misstu meðvitund en súr-
efnismælir verksmiðjunnar var í viðgerð. Súrefni 
þverr hratt í lestum skipa þegar magainnihald fiska 
rotnar, sérstaklega smærri fiska eins og gulldeplu 
og loðnu en Hoffellið, sem er gert út af Loðnuvinnsl-

unni ehf. á Fáskrúðsfirði, var að koma af gulldepl-
uveiðum. Rannsóknarnefnd sjóslysa og Vinnueftir-
litið rannsaka málið í samvinnu við lögreglu.  
 -rat

Tveir menn voru fluttir með sjúkraflugi frá Fáskrúðsfirði snemma í gærmorgun:

Misstu meðvitund í lestinni

HOFFELL Rannsóknarnefnd sjóslysa og Vinnueftirlitið rannsaka 
nú tildrög slyssins í samvinnu við lögreglu. MYND/ ÓÐINN MAGNASON

MIÐBORG BEIRÚT  Fjöldi fólks minntist 
þess í gær að ár er liðið frá morði Rafiks 
Hariri.  NORDICPHOTOS/AFP

GENGIÐ 12.02.2010
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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201,57  202,55

175,04  176,02
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21,625  21,753
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Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Auður Capital veitir ábyrga 
   fjármálaþjónustu 

Opinn kynningarfundur 
þriðjudaginn 16. febrúar kl. 17:15 
að Borgartúni 29.   
        Allir velkomnir

Hverjum treystir þú 
      fyrir þínum sparnaði?

Eignastýring og 
 séreingarsparnaður
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Stærsta 3G dreifikerfið 
frá landnámi
Nú kemstu í háhraðanetsamband víðar en nokkru sinni fyrr  
í Íslandssögunni. 

Kynntu þér 3G og 3GL dreifikerfið á siminn.is og sjáðu hvar 
þú kemst á netið í símanum og tölvunni.

800 7000 • siminn.is
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DÓMSMÁL „Forstjórinn þekkir 
manna best til þessara mála og 
veit að dylgjur hans eiga ekki við 
nein rök að styðjast,“ segir Örn 
Þórðarson, formaður stjórnar 
Sorpstöðvar Suðurlands, um ásak-
anir Jóns Frantzsonar, forstjóra 
Íslenska gámafélagsins, á hendur 
Sorp stöðinni.

Í viðtali við Fréttablaðið og í 
grein í Sunnlenska fréttablaðinu 
fyrir skömmu sakaði Jón Frantzson 

forsvarsmenn 
Sorpstöðvar-
innar um fyrir-
hyggjuleysi í að 
finna nýjan urð-
unarstað fyrir 
Sunnlendinga 
í stað urðunar-
staðar í Kirkju-
ferjuhjáleigu 
sem lokað var í 

desember. Hann sagði að Íslenska 
gámafélagið hefði lagt fram 
kæru vegna meintra brota á bæði 
stjórnsýslu- og samkeppnislög-
um. Kæran væri byggð á ákvæði 
í samningi Sorpstöðvarinnar og 
Sorpu um að allur endurvinnan-
legur úrgangur af Suðurlandi færi 
ásamt öðru rusli til Sorpu á Álfs-
nesi.

Örn Þórðarson segir að for-
stjóri Íslenska gámafélagsins viti 
að dylgjur hans um fyrirhyggju- 
og getuleysi stjórnar Sorpstöðv-
ar Suðurlands varðandi leit að 
nýjum urðunarstað séu órökstudd-
ar. „Vinna Sorpstöðvar Suðurlands 
hefur byggst á þekkingu, framsýni 
og áhuga á að leita hagstæðustu og 
hentugustu leiða,“ segir Örn sem 
kveður stjórn Sorpstöðvarinnar 
alltaf hafa unnið að því að hafa 
úrgangsmál á Suðurlandi í eins 
góðum farvegi og aðstæður leyfi.

Varðandi nýjan urðunarstað á 
Suðurlandi segir Örn að eftir hert-

ar reglur á sviði úrgangsstjórnunar 
hafi sveitarfélög á suðvesturhorni 
landsins tekið upp samstarf og gert 
ráð fyrir sameiginlegum urðunar-
stað fyrir suðvesturhornið.

„Í kjölfar hrunsins kom síðan 
fram áhugi hjá sveitarfélögum á 
Suðurlandi um að opnaður yrði nýr 
urðunarstaður á Suðurlandi í stað 
þess að nýta einn sameiginlegan 
stað fyrir allt suðvesturhornið. 
Unnið hefur verið að slíkri lausn 
síðan þá,“ bætir Örn við og ítrek-
ar að farið sé eftir lögum og regl-
um og eftir þeim markmiðum sem 
stjórnvöld og sveitarfélög á Suður-
landi hafi sett sér.

„Í dag eru þessi markmið afar 

metnaðarfull, en þeim fylgir auk-
inn kostnaður fyrir íbúa og fyr-
irtæki. Það hefur alltaf legið 
fyrir. En um leið fylgir þeim auk-
inn samfélags- og umhverfisleg-
ur ávinningur,“ útskýrir forstjóri 
Sorpstöðvarinnar og kallar eftir 
áframhaldandi góðu samstarfi 
allra sem koma að málefnum 
úrgangsstjórnunar, jafnt opin-
berra sem einkaaðila: „Rang-
færslur og rakalausar ávirðingar 
eru ekki rétta leiðin til að styrkja 
þá framþróun í úrgangsmálum 
sem fram undan er. Sérstaklega 
ekki þegar talað er gegn betri vit-
und.“  
 gar@frettabladid.is

Dylgjur um getuleysi 
eru alveg rakalausar
Formaður stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands segir félagið vinna af þekkingu og 
framsýni að hentugustu leiðum í úrgangsmálum. „Dylgjur“ forstjóra Íslenska 
gámafélagins um fyrirhyggjuleysi séu ósannar og settar fram gegn betri vitund.

ÖRN ÞÓRÐARSON
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... þess að ríkið 
bjóði tafarlaust út 

verklegar framkvæmdir.

Ætti lögreglan að leita að fíkni-
efnum á öllum stórum vinnu-
stöðum á landinu?
Já   63,8
Nei   36,2

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Eru íslenskir stjórnmálamenn 
upp til hópa spilltir?

Segðu skoðun þína á Vísi.is

EFNAHAGSMÁL Heppilegasta leiðin 
til afnáms gjaldeyrishafta er að 
ríkisstjórn og Seðlabanki bjóði 
fram skuldabréf í erlendum gjald-
miðlum til allt að fimmtán ára á 
móti eignum fjárfesta í krónum. 
Þetta er mat Samtaka atvinnulífs-
ins (SA) og kemur fram í ítarlegri 
aðgerðaáætlun sem kynnt var á 
föstudag. 

Erlendir fjárfestar áttu hundr-
uð milljarða krónueignir í Seðla-
bankanum þegar gjaldeyrishöft 
voru sett í lok nóvember 2008 en 
við það festust þeir inni með eign 
sína.  Tilraun var gerð til að vinda 
ofan af vandanum og gera fjár-
festunum kleift að lána íslenskum 
fyrirtækjum krónur á móti endur-

greiðslu í erlendri mynt í fyrra. 
Lítið hefur heyrst af árangrin-
um.   

SA segir áform Seðlabankans 

um afnám gjaldeyrishaftanna 
metnaðarlitla. Leið SA felur í sér 
að þegar ákveðið verði að gefa út 
skuldabréf í erlendum gjaldeyri 
verði tilkynnt með nokkurra mán-
aða fyrirvara hvenær höft verði 
afnumin. Fjárfestar verði þá að 
veðja á skuldabréf í erlendri mynt 
á núverandi gengi eða taka áhætt-
una, halda í eignina og veðja á að 
krónan styrkist. 

Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri SA, sagðist á 
blaðamannafundi á föstudag 
telja  krónueignirnar að mestu 
komnar í eigu fjárfesta sem hafi 
hag af styrkingu krónunnar. Því 
megi gera ráð fyrir að færri taki 
skuldabréfin.  - jab

VILHJÁLMUR EGILSSON Telur að krónu-
eignir í Seðlabankanum séu komnar í 
eigu íslenskra fjárfesta sem hafi hag af 
styrkingu gengisins. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ríki og Seðlabanki eiga að semja við eigendur krónueigna og afnema höft:

Hafa hag af styrkingu krónu

SKIPULAGSMÁL Ekki fór fram 
umhverfismat á nýja veginum frá 
Hringbraut út í Nauthólsvík sem 
nefndur er Nauthólsvegur. Veg-
urinn var engu að síður opnaður 
þann 4. febrúar síðastliðinn. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins óskaði borgin eftir ráð-
leggingum frá Skipulagsstofnun 
varðandi meðferð á „bráðabirgða-
útfærslu“ vegarins í janúar 2007. 
Skipulagsstofnun sendi frá sér 
svarbréf 7. febrúar sama ár þar 
sem fram kemur að leggja þurfi 
mat á þau umhverfisáhrif sem 
framkvæmdin muni hafa í för 
með sér. Til greina komi þó að 
meta eingöngu þann áfanga sem 

fyrirhugaður sé.  Umhverfismat 
fór hins vegar ekki fram og hefur 
vegurinn eins og fyrr segir verið 

opnaður umferð.  Þær upplýsing-
ar fengust hjá borginni að ekki 
hafi þurft að viðhafa umhverf-
ismat þar sem vegurinn sé skil-
greindur sem tengibraut í þéttbýli 
og einungis ætlaður til bráða-
birgða.

 „Við teljum að þarna hefði þurft 
að fara fram mat á framkvæmd-
um sama hvað þær eru kallað-
ar,“ segir Stefán Thors skipu-
lagsstjóri. „Við höfum þó engin 
úrræði til að afhafast neitt frek-
ar og munum ekki gera það.“ 

Kostnaður við framkvæmdir 
Nauthólsvegar  var um 480 millj-
ónir króna.  
 -rat

Nauthólsvegur hefði átt að fara í umhverfismat:

Sniðgengu Skipulagsstofnun

NÝR VEGUR Nauthólsvegur var opnaður 
þann 4. febrúar síðstliðinn.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

PRÓFKJÖR Á AKUREYRI

Sigrún Björk í efsta sæti
Sigrún Björk Jakobsdóttir náði efsta 
sætinu í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins á 
Akureyri sem var haldið á laugardaginn. 
Í öðru sæti varð Ólafur Jónsson og í því 
þriðja varð Njáll Trausti Friðbertsson. 
Í næstu sætum á eftir komu Anna 
Guðný Guðmundsdóttir og Björn Ingi-
marsson. 1.979 manns voru á kjörskrá 
og greiddu 1.165 atkvæði, eða 59%.

Brotist inn í skóla
Brotist var inn í Hafnarskóla á Höfn í 
Hornafirði aðfaranótt sunnudags og 
þaðan stolið skjávarpa. Lögregla leitar 
þjófsins.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Keyrt á hreindýr
Ekið var á tvö hreindýr í gærmorgun 
við Hellisholt á Mýrum. Dýrin drápust 
bæði en bílstjórann sakaði ekki. 
Bíllinn var óökufær eftir.

TÆKNI Orkusetur iðnaðarráðu-
neytisins og Vistvæn orka ehf. 
vinna að lokasmíði og prófun-
um á ljósdíóðulömpum sem gætu 
gjörbreytt rekstrarumhverfi 
garðyrkjubænda. Meðal nýjunga 
er hár endingartími, eða allt að 
100.000 klukkustundir, og mikill 
raforkusparnaður í samanburði 
við eldri lampa. Einnig er í þeim 
innbyggð þjófavörn.  

Raforkunotkun til gróðurhúsa-
lýsingar í atvinnuskyni samsvar-
aði raforkunotkun þrettán þús-
und heimila árið 2009 og greiddi 
ríkið um 167 milljónir í niður-
greiðslur á raforkudreifingu til 
greinarinnar.  - shá

Bylting í gróðurhúsalýsingu:

Nýir lampar 
spara orku

LÖGREGLUMÁL Ingi Rafn Bærings-
son, forvarnafulltrúi Tækni-
skólans í Reykjavík, segir að 
nemendur skólans hefðu ekki 
átt að láta fíkniefnaleitina síð-
astliðinn fimmtudag koma sér 
á óvart. 

Ingi Rafn segir að á upplýs-
ingaskjáum í skólanum hafi 
verið greint frá því að fíkniefna-
hundar gætu komið óvænt í skól-
ann einu sinni til tvisvar á önn. 

Einnig segir hann að nem-
endurnir hafi ekki verið lokað-
ir inni í 45 mínútur, heldur hafi 
þeir getað komist inn og út um 
aðalinnganginn þar sem hund-
urinn þefaði að þeim. Öðrum 
útgangi sem hefur einnig verið 
notaður var aftur á móti læst. 
 - fb

Nemendur Tækniskólans:

Vissu um leit 
að fíkniefnum

SELFOSS Forstjóri Íslenska gámafélagins bar Sorpstöð Suðurlands þungum sökum. 
Formaður stjórnar Sorpstöðvarinnar segir rangfærslur og rakalausar ávirðingar ekki 
styrkja framþróun í úrgangsmálum.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KJÖRKASSINN
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EMC CX4-120 Dell Poweredge 
R300 

Dell EMC AX4-5 Dell 5110 litalaser
prentari

Dell 23" Pro
LCD skjár

Dell Latitude™ 
E6400

Góður alhliða netþjónn. 
Einn fjögurra kjarna 
Intel Xeon 5000 örgjörvi. 
Tveir SAS eða SATA 
diskar. Allt að 24GB 
vinnsluminni.

Hraðvirkur hágæða 
nettengjanlegur prentari 
fyrir stærri sem smærri 
vinnuhópa.

Einföld og hentug SAN 
gagnageymsla. Fáanleg 
bæði í iSCSI og FC útgáfum. 
Stækkanleg í 60 diska, SAS
 eða SATA.

Hönnuð fyrir atvinnulífið 
til að hámarka afköst, 
hlaðin nýjungum, 
áreiðanleg og örugg.

Öflug og skalanleg SAN 
gagnageymsla. Tvær 
stýrieiningar með 4 FC 
og iSCSI  tengi. Stækkanleg
 í allt að 120 diska. 

Vandaður skjár í góðri 
stærð með fjölda 
tengimöguleika.

Öflugur og áreiðanlegur netþjónn frá Dell eykur skilvirkni 
og tryggir gagnaöryggi fyrirtækisins. 
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DÓMSMÁL Reykjavíkurborg braut 
jafnræðisreglu með því að neita 
að taka aftur við lóð sem hjónin 
Arney Einarsdóttir og Gísli Gísla-
son höfðu keypt af borginni í Úlf-
arsárdal.

Í apríl 2007 keyptu Arney og 
Gísli byggingarrétt á einbýlishúsa-
lóð við Iðunnarbrunn af manni 
sem keypti lóðina á 11,5 milljónir 
króna í útboði á árinu 2006. Eftir 
bankahrunið, í desember 2008, til-
kynntu þau um skil sín á lóðinni og 
óskuðu eftir fullri endurgreiðslu 
á verði byggingarréttarins ásamt 
verðbótum. Þessu hafnaði Reykja-
víkurborg.

Arney og Gísli sættu sig ekki 
við ákvörðun borgaryfirvalda og 
kærðu hana til samgöngu- og sveit-
arstjórnaráðuneytisins. Ráðuneyt-
ið segir afgreiðslu borgarinnar 
hafa verið brot á jafnræðisreglu 
því verið væri að mismuna Arn-
eyju og Gísla. Þau ætti því að fá 
að skila lóðinni. Hins vegar hefði 
ráðuneytið ekki vald til að skera úr 
um það hvort borgin ætti að endur-
greiða kaupverð lóðarinnar.

„Úrskurðurinn segir að borgin 
hefur ítrekað brotið á okkur jafn-
réttisreglu. Nú trúum við því og 
treystum að borgin sjá sóma sinn 
í að rétta hlut okkar þannig að við 
getum haldið áfram okkar lífi og 

horft til framtíðar,“ segir Arney 
sem kveður átta fjölskyldur sem 
áttu lóðir í Brunnahverfinu hafa 
verið samferða í málarekstrinum. 
Von sé á úrskurðum í hinum mál-
unum eftir helgi. - gar

Úrskurðað gegn borginni vegna Úlfarsfellslands:

Hjón áttu að fá að 
skila byggingarlóð

FRÉTTABLAÐIÐ Frá stöðunni í máli 
hjónanna í Iðunnarbrunni var sagt í 
Fréttablaðinu 26. febrúar í fyrra.

ÍSRAEL, AP Goel Ratzon býr einn 
í íbúð sinni í Tel Avív. Í næsta 
nágrenni er blokk þar sem á 
annan tug kvenna og nærri fjöru-
tíu börn búa þröngt í nokkrum 
litlum íbúðum. 

Ratzon hefur getað fylgst með 
öllum ferðum þeirra í gegnum 
myndavélakerfi og hefur refsað 
þeim ef ferðir þeirra eru ekki til-
kynntar til hans.

Hann er sakaður um að hafa 
notað konurnar og börnin eins 
og þræla. Konurnar hafa þjón-
að honum eins og konungi, jafn-
vel matað hann með skeið, greitt 
á honum hárið og látið tattóv-
era bæði nafn hans og mynd af 
honum á líkama sinn. Þegar von 
var á egglosi sendu þær honum 
smáskilaboð í gegnum síma og 
komu í rúmið til hans ef hann fór 
fram á það. 

Konurnar hafa skírt börning 
sín í höfuði á honum, en nafnið 
‚Goel‘ þýðir frelsari á hebresku.

Ratzon var handtekinn 12. jan-
úar og kom fyrir dómara í síð-
ustu viku þar sem hann sagðist 
alsaklaus. Hann segir lögregluna 

ofsækja sig og áreita.
„Ég er enginn frelsari þeirra. 

Ég er bara góður við þær,“ sagði 

hann í sjónvarpsviðtali á síðasta 
ári. Hann er sagður búa yfir per-
sónutöfrum og eiga auðvelt með 

að hafa áhrif á fólk. Hann gerði 
strangar kröfur til kvennanna, 
meðal annars um að þær klæddu 
sig siðsamlega og höguðu sér 
prúðmannlega í einu og öllu.

Sumar kvennanna hafa lýst að 
því er virðist einlægri aðdáun á 
honum, en nokkrar hafa snúið við 
honum baki og líkja veru sinni hjá 
honum við fangelsi.

„Nú er ég frjáls til að klæð-
ast gallabuxum, tala við foreldra 
mína, hitta vini og kaupa mér 
kaffibolla án þess að biðja um 
leyfi Goels,“ segir Dvora Reich-
stein, sem kom til hans fyrir 
tæpum fimm árum þegar hún 
var 22 ára og barnshafandi eftir 
annan mann. Hún segist ekki hafa 
átt í önnur hús að venda.

Lögreglan segist hafa vitað af 
honum árum saman en ekkert 
getað aðhafst vegna þess að kon-
urnar vildu ekkert illt um mann-
inn segja. Þegar loks var látið til 
skarar skríða í síðasta mánuði 
gætti lögreglan sín á því að börn-
in væru í skóla af ótta við að hann 
gerði þeim eitthvað illt. 
 gudsteinn@frettabladid.is

Hvíthærði „frelsarinn“ hafði 
börn og konur sem þræla 
Sextugur Ísraeli er sakaður um að hafa haldið að minnsta kosti 17 konum og 37 börnum í eins konar 
kvennabúri í Tel Avív. Konurnar mötuðu hann og sendu honum skilaboð þegar egglos var í vændum.

GOEL RATZON Líferni þessa hvíthærða manns hefur verið eitt helsta fréttaefnið í 
Ísrael undanfarnar vikur. NORDICPHOTOS/AFP

VIÐSKIPTI Hagnaður Landsnets 
á síðasta ári nam 1.471 milljón 
króna má lesa í nýbirtu uppgjöri. 
Landsnet annast flutning raforku 
og stjórnun raforkukerfis lands-
ins.

Niðurstaða síðasta árs er við-
snúningur frá fyrra ári þegar 
fyrirtækið tapaði 12,8 milljörðum 
króna. „Betri afkoma stafar aðal-
lega af mun minna gengistapi en 
á fyrra ári auk þess sem tekjur 
af raforkuflutningi hafa aukist,“ 
segir á vef Landsnets. 

Rekstrarhagnaður fyrir fjár-
magnsliði og afskriftir (EBITDA) 
nam 9,3 milljörðum króna, sam-
anborið við 7,1 milljarð árið 2008. 
 - óká

Ársuppgjör Landsnets 2009:

Hagnast um 1,5 
milljarða króna

DANMÖRK Danska fjármálaeftirlit-
ið hefur ákveðið að hefja rannsókn 
á því hvort refsivert athæfi hafi 
átt sér stað í bankanum Capin-
ordic Bank, að því er Berlingske 
Tidende greinir frá. Bankinn var 
úrskurðaður gjaldþrota á fimmtu-
dag.

Fjármálaeftirlitið danska hefur 
falið lögmanni að rannsaka mögu-
legt refsivert athæfi í Capinordic 
Bank.

Eftirlitið sendi frá sér tilkynn-
ingu þessa efnis í gær. Um leið var 
upplýst að hlutabréf hins gjald-
þrota banka hefðu verið færð yfir í 
nýtt dótturfélag, Finansieringssel-
skabet af 11/2 2010 A/S.  - óká

Gjaldþrot Capinordic Bank:

Danskur banki 
sætir rannsókn

HÁSPENNULÍNA Landsnet annast flutn-
ing raforku og stjórnun raforkukerfisins. 

„Ég er alltaf með 
Staðgreiðslukort Olís 

á vísum stað“

Alltaf með Staðgreiðslukortinu:
3 kr. afsláttur af eldsneytislítranum frá dæluverði.
2 kr. (1,5%) afsláttur í formi Vildarpunkta Icelandair.
5% afsláttur af vörum, nema tóbaki, tímaritum,
símakortum og happdrætti.
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Við höldum með þér!
Þú getur sótt um Staðgreiðslukortið á olis.is, á næstu Olís-stöð eða í síma 515 1141.

Sæktu um Staðgreiðslukort Olís 
og njóttu betri kjara

DÓMSMÁL Landssamtök landeigenda 
á Íslandi skora á Alþingi og ríkis-
stjórn að breyta lögum um þjóð-
lendur þannig að þar verði sett inn 
ótímabundið heimildarákvæði um 
endurupptöku mála komi fram ný 
sönnunargögn í þjóðlendumálum 
sem lokið er með dómum. Þetta var 
samþykkt samhljóða á aðalfundi 
samtakanna í Reykjavík. 

Vísað er til þess að um sextán 
þúsund skjöl liggi órannsökuð í 
Árnastofnun og á Landsbókasafni 
og þar kunni að vera sönnunargögn 
um eignarhald á landi sem dæmt 
hafi verið þjóðlenda. „Þarna er gríð-
arlegt magn af órannsökuðum skjöl-
um sem geta haft réttaráhrif á mál 

sem eru búin að fara í gegnum þetta 
ferli,“ segir Örn Bergsson, formað-
ur Landssamtaka landeigenda. 

Fram kom í skýrslu stjórnar á 
aðalfundinum að Óbyggðanefnd 

hefði eingöngu leitað til Þjóðskjala-
safnsins eftir gögnum í þjóðlendu-
málum, aldrei til Árnastofnunar. 
Örn segir það ekki boðlegt að hafa 
það tilviljunum háð hvort fólk héldi 
helgum rétti sínum, eignarréttinum. 
Þess vegna krefðust samtökin þess 
að öll skjöl væru tiltæk og aðgengi-
leg lögmönnum landeigenda. 

„Það þarf að endurskoða fram-
kvæmd þjóðlendulaganna í heild 
sinni. Lögfræðin hefur leitt þetta 
mál í ógöngur og við munum aldrei 
viðurkenna að dómur Hæstarétt-
ar sé réttur í þessu máli þar sem 
Hæstiréttur leggur á okkur að við 
berum alfarið sönnunarbyrðina 
fyrir eignarrétti okkar jarða.“  - fb

Landssamtök landeigenda á Íslandi skora á Alþingi og ríkisstjórn:

Vilja breytt lög um þjóðlendur

BREYTT LÖG UM ÞJÓÐLENDUR Lands-
samtök landeigenda á Íslandi skora á 
yfirvöld að breyta lögum um þjóðlend-
ur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

1. Hvað heitir síðasti fulltrúi 
Kennedy-ættarinnar á banda-
ríska þinginu?

2. Hvað eru margir starfsmenn 
á Landspítalanum?

3. Hver er prestur Óháða safn-
aðarins?

SVÖR Á SÍÐU 30

VEISTU SVARIÐ?



Við viljum 
sjá þig á 
öskudaginn

Endurskinsmerkin koma í útibú Arion banka á öskudag.
 
Við bjóðum öllum ungum söngfuglum að taka lagið í útibúum okkar á öskudag og fá  
í staðinn endurskinsmerki. Aðrir gestir geta einnig nælt sér í glitrandi merki frá og með 
öskudeginum,17.febrúar, á meðan birgðir endast.
 
Merkin eru gefin í samstarfi við Umferðastofu og lögregluna. Þeir sem búa fjarri útibúum 
bankans, geta sent tölvupóst á fraedsla@us.is og fengið merkin send.
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VELFERÐARMÁL Í dag stjórna fatlað-
ir því ekki hvenær þeir fá þá þjón-
ustu sem þeir þurfa á að halda. 
„Við getum stjórnað fyrirtæki en 
ekki því hvenær við förum í bað 
eða hvenær er þrifið heima hjá 
okkur,“ segir Ragnar Gunnar Þór-
hallsson, formaður Sjálfsbjargar. 
Þetta breytist verði þingsályktun-

artillaga Guð-
mundar Stein-
grímssonar og 
fleiri að veru-
leika.

Í henni er 
gert ráð fyrir 
að komið verði 
á fót notenda-
stýrðri per-
sónulegri aðstoð 
(NA P) fyrir 

fatlað fólk. Það er hugmynda-
fræði sem rutt hefur sér til rúms 
á Norðurlöndum og víðar og segir 
Ragnar Gunnar að við séum langt 
á eftir nágrannalöndunum í þess-
um efnum. „Þetta snýst um mann-
réttindi, það að fatlað fólk njóti 
réttinda í samfélaginu til jafns við 
aðra,“ segir hann.

Samkvæmt tillögunni á að 
tryggja rétt fatlaðra til að stjórna 
lífi sínu sjálfir, þrátt fyrir þörf 
fyrir aðstoð annarra. Það verði 
gert með því að gefa þeim kost á 
að ráða sér aðstoðarfólk sem hjálpi 
þeim eftir þörfum í daglega lífinu. 
Þá stjórnar fatlað fólk þjónustunni 
við sig sjálft, í stað þess að þiggja 
hana á stofnunum eða eftir for-
skrift þeirra.

Ragnar Gunnar segir góða 
reynslu af þessu á Norðurlönd-
um, sérstaklega í Svíþjóð þar sem 

kerfið var tekið upp árið 1993. Þá 
starfi Bretar einnig eftir þessari 
hugmyndafræði.

Guðmundur Steingrímsson er 
fyrsti flutningsmaður tillögunnar, 
en þingmenn allra flokka standa 
að henni. Guðmundur segir kerfið 
í dag gera fatlaða mjög háða stofn-
unum. Tillagan geri ráð fyrir því 
að fatlaðir geti ráðið sér aðstoðar-
menn eftir þörfum. „Þetta er for-
senda þess að fólk með fötlun geti 
öðlast sjálfstæða lifnaðarhætti til 
jafns við aðra.“ Hann segir ýmsa 

útfærslu til á þessu, í Noregi eigi 
fatlaðir til að mynda samvinnufé-
lag sem sjái um reksturinn. Not-
andi fái beingreiðslu frá ríki og 
sveitarfélagi til að verða sér úti 
um þjónustu. Útfæra þurfi kerfið 
hér, verði tillagan að veruleika.

Guðmundur segir tillöguna snú-
ast um mannréttindi, en til lengri 
tíma litið verði sparnaður í velferð-
arkerfinu sé þessi háttur hafður á. 
Peningarnir nýtist mun betur, fari 
allir í þjónustu en ekki steinsteypu 
stofnana. kolbeinn@frettabladid.is

Fatlaðir munu fá að 
stjórna lífi sínu sjálfir
Þverpólitísk samstaða er um notendastýrða persónulega aðstoð fyrir fatlaða. 
Gert er ráð fyrir að fatlaðir fái beingreiðslur og ráði sér þá aðstoð sem þeir 
þurfa. Erum langt á eftir Norðurlöndum segir formaður Sjálfsbjargar.

RAGNAR GUNNAR 
ÞÓRHALLSSON

GET OG VIL Fatlaðir ráða ekki sjálfir í dag hvenær þeir fá þá þjónustu sem þeir þarfn-
ast. Því á að breyta, verði þingsályktunartillaga að lögum. Hér eru hreyfihamlaðir 
krakkar á ferð um Hvalfjörðinn árið 2003 að safna fyrir utanlandsferð. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

GRÆNLAND Samband strandveiði-
manna í Nuuk, NAPP, telur að 
Grænlendingar geti ekki lengur 
staðið utan við ESB.

Ein helsta ástæða þess að Græn-
land dró sig út úr ESB árið 1985 var 
sú að Grænlendingar  töldu sig geta 
betur farið með fiskveiðistjórnun en 
það sem þá hét Evrópubandalagið.

Lars Mattæussen, formaður sam-
bandsins, segir í viðtali við græn-
lenska blaðið Sermitsiaq að þetta 
eigi ekki lengur við:

„Við þurfum að viðurkenna að 
fiskveiðistjórnunin hefur ekki batn-
að, og að örfáir einstaklingar ráða 
yfir öllum botnfiskveiðum.“

Einnig spilar inn í hjá sjómönn-
unum að brátt skellur á bann í 
ESB-ríkjum við innflutningi á 

grænlensku selskinni. Formaður 
sambands sjómannanna telur að 
innan ESB hefðu þeir verið í betri 
aðstöðu til að hafa áhrif á þessa 
ákvörðun.

„ESB var skapað til að verja 
hagsmuni aðildarríkja. Við teljum 
að ESB hefði ekki tekið ákvörðun 
sem hefði skaðað hagsmuni aðild-
arríkis,“ segir Mattæussen.

Einnig hefðu innviðir landsins 
notið góðs af aðild, því þá hefðu 
styrkir fengist úr þróunarsjóðum 
sambandsins. Meirihluti Landssam-
bands grænlenskra fiski- og veiði-
manna, KNAPK, hafnaði ESB-aðild 
fyrir sitt leyti í fyrra, og var bann 
ESB við hvalveiðum, selskinnsölu 
og breytingar á tollalögum meðal 
ástæðna sem tilgreindar voru. - kóþ

Grænlenskir strandveiðimenn:

Vilja ganga inn í 
ESB vegna fisksins

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarráð Álftanes ætlar að 
kanna hug íbúa sveitarfélagsins til samein-
ingar við önnur sveitarfélög samhliða þjóð-
aratkvæðagreiðslu um Icvesave.

„Spurningar myndu miða að könnun á 
vilja Álftnesinga til annars vegar samein-
ingar við önnur sveitarfélög og hins vegar 
ef já, þá hvaða sveitarfélags/sveitarfélaga,“ 
sagði í tillögu meirihlutans.

„Skoðanakönnun vegna hugsanlegrar 
sameiningar er ekki tímabær,“ bókaði Sig-
urður Magnússon, fulltrúi minnihluta Á-
listans, sem greiddi atkvæði á móti. Sig-
urður benti á að verið væri að finna lausn 
á fjárhagsvanda sveitafélagsins og að enn 
væri óafgreitt erindi Álftaness um leiðrétt-
ingu frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. „Ef 
sameiningarmálin koma síðar til athugun-

ar, svo sem vegna þess að ekki næst lausn á 
fjárhagsvandanum, væri rétt og tímabært 
að láta fara fram könnun um afstöðu íbú-
anna,“ sagði Sigurður og benti á Hafnar-
fjörð, Garðabæ og Reykjavík í þessu sam-
hengi. Engir valkostir hafi verið kynntir 
fyrir íbúum Álftaness. „Að öðru jöfnu er 
þó líklegast að sameining við Reykjavík 
tryggði Álftnesingum besta nærþjónustu, 
þar sem fjarlægð til Reykjavíkur væru rök 
fyrir að byggja upp öfluga þjónustu á Álfta-
nesi,“ sagði hann.

Fulltrúar meirihlutans sögðu samning 
Álftaness við Eftirlitsnefnd með fjármálum 
sveitarfélaga kveða á um að lausn á fjár-
hagsvanda Álftaness felist meðal annars í 
skoðun á sameiningarkostum. 
  - gar

Minnihluti á Álftanesi andvígur könnun um sameiningu við önnur sveitarfélög:

Ekki tímabært að spyrja Álftnesinga

ÍBÚAFUNDUR Á ÁLFTANESI Fulltrúi minnihlutans í 
bæjarráði Álftaness og fyrrverandi bæjarstjóri segir 
ótímabært að kanna hug íbúa til sameingar á meðan 
fjárhagsvandinn sé óleystur og valkostir ekki skýrir.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hef opnað tannlæknastofu
í Háholti 14 - Mosfellsbæ 

-áður Tannlæknastofa Kópavogs 

Ragnar Kr. Árnason, tannlæknir
sími 554 2515

Ekki byggðir fyrir árið 2001.

Verða að vera á eignarlóð.

Ekki lengri keyrsla en rúm  
1 klst frá Reykjavík.

Verða að vera með rúmgóðri 
verönd og heitum pott.

Ekki undir 80 fm.

Eingöngu glæsilegir  
og vel búnir bústaðir  
koma til greina.

Áhugasamir sendi upplýsingar um 
staðsetningu, verðhugmynd og myndir 

á villas.europe@gmail.com eða hafi 
samband í síma 897 8266

KOSS Í MADRÍD Rómantíkin sveif yfir 
vötnunum í Retiro-garðinum í Madríd í 
gær en þá var Valentínusardaginn. Þessi 
kona sá ástæðu til að smella kossi á 
ræðarann í tilefni dagsins. NORDICPHOTOS/AFP



Hagsmunasamtök 
Heimilanna

www.heimilin.is - heimilin@heimilin.is
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Fréttaljósmyndakeppni World Press Photo

HOLLAND, AP Sigurmynd ítalska ljósmynd-
arans Pietro Masturzo af konu á húsþaki 
í Teheran þykir bæði fögur og ná að grípa 
vel spennuna sem lá í loftinu í höfuðborg 
Írans þegar mótmælabylgjan var rétt 
að hefjast í kjölfar forsetakosninganna 
umdeildu.

Þessi ljósmynd var fyrst sýnd á ítölsku 
sjónvarpsstöðinni RAI og síðan birt í tíma-
ritinu Loop.

„Ég trúi þessu ekki,“ sagði Masturzo 
þegar hann frétti af niðurstöðunni. „Ég 
hefði aldrei trúað því að lausamaður 
myndi sigra,“ en Masturzo er hvergi fast-
ráðinn ljósmyndari.

Hann fær í sinn hlut tíu þúsund evrur, 
eða rúmlega 1,7 milljónir króna, og for-
láta ljósmyndavél þegar verðlaunin verða 
afhent í Amsterdam í byrjun maí.

Alls voru 63 ljósmyndurum frá 23 lönd-

um veitt verðlaun í þessari virtu ljós-
myndakeppni. Dómnefndin fékk það verk-
efni að velja úr rúmlega hundrað þúsund 
ljósmyndum frá 128 ríkjum, en aldrei hafa 
fleiri myndir verið sendar í keppnina.

Flestar verðlaunamyndirnar eru frá 
átakasvæðum víðs vegar um heim. Fyrstu 
verðlaun í flokki stakra fréttaljósmynda 
hlaut Adam Ferguson, ljósmyndari á New 
York Times, fyrir mynd af konu sem leidd 

er á brott eftir sprengjuárás í Kabúl, höf-
uðborg Afganistans.

Ljósmyndarar á vegum frönsku frétta-
stofunnar AFP hrepptu öll þrjú verðlaunin 
í flokki fréttaljósmyndaraða. Fyrsta sæti í 
þeim flokki kom annað árið í röð í hlut arg-
entínska ljósmyndarans Walters Astrada, 
sem að þessu sinni fær verðlaunin fyrir 
myndaröð af harðvítugum átökum á Mad-
agaskar. gudsteinn@frettabladid.is

Átakamyndir af vettvangi frétta
Úrslitin í hinnu virtu alþjóðlegu fréttaljósmyndakeppni World Press Photo voru kynnt í gær. Flestar verðlaunamyndanna eru frá 
átakasvæðum víðs vegar um heim, en besta myndin er af hrópandi konu í Teheran.

FRÉTTALJÓSMYND ÁRSINS Ítalskur ljósmyndari, Pietro Masturzo, hlýtur aðalverðlaunin fyrir mynd af hrópandi konu á húsþaki í Teheran, höfuðborg 
Írans. Konan er að mótmæla úrslitum forsetakosninganna í júní á síðasta ári.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STRÍÐ ER PERSÓNULEGT Þessi ljósmynd, sem nefnist Stríð 
er persónulegt, er eftir bandaríska ljósmyndarann Eugene 
Richards. Hún úr ljósmyndaröð sem fékk fyrstu verðlaun í 
flokki mynda af samtímaviðburðum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

INNSETNINGARATHÖFN Barack Obama er ekki beint hógværðin uppmáluð á þessari ljósmynd eftir Charles 
Ommanney, sem tekin var á innsetningarathöfninni í Washington fyrir rúmu ári. Myndin er úr ljósmynda-
röð sem fékk fyrstu verðlaun í flokki ljósmynda af fólki í fréttum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÁTÖK Á MADAGASKAR Fyrstu verðlaun í flokki fréttaljósmyndaraða hlaut argentínski ljósmyndarinn Walter 
Astrada fyrir myndir af átökum á Madagaskar.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SPRENGJUÁRÁS Í KABÚL Fyrstu verðlaun í flokki stakra frétta-
ljósmynda fékk ástralski ljósmyndarinn Adam Ferguson fyrir 
þessa mynd, sem tekin var í Kabúl í Afganistan. FRÉTTABLAÐIÐ/AP



ER FRAMTÍÐ FYRIR 
ÍSLENSKT ATVINNULÍF?

VIÐSKIPTAÞING 2010

Nánar á Viðskiptaþingi
Hilton Reykjavík Nordica 
Miðvikudaginn 17. febrúar
Skráning og nánari upplýsingar um 
dagskrá á www.vi.is og í síma 510-7100

Opinberum starfsmönnum 
hefur fjölgað um 30% frá 
árinu 2000.

Á sama tíma hefur 
starfsmönnum á 
almennum vinnumarkaði 
fjölgað um 3%

Skattahækkanir 2010:

- tryggingagjöld ↑ 60%
- fjármagnstekjur ↑ 80%
- nýir skattar ↑ 10 ma.kr.

- Heildarskattar á heimili 
og fyrirtæki ↑ 61 ma.kr.

Þróun atvinnulífs frá 2007:
- störfum fækkað um 
ríflega 10.000
- fjárfesting dregist saman 
um 60%
- eftirspurn hrunið
- höfuðstóll gengistryggðra 
lána tvöfaldast

Fjárlög 2009:
Heildarútgjöld=555 ma.kr.

Fjárlög 2010:
Heildarútgjöld=555 ma.kr.

            ... óbreytt milli ára!

Samkvæmt spá 
Seðlabankans mun 
kaupmáttur heimila rýrna 
um ríflega fjórðung frá 
2009 til loka árs 2011...

Hagkerfið mun einungis 
vaxa um 2% í heildina 
frá 2010 til 2012 skv. spá 
Seðlabankans.

Hagkerfið dróst saman um 
7,7% árið 2009...

Atvinnulíf, heimili 
og stjórnvöld þurfa að 
vinna í sameiningu
að því að leysa þessi 
vandamál til að efla 
lífskjör á Íslandi...
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FYRIR 4-6BAUNASÚPA

2 LÍTRAR
Rófur, kartöflur, 
beikon, baunir 
og vatn

Innihald:

BARA AÐ
SJÓÐA KJÖTIÐ

TILBÚIÐ
Á PÖNNUNA

Nóatún Hamraborg Nóatún Austurveri Nóatún Grafarholti Nóatún Nóatúni 17 Nóatún Hringbraut
Mán - Fös 10:00-20:00 / Lau. 10:00-20:00
Sun. 10:00-20:00 / Sími: 585-7130

Mán - Fös 10:00-20:00 / Lau. 10:00-20:00
Sun. 10:00-20:00 / Sími: 585-7110

Mán - Fös 10:00-20:00 / Lau. 10:00-20:00
Sun. 10:00-20:00 / Sími: 585-7180

Mán - Fös 10:00-21:00 / Lau. 10:00-20:00
Sun. 10:00-20:00 / Sími: 585-7185

Mán - Fös 10:00-21:00 / Lau. 10:00-20:00
Sun. 10:00-20:00 / Sími: 585-7150

SALTKJÖT 
BLANDAÐ

KR./KG

998

ÓDÝRT

BBESTIR
Í KJÖTI

ÚRKJÖTBORÐI
ÚR KJÖTBORÐI

BBESTIR
Í KJÖTI

ÚRKJÖTBORÐI
ÚR KJÖTBORÐI

1.990
10 bollur, 3 gerðir

1
Verð aðeins

Rjómabollur m/súkkul., púnsbollur,

rjómavatnsdeigsbollur m/súkkul.

Pantaðu núna í næstu 
Nóatúnsverslun eða
á www.noatun.is

Nú getur þú valið úr
þremur tegundum af 
tilbúnum rjómabollum
á frábæru verði.

Bollur
í Nóatúni

Nánar á www.noatun.is

ÖTBORÐI
ÚR KJÖTB2292

Verð aðeins

Rjómabollur m/súkkul., púnsbollur,

rjómavatnsdeigsbollur m/súkkul.

KR./STK.

BOLLA!
BOLLA!

22%
afsláttur

36%
afsláttur

F

ÚRFISKBORÐI
ÚR FISKBORÐI



www.noatun.is

ÓDÝRT!

ÍSLENSKAR
KARTÖFLUR

SÍRÍUS
ONSÚM,  200G

SUÐUSÚKKULAÐI

KR./STK.

MYLLU,  9 STK.
VATNSDEIGSBOLLUR

KR./PK.448

EGILS KRISTALL
MEXICAN-LIME,  2L

KR./2L179

ST. DALFOUR
SULTUR, 3 TEG.

KR./STK.398

EFSTIBÆR
KARTÖFLUR,  1,5 KG

KR./PK.239

339

KR./PK.179
LANDSBYM.
GULAR BAUNIR
500 G

KR./KG229
RÓFUR
ÍSLENSKAR

SALTKJÖT 
VALIÐ

KR./KG

1798

BBESTIR
Í KJÖTI

ÚRKJÖTBORÐI
ÚR KJÖTBORÐI

BBESTIR
Í KJÖTI

ÚRKJÖTBORÐI
ÚR KJÖTBORÐI Saltkjöt

og baunir,
túkall!

40%
afsláttur

F

ÚRFISKBORÐI
ÚR FISKBORÐI

KR./PK.198
TORO SÆNSK
BAUNASÚPA
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is  HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is 

ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

Er ind i  um h lá tur jóga 
Samhjálp kvenna verður með fræðslufundí 
Skógarhlíð 8, húsi Krabbameinsfélagsins, 

þriðjudaginn 16. febrúar kl. 20.00.

Ásta Valdimarsdóttir fl ytur erindi um hláturjóga, sem er auðveld 
aðferð til að létta lífi ð og draga úr streitu og líkamlegri vanlíðan.

Nýir liðsmenn óskast
Óskað er eftir sjálfboðaliðum sem eru tilbúnir að styðja konur sem 

hafa farið í meðferð, að fræða um sjúkdóminn eða að stuðla að bættri 
þjónustu við sjúklinga. Sjálfboðaliðanámskeið er ráðgert í lok febrúar. 
Hafi ð samband við Samhjálp kvenna á netfang samhjalp@krabb.is 

eða í síma 898 1712.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Jón Kaldal jk@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is 
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt 
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Engir vextir
Ríkisútvarpið greindi frá því í hádeg-
inu á fimmtudag að kjarni nýrrar 
Icesave-sáttatillögu væri að Íslend-
ingar greiði ekki vexti. „Íslendingar 
vilja ekki fallast á greiðslu vaxta,“ 
var sagt. Fréttin vakti verðskuldaða 
athygli enda hleypur vaxtakostnað-
urinn á hundruðum milljarða króna 
ef vextirnir eru 5,5 prósent eins og 
samdist um á sínum tíma. Það munar  
því um hvert prósent og núll prósent 
vextir þýða auðvitað núll 
krónur í vaxtakostn-

að. 

Staðið við fréttina
Fjármálaráðherrann brást við í 
morgunútvarpinu á Rás 2 daginn 
eftir með því að segja fréttina ranga. 
Upplýsti hann um leið að hann hefði 
beðið RÚV um að fara ekki með 
fréttina í loftið. Bæði væri hún röng 
og skaðleg. Ekki var orðið við þeirri 
ósk. Fréttamenn hafa jú stundum 
heimildir fyrir einhverju 
sem ráðamenn vilja ekki eða 
geta ekki staðfest. RÚV brást 
heldur ekki við yfirlýsingum 
ráðherrans í morgun-
útvarpinu. Mátti af því 
draga þá ályktun að 
fréttastofan stæði við 
fréttina; kjarninn 
væri að borga ekki 
vexti. 

Vextir
Athyglisvert var því að hlýða á fréttir 
RÚV á laugardagskvöldið. Þar var 
vitnað til fréttar breska blaðsins 
Guardian um hugmyndir um að 
breyta íslensku gjaldþrotalögunum. 
Svo sagði: „Verði sú leið farin að 
greiða fyrr inn á höfuðstól Icesave 
skuldarinnar, eins og tillagan virðist 

gefa til kynna, fæli það í sér að 
Íslendingar þyrftu að greiða 
lægri heildarupphæð í vexti en 
gert hefur verið ráð fyrir hingað 

til.“ Vextirnir voru sumsé 
aftur komnir á kreik. 
Sem rímar illa við 
fimmtudagsfréttina um 
vaxtaleysið.

bjorn@frettabladid.isF
jölmennustu pólitísku mótmæli mannkynssögunnar 
áttu sér stað þann fimmtánda febrúar árið 2003, þegar 
talið er að þrjár milljónir Ítala hafi sótt mótmælaað-
gerðir í miðborg Rómar. Þessi gríðarlegi fjöldi var 
að mótmæla grímulausum undirbúningi fyrir árás 

Bandaríkjanna og bandalagsríkja þeirra á Írak. Mótmælin 
voru hluti af alþjóðlegri hreyfingu, því þennan dag mótmæltu 
tugmilljónir manna um heim allan. Hér á landi voru fjölmennir 
fundir í Reykjavík, á Akureyri og Ísafirði.

Baráttuhreyfingin gegn stríði í Írak naut víðtæks stuðnings 
meðal almennings um víða veröld, ekki hvað síst í Vestur-Evr-
ópu. Engu að síður megnaði hún ekki að afstýra innrásinni sem 
hófst rúmum mánuði síðar. Vígfúsir valdhafar létu gagnrýni 
borgaranna sig litlu varða, heldur vísuðu í leyniskjöl sem þeir 
einir hefðu fengið að sjá og sögðust óhræddir gangast undir 
dóm sögunnar. Það er því kaldhæðnislegt að sömu leiðtogar 
skuli nú vera á hröðum flótta undan sögunni.

Óhætt er að telja Íraksstríðið einhverja verstu ákvörðun 
síðustu áratuga á sviði alþjóðastjórnmála. Fyrir Íraka voru 
afleiðingarnar hörmulegar. Heimsbyggðin öll varð sömuleiðis 
fórnarlamb þessarar innrásar, því með henni var grafið undan 
mörgum þeirra stofnana og sáttmála sem stuðla eiga að friði í 
heiminum. Vopnaeftirliti var misbeitt í pólitískum tilgangi og 
afleiðingin verður væntanlega aukin tregða ríkja til að veita 
réttar upplýsingar um vopnabúr sín, svo dæmi sé tekið.

Bandaríkin voru aðalhvataríkið að Íraksstríðinu árið 2003. 
Til að ljá hernaðinum lögmæti, kappkostaði Bandaríkjastjórn 
að fá samþykki öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Þegar ljóst 
var að slík heimild fengist ekki, gripu bandarískir ráðamenn 
til þess bragðs að safna vænum hópi ríkja sem gáfu innrásinni 
pólitíska blessun sína. Með því var reynt að ljá stríðinu blæ 
lögmætis, en mat Bandaríkjastjórnar var að einhvers konar 
alþjóðleg stuðningsyfirlýsing væri nauðsynleg til að geta rétt-
mætt ákvörðunina heima fyrir. Það er því engin ástæða til að 
gera lítið úr þeirri stuðningsyfirlýsingu sem ríkisstjórn Íslands 
gaf við innrásaráformin.

Sú tillaga sem fram hefur verið lögð á Alþingi, að ráðist verði 
í rannsókn á aðdraganda stuðnings Íslands við Íraksstríðið 2003 
er því mikilvæg. Fyrr eða síðar má búast við því að íslenskir 
ráðamenn verði á ný settir í þá stöðu að taka afstöðu til hern-
aðaráforma Bandaríkjanna í fjarlægum löndum. Þegar til þess 
kemur er mikilvægt að geta lært af mistökunum frá 2003.

Skynsamlegast væri þó að byrgja brunninn með varanlegum 
hætti. Stjórnarskrá Íslands má telja einstæð meðal stjórnlaga 
ríkja heims, að hún inniheldur engin ákvæði um hvort og með 
hvaða hætti stjórnvöld geti sagt öðrum ríkjum stríð á hendur. Í 
tengslum við löngu tímabæra endurskoðun stjórnarskrárinnar 
liggur því beint við að kippa þessu í liðinn og taka af öll tví-
mæli um heimildir ráðamanna til að styðja hernað í fjarlægum 
löndum.

Rannsókn á aðdraganda Íraksstríðsins:

Við verðum að 
læra af reynslunni

STEFÁN PÁLSSON SKRIFAR

UMRÆÐAN 
Árni Svanur Daníelsson og 
Kristín Þórunn Tómasdóttir 
skrifa um samfélagsmál

Í náungasamfélagi sjáum við 
þarfir og hagsmuni hvers ann-

ars og virðum þau sem eru ólík 
og ókunn okkur. Verkin sem 
eiga að móta viðhorfið til náung-
ans eru talin upp í Biblíunni: Þér gáfuð mér að 
eta, þér gáfuð mér að drekka, þér hýstuð mig, þér 
klædduð mig, þér vitjuðuð mín, þér komuð til mín 
(Matt. 25). Þessi verk hafa í trúarhefðinni verið 
nefnd miskunnarverk og þau standa fyrir ábyrga 
afstöðu til náungans og mynda grundvöll sam-
hjálpar og velferðar.

Trú og trúarmenning helst ekki óbreytt á milli 
kynslóða. Hún tekur sífelldum breytingum. Við 
hljótum því að spyrja okkur eftir hvaða miskunn-
arverkum er kallað í samtímanum? 

Fyrir nokkrum árum var leitað til almennings 
að svari við þessari spurningu. Niðurstaðan var: 

Þú ert í hópnum, ég stend með 
þér, ég tala vel um þig, ég geng 
með þér dálítinn spöl, ég deili 
með þér, ég heimsæki þig, ég bið 
fyrir þér.

Þetta eru miskunnarverk 
samtímans. Þau kallast á við 
mannlegar þarfir eins og þær 
birtast hjá okkur Íslendingum í 
dag. Við viljum tilheyra stærri 
heild, eiga vini og vera stolt af 
landi og þjóð. Við þurfum að 

finna að við sitjum ekki ein uppi með sára og erf-
iða reynslu heldur höfum pláss til að vinna úr 
henni og vaxa.  Við þurfum að halda reisn okkar, 
líka í aðstæðum sem kreppa að. Við viljum finna 
að við erum ekki ein.

Miskunnarverkin eru unnin í þágu annarra. Þau 
endurspegla samfélag sem er gott að tilheyra. Þau 
byggja á framtaki einstaklingsins vegna þess að 
hver og einn hefur frelsi til að þjóna náunganum. 
Þau marka leið sem við getum gengið saman í átt 
að góðu samfélagi, náungasamfélagi.

Höfundar eru prestar.

ÁRNI SVANUR 
DANÍELSSON 

KRISTÍN ÞÓRUNN 
TÓMASDÓTTIR 

„Ég stend með þér“ 

Góðkunningi minn, píanóleik-
ari, gítarleikari, tónlistar-

kennari, lagasmiður, söngvari og 
teiknari með meiru, varð nýlega 
fyrir undarlegri reynslu. Hann 
var að borða morgunmat í ró og 
næði þar sem hann býr í úthverfi 
Parísar, þegar nokkrir lögreglu-
þjónar, gráir fyrir járnum, knúðu 
dyra og sögðu að fjölskylda hans 
hefði verið að reyna að hafa sam-
band við hann en án árangurs og 
því farin að fá áhyggjur þungar. 
Kunningi minn sýndi lögreglu-
mönnunum skilríki sín til að 
sanna að þetta væri hann sjálfur 
og enginn annar, og við það fóru 
þeir en sögðu honum áður að tala 
við lautinant Mary. 

En lautinantinn var ekki við þá 
stundina, svo kunningi minn byrj-
aði á því að hringja í aldraða for-
eldra sína. Af einhverjum ástæð-
um var síminn hjá honum bilaður 
en hann náði sambandi gegnum 
gemsa sem hann var alveg nýbú-
inn að festa kaup á, og enginn 
vissi því um. Í ljós kom að foreldr-
arnir höfðu ekki reynt að ná sam-
bandi við hann og höfðu þar af 
leiðandi engar áhyggjur.

Það var ekki fyrr en kunningi 
minn hafði tal af lautinantinum, 
sem reyndist vera kona með blíða 
og mjög svo ólautinantslega rödd, 
að hann gat lagt saman tvo og tvo. 
Daginn áður hafði hann sem sé 
verið að vinna á Netinu, og þar 
sem hann var nýbúinn að dreifa 
3000 auglýsingamiðum um tónlist-
arkennslu var hann á höttum eftir 
svörum. En þá birtist tilkynning 
á skerminum þar sem honum var 
sagt að hann yrði þegar í stað að 
slá inn nafn sitt og lykilorð, ann-
ars myndi vefsíða hans lokast. Í 
einhverju fáti hlýddi hann þessum 
fyrirmælum hugsunarlaust, og 
hélt áfram að vinna.

En þarna voru að verki svika-
hrappar, og þeir notuðu nú þess-

ar upplýsingar til að komast inn á 
vefsíðu hans og fiska þar upp nöfn 
og tölvupóstnúmer allra þeirra 
sem hann hafði verið í netsam-
bandi við gegnum tíðina, nemenda 
bæði gamalla og nýrra og fjölda-
margra annarra. Þessum mönn-
um öllum sendu þeir nú tölvubréf í 
nafni kunningja míns, og hljóðaði 
það á þessa leið:

„Ég er í mestu nauðum stadd-
ur í frumskógum svörtu Afríku, 
og þarf á hjálp að halda tafar-
laust. Viltu nú gera það fyrir mig 
að senda mér 450 evrur sem allra 
fyrst og leggja þær inn á með-
fylgjandi bankareikning.“ Svo 
kom númer á bankareikningi í 
Abidjan, en ef einhver skyldi ekki 
vita það er sá staður á Fílabeins-
ströndinni.

Ekki er gott að segja hvern-
ig gamlir nemendur kunningja 
míns, eða þá menn sem hann 
hafði haft eitthvert lauslegt sam-
band við fyrir mörgum árum og 
aldrei síðan tóku þessari orðsend-
ingu, en fáein svör fékk hann. 
Einn sagði: „Á enga aura,“ annar 
sagði: „Farðu til andskotans.“ En 
sá þriðji brást þannig við að hann 
reyndi þegar í stað að hafa sam-
band við kunningja minn í heima-
síma hans en árangurslaust, því 
sá sími var sem sé bilaður eins og 
áður var sagt. Og þá hringdi hann 
í lögregluna með þeim árangri að 
lautinantinn gerði menn sína út af 
örkinni.

Kunningi minn vildi nú gera 
eitthvað í málinu og senda tölvu-
bréf til að leiðrétta þann misskiln-
ing sem kynni að hafa orðið. En þá 
brá svo við að hann gat það ekki, 
hann gat einungis tekið á móti 
bréfum en ekki sent þau. Einhver 
hafði sem sé klagað hann fyrir 
„misnotkun á tölvupósti“, eins 
og það mun vera kallað, og þess 
vegna hafði netsambandi hans 
við umheiminn verið lokað með 
þessum hætti. Allar tilraunir til 
að útskýra málið fyrir viðeigandi 
aðilum hafa reynst árangurslaus-
ar til þessa, og við það situr enn. 

En í þessu hálfgildings iðju-
leysi veltir hann fyrir sér þeirri 
spurningu hvers vegna hann hafi 
verið svona trúgjarn. Þegar hann 
rifjar upp fyrir sér tölvubréf-
ið sem kom öllu af stað minnist 
hann þess að í því voru nokkr-
ar slæmar stafsetningarvillur og 
jafnvel málvillur að auki; hann 
átti því að geta sagt sér sjálfur 
að þarna lægi fiskur undir steini. 
Telur hann að dómgreindarleys-
ið hafi stafað af því að hann varð 
skyndilega dauðhræddur um að 
missa af svörum við auglýsing-
unni um tónlistarkennslu. En er 
þetta einhlítt? Æfintýri kunn-
ingja míns er ekkert einsdæmi; 
margir hafa fengið tölvubréf sem 
eru augljóslega runnin undan 
rifjum einhverra svindlbraskara 
og gengið í gildruna. Samkvæmt 
frönskum blaðafréttum er þetta 
að færast í aukana og tekur á sig 
alls kyns myndir, m.a. fá menn 
bréf sem svo látið er heita að séu 
frá skattyfirvöldum og boða mikl-
ar endurgreiðslur; eru þeir beðnir 
um upplýsingar um bankareikn-
inga o. fl. svo hægt sé að leggja 
þessar fúlgur inn. Viðvaranir 
stoða lítið. Svo er að sjá að þegar 
Netið er annars vegar verði dóm-
greindin oft að láta í minni pok-
ann.

Í frumskógum Afríku

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Netið og hættur þess
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„Ég var að hugsa um það í gær-
kveldi hvað ég ætti að velja,“ við-
urkennir Ingibjörg sem á fal-
legt heimili í gömlu húsi. „Ég hef 
sankað að mér alls konar dóti en 
kaupi þó afar sjaldan húsgögn. 
Það sem er hér í kringum mig er 
aðallega eitthvað frá fjölskyld-
unni,“ útskýrir hún. „En mynd 
sem ég fékk í jólagjöf gladdi mig 
ósegjanlega svo ég ákvað að velja 
hana. Hún er af börnunum mínum, 
tengdasyni og tveimur barnabörn-
um. Þetta er auðvitað það sem 
mér þykir vænst um í heimin-
um og því skiptir hún mig miklu 

máli þessi mynd. Ég hef líka svo 
lítið af þessu fólki að segja núna 
því ekkert af því er heima en það 
líður ekki svo dagur að ég stað-
næmist ekki við myndina. Hún er 
tengingin við þennan part tilveru 
minnar.“ 

Myndin góða er um 40X50 cm 
að stærð. Hún hefur ekki fengið 
sinn varanlega stað enn þá, held-
ur hallar sér upp að gamalli kistu. 
Ingibjörg telur umbeðin upp nöfn 
fyrirsætanna. „Það eru börnin 
mín, Sigrún Inga, Ragnar Jón og 
Steinunn Björg Hrólfsbörn. Þor-
geir tengdasonur minn situr undir 

dóttur sinni sem heitir Dúna 
Steinunn og hjá honum situr Fan-
ney Inga Birkisdóttir. Ljósmynd-
arinn heiti Bjarni Grímsson og er 
ljósmyndari og kvikmyndagerðar-
maður.“ 

Ingibjörg stýrir landsbókasafn-
inu og segir talsverða kúnst að 
láta hlutina þar ganga upp eins og 
staðan sé í dag. „Hins vegar finnst 
mér afskaplega gaman í þessari 
vinnu og þar hef ég skemmtilegt 
samstarfsfólk. Svo bý ég við þau 
lífsgæði að geta gengið í vinnuna 
sem mér finnst ómetanlegt.“

gun@frettabladid.is 

Hún skiptir mig mjög 
miklu máli þessi mynd
Margir, sem lýst hafa heimilislegum hlut með sérstakt gildi, hafa tekið fram að hann sé það sem þeim 
þyki vænst um – fyrir utan fjölskylduna. Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir landsbókavörður gengur lengra. 

Ég hef svo lítið af þessu fólki að segja núna því ekkert þeirra er heima,“ segir Ingibjörg.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NÝ ENDURVINNSLUSTÖÐ  Sorpu verður opnuð við 

Breiðhellu í Hafnarfirði í lok mánaðar. Sama dag verður 

stöðinni við Miðhraun í Garðabæ lokað og starfsemi þar 

lögð af. Á hinni nýju stöð er athafnarými viðskiptavina með 

besta móti og sérstök gryfja er á svæðinu fyrir garðaúrgang. 

www.sorpa.is

www.svefn.is

FRAMTÍÐIN Í FJÖLSTILLANLEGUM RÚMUM

TM

- Hægt að stilla við 
iPhone® og iPod 
touch®

- Hrotu stjórnun
- Wi-Fi fjarstýring
- Fimm stilliminni
- Vekjaraklukka með léttu 
nuddi og hljóði

- „Finna fjarstýringu“ stilling
- Stærsti framleiðandi í heimi á 
stillanlegum rúmum

- Fæst bæði með dökkum og 
ljósum lit

" IQ-CARE heilsudýnurnar hafa svo sannarlega 
slegið í gegn hér á landi. Þær eru einstakur 
valkostur og hafa reynst frábærlega vel. 

Viðskiptavinir okkar velja þær 
yfirleitt í stillanleg rúm 

sín enda eru dýnurnar 
sérstaklega hannaðar 
til að þola allar 

hreyfingar sem 
stillanleg rúm gera kröfu 

til. Með komu IQ-CARE 
heilsudýnanna höfum við enn 

betur náð að koma til móts við 
sértækustu þarfir viðskiptavina okkar 

og finna þá lausn í dýnu sem best hentar 
hverjum og einum "

Sigurður Matthíasson , forstjóri

TM
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Sigurður Matthíasson , 
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Veðraskjól eru falleg, handprjónuð 
eyrnaskjól sem Guðrún Þorkels-
dóttir kennari prjónar og selur. 
Eyrnaskjólin hafa vakið mikla 
lukku og að sögn Guðrúnar hefur 
hún varla við að afgreiða þær pant-
anir sem henni berast.

„Hugmyndin kviknaði þegar 
ég var að prjóna eyrnaskjól fyrir 
stelpurnar mínar fyrir veturinn. 
Vinkonur þeirra vildu margar 
hverjar fá eins eyrnaskjól og ég 
ákvað að selja þau og láta pening-
inn renna í ferðasjóð dætra minna, 
en þær eru að fara út með íþrótta-
liði sínu í byrjun apríl,“ útskýrir 
Guðrún. Eyrnaskjólin slógu ræki-
lega í gegn og situr Guðrún nú 
sveitt við prjónaskapinn. Aðspurð 
segist hún hafa prjónað um átta-
tíu eyrnaskjól á síðustu tveim-
ur vikum og nýjar pantanir bæt-
ast við dag hvern. „Ég geri lítið 
annað þessa dagana en að kenna 
og prjóna. Ég sit fyrir framan sjón-

varpið á kvöldin og prjóna, þetta 
er mjög afslappandi handavinna 
og prjónaskapurinn reddaði mér í 
gegnum Evrópumótið í handbolta, 
án hans hefði ég líklega farið yfir 
um af spenningi.“  

Guðrún segist hafa prjónað 
frá því hún var barn og eignað-
ist sína fyrstu saumavél aðeins tíu 
ára gömul. Móðir hennar starf-
aði sem saumakona og því mætti 
segja að saumaskapurinn sé Guð-
rúnu í blóði borinn. Veðraskjólin 
hafa fengið talsverða umfjöllun 
undanfarið meðal annars í tísku-
bloggi, útvarpi og í sjónvarpi. „Ég 
setti mér markmið í upphafi og 
það var að reyna að selja hundr-
að eyrnaskjól. Ég hef næstum náð 
því markmiði, eftir það kem ég 
kannski með aðrar útfærslur og 
nýjar hugmyndir. Þetta er aðal-
lega spurning um tíma, þetta er 
svo tímafrekt,“ segir Guðrún og 
hlær.  sara@frettabladid.is

Situr sveitt við 
prjónaskapinn
Guðrún Þorkelsdóttir kennari prjónar falleg eyrnaskjól sem slegið 
hafa í gegn. Eyrnaskjólin eru úr íslenskum lopa og kallast Veðraskjól. 
Guðrún hefur prjónað um áttatíu eyrnaskjól á tveimur vikum.

Eyrnaskjólin, sem Guðrún Þorkelsdóttir kennari prjónar, hafa slegið í gegn.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELMKúl borðskraut

KÚLAN ER PRÝÐILEGUR HNÍFAPARASTANDUR SEM BÝÐUR UPP Á SMÁ TILBREYTINGU FRÁ 
KLASSÍSKRI UPPRÖÐUN Á ÁHÖLDUM, AUK ÞESS AÐ VERA BORÐSKRAUT Í SJÁLFU SÉR.

Kúlan er eftir íslenska hönnuðinn Ólöfu Maríu Ólafsdóttur sem býr í Svíþjóð 
en framleiðir undir merkinu Mary og hægt er að fræðast um á mary.is  Þar 
er mælt með því að hafa kúlur með hnífapörum á miðju borði þannig að 

hver og einn matargestur geti nálgast þau.
Kúlan er úr keramiki og er bæði til í svörtu og hvítu. Hún fæst líka með mismun-

andi mörgum götum og fyrir utan að vera hnífaparastandur er sem best hægt að 
stinga í hana sleifum eða öðrum búsáhöldum. 

Kúlan fæst í Kokku og kostar 7.500 krónur. - gun

Franska fyrirtækið Fubiz sem heldur úti vefsíðunni www.fubiz.net fær marg-
ar góðar hugmyndir. Ein þeirra er að útbúa pappírsramma, sem líkjast helst 
útflúruðum römmum utan um málverk í konunglegum köstulum, og hægt 
er að smella á hliðarspegla á bílum. Þannig fær ökumaðurinn allt aðra og 
konunglegri tilfinningu við aksturinn.

Umferðin í nýju ljósi
SMÁ GLÆSILEIKI Á GÖTUNNI SKAÐAR EKKI.

Í Ilvu við Korputorg er 
mikið úrval af fallegum tré-
leikföngum fyrir stóra og 
smáa krakka. Þar má finna 
allt frá verkfærakössum 
til eldhúsáhalda sem 
veita ímyndunar-
afli barnanna góða 
útrás.

Litrík og falleg
TRÉLEIKFÖNG ERU HLÝLEGRI EN FLEST ÖNNUR LEIKFÖNG. EKKI 
SKAÐAR EF ÞAU ERU FALLEG OG Í BJÖRTUM OG SKÆRUM LITUM.

Lestin brunar 
full af 
skemmtileg-

um fígúrum.

Hvern langar ekki í morgunmat 
í rúmið þegar þessi morgun-

verðarbakki er við hendina?.

Verkfærakassi er 
vinsælt leikfang og þessi er 

ansi flottur.

BARNAFATASKIPTIMARKAÐUR  Rauða kross hússins 

er opinn alla þriðjudaga á milli 16 og 18. Skiptimarkaðurinn 

fer þannig fram að viðkomandi leggur barnaföt inn á mark-

aðinn og getur að því búnu valið önnur föt í staðinn.
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Ókeypis námskeið og ráðgjöf 

Mánudagur 15. febrúar

Miðvikudagur  17. febrúar

Fimmtudagur  18. febrúar

Qi – Gong - Viðar H. Eiríksson kennir æfingar sem 
hjálpa fólki að afla, varðveita og dreifa orku um líkam-
ann. Tími: 12.00-13.00.

Gönguhópur - Klæddu þig eftir veðri. Tími: 13.00 -14.00.

Götubörn í Windhoek í Namibíu - Hvernig lifa þau 
af? Stjórna þau eigin lífi?  Tími: 13.30 -14.30.

Vinnum saman -  Ný viðhorf (Býflugurnar) - Vertu
með í skapandi hópi atvinnuleitenda. Tími: 14.00-16.00.

Baujan sjálfstyrking - Fullt!  Tími: 15.00 -17.00.

Skiptifatamarkaður -  Barnaföt - Tími: 16.00 -18.00.

Fluguhnýtingar fyrir byrjendur - Kennd verður 
grunntæknin og byrjað á auðveldum atriðum. Skráning
nauðsynleg. Tími: 12:00 -13.30.

Saumasmiðjan - Lærðu og kenndu öðrum. 
Tími: 13.00-15.00.

Þýskuhópur - Við æfum okkur í að tala saman á þýsku 
um íþróttir í frístundum. Tími: 14.00-14.45.

Frönskuhópur - Við æfum okkur á frönsku í að tala um
persónuupplýsingar og lýsingar á fólki. Tími: 15:00 -15.45.

Jóga - Viltu prófa jóga? Tími: 15.00-16.00.

Verkefni Rauða kross Íslands - Hvað getur þú lagt af 
mörkum? Tími: 12.15 -13.00.

Gönguhópur - Klæddu þig eftir veðri. Tími: 12.30 -13.30.

Áhrif meðvirkni á fjölskylduna - Ráðgjafar Lausnar-
innar fjalla um meðvirkni. Boðið verður upp á einstak-
lingsráðgjöf að fyrirlestri loknum. Tími: 13.15-15.15.

Hláturjóga - Viltu losa um spennu og fylla lífið af hlátri 
og gleði? Tími: 15.30-16.30. 

Föstudagur  19. febrúar

Nýsköpun og tækifæri dagsins í dag - Andri frá 
Innovit fjallar um leiðir til árangurs. Tími: 12.30 -13.30.

Prjónahópur - Lærðu að prjóna. Tími: 13.00 -15.00.

Hraðskákmót - Róbert Lagerman verður skákstjóri og
teflt er eftir Monrad kerfi. Tími: 13.30 -15.00.

Hvernig stöndumst við álag - Hvað fær okkur til að
pirrast og reiðast yfir smámunum? Tími: 14.00 -15.30.

Allir velkomnir!

Tölvuaðstoð - Persónuleg aðstoð.  Tími: 13.30-15.30.

Ráðgjöf fyrir innflytjendur - Sérsniðin lögfræðiráð-
gjöf og stuðningur við innflytjendur. Tími: 14.00 -16.00.

Briddsklúbbur - Hefur þú gaman af bridds? Langar þig
að læra bridds?Tími: 14.00-16.00.

Tálgunarnámskeið - Framhald en forvitnir byrjendur
eru velkomnir. Tími: 14.30-15.00.

Þriðjudagur  16. febrúar

Rauðakrosshúsið

Listin að lifa í núinu - Ingrid frá Þekkingarmiðlun tal-
ar um ,,apahugann okkar” og listina við að grípa daginn. 
Tími: 12.30 -13.30.

Áhugasviðsgreining - Könnun og fagleg ráðgjöf. 
Skráning nauðsynleg. Tími: 14.00 -16.00.

Komdu og leggðu þitt af mörkum!
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MYND/PÁLL JÖKULL PÉTURSSON

Lán til íbúðakaupa

Lán til endurbóta og viðbygginga

Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)

Úrræði í greiðsluvanda
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Auður I. Ottesen, garð-
yrkjufræðingur og ritstjóri 
Sumarhússins og garðsins, 
stendur fyrir áhugaverðum 
námskeiðum fyrir almenning 
um arkitektúr og hönnun og 
skipulag og ræktun í sumar-
húsalandinu. 

„Fólk á sér enn þá drauma um að 
eignast sumarbústað eða reisa hús 
þrátt fyrir kreppuna,“ segir Auður. 
„Í kjölfar kreppunnar lamaðist hins 
vegar byggingariðnaðurinn og verð 
á byggingavörum er svo himinhátt 
að það fer vart nokkur heilvita 
maður út í framkvæmdir. Með nám-
skeiðunum „Handbók húsbyggjand-
ans – frá hugmynd til byggingar“ og 
„Skipulag og ræktun í sumarhúsa-
landinu“ erum við að koma til móts 
við þann hóp sem vill láta drauma 
sína rætast. Nálgunin er hins vegar 
töluvert ólík því sem hún var í góð-
ærinu því nú kynnum við fyrir fólki 
hvernig hægt sé t.d. að byggja bæði 
hús og sumarhús í áföngum. “

 Í fyrrnefnda námskeiðinu er 
fjallað um byggingu íbúðarhúsa 
frá upphafi til loka framkvæmda. 
„Einnig verða skoðuð dæmi um 
hönnun húsa hér á landi og erlend-
is og litið á áhugaverðar útfærslur 
innanhúss sem utan. Leiðbeinend-
ur eru arkitektarnir Hlédís Sveins-
dóttir og Gunnar Bergmann Stef-

ánsson hjá Eon arkitektar en þau 
búa yfir fjölbreyttri reynslu. Þetta 
námskeið verður dagana 15. og 17. 
febrúar klukkan 19 til 21 í Gerðu-
bergi í Reykjavík.“

 Auður, sem gefur út tímaritið 
Sumarhúsið og garðurinn, segir að 
það sé algengt að húseigendur noti 
aðeins lítinn hluta lóðarinnar til úti-
vistar. „Á námskeiðinu „Skipulag 
og ræktun í sumarhúsalandinu“ er 
öll lóðin höfð til hliðsjónar og fólki 
kenndar aðferðir til þess að hugsa 
um hana sem eina heild. Þar er 
fjallað um skipulag lands og mat á 
gæðum þess, ræktun, jarðvegsbæt-
ur og tengsl húss og umhverfis.“ 

Hún segir að auk þess að veitt 

verði aðstoð við val og umhirðu á 
gróðri verði einnig fjallað um úti-
vist og áhrif veðurs. „Það verður 
farið í alla þætti sem geta aukið á 
ánægju land- og eða sumarbústað-
areigandans, skógræktandans og 
garðeigandans. Þá verður bent á 
ýmsar hugmyndir til þess að auka á 
ánægjustundirnar í sveitinni,“ segir 
hún og brosir. Námskeiðið verð-
ur haldið dagana 22. febrúar og 1. 
mars klukkan  19 til 21.30 í Gerðu-
bergi en leiðbeinendur eru Auður I. 
Ottesen og Björn Jóhannsson lands-
lagsarkitekt. Nánari upplýsingar 
má fá á heimasíðunum  www.rit.is 
og www.eon.is

- uhj

Að byggja í áföngum

Sumarhús í skógi vöxnum Skorradal.
MYND/PÁLL JÖKULL PÉTURSSON

Fallegt sumarhús í Kjós.
MYND/PÁLL JÖKULL PÉTURSSON

„Fólk á sér enn þá drauma um að eignast sumarbústað eða reisa hús þrátt fyrir kreppuna,“ segir Auður I Ottesen sem heldur nám-
skeið fyrir almenning um arkitektúr, hönnun, skipulag og ræktun. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Studio Wieki Somers sýndi nýlega 
síðustu hönnun sína í Galerie Kreo 
í París. Yfirskrift sýningarinnar 
var „Frozen in time“ eða frosið í 
tíma. Þar gat að líta alvanalega 
hluti eins og vasa, lampa og borð 
með óvenjulegu sniði þó.
Hugmyndin að verkefninu vakn-
aði út frá ljósmyndum af ótrú-
legu náttúrufyrirbrigði sem varð 
í Hollandi 2. mars árið 1987. Þá 
skall frost-

regn á sem varð til þess að lama 
allt samfélagið þar sem þykkt 
íslag lagðist yfir allt. Tré, ljósa-
staurar og þvottasnúrur urðu að 
hreinum listaverkum sem hönn-
uðir Studio Wieki Somers reyndu 
að herma eftir.
Hönnuðurnir notuðu gerviblóm 
sem þeir húðuðu með silikoni til 
að líkja eftir ís og úr varð ansi 
skemmtileg útkoma eins og sjá 

má.

Frosið í tíma

●UPPLÝSINGAR FYRIR 
ALLA  Handbók byggingariðn-
aðarins, habygg.is, er hafsjór fróð-
leiks um heimilistæki, heimilis-
hald, heimilisstörf og fjölmargt 
fleira sem byrjar á heimili. 

Markmiðið með handbókinni 
er að koma á framfæri ráðgjöf og 
hagnýtum upplýsingum til bygg-
ingariðnaðarins, skólakerfisins og 
almennra húseigenda. Stofnunin 
býr yfir þekkingu á öllum sviðum 
mannvirkjagerðar. Með habygg.
is er ætlunin að gera áður birtar 
upplýsingar aðgengilegri, birta 
nýtt efni sem hentar rafrænni út-
gáfu og koma á fót beinni ráðgjöf 
fyrir valda markhópa.

Á vefnum er meðal annars að 
finna greinargóðar upplýsingar 
um viðhald húsa, húsbygg-
ingatækni, lagnir, vegagerð og 
ýmislegt fleira.

Á vefnum habygg.is er að finna grein-
argóðar upplýsingar um viðhald húsa, 
húsbyggingatækni, lagnir og ýmislegt 
fleira.

●TALIÐ NIÐUR Í MATARBOÐI  Flestir kannast við daga-
talakerti þar sem kertið er látið brenna niður og telja niður dag-
ana um leið. Færri hafa þó rekist á kerti þetta sem Kokka selur 
og er ætlað að sjá um telja niður atburðarás matarboðs. Á 
kertinu eru tákn sem sýna hvað gerist í boðinu allt frá því að 
gestir færa húsráðendum blómvönd þar til hinir síðarnefndu 
leggjast til svefns eftir vel heppnaða veislu, með reykingapásu 
einhvers staðar í miðið. Kertið fæst bæði í bleiku og grænu og 
kostar 980 krónur. - jma 

Góð matarboð geta oft dregist á langinn og þá gott að geta fylgt 
einhverjum tímamæli.
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Heimili fasteignasala hefur til sölu vandað rað-
hús á tveimur hæðum í Grafarvogi.

Raðhúsið stendur við Sóleyjarima í Grafarvogi og er 
á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. 

Húsið er skráð 208 fermetrar, þar af er íbúðarrými 
179 fermetrar og bílskúrinn 29 fermetrar. Á neðri 
hæð hússins er forstofa, gestasalerni, eldhús og stof-
ur. Á efri hæð eru þrjú til fjögur stór svefnherbergi, 
baðherbergi ásamt geymslu og þvottahúsi. Eitt her-
bergjanna er dag notað sem stór sjónvarpsstofa. 

Við húsið er afgirt timburverönd í bakgarði í suðri. 
Úr sjónvarpsstofu á efri hæð er gengið út á góðar 
svalir. Húsið er vel hannað og glæsilega innréttað. 
Gólfefni eru parket, steinteppi og flísar. Innréttingar 
eru úr ísbirki, granít í borðplötu á eldaeyju. Arinn er í 

stofu og háar rennihurðir setja fallegan svip á húsið. 
Falleg eign á rólegum stað.

Falleg eign á rólegum stað

Húsið er vel hannað og glæsilega innréttað.

Raðhúsið er á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Í einkasölu fallega 75 fm 2ja herbergja  íb. á jarðhæð 
í sexíb. húsi á þessum frábæra stað ásamt 30 fm 
bílskúr. Sér inngangur. Húsið er fyrir 50 ára og eldri. 
Yfi rbyggðar svalir. Ákv. sala. STÓRLÆKKAÐ VERÐ. 
ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐI.  

AKRALAND Í FOSSVOGI – BÍLSKÚR 2ja

MÁVAHRAUN - HAFNARFIRÐI
Í einkasölu á þessum vinsæla stað, einbýlishús á 
einni hæð ásamt stórum bílskúr, samtals 186 fm. 
Stofa, borðst., 5-6 herb, eldhús, þvottahús, baðherb., 
gestasnyrting. Flísar og parket. Góð hellulögð s-verönd. 
Laust. Skipti á minni eign ath. TILBOÐ ÓSKAST.  

Einb.

HOLTSBÚÐ - GARÐABÆ
Vorum að fá í einkasölu einbýlishús á einni hæð ásamt 
góðum bílskúr, samtals 160 fm. Frábær staðsetning. 
Stofa, borðst., 3 góð herbergi, baðherb., sauna. Góð 
suður verönd og garður. Stutt í skóla og þjónustu. Miklir 
stækkunarmöguleikar. Skipti ath. TILBOÐ ÓSKAST. 

Einb.
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Ragna S. 
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi 
Andrésson,
lögg. 
fasteignasali

Jón Sigfús 
Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Hilmar 
Jónasson 
sölufulltrúi

Heimir H. 
Eðvarðsson 
sölufulltrúi

Klapparstígur

Björt og falleg 67 fm 2ja 
herb.
Stór stofa
Mikið endurnýjuð
Svalir í vestur 

v. 17,9 m.

Stangarholt

5 herbergja 110 fm.
Stór bílskúr 30 fm.
Möguleiki á útleigu
Góður staður 

v. 25,9 m. 

Hraunteigur

Stórglæsileg 2ja herb
Reisuleg hús / steinað 
að utan
Gott skipulag
Sjarmerandi íbúð
Laus fljótlega

v. 18,7 m. 

Síðumúli til leigu

Mjög gott verslunar og 
atvinnuhúsnæði á frábær-
um stað
765 fm.
Hagstætt leiguverð
Vandað hús

v. 0,0 m.

Laugateigur

Glæsilegt 322 fm 
einbýli
Aukaíbúð í kjallara
Uppgert vandað 
og glæsilegt 
í Flamant stíl
Nánari uppl. 
á skrifstofu

v. 95,0 m.

Álagrandi

Falleg 4ra herb 
á jarðhæð
60 fm pallur
Glæsilegar innréttingar
Vesturbærinn í sinni 
bestu mynd
Gott skipulag 

v. 29,9 m.

Þrastarhólar

Glæsileg 5 herbergja
Mikið endurnýjuð
Bílskúr
Frábær staðsetning 
í Hólunum.

v. 27,8 m.

Kjarrhólmi

Góð 75 fm 3ja herb
Gott skipulag
Glæsilegt útsýni
Rétt hjá Fossvoginum
Tilboð óskast

v. Tilb.

Akurgerði

195,6 fm parhús
Mikið endurnýjað
Sérstæður bílskúr
Vandað og smekklegt
Glæsileg eign
Aukaíbúð í kjallara

v. 44,9 m.

Langagerði

Huggulegt einbýli 
í Smáíbúðahverfinu
Stórglæsilegur garður
Stór bílskúr
Möguleiki á aukaíbúð

v. 39,5 m.

Skipholt

Falleg 3ja herb. á jarðhæð
Allt sér. Góðar stofur
Svefnherbergi + 
vinnuherbergi
Pallur út af stofu
Skipti á sérbýli á Selfossi 
koma til greina

v. 22.9 m.

Lambasel

Glæsilegt 5 herb. 
einbýlishús
Vandað í alla staði
Frábær staðsetning
Bílskúr
Tryggðu þér vandaða eign

v. 59 m. v. 19,8 m.

Vallarás

Glæsileg 3ja herbergja
4.hæð (efsta) í lyftuhúsi
Nýlegt bað
Virkilega falleg eign

Seljaland

4ra herb auk bílskúrs
Íbúðin er á 2. hæð
Hús nýlega sprungu-
viðgert
Vel staðsett miðsvæðis

v. 26,9 m

Aflagrandi

Einstaklega fallegt 
214 fm raðhús
Endaraðhús
Innst í botnlanga
Sérlega vandað hús

v. 59 m.

Rauðamýri

Glæsileg íbúð
Efsta hæð
3ja herbergja
Tvennar svalir
GLÆSILEGT ÚTSÝNI

v. 22,7 m.

Vesturgata 

Einstaklingsíbúð
Frábær staður 
Gott skipulag 
Jarðhæð

v. 11,9 m.

Merkjateigur

Gott 170 fm einbýlishús
Húsið er klætt að utan
Aukaíbúð
Nýlegur sólapallur og 
heitur pottur

Leiðhamrar

Glæsilegt 243 fm parhús
Frábær staðsetning
Sólríkur garður
Gott skipulag
Áhvílandi mjög hagstætt lán

v. 51,0 m.

Suðurmýri
Glæsilegt tvílyft 181 fm 
parhús byggt 2000. 
154 fm á tveimur hæðum, 
3 svefnh., 2 baðh., 2 stofur 
og sjónv. hol, þv. hús. 
Suðurpallur og svalir út af 
hjónah.
27 fm flísalagður bílskúr

v. 58,9 m.

v. 34,9 m.

Óðinsgata

Kósí risíbúð
66 fm með geymslu í 
kjallara
Mikið uppgerð
Gott skipulag

v. 14,9 m. 

Grænlandsleið

Glæsileg neðri sérhæð
2-3 herbergja 83,0 fm.
Falleg íbúð
Óskað er eftir tilboði

v. Tilboð

Bólstaðarhlíð

Efri hæð
3 góð svefnherbbergi
Nýlegt eldhús og bað
Innst í Bólstaðarhlíðinni

v. 27,5 m. 
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Hvassaleiti

Snyrtileg og björt
Rúmgóð 2ja herbergja
Góð staðsetning
Velviðhaldið hús

v. 16,9v. 24,9 m.

Garðhús

Vel staðsett endaraðhús
Aukaíbúð í kjallara
Stór sólstofa 
Pallur með heitum pott

v. 49,9 m.

Hvassaleiti

Þjónustuíbúð
2ja herbergja á 6.hæð
Frábært útsýni
Laus til afhendingar
Við hlið Kringlunnar

v. 21,6 m.

Langholtsvegur

Hæð með bílskúr
Rúmgóð 3 herbergja
Miðsvæðis í Rvk.
Bílskúr innréttaður 
sem íbúð
Töluvert endurnýjað

v. 27,5 m.

Hamrabrekkur

Rúmlega 80 fm 
heilsárshús
Eignarland
Nálægt Hafravatni
Góð aðkoma
Frábært útsýni

v. 17,4 m.

v. Tilboð óskast

v. 29,9 m.

v. 25,3 m. 

Engjasel

Gott 206 fm raðhús
fimm svefnherbergi
Gott verð
Eign sem kemur á óvart!

v. 33,9 m.

Hólavað

2ja hæða 146,7 fm raðhús
Eftirsótt stærð
Nánast tilbúið til 
innréttinga
Hafðu samband

Brekkugerði 34 
Glæsilegt einbýlishús
Vítt til veggja
innst í botnlanga
380,6 fm á þremur 
hæðum
eign í algjörum sérflokki
Glæsilegt útsýni.

Ugluhólar

Falleg 3ja herbergja, 
jarðhæð
Verönd
Bílskúr
Gott hús á góðum stað

Hlynsalir

Falleg 103 fm 3ja herb
Sérinngangur
3. hæð í lyftuhúsi
Stæði í bílageymslu
Eftirsótt hús. Skipti á 
raðh/parh. á byggingar-
stigi koma til greina

v. 0,0 m.

Grundarhvarf

Sveit í borg
Kanadískt einingahús
482,3 fm hús
m/ bílskúr, hesthús
80 fm aukaíbúð
Einstakt tækifæri f. 
hestafólk

Meistaravellir

Frábær staðsetning
Björt og vel skipulögð
4ra herbergja
Góð kaup 

v. 25,0 m

Auglýstu rétt
Er eignin þín óseld? 

Vissirðu að fasteignasalan Miklaborg býður seljendum fasteigna tækifæri til að koma eign sinni á framfæri á mjög 
hagstæðan hátt, bæði á borðum, netinu og í blöðum. Hafðu samband og kynntu þér málið í S: 569-7000.

Sæviðarsund

Einstaklega glæsilegt 
endaraðhús
Allt endurnýjað. Arinn.
Þrjár stofur, þrjú 
herbergi, tvö baðh.
Heitur pottur og pallur
Suðurgarður. 
Hús á einni hæð.

v. 55,0 m.

Hvassleiti

Góð 127,0 fm 4-5 herb. 
íbúð
21,6 fm bílskúr.
Gott skipulag
Frábær staðsetning

Glæsilegar 3ja-4ra herbergja íbúðir við Hafnarbakkann í Hafnarfirði sem 
sameina tvo ólíka kosti, að búa í miðbæ og rétt við sjávarbakkann Einstök 
hönnun og vönduð skil á íbúðunum. Ný lækkuð verð. Stæði í bílageymslu 
með öllum íbúðum. Hafðu samband við sölumenn og kynntu þér málið.

v. 25,9 m

 Norðurbakki 

Miklaborg leitar að sölumanni 
til að slást í hóp með öflugri og 

vaxandi fasteignasölu. 
 Í boði er tækifæri fyrir réttan aðila til að vinna 

að sölu fasteigna í fyrsta flokks vinnuumhverfi á 
fasteignasölu í fremstu röð á Íslandi og koma sér 

og sínum eignum þannig sem best til skila.

Gerð er krafa um reynslu, þekkingu, þjónustulund 
og áræðni í starfi. Býrð þú yfir þeim eiginleikum

sem við leitum að? 

Allar nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðar-
son hdl. og löggiltur fasteignasali í síma 661-2100 

eða 569-7000, oskar@miklaborg.is Í þessari glæsilegu byggingu, sem er eitt af kennileitum Kópavogs er nú í boði fullbúið skrifstofuhúsnæði á 2. hæð 
hússins. Eignin er mjög vönduð í alla staði. Frábær staðsetning og gott auglýsingagildi. Gott tækifæri fyrir framsækin 
fyrirtæki og aðila. Allar nánari upplýsingar veita Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali og Heimar H. Eðvarðsson.

 Digranesvegur – Glæsilegt 1060 fm skrifstofuhúsnæði
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KRÓKUR - ÁSAHREPPI
Til sölu jörðin Krókur í Ásahreppi Rangárvallasýslu. Á jörðinni er góð 
aðstaða fyrir allt sem viðkemur hestamensku m.a. reiðskemma og reiðvöl-
lur auk þess íbúðarhús og eldri útihús. Landstærð 245 ha. Útsýni yfi r 
Rangárvelli og víðar. Aðeins um 20 km fyrir austan Selfoss. Áhugaverð 
eign í hjarta suðurlandsundirlendis. Tilvísunarnúmer 10-1651. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu FM. Sjá einnig www.fasteignamidstodin.is

Þorbjörn Pálsson 
lögg. fasteigna-, skipa- 
og fyrirtækjasali 
lögg. leigumiðlari
Gsm: 898-1233

AUÐBREKKA 6  |  200 KÓPAVOGUR  |   SÍMI: 565-1233  |   FAX:  565-8892  |   WWW.ALLTFASTEIGNIR.IS

alltfasteignir@alltfasteignir.is

Seljendur  -  leigusalar
Allar stærðir fasteigna óskast til sölu- eða leigumeðferðar. 

Þó nokkur vaxandi eftirspurn. 

Seljendur:  Áreiðanleg vinna og sanngjörn þóknun.

Leigusalar: Við vinnum út frá ódýru einingakerfi  
- leigusali greiðir kostnaðinn.
Verðmöt fyrir banka og sjóði.

Nánari uppl. gefur 
Þorbjörn Pálsson lögg. fasteignasali og leigumiðlari.

Fasteignir  óskast

Yfirburðir 
 Fréttablaðsins 
 aldrei meiri!

Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán. til lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. 
Heimild: Blaðakannanir Capacent nóv. 2009 til jan. 2010.

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins 
með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila sinn eins 
og nýjasta könnun Capacent Gallup sýnir ótvírætt.

66,3%

93%

6,8%

26,9%
Auglýsing í  Fréttablaðinu  nær 
til yfir 93% lesenda blaðanna

Lesa bara
Fréttablaðið

Lesa bara  
Morgunblaðið

Lesa bæði  Fréttablaðið 
og  Morgunblaðið

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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BÍLAR &
FARATÆKI

Skoda Fabia 2000. ek 120þkm. 
Verð 550 þkr. Raðnúmer 200767. 
Bílamarkaðurinn Smiðjuvegur 46E-200 
Kópavogur s. 567-1800 www.bbv.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

OPEL CORSA ENJOY. Árg. 2007 ekinn 
aðeins 11 þ. Fæst gegn yfirtöku á láni 
1650 afborgun 27 þ.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

Lincoln Navigator 4WD, árg. 2005, ek. 
127þús.km, 6 þrepa sjálfsk, leður, lúga, 
rafmagn, sumar og vetrardekk, Mjög 
flottur og vel með farinn bíll!! Ásett verð 
aðeins 3190þús.kr, 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

Honda CRF X 450 árg. 2005 Rafstart, 
ljós, Handahlífar, nýjir bremsuklossar 
aftan. Verð 580.000.- Upplýsingar í 
síma 893-6404

NÝ OG GLÆSILEG 
INNANDYRABRAUT!

Gokartbrautin-korputorgi sérhæfir sig í 
hópum. Alltaf heitt og alltaf skemmti-
legt! Bókanir í síma 771-2221 eða 
www.gokart.is

Landrover Discovery árg. ‘98 til sölu. 
2.5 dísel, ssk., ek. 238þ. V. 790þ. S. 
892 5195.

 0-250 þús.

plexiform.is Bólstrun faratækja. 
Framleiðsla plastmuna. Dugguvogur 11 
555-3344

Allgjör sparibaukur á 250 
þús! 5ltr/100

Daewoo Matiz 800 SE árg’00 með 
skoðun út árið,ný vetrardekk,sumar 
dekk fylgja,bíll í lagi og eyðir nánast 
eingu! um5ltr/100 verð 250 þús! s. 
841 8955.

 500-999 þús.

Til lölu peugot 206 sw arg.2003 
ek.76þ.1.4vel.bensin,bensk.v650.
þ.uppl.8615924

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á 100-300þ er med 
fellihús ,camper og dodge ram 1500 
96 sem eg vill skipta í fólksbíl gsm 
8978336

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

Óska eftir bíl
Óska eftir bíl fyrir allt að 250.000- stgr. 
má þarfnast lagfæringa. Skoða allt. 
Uppl. í síma 899 3939.

Vantar bíl 200 staðgr.
Vantar bíl, má þarfnast lagfæringar. 
Jeppa/Fólskbíl/Jeppling/Pick-up. Á 
verðbilinu 20-200þús. Uppl. í S 857 
9326.

Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu 
20- 200 þús. Sími 615 1815.

Polo, Golf eða Mazda 
óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 100-300 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 772-
5450.

 Jeppar

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

 Vörubílar

MB 1840 Actros árg 1998 640.000km 
2ja öxla dráttarbíll, svefnhús, 
Olíumiðstöð, smurkerfi, retarder Einnig 
Flatvagn Van Hool 3jaöxla árg 1995 
loftjaðrandi lágbyggður 19,5“ dekk. 
Höfum fl vinnubíla og tæki á söluskrá 
einnig varahlutaþjónusta fyrir vörubíla 
og vinnuvélar O.K.Varahlutir ehf S:696-
1050.okspares@simnet.is

Man 26-480 TGA 6x4 árgerð 2005 
260.000Km Dráttarbíll svefnhús,Olíu-
miðstöð, smurkerfi, retarder. Höfum 
fl vinnubíla og tæki á söluskrá einn-
ig varahlutaþjónusta fyrir vörubíla og 
vinnuvélar O.K.Varahlutir ehf S:696-
1050.okspares@simnet.is

MAN 33.464 6x6 árg. 10/2000 
Dráttarbíll m. færanl. stól. Vökvakerfi, 
smurkerfi og olíumiðstöð. 620 þ. km. 
Höfum fl vinnubíla og tæki á söluskrá 
einnig varahlutaþjónusta fyrir vörubíla 
og vinnuvélar O.K.Varahlutir ehf S:696-
1050.okspares@simnet.is

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

 Mótorhjól

 AMG Aukaraf ehf, Dalbrekku 16, 
Kópavogi s: 585-0000, www.aukaraf.is

Traillech mótorhjóla ljós Hjálmaljós, 
Tölvur og standarar.

Útsala á vespum í stuttan 
tíma!

50cc vespur, í tveimur litum. Áður 188 
þús. Nú 169 þús.

Eigum einn Rauðan Hippa 250cc, 
aðeins keyrðan 698km.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

 Bátar

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

 Hjólbarðar

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. 4 stk. 175/70 
13“ á Accent felgum á 20þ. Uppl. í s. 
896 8568.

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

 Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

 PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði

 Varahlutir

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

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

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

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.

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.

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Erum að rífa Yaris 99 og Mazda 323 
98. 896-1442.

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.

 Viðgerðir

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 og fellingar, laufahreins-
un, stéttahreinsun, þökulagnir, girð-
ingasmíði, jarðvegsvinna og margt 
fleira. Garðar Best ehf s. 698 9334 
garðarbest.is

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

Garðyrkjufræðingurinn Trjáklippingar-
Trjáfellingar.Gerum verðtilboð Jóhann 
Sigurðsson-Mímir Ingvarsson garð-
yrkjufr S 8691600

 Bókhald

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

Bókhald, framtöl, stofnun fél, ársreikn. 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

Greiðsluaðlögun, fjármálaráðgjöf, 
skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@
atoz.is s. 588 4545.

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

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

Til sölu

DEKA rafgeymar

Hátt kaldræsiþol

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Þrátt fyrir að öðru hvoru skjóti upp kollinum litir 
sem sagðir eru „hinn nýi svartur“ kemur aftur og 

aftur að svörtum sjálfum í aðalhlutverki.  Mikið ber 
á svarta litnum í húsgögnum um þessar mundir og 
eiga einföld og klassísk from sérstaklega upp á pall-
borðið. Fyrir um tveimur vikum voru svartlakkaðir 
stólar sænska hönnuðarins Linu Nordqvist valdir 
„Stólar ársins“ af Elle decoration. Ljósa- og lampa-
hönnuðir eru einnig undir áhrifum  svarta litarins, 
líkt og þeir voru á 8. og 9. áratugnum þegar lampi 
Richards Sappers, Tizio, leit dagsins ljós. - jma 

SVART 
skal það vera

Verulega skemmtileg hjólakarfa frá Design 
House Stockholm sem má auðveldlega vippa 
af hjólinu og nota sem innkaupakörfu. 

„Shower“ borðlampi. Ilva, Korputorgi. 
Verð: 29.995,- kr.

Svartur 
Kim-plast-
kökudiskur. 
Habitat, 

Holtagörðum. 
Verð: 660 kr.  

Eggjabikar  frá Normann 
Copenhagen fyrir minimalísku 

heimilin. Epal, Skeifunni 6. 
Verð: 1.800 krónur (tvö stykki). 

Svart Rustik-kerti, 29 sentimetra. 
Ilva, Korputorgi. Verð: 165 kr. 

Flestir kannast við að eiga allt of mikið af hlutum sem eiga sér 
engan vísan stað og fljóta stjórnlaust um heimilið. Með góðum 
hirslum og skipulagsgáfu að vopni má koma hlutunum í betra horf.

Bókahillur eiga það til að fyllast ótrúlega hratt og hafa sumir 
brugðið á það ráð að betrekkja heilu veggina með skruddum heim-
ilisins. Útkoman er furðusmart og sé stigi við höndina má jafnvel 
nýta plássið alla leið upp í loft. Sams konar fyrirkomulag má hugsa 
sér í eldhúsinu og þó sumir veigri sér við að hafa opna eldhússkápa 
þá er það óneitanlega flott sé leirtauinu vel raðað. Slík lausn getur 
líka verið umtalsvert ódýrari en hefðbundnir eldhússkápar. 

Barnateikningar og myndir af ýmsu tagi eiga það oft til að safn-
ast upp í bunka. Flestir vilja varðveita þær en oft er erfitt að finna 
þeim stað. Á meðfylgjandi mynd má sjá frábæra lausn en þar er 
heill veggur lagður undir samstæða ramma með teikningum heim-
ilismanna. -ve

Raðað upp í rjáfur
Veggir eru oft óþarflega vannýttir en 
hér er dæmi um hið gagnstæða.

Sé stigi við höndina má jafnvel setja 
upp bókahillur fyrir ofan dyrnar.

● MARGT SMÁTT KEMUR MÖRGU Í LAG  Ekki skyldi van-
meta litlu hlutina eins og teiknbólur og bréfaklemmur þegar kemur að 
tiltekt á heimilinu. Pappírar, reikningar og skjöl 
eiga það til að flæða óheft um borð og bekki 
en þá er gott að næla upp á korktöflu eða 
klemma saman í viðráðanlega bunka. 

Sniðugt er að koma sér upp safni af 
bréfaklemmum og prjónum til að grípa 
til þegar þarf. Betra er að geyma þá í 
hentugum hirslum svo þeir fari ekki sjálfir 
á flakk, ekki viljum við lenda í því að setjast á 
teiknibólu.

VÉLAR & VERKFÆRI · Skútuvogur 1 C · 104 Reykjavík · Sími: 550 8500 · Fax 5508510 · www.vv.is

Hreinlætistækifæri

BIO JangPoong þurrkblásarar, gerildeyðandi

Bleiuskiptiborð, margar gerðirSápuskammtarar í úrvali

WAGNER

Hjá Vélum og verkfærum fæst úrval áhalda fyrir baðher-
bergi sem margir hafa aðgang að, allt sem tilheyrir góðri 
hreinlætisaðstöðu fyrir fyrirtæki, veitingahús, hótel og 
mötuneyti og önnur almenningssalerni. Skiptiborð, hand- 
þurrkunar-blásarar, handþurrkuhaldarar, sápuskammtarar, 
klósettrúllustatíf, í stuttu máli allt sem þarf til að búa út 
góða salernisaðstöðu. Viðurkennd traust vörumerki 
og fjölbreytt vöruúrval.

EWA R

Airdri þurrkblásarar, 
margar tegundir

SSE

Louis Poulsen kynnti árið 
2008 PH 50 lampana í nýjum 
litum í tilefni af 50 ára afmæli 
lampanna. Einn þeirra var 
svartlakkaður með hág-
lans. Epal, Skeifunni 6. 
134.300 kr. 

„Stólar ársins“ kallast hin sænsku Elle Decoration-verðlaun og nú í febrúar voru 
það þessir afbragðs skemmtilegu stólar Linu Nordqvist sem hlutu verðlaunin. 
Stólarnir eru frumleg útgáfa af klassísku sænsku tréstólunum og frumraun Linu í 
húsgagnahönnun en hún er þekktur leikmyndahönnuður í Svíðþjóð. 

Hitabrúsi þessi er nýjung frá IKEAs en það er hinn ungi og 
efnilegi Martin Magnus Elebäck sem er hönnuðurinn að 
þessu fallegu formi. IKEA, Kauptúni 4. Verð: 995 krónur.  

Stigarnir sem við 
notum þegar 

skipta þarf um 
ljósaperu líta 

sjaldnast svona 
vel út. Í apríl 

kemur þessi stigi 
frá Design House 

Stockholm í búðir 
þannig að þá 

mætti redda því. 
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Ömmur kætast 
eflaust þegar þær 
koma í heimsókn og 
sjá að unga kynslóð-
in er aftur farin að 
hengja diska á veggi.

Hver segir að rólur megi einungis 
vera utandyra? Sé hátt til lofts og 
vítt til veggja er ekkert því til fyr-
irstöðu að koma þeim fyrir í stof-
unni og eru þó nokkur dæmi þess 
bæði hér heima og erlendis.

Innirólur hafa fjölmarga kosti 
og vekja gjarnan ómælda lukku 
hjá yngstu kynslóðinni. Með því að 
setja þær upp innandyra er hægt 
að hafa auga með börnunum á 
meðan á matseld eða tiltekt stend-
ur og svo er ekkert sem segir að 
fullorðnir megi ekki róla sér. Hvað 
er til dæmis betra en líða um loft-
ið með bók í hönd eða að láta sig 
dreyma með dinglandi fætur? Inni-
rólur vekja líka án nokkurs vafa 
athygli gesta og er næsta víst að 
þeir vilji prófa.  - ve

Rólað í stofunni

Innirólur henta vel þar sem er hátt til 
lofts og vítt til veggja.

Nanna Ditzel fæddist árið 
1923 og er ein þekkt-
asta kona húsgagna- og 
skartgripahönnunar 
20. aldarinnar. 

Hún starfaði í 
Kaupmannahöfn, 
þar sem hún fædd-
ist, allt þar til hún 

lést árið 2005. Í ár eru 55 
ár síðan hún og fyrr-

verandi eiginmaður 
hennar, Jörgen Ditz-
el, hönnuðu saman 
barnastól sinn en 
eftir Nönnu liggja 
enn fremur skart-
gripir fyrir Georg 
Jensen, textílverk 
fyrir Kvadratr og 
húsgögn sem hún 

hannaði fyrir Freder-
icia og Getama. 

Barnastóll Nönnu Ditzel 55 ára

Hang chair-stóll Nönnu 
Dietzel er frá árinu 1957 

en þeir eru enn í fram-
leiðslu hjá ítalska fyrirtæk-

inu Bonacina Pierantonio.
Ditzel-barnastólana þekkja margir í 
sjón.

Nanna Ditzel fæddist í Kaupmannahöfn 
árið 1923 en lést fyrir fimm árum. Hún 
hannaði húsgögn allt fram á síðasta 
dag.Límmiðana er hægt að fá í fjórum 

mynstrum sem öll voru í fram-
leiðslu hjá Rörstrand í Svíðþjóð á 
fyrri hluta 20. aldar.

●LÍMMIÐADISKAR Á 
VEGGFÓÐUR

Sænska vefverslunin cosas.se 
hefur meðal annars til sölu afar 
sniðuga límmiða sem eru gerðir 
eftir sænskum postulínsdiskum 
frá því um aldamótin 1900 til 

1940. Límmið-
arnir eru 

sérstaklega 
hugsaðir til 
að setja á 
veggfóður, 

þar sem 
nagli til að 

hengja 
upp 
alvöru disk 
skemmir 
veggfóðrið 
en límmið-

ana er auðvelt að fjarlægja án 
ummerkja. 

Diskarnir fást í fjórum mis-
munandi postulínsmynstrum, 
Birgitta, Ulla, Fågel blå og 
Vadstena, og má vart sjá á milli 
hvort um raunverulegan disk sé 
að ræða eða límmiða.  - jma  
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 Málarar

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Uppsteypa- almenn 
trésmíði - viðhald eigna.
 Leitaðu þér tilboða að kosnað-

arlausu / Tímavinna
Áratuga reynsla fagmanna.

s: 699 7898 & 692 4597

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

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.

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.

Glerjun og 
gluggaviðgerðir

Lása og hurðaviðgerðir ásamt öðrum 
smíðaverkefnum. Glugga og hurða-
þjónustan, S. 895 5511 smidi.is

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

Pípulagnameistarar geta bætt við sig 
verkefnum. Allar almennar pípulagnir. 
Óttar S:6950170 - Gunnar S:6958615 
G.Ó Pípulagnir

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

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

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

 Dulspeki-heilun

Þú getur grætt ógeðslega mikinn pen-
ing og lést um 50kg í leiðinni! Þú getur 
læknast af öllum sjúkdómum og talað 
við framliðna ef aðeins þú kaupir mína 
þjónustu! Trúir þú ekki eigin augum? 
Vantru.is

 Nudd

Whole body massage. S. 696 4399.

Fantastic massage, call 8440329

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264

Sælunudd 844-0253.

Whole body massage. S. 849 5247

Whole body massage. Frábært nudd, 
fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 
5015.

 Spádómar

Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát 

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

Steinunn visa/euro

Dulspekisíminn 908-6414
Símaspá og draumaráðningar. Spák. 
Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Bergiðjan ehf
 www.bustadur.is

9 holu minigolfvellir til sölu. Skemmtileg 
sett. Upplagt fyrir einstaklinga, félags-
samtök, útihátíðarsamtök eða þjón-
ustumiðstöðvar. Smíðum og gerum við 
sumarhús og útileiktæki og almenn 
trésmíðavinna, smíðum borð með 
áföstum bekkjum og varmareiti. Uppl. 
í s. 867 3245 & 869 1690 Bergiðjan ehf 
Smiðshöfða 12, pukinn@simnet.is

Húsasmiður. Get bætt við mig verkefn-
um við viðhaldsvinnu sem og nýsmíði. 
S. 860 3946.

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, 
Brother, Canon og Epson send sam-
dægurs beint heim að dyrum eða 
í vinnuna sjá nánar á Blekhylki.is S. 
517-0150.

Yfir 100 tegundir af ótrúlega flottum 
öskudagsbúningum fyir krakka á öllum 
aldri, frá kr. 1,950. Opið 10-22 alla daga 
til öskudags. Partýbuðin, Faxafeni 11, 
s. 534-0534.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Er leiðinlegt að ryksuga ?
 Auto Cleaner elskar það 

og þú slakar bara á!
Auto Cleaner sér um heimilisþrifin á 
meðan þú nýtir tíman í annað! Fer 
sjálfkrafa í hleðslustöð. Þú stillir tímann 
á þann tíma sem þú vilt að hún byrji 
að þrífa. Verð 27.800.- algengt verð hjá 
samkeppnisaðila 49.000.- Þú sparar 
21.200.- !

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Öryggis- og peningaskápar.

Mikið úrval af saltkristal lömpum og 
kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4, 
græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060 
www.ditto.is

 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

Staðgreiðum gull og úr.
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe 
o.fl. Hringdu núna og fáðu 

tilboð þér að kostnaðarlausu! 
www.kaupumalltgull.is

Upplýsingar í síma 661 7000.

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.

FRÍMERKI
Kaupi frímerki og frímerkjasöfn, 
sanngjarnt verð. Hafið samband við 
Guðmund í s. 857 4001 eða gudmund.
jensson@gmail.com

 Heimilistæki

Til sölu baðker með sturtuklefa og hita-
stýrðum blöndunartækjum er í góðu 
lagi Sanngjarnt verð upplýsingar í síma 
6606600 og ksv@vortex.is

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

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.

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

Þjónusta

STEYPUSÖGUN KJARNABORUN
MÚRBROT PÍPULAGNIR

820 0070 577 5177

EHF

NámskeiðFjárfestar
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 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

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

Árangur næst með 
Herbalife

Hringdu núna, Margrét S. 699 1060.

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF 
 Í ÞYNGDARSTJÓRNUN!

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

 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

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.

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

 Námskeið

Næringarráðgjöf, sem vinnur með 
jafnvægi milli sálar og líkama. 
Fæðuóþolspróf og sveppaóþolspróf 
sem byggist á mótefnamælingu. Pantið 
tíma sem fyrst. Elísabet næringarþerap-
isti 892-3808

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

ICELANDIC - ANGIELSKI 
dla POLAKÓW NORSKA 

- ENSKA fyrir BÖRN
ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to Fr; 
<o:p>Level II: 4 w. Md to Fr; st. 19:45-
21:15,st 15/2, 15/3, 12/4. Level III 4w. 
8-9:30/16-17:30 st.15/2, 15/3. Level 
IV:4w. 10-11:30 st:15/2. Level V: 10w. 
Sat/Sun15:00-16:30, st 15/2. ANGIELSKI 
dlaPOLAKÓW: Level I: 4 weeks; Md to-
Fr;10-11:30/17:30-19:00 st. 15/2. Level 
II: 0pt“>7 w; 10-11:30/19:15-20:45 
Md,We, Fri, 0pt“>st. 22/2. NORSKA; 4 
vikur, mán til fös 0pt“>kl 19:45-21:15, 
stig I: 15/2, stig II:15/3. ENSKA f. BÖRN 
8-12 ára, 12 vikur; fös kl 16:15-17:15: 
19/2. Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5, 
s.5881169. www.icetrans.is/ice

 Ökukennsla

Kenni á Ford Focus tdci disel ‘07 Uppl. 
í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I. 
Einarsdóttir.

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Til sölu æðislegur 6 mánaða englis 
spring spanjal rakki hvitur og svart-
ur vegna serstakra aðstæðna fæst á 
50-60 þús staðgreitt uppl. í Gunnar 
6601050 .

 Ýmislegt

Tveggja borða prjónavél óskast. svar 
sendist á sogho@simnet.is

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Innréttingar í hesthús
Smíða innréttingar úr heitgalvanseruðu 
járni. Margra ára reynsla. Gott verð. 869 
6690 Aðalsteinn.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði, 
Kópavogi og nágrenni, www.lmh.issími 
517-0150.

STAY APARTMENTS - 
VIKULEIGA

Vikuleiga á vönduðum stúdíó íbúðum 
og stærri íbúðum í 105 Rvk. Studio 
íbúðir frá 25.000 kr. 2ja-3ja. herb. frá 
35.000 kr. www.stay.is s: 517 4050.

A spacious room with sharing 
kitchen and bathrooms at a 
prime spot in the center of 

Reykjavik. Close to supermark-
ets, cafés, restaurants, galleries, 

a swimming pool and the 
University.

For more info call 692 0649

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

Herb til leigu í 111. Uppl. í s. 691 4730.

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.

16 fm herb. til leigu. M. aðg. að klósetti. 
Sérinng. Leiga 25 þús. á mán. S. 567 
3067 & 659 9698 e. kl. 15:00.

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

Stúdíóíbúðir í hverfi 101. 
Skammtímaleiga/langtímaleiga. Uppl. 
í s. 866 7511. Alla virka daga.

Til leigu um helgar eða til lengri tíma 
120 fm einbýlishús í Vaðlaheiði gengt 
Akureyri. S. 897 7613.

Rúmott herbergi í 101 til leigu. Nálægt 
HÍ. Sími 773 3182.

Herbergi til leigu í Kópavogi. Aðgangur 
að eldhúsi og þvottahúsi. Tengi fyrir 
Stöð 2 og Sýn. Uppl. í s. 893 2385.

Til leigu 3 herb., 107 fm íbúð í 
Álfkonuhvarfi 45. Póstnúmer 203. Leiga 
130 þús. Uppl. í S 699 5552

 Húsnæði óskast

Einbili /raðhús óskast í Árbænum með 
bílskúr langtimaleiga Upl.Gunnar Simi: 
6601050

Óska eftir 2 herb. íbúð, helst í Kóp. M. 
þvottaaðst. Helst ódýrt. Uppl. á hall-
dorsk@gmail.com

Óskum eftir einbýli/raðh. í Fossvogi. 
Kaup og leiga koma til greina. S 860-
0430.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu góð og björt efri hæð í iðnað-
arhúsnæði við Bíldshöfða. sími 699-
5112.

TIL LEIGU 70m2 NÝL IÐNAÐARBIL Í 
GARÐABÆ WC 3MHURÐ GOTT 
AÐGENGI V85ÞÚS S 8927858

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

Atvinna
Óska eftir íslenskumælandi 

starfsmanni vönum mat-
reiðslu, einnig starfsmann í sal. 

Æskilegur aldur 28+
Upplýsingar í síma 894 0292.

Óskum eftir starfsmanni í afgreiðslu á 
skóvinnustofu og í skóverslun. Tilvalið 
með skóla og full vinna í sumar. Uppl. 
sendist á skoari@islandia.is

Dagog/eða kvöldvinna
Okkur vantar íslenskumælandi fólk í 
símasölu alla virka daga frá kl. 9-17. 
Einnig er laust 2-5 kvöld vikunnar. Góð 
laun í boði. Aldur 22+++ Uppl. vegna 
dagvinnu 869-0291 milli kl. 9-14 - og 
kvöldvinnu kl. 16-20 í 699-0005 alla 
virka daga.

 Atvinna óskast

Vélstjóri fra Lettlandi óskar eftir plássi á 
sjó. Allt kemur til greina. S. 845 7158

38 ára kk óskar eftir vinnu. Er ýmsu 
vanur m.a. málmsmíðum, byggingar-
vinnu ofl. Margt kemur til greina. S. 554 
0008 & 843 9908, Gunnar.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

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.

Strákar spjallið 
við dömuna 

S. 908 1010 alla daga

Samstarfsaðilar óskast

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is

sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is

sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is

sími 512 5447

Þriðjudaga
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timamot@frettabladid.is

NAT KING COLE LÉST ÞENNAN 
DAG ÁRIÐ 1965.

„Ég vil að mér batni svo ég 
geti komið fram í sjónvarp-

inu og sagt fólki að hætta 
að reykja.“

Nat King Cole (1919-1965) 
var bandarískur söngvari og 
tónlistarmaður. Hann dó úr 

lungnakrabbameini. 

Bjartmáfur kemur hingað á vet-
urna frá varpstöðvum á Græn-
landi en hann verpur einnig á 
Baffinslandi og nálægum Ís-
hafseyjum Kanada.  Hann held-
ur sig mest með ströndum fram, 
oft með öðrum máfum í höfn-
um, við ræsi eða þar sem æti er 
að finna og er hann oft einn al-
gengasti máfurinn í hinum ár-
legu vetrarfuglatalningum sem 
Náttúrufræðistofnun skipulegg-
ur um land allt um jólaleytið.  
Bjartmáfar sjást sjaldan á landi, 
þó stundum á tjörnum og sjáv-
arlónum og þá helst síðla vetr-
ar eða snemma vors.  Hann 
er líkur hinum alíslenska hvít-
máfi en er minni og fíngerðari 

með hnöttóttara höfuð og bratt-
ara enni, frábrugðið flötu höfði 
hvítmáfs. Búningar og búninga-
skipti fullorðinna og ungra bjart-
máfa eru svipuð og hjá hvítmáfi.  
Vængir bjartmáfs eru lengri og 
mjórri en hvítmáfs og ná lengra 
aftur fyrir stélið. Hann virð-
ist léttari og fimari á flugi og er 
mun léttari á sundi en hvítmáf-
ur og minnir á fýl. Afturhlutinn 
vísar á ská upp á við en á hvít-
máfi virðist hann láréttur.  Bjart-
máfurinn velur sér varpstaði 
líkum hvítmáfinum. Vörpin eru 
hátt í bröttum fjallshlíðum en 
einnig á lágum eyjum.  Hann 
hefur aldrei fundist í varpi hér á 
landi. www.fuglavernd.is

FUGL VIKUNNAR:  BJARTMÁFUR

Gestur norðan úr höfum

BJARTMÁFUR Bjartmáfurinn er bjartur fugl eins og nafnið bendir til.
MYND/DANÍEL BERGMANN

MERKISATBURÐIR
1917 Kristín Ólafsdóttir er fyrst 

kvenna til að ljúka emb-
ættisprófi frá Háskóla Ís-
lands er hún útskrifast 
sem læknir.

1923 Ingibjörg H. Bjarnason 
tekur sæti á Alþingi og er 
fyrsta konan sem er kosin 
á löggjafarþing Íslendinga.

1944 Kvikmyndin Casablanca 
er frumsýnd á Íslandi, í 
Tjarnarbíói.

1956 Teiknimyndaserían um 
Denna dæmalausa birtist 
í fyrsta skipti í Tímanum. 

1992 Fyrsta Fokker 50 flugvél 
Flugleiða hf., Ásdís, kemur 
til landsins.

2005 Kyoto-sáttmálinn er sam-
þykktur.

Á þessum degi árið 2005 fór vefmiðillinn 
Youtube í loftið. Á síðunni geta notendur deilt 
með sér myndskeiðum sér að kostnaðar-
lausu og er Youtube í dag ein vinsælasta vef-
síða heims. 

Chad Hurley, Steve Chen og Jawed Karim 
stofnuðu síðuna sem sló strax í gegn og var 
útnefnd „Nýjung ársins 
2006“ af tímaritinu Time.

Stofnendur síðunn-
ar seldu Google-vefmiðil-
inn í nóvember það sama 
ár fyrir 1,65 milljarða hluta-
bréfaeign í Google en Hur-
ley og Chen sömdu um það 
sérstaklega að halda áfram 
sínum störfum en starfs-
menn síðunnar eru í dag um 67.

Vegna þess mikla fjölda myndabanda 

sem daglega er settur inn á Youtube er erf-
itt fyrir svo fáa starfsmenn að fylgjast með 
þeim öllum og oft kemur fyrir að efni sem 
er varið höfundarrétti sé sett inn á vefinn. Til 
að sporna við kærum gerði Youtube samning 
við stór útgáfufyrirtæki um að birta tónlistar-

myndbönd þeirra 
á vefnum.

Í dag má 
finna fjöld-
an allan af efni 
inni á Youtube - 
kennslumynd-
bönd, myndblogg, 
upptökur af fyrstu 
skrefum ungbarna 

og jafnvel gamla 
íslenska sjónvarpsþætti og brot úr gömlum 
áramótaskaupum.   

ÞETTA GERÐIST:  15. FEBRÚAR 2005  

Vefsíðan Youtube fór í loftið

Fyrir 25 árum gengu í gildi lög sem 
gáfu íslenskri málnefnd það hlutverk 
að veita almenningi leiðbeiningar um 
málfar og bar skrifstofa málnefnd-
arinnar heitið Íslensk málstöð. Árið 
2006 myndaði stofnunin ásamt fleirum 
Stofnun Árna Magnússonar í íslensk-
um fræðum og kallast nú málræktar-
svið Stofnunar Árna Magnússonar í ís-
lenskum fræðum. Hlutverk þess er þó 
enn í dag það sama og það var fyrir 25 
árum þótt landsmenn séu mun meðvit-
aðri í dag um þjónustuna sem þar býðst 
en í byrjun að sögn stofustjóra mál-
ræktarsviðs, Ara Páls Kristinssonar.

„Almennt er starf okkar mun þekkt-
ara en það var fyrir 25 árum. Fyrir 
fimm árum, í tilefni tuttugu ára af-
mælis stofnunarinnar, létum við gera 
símakönnun og þá kom í ljós að um 
helmingur landsmanna vissi af okkur 
og tuttugu prósent þeirra höfðu nýtt 
sér þjónustu okkar. Notkun á efni 
okkar sem aðgengilegt er á vefnum 
okkar eykst svo ár frá ári, hvort sem 
það er málfarsbankinn eða orðabank-
inn,“ segir Ari. 

Hlutverk málræktarsviðs er fyrst og 
fremst að þjóna samfélaginu og þá ann-
ars vegar að leiðbeina almenningi með 
almenna málnotkun, ritreglur og beyg-
ingar og hins vegar að aðstoða fólk sem 
vinnur innan sérgreina, til dæmis við 
að mynda ný orð og útbúa orðasöfn. 
„Stærsti hluti af okkar starfi, eða um 
tveir þriðju hlutar, lýtur að aðstoð við 
almenning og veita þar góðar og fræði-
legar málfarslegar ráðleggingar. Það 
gerum við bæði með því að svara fyr-
irspurnum í gegnum síma og tölvupóst, 
þar sem mest mæðir á Kára Kaaber, 
og búa til gagnasöfn sem fólk getur 
sjálft flett upp í. Til að mynda höfum 
við safnað saman svörum við algeng-
ustu spurningunum á vefnum. Þegar 
kemur að orðaforða sérgreina, íðorðum 
svokölluðum, höfum við leiðbeint hvort 
sem er iðjuþjálfum, viðskiptafræðing-

um eða flugsérfræðingum við það að 
búa til ný orð og árið 1997 stofnuðum 
við vefbanka með íðorðasöfnum, sem 
eru um fimmtíu talsins núna. Ágústa 
Þorbergsdóttir heldur utan um hann.“ 

Árið 2009 svöruðu ráðgjafar mál-
ræktarsviðs um 1500 beinum spurn-
ingum en árið 2008 voru slík samskipti 
um tvöþúsund talsins. Aukin notk-
un á vefnum er að sögn Ara skýring-
in á fækkun beinna spurninga. Mikið 
er spurt um beygingar einstakra orða, 
þá sérstaklega mannanafna, og ein al-
gengasta fyrirspurnin varðar kven-
mannsnafnið Ýr. 

„Fólk er líka mjög oft að velta fyrir 
sér stafsetningu einstakra orða, stór-
um eða litlum staf, og svo hvort orð 
séu eitt eða tvö orð, eins og orðið þús-
undþjalasmiður. Á allra næstu mánuð-
um kemur svo út bók á okkar vegum 
og ber heitið Handbók um málnotkun. 
Ritstjóri er Jóhannes B. Sigtryggs-
son. Í bókinni eru meðal annars kafl-
ar um forsetningar, beygingu fornafna 
og meðferð tökuorða. Bókin er hugsuð 
sem handbók fyrir alla þá sem stunda 
skriftir, hvort sem er í námi eða á 
skrifstofu.“ 

juliam@frettabladid.is        

MÁLFARSLEG RÁÐGJÖF:  VEITT ALMENNINGI OG SÉRFRÆÐINGUM Í 25 ÁR

Margir spyrja um beygingu 
kvenmannsnafnsins Ýr

BÓK VÆNTANLEG Á ÁRINU Ari Páll Kristinsson, stofustjóri hjá málræktarsviði Stofnunar Árna 
Magnússon, segir Handbók um málnotkun koma út á árinu sem hugsuð er fyrir alla sem 
leggja stund á skriftir. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tónleikar til minningar um Bergþóru 
Árnadóttur söngvaskáld verða haldnir í 
Salnum í kvöld, á fæðingardegi hennar og 
hefjast klukkan 20. Þar verða í fyrsta inn 
fluttar nýjar útsetningar á lögum hennar í 
flutningi Nýja kvartettsins en hann skipa 
að þessu sinni þeir Gissur Páll Gissurarson 
tenór, Hjörleifur Valsson fiðluleikari, Örn-
ólfur Kristjánsson sellóleikari og Pálmi 
Sigurhjartarson píanóleikari. Sérstakur 
gestur á tónleikunum verður Vadim Fedor-
ov sem leikur á harmóníku. Það er Minn-
ingarsjóður Bergþóru sem heldur tónleik-
ana. 

Bergþóra (1948-2007) var einn af frum-
kvöðlum vísnatónlistar á Íslandi og lengi 
vel atkvæðamesta konan í hópi söngva-
skálda. Hún samdi gjarnan lög við ljóð 
þekktra skálda eins og Steins Steinarrs, 
Tómasar Guðmundssonar og Jóhannesar 
úr Kötlum. 

Minningarsjóður Bergþóru Árnadóttur 
var stofnaður í framhaldi af velheppnuðum 
tónleikum vorið 2008 og í kjölfar veglegrar 
heildarútgáfu á verkum söngkonunnar. Til-
gangur hans er að stuðla að því að tónlist 
hennar og minning lifi meðal þjóðarinn-

ar. Fleiri verkefni eru í undirbúningi hjá 
sjóðnum, þar á meðal nótnaútgáfa og styrk-
veitingar til tónlistarmanna.  - gun

Minning um söngvaskáld

NÝI KVARTETTINN  Hjörleifur, Árni Heiðar Karlsson, 
(Pálmi Sigurhjartar leysir hann af í kvöld) Gissur Páll 
og Örnólfur.

Eyrarrósin, sérstök viður-
kenning fyrir framúrskar-
andi menningarverkefni á 
landsbyggðinni, verður af-
hent á Bessastöðum í dag 
klukkan 16. Þetta er í sjötta 
sinn sem viðurkenningin er 
veitt. Eyrarrósin er sam-
starfsverkefni Listahátíðar í 
Reykjavík, Byggðastofnunar 
og Flugfélags Íslands. Þrjú 
verkefni hafa verið tilnefnd 
úr hópi umsækjenda, en þau 
eru tónlistarhátíðin Bræðslan 
á Borgarfirði eystra, Eiríks-
staðir í Haukadal og Skjald-
borg, heimildarmyndahátíð á 
Patreksfirði.

Sigurvegari hlýtur fjár-
styrk að upphæð einni og 
hálfri milljón króna og verð-
launagrip eftir Steinunni Þór-
arinsdóttur til eignar. 

Eyrarrósin afhent

Á BESSASTÖÐUM Eyrarrósin árið 
2008 kom í hlut hinnar ísfirsku 
Rokkhátíðar alþýðunnar, Aldrei 
fór ég suður. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

AFMÆLISBÖRN 

JANE SEYMOUR 
leikkona er 59 

ára.

ALFREÐ ÞOR-
STEINSSON, fyrr-

um borgarfull-
trúi, er 66 ára. 

ÖRNÓLFUR 
ÁRNASON 
rithöfundur er 
69 ára. 

MARGEIR 
PÉTURSSON, 
skákmeistari og 
stjórnarformað-
ur, er fimm-
tugur. 

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

Magnea Þóra 
Guðjónsdóttir

lést á Landspítalanum Fossvogi mánudaginn 8. febrúar. 
Hún verður jarðsungin frá Bústaðakirkju þriðjudaginn 
16. febrúar kl. 13.00.

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.



Viltu lækka 
prentkostnað?

www.penninn.is

A, X eða XD? Hafðu samband við fyrirtækjaþjónustu Pennans í síma 540 2050 eða þjónusturáðgjafa í verslunum
Pennnans; Hallarmúla 2, Hafnarstræti 93 Akureyri, Strandgötu 31 Hafnarfirði, Sólvallagötu 2 Keflavík, Dalbraut 1 Akranesi,
Hafnarstræti Ísafirði og Strandvegi 54 Vestmannaeyjum.

Ef þú þarft að prenta mikið skiptir  veru legu máli 
að velja rétta tegund  af duft hylki. Þú getur  t.d. 
lækkað rekstrarkostnað inn um 24% ef þú notar 
X-dufthylki í stað venju legs A-hylkis . Kjósir þú 
að lækka kostnað inn enn frekar  velur þú XD-
duft hylki í stað A-hylkis og sparar allt að 32%. 

Penninn mælir með að notuð séu HP blek- og dufthylki í HP prentara. 

Þau fyrirtæki sem kaupa HP rekstrarvörur fyrir 100.000 kr. eða
meira hjá Pennanum fá partýplatta frá Subway fyrir starfsfólkið
að gæða sér á. Gildir til og með 1. mars.



BAKÞANKAR 
Gerðar 

Kristnýjar
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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

Náttúran eyði-
lagði fyrir Hemma 
þá skemmtun að 

skoða fugla.

Wok-pannan er töfr-
um líkust, þú skerð 
niður allt sem þér 

finnst vera matur og 
setur á pönnuna.

Lætur þetta 
aðeins sjóða 
og setur smá 

ólívuolíu.

Og voilá! 
þú ert kom-

inn með 
úrvarlsrétt.

Tvöfaldur 
ostborgari!

Töfrum 
líkastur!

Sjáðu, þetta 
stendur hér 

á prenti!
Greini-
lega...

Þú hafðir rangt 
fyrir þér, ég hafði 

rétt fyrir mér!

Er eitthvað að?

Ég var bara að 
vonast til að 

þú myndir taka 
niðurlægingunni 

öðruvísi.

Hundrað 
prósent.

Ertu viss um hvað þú ert
að gera?

Er ekki skák 
of flókið spil 
fyrir börnin

Flókið?
Sá sem getur lesið bók, hlustað á 
tónlist og stjórnað dvd-tækinu er 

fær í flestan sjó.

Yfirburðir 
Fréttablaðsins 

aldrei meiri!

Meðallestur á tölublað, höfuðborgar svæðið, 18 – 49 ára. Könnun Capacent í nóvember 2009 – janúar 2010.

Munur á lestri Fréttablaðsins og Morgun-
blaðsins hefur aldrei verið meiri eins og nýjasta 
könnun Capacent Gallup sýnir.

Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum 
góða árangri og bendum auglýsendum á að 
notfæra sér forskot okkar þegar þeir velja 
auglýsingamiðil.

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

73,8%

23,7%

Fréttablaðið er með 212%
meiri lestur en Morgunblaðið.

Félag fjölmiðlakvenna er uggandi vegna 
uppsagna kvenna á íslenskum fjölmiðl-

um. Laugardaginn 6. febrúar birti Morg-
unblaðið ályktun þar sem félagið skorar á 
stjórnvöld að gera allt sem í þeirra valdi 
stendur til að rétta þar hlut kvenna. Sama 
dag gat að líta viðtal Önnu Margrétar 
Björnsson við Þóru Tómasdóttur í Frétta-
blaðinu en Þóru var nýlega sagt upp hjá 
Ríkissjónvarpinu. Þar segir Þóra: „Við-
mælendur í umræðuþáttum sjónvarpsins 
eru um að bil 75 prósent karlmenn. Það er 
fullkomlega óásættanlegt.“

EFTIR að hafa rennt í gegnum laug-
ardagsmoggann og -fréttablaðið 
var komið að því að lesa sunnu-
dagsmoggann, barnið hans Péturs 
Blöndal. Og þar blöstu við undur 
og stórmerki. Öll aðalviðtölin 
þennan dag voru við karla: Balt-
asar Kormák, Hjálmar Sveinsson, 

Ragnar Bragason, Atla Örvarsson, 
Pál Reynisson og Jón Pál Bjarnason. 

Ummælin úr fésbók vikunnar eru 
öll tekin frá körlum – sex talsins 
– og síðan er meðal annars fjall-
að um knattspyrnuleikmann, 
strák á Vesturbakkanum, málið 
hans Dreyfusar, þrjá Holly-
wood-leikara, páfann sjálfan 
og svo lýsir lögfræðingurinn 
Sveinn Andri Sveinsson degi 

í lífi sínu. Sami Sveinninn er 
jafnframt viðmælandi í grein 

í blaðinu, ásamt öðrum karli og tveimur 
konum.

KONURNAR sem þó eru í sunnudags-
mogganum þennan dag eru til dæmis 
handritshöfundur og prjónatextílhönnuður 
og svo bregður einni fyrir á mynd við frétt 
um búrkunotkun. Þó er tæpast hægt að 
segja að mikið sjáist í þá konu – ákaflega 
táknrænt auðvitað. Í umfjöllun um Kamm-
erkór Norðurlands eru birtar myndir þar 
sem konur sjást en aðeins er rætt við þrjá 
karla úr kórnum. Í matarumfjölluninni er 
talað við karl og svo er annar valinn til að 
segja frá götunni sinni. Í ummælum vik-
unnar er bara vitnað í eina konu en fjóra 
karla. Þrír pistlar í blaðinu eru eftir konur 
auk greinar Agnesar Bragadóttur. Varla 
þarf að taka fram hvort kynið skrifar 
Reykjavíkurbréf eða ritstjórnarpistilinn. 

ALLT er efni blaðsins ákaflega vel unnið og 
viðtölin vel skrifuð af fremstu blaðamönn-
um þjóðarinnar – af báðum kynjum. Ójafn-
vægi milli kynjanna í efnistökum er hins 
vegar ekki bara smekksatriði. Það stríð-
ir gegn þeirri grundvallarstaðreynd að 
konur eru helmingur íbúa landsins. Félag 
fjölmiðlakvenna ætti að geyma þennan 
sunnudagsmogga og næst þegar einhver 
spyr „og hvað með það?“ við því að konum 
sé sagt upp er gott að grípa þetta eintak og 
blaka því upp við andlit spyrjanda. Mun 
þá vonandi gusta svo vel um huga hans að 
smám saman renni upp fyrir honum ljós. 

Sveinar í djúpum dali



Vatnsdeig
þurrefnablanda

315,-315,-
400 g
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HHEIMSFIMSFRUMSÝNUMSÝNING!NG!

Percy Jackson leggur á sig mikið Percy Jackson leggur á sig mikið
ferðalag til að bjarga heiminum ferðalag til að bjarga heiminum

frá tortýmingu guðanna!frá tortýmingu guðanna!

Percy Jackson leggur á sig mikið 
ferðalag til að bjarga heiminum 

frá tortýmingu guðanna!

HEIMSFRUMSÝNING!

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 564 0000

16
16
10
10
16
L
L
10
L

THE WOLFMAN  kl. 8 - 10.40  
THE WOLFMAN LÚXUS  kl. 8 - 10.40
THE LIGHTNING THIEF  kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE LIGHTNING THIEF LÚXUS  kl. 5.30
EDGE OF DARKNESS  kl. 8 - 10.30   
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 3D kl. 3.40 - 5.50  íslenskt tal
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D kl. 3.40 - 5.50  íslenskt tal
AVATAR 3D kl. 4.40 - 8
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 3.30 íslenskt tal

SÍMI 462 3500

16
10
L
12
10
L

THE WOLFMAN  kl. 8 - 10.30
THE LIGHTNING THIEF  kl. 5.30 - 8 - 10.30  
IT´S COMPLICATED  kl. 8 - 10.35
MAMMA GÓGÓ                           kl. 6
AVATAR 3D   kl. 6 - 9.20
NIKULÁS LITLI   kl. 6

SÍMI 530 1919

10
12
L
L
L

THE LIGHTNING THIEF  kl. 5.30 - 8 - 10.30
IT´S COMPLICATED  kl. 5.30 - 8 - 10.30
NINE                 kl. 5.30 - 8 - 10.30 
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D kl. 5.50  íslenskt tal
JULIE & JULIA                 kl. 8 - 10.30

SÍMI 551 9000

.com/smarabio

111.000 GESTIR!

AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ, 
BOÐSMIÐA Á FORSÝNINGAR O.M.FL.

16
10
16
12

THE WOLFMAN         kl. 8 - 10
THE LIGHTNING THIEF     kl. 8 - 10.10
EDGE OF DARKNESS   kl. 5.50
IT´S COMPLICATED       kl. 5.50

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna16

7

����
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

16 16

16

16

12

12

V I P

V I P

L

L

L

L

L

L L

L

L

L

L

L

L

L

HEIMSFRUMSÝND Á ÍSLANDI

FRÁ SAMA LEIKSTJÓRA OG FÆRÐI OKKUR PRETTY WOMAN
FRÁBÆR GAMANSÖMU OG RÓMANTÍSK MYND

SUMIR ERU HEPPNIR Í ÁSTUM AÐRIR EKKI! sýnd með íslensku tali

TOY STORY 2 - 3D kl 6
VALENTINE ‘S DAY kl. 8 - 10:20
PLANET 51 M/ ísl. Tali kl 6
THE BOOK OF ELI kl. 8
SHERLOCK HOLMES kl. 10:20

VALENTINE ‘S DAY kl. 5:30 - 8D - 10:40D

VALENTINE ‘S DAY kl. 8 - 10:40
THE WOLFMAN kl. 5:50 - 8 - 10:20
TOY STORY 2 M/ ísl. Tali kl. 5:50(3D)

THE BOOK OF ELI kl. 10:20
AN EDUCATION kl. 8
AN EDUCATION kl. 5:50
WHERE THE WILD THINGS ARE   kl. 5:50
UP IN THE AIR kl. 8
SHERLOCK HOLMES kl. 8  - 10:40
BJARNFREÐARSON kl. 5:50 - 10:10
PLANET 51 M/ ísl. Tali Sýnd á Föstudag

VALENTINE ‘S DAY kl. 5:40D - 8:10D - 10:40D

MAYBE I SHOULD HAVE kl. 6
THE BOOK OF ELI kl. 8:10D - 10:40D

UP IN THE AIR kl. 10:20
BJARNFREÐARSON kl. 6 - 8:10
PLANET 51 M/ ísl. Tali Sýnd á Föstudag

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE WOLFMAN kl. 8 og 10.10 16

THE LIGHTNING THIEF kl. 5.40 10

EDGE OF DARKNESS kl. 8 og 10.20 16

IT’S COMPLICATED kl. 5.40, 8 og 10.20 12

SKÝAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM... 3D kl. 6 - Ísl. tal L

H.S.S. -MBL

Þ.Þ. -FBL

T.V. -KVIKMYNDIR.IS

Bókin Bjargvætturinn í grasinu 
eftir hinn sáluga J.D. Salinger er í 
öðru sæti á kiljulista Eymundsson. 
Salinger lést 27. janúar síðastlið-
inn og síðan þá hefur áhugi á verk-
um hans aukist mikið.

„Þó að leitt sé að hann hafi dáið 
er voða gaman að athyglin skuli 
aftur færast á þessa bók því hún 
er í stórgóðri þýðingu Flosa Ólafs-
sonar og leitt að hann skuli ekki sjá 
nafn sitt aftur á metsölulista sem 
þýðandi,“ segir Bryndís Loftsdótt-
ir hjá Eymundsson. Síðan Salin-
ger lést hefur bókin selst í fleiri 
eintökum í versluninni en allt síð-
asta ár, sem segir nokkuð um hinn 
aukna áhuga hér á landi. „Þetta er 
bók sem er frábær og hún flokkast 
undir klassík. Þetta er ein af þess-
um bókum sem kemur vel út úr þýð-
ingu og því ber að þakka Flosa.“

Bjargvætturinn í grasinu kom 
fyrst út hjá Almenna bókafélaginu 
árið 1975 í þýðingu Flosa og aftur 
árið 1982. Þriðja útgáfan kom 
síðan út 2005 á vegum Skruddu. 
Ívar Gissurarson hjá Skruddu 
segir að bókin hafi selst ágætlega 
í gegnum árin. „Þetta er bók sem 
rjátlast alltaf út enda „klassíker“ 

sem flestir þurfa að lesa, ekki síst 
ungt fólk. Tíðarandinn í henni er 
algjörlega tímalaus.“ 

Skrudda ætlaði upphaflega að 
gefa bókina út með mynd á káp-
unni en Salinger tók fyrir það. 
„Salinger var á móti öllum mynd-
um því það mátti ekkert trufla 

innihaldið,“ segir Ívar. Þá höfðu 
þegar verið prentaðar um 500 
kiljur og var þeim öllum fargað að 
ósk hins sérvitra Salinger. „Sem 
betur fer var þetta kilja en ekki 
harðspjalda bók, þannig að þetta 
fór ekki illa með okkur fjárhags-
lega.“  - fb

Bjargvætturinn á metsölulista

BRYNDÍS LOFTSDÓTTIR Bryndís segir að Bjargvætturinn í grasinu sé frábær bók sem 
flokkist undir klassík.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Þjóðleikhúsið frumsýndi á föstudaginn 
leikverkið Gerplu sem byggt er á sam-
nefndri sögu Halldórs Laxness. Þetta er 
í fyrsta skipti sem þessi magnaða bók 
nóbelskáldsins fer á svið en það eru þeir 
Baltasar Kormákur og Ólafur Egill Egils-
son sem eiga heiðurinn af leikgerðinni. 
Baltasar situr í leikstjórastólnum en með 

tvö helstu hlutverkin fara þeir Björn Thors 
og Jóhannes Haukur Jóhannesson. Mikil 
stemning skapaðist áður en sýningin hófst 
og þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar að 
garði var ekki annað að sjá en gestir sýn-
ingarinnar gætu vart beðið eftir að komast 
inn og sjá þessa frægu sögu Halldórs lifna 
við. 

Gerpla Baltasars frumsýnd

Þeir Viðar Eggertsson og sambýlismaður hans, Sveinn Kjartans-
son, láta sig helst aldrei vanta þegar stórviðburðir í menningar-
lífinu eru annars vegar.

Ritstjóri Pressunar, Björn Ingi Hrafnsson, var meðal gesta ásamt 
eiginkonu sinni, Hólmfríði Rós Eyjólfsdóttur.

Hinn aldni höfðingi, Árni Tryggvason, var að sjálfsögðu á staðn-
um ásamt Bryndísi Schram og Hrafnhildi Ingólfsdóttur.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þau voru stolt af stráknum sínum, Baltasar Samper og Kristj-
ana, foreldrar Baltasars Kormáks, leikstjóra Gerplu. Þau gátu 
vart beðið eftir að sjá nýjasta verkið hans.

Mikið var spjallað áður en sýningin hófst og þeir Jón Baldvin 
Hannibalsson og Erlingur Gíslason höfðu eflaust frá einhverju 
merkilegu að segja sem Ingu Bjarnason þótti auðsýnilega 
nokkuð skondið.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hefur eins og aðrir alþingis-
menn haft í nógu að snúast en gaf sér þó tíma til að fara með 
móður sinni, Katrínu Arason, í leikhúsið að sjá Gerplu.



Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is!
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbæ

SALTKJÖT
BLANDAÐ

798 kr/kg

  áður 998 kr/kg

SALTKJÖ
VALIÐ

VALIÐSÍÐUBITAR

BLANDAÐ ÓDÝRT

1.329 kr/kg  

  áður 1.899 kr/kg

584 kr/kg

  áður 898 kr/kg

1.368 kr/kg

  áður 1.824 kr/kg

279 kr/kg

áður 398 kr/kg

977 kr/kg 397 kr/kg

  áður 515 kr/kg

ÖT SALTKJÖT SALTKJÖ
Ó Ý

Sprengidagur í Nettó

Tilboðin gilda 15. febrúar eða meðan birgðir endast
Birt með fyrirvara um prentvillur

BEIKONTENINGAR

479 kr/kg

  áður 772 kr/kg

SALTKJÖT
ÓDÝRT

SALTKJÖTFARS SPARNAÐARFARS

389 kr/kg

  áður 549 kr/kg

Í

499 kr/kg

áður 649 kr/kg

DORIS GULAR BAUNIR

179 kr/pk

30%
afsláttur

30%
afsláttur

38%
afsláttur

35%
afsláttur
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sport@frettabladid.is

> Kjartan Henry kominn heim

Framherjinn Kjartan Henry Finnbogason skrifaði um 
helgina undir tveggja ára samning við uppeldisfélag sitt, 
KR. Kjartan Henry lék síðast með KR fyrir 
sex árum en eftir það hélt hann í víking 
til Skotlands þar sem hann samdi við 
stórlið Celtic. Þar náði hann ekki að 
vinna sig í aðallið félagsins og hélt því 
yfir á Skandinavíuskagann. Lék hann 
með liðum í Svíþjóð og Noregi. 
Var svo lánaður til tveggja félaga 
í Skotlandi áður en hann fékk 
sig lausan undan samningi í 
Noregi. Hann kemur því til KR 
án greiðslu.

Eimskipsbikar karla:
Valur-Grótta   20-19
Mörk Vals (skot): Sigurður Eggertsson 6 (12), 
Arnór Þór Gunnarsson 5/1 (9/1), Elvar Friðriks-
son 3/1 (6/2), Ernir Arnarsson 2 (2), Orri Freyr 
Gíslason 2 (3), Sigfús Sigfússon 1 (3), Baldvin 
Þorsteinsson 1 (3).
Varin skot: Hlynur Morthens 19
Fiskuð víti: 3 (Sigurður, Elvar, Orri)
Utan vallar: 10 mínútur
Mörk Gróttu (skot): Anton Rúnarsson 8/3 (12/4), 
Hjalti Þór Pálmason 3 (9), Jón Karl Björnsson 3/1 
(4/1), Finnur Ingi Stefánsson 2 (3), Atli Rúnar 
Steinþórsson 2 (3), Matthías Ingimarsson 1 (1), 
Halldór Ingólfsson 0 (1).
Varin skot: Magnús Sigmundsson 17, Gísli Rúnar 
Guðmundsson 4/1.
Fiskuð víti: 6 (Atli 4, Anton, Arnar)
Utan vallar: 10 mínútur
Haukar-HK   26-20 (13-8)
Mörk Hauka (skot): Sigurbergur Sveinsson 8/1 
(17/2), Elías Már Halldórsson 5 (9), Björgvin 
Hólmgeirsson 5 (12), Freyr Brynjarsson 3 (6), 
Guðmundur Árni Ólafsson 2 (4/1), Þórður Rafn 
Guðmundsson 2 (2), Jónatan Jónsson 1 (3).
Varin skot: Birkir Guðmundsson 17 (37/2) 46%.
Hraðaupphlaup: 7 (Freyr 3, Elías 2, Björgvin, 
Guðmundur).
Fiskuð víti: 4 (Pétur, Gunnar, Sigurbergur, Freyr).
Mörk HK (skot): Sverrir Hermannsson 6 (11), 
Ragnar Hjaltested 4/2 (6/2), Bjarki Már Elísson 
2 (3), Valdimar Þórsson 2 (9), Bjarki Már 
Gunnarsson 1 (2), Hákon Bridde 1 (3), Atli 
Ævar Ingólfsson 1 (3), Ólafur Víðir Ólafsson 1 
(7), Vilhelm Gauti Bergsveinsson 1 (1), Brynjar 
Hreggviðsson 1 (2).
Varin skot: Sveinbjörn Péturs. 21/3 (47/4) 45%.
Hraðaupphlaup: 6 (Hákon, Vilhelm, Valdimar, 
Sverrir, Brynjar, Ragnar).
Fiskuð víti: 2 (Ólafur Víðir, Brynjar).

Eimskipsbikar kvenna:
Valur-Stjarnan   23-22
Mörk Vals (skot): Hrafnhildur Skúladóttir 7/1 
(12/3), Íris Ásta Pétursdóttir 5 (9), Ágústa Edda 
Björnsdóttir 4 (8/1), Hildigunnur Einarsdóttir 
3 (4/1), Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 2 (5/1), 
Rebekka Skúladóttir 1 (2), Katrín Andrésdóttir 1 
(4), Kristín Guðmundsdóttir 0 (1).
Varin skot: Berglind Hansdóttir 18
Fiskuð víti: 6 (Hildigunnur 2, Kristín, Anna, Íris, 
Hrafnhildur)
Mörk Stjörnunnar (skot): Alina Tamasan 7/5 
(16/7), Harpa Sif Eyjólfsdóttir 5 (11), Þórhildur 
Gunnarsdóttir 3 (5), Þorgerður Anna Atladóttir 
3 (7), Elísabet Gunnarsdóttir 2 (2), Aðalheiður 
Hreinsdóttir 1 (1), Jóna Halldórsdóttir 1 (2).
Varin skot: Florentina Stanciu 22/4
Fiskuð víti: 6 (Harpa 3, Elísabet 3)
Utan vallar: 6 mínútur

ÚRSLIT

HANDBOLTI Haukar tryggðu sig 
inn í úrslit Eimskipsbikarsins á 
laugardag með auðveldum sigri á 
HK, 26-20.

Haukar byrjuðu leikinn með 
miklum látum, komust í 8-1 eftir 
15 mínútna leik og í raun kláruðu 
leikinn á þessum fyrstu 15 mín-
útum.

HK náði aldrei að minnka mun-
inn í meira en fimm mörk og 
Haukarnir því komnir í Höllina 
en þangað hafa þeir stefnt lengi.

„Ég held að það skemmtileg-
asta sem maður gerir sé að spila 
bikarúrslitaleik í Höllinni og það 
verður gaman að fá loksins að 
prófa það,” sagði Sigurbergur 
Sveinsson en hann fór mikinn í 
leiknum í gær og skoraði meðal 
annars fjögur fyrstu mörk leiks-
ins.

Við náðum að byggja ofan á 
þetta fína forskot sem við náðum 
í upphafi. Við vorum alltaf með 
þá í þægilegri fjarlægð. Þetta var 
síðan auðveldara en ég átti von 
á en við slökktum bara á þeim. 
Þetta var virkilega góður leik-
ur hjá okkur og undirbúningur-
inn skilaði sínu. Það kom aldrei 
annað til greina en að komast í 
Höllina,“ sagði Sigurbergur en 
þangað átti HK ekki skilið að 
komast enda var andleysið í lið-
inu algjört í leiknum. - hbg

Eimskipsbikar karla:

Haukar fóru 
létt með HK

MAGNAÐUR HK réð ekkert við Sigurberg 
um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

deutsche.auto

KAUPUM GEGN 
STAÐGREIÐSLU
Mercedes Benz GL, ML 320 Cdi
Landrover Discovery Dísel
LandCruiser 200 (bensín & dísel)
Range Rover Vogue V8 Dísel
Audi Q7 Dísel
BMW X5 Dísel
Volvo XC90
Árgerð 2007 
og yngra

Sendu myndir 
og upplýsingar:
deutsche.auto@gmail.com 
eða í síma 8219980

„Við vorum að spila frábæran handbolta og hraðinn var 
mikill. Ég er hrikalega ánægður með liðið,” sagði Einar Jón-
asson, þjálfari Fram, í gær eftir seinni leik Fram og króatíska 
liðsins Tresnjevka í Áskorendakeppni Evrópu. Framstúlkur 
fóru létt með þær króatísku og var aldrei spurning hvort 
liðið færi með sigur af hólmi. Framstúlkur léku sér að gest-
unum og voru lengstum með í kringum tíu marka forystu. 
Gestirnir frá Króatíu voru engan veginn tilbúnir í þenn-
an leik og virtust ekki hafa neina trú á verkefninu eða 
hreinlega voru stúlkurnar bara orkulausar og gátu ekki 
betur í þetta skiptið. Það gæti verið að þreytan eftir fyrri 
leik liðanna hafi sett strik í reikninginn en það vantaði 
alla baráttu, kjark og gleði í lið þeirra og þannig lið er ekki 
líklegt til árangurs. Stúlkurnar í Fram spiluðu þær sundur 
og saman allan leikinn og áttu aldrei í vandræðum 
með þær. En Einar vill meina að þær króatísku hafi 
átt slæman dag og geti gert mun betur.
„Þær króatísku voru ekki að sýna sitt rétta andlit, en 
þetta er fínt lið og þær eru í öðru sæti í króatísku 

deildinni og hafa spilað vel í vetur. En mér fannst við yfirspila þær 
hérna alveg gjörsamlega í dag,” bætti Einar Jónsson við.
Báðir markverðir Fram, þær Helga Vala Jónsdóttir og Íris Björk 

Símonardóttir, stóðu sig með prýði og en þær skiptu á milli sín 
hálfleikum. Í sókninni hjá Fram-liðinu fór mikið fyrir Marthe 

Sördal, en hún var markahæst með hundrað prósent nýtingu 
og skoraði átta mörk. Allt liðið lék vel og það virtist ekki 
skipta neinu máli hvaða leikmenn Einar, þjálfari Fram, 
setti inn á því þær áttu allan góðan leik í dag og skiluðu 
sínu.
„Það var sama hverjar spiluðu í dag þær stóðu sig allar 
gríðarlega vel. Við erum með fína breidd og erum 
með stelpur á bekknum sem eru góðir leikmenn og 
þær væru í byrjunarliðinu hjá öðrum liðum. Ég var 
ánægður með varnaleikinn og hraðaupphlaupin eru 
að virka mjög vel og sóknarleikurinn er að koma inn 
núna. Allavega út frá þessum leikjum erum við að 
spila frábæran sóknarleik finnst mér,“ sagði Einar 
Jónsson, ánægður eftir sigurinn í gær.

ÁSKORENDAKEPPNI EVRÓPU: FRAMSTÚLKUR LÉKU TVO LEIKI GEGN KRÓATÍSKA LIÐINU TRESNJEVKA

Framstúlkur rúlluðu yfir króatíska andstæðinga

HANDBOLTI  Það verður Reykja-
víkurslagur í úrslitaleik í bikar-
keppni kvenna þar sem Valur og 
Fram munu mætast. Valur vann 
Stjörnuna 23-22 í spennandi und-
anúrslitaleik á Hlíðarenda í gær.

 „Við vissum að þetta yrði erfið-
ur leikur og það er mjög ánægju-
legt að hafa klárað þetta. Við 
áttum í ákveðnum erfiðleikum í 
fyrri hálfleik, sérstaklega sóknar-
lega. Það var mikið um mistök og 
við klúðruðum fimm vítum. Það 
er erfitt að vinna leiki ef maður 
gerir það en við sýndum karakt-
er og náðum að vinna,“ sagði Stef-
án Arnarson, þjálfari Vals, eftir 
leik.

Stjörnustúlkur höfðu eins marks 
forystu í hálfleik en bæði lið voru 
ekki að finna taktinn í sóknar-
leik sínum. Það var markverðin-
um Florentinu Grecu að þakka að 
Garðabæjarliðið var yfir. Valskon-
ur skoruðu hins vegar tvö fyrstu 

mörk seinni hálfleiksins og unnu 
að lokum verðskuldaðan sigur. 
Stjarnan skoraði síðasta mark 
leiksins en úrslitin voru þá þegar 
ráðin.

Bæði lið spiluðu fína vörn og 
voru með markvörsluna í lagi. 
Þegar á heildina er litið var Valur 
sterkara liðið og vel að sæti í 
úrslitaleiknum komið.

Hrafnhildur Skúladóttir var 
markahæst Valskvenna og var 
kampakát eftir leik. „Þetta er 
æðisleg tilfinning, alveg meiri-
háttar,“ sagði Hrafnhildur sem 
reiknar með skemmtilegum 
úrslitaleik gegn Fram. „Þetta eru 
að mínu mati tvö skemmtilegustu 
lið deildarinnar. Það verður boðið 
upp á sóknarbolta.“   - egm

Valsstúlkur lagði Stjörnuna í háspennuleik og eru komnar í bikarúrslit:

Misnotuðu fimm víti en unnu samt

EKKERT GEFIÐ EFTIR Anna Úrsula reynir 
hér að brjótast í gegnum vörn Stjörn-

unnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDBOLTI „Svona eiga bikarleik-
ir að vera,“ sagði Óskar Bjarni 
Óskarsson, þjálfari Vals, eftir að 
lærisveinar hans fetuðu í fótspor 
kvennaliðs félagsins og tryggðu sér 
sæti í úrslitaleik bikarsins. Valur 
vann  Gróttu á heimavelli sínum 
20-19 í hörkuspennandi handbolta-
leik á Valentínusardaginn.

„Gróttumenn eru bara góðir. 
Þeir eiga eftir að hirða miklu fleiri 
punkta og eiga að gera það,“ sagði 
Óskar. Valsmenn náðu fimm marka 
forystu snemma í seinni hálfleik og 
virtust vera að stinga af. En Grótta 
lagði ekki árar í bát og hefði með 
smá heppni getað tryggt sér fram-
lengingu í blálokin.

 „Við skoruðum ekki í einhverj-
ar tíu mínútur og svo þegar við 
vorum við það að brjóta ísinn var 
rifið í Sigga (Sigurð Eggertsson) 
en ekki flautað. Það var óskiljan-
legur dómur. Við létum tvisvar 
reka okkur út af fyrir kjaft og er 
ég mjög ósáttur með það. Svo voru 
tvær mínútur á bekkinn, ég heyrði 
ekki hvað var sagt en það var algjör 
smámunasemi,“ sagði Óskar. Dóm-
ararnir Arnar Sigurjónsson og 
Svavar Pétursson höfðu ekki mikil 
tök á leiknum og um tíma var mik-
ill hiti í mönnum.

„Varnarlega gerðum við ágæt-
lega en það vantar upp á í hraðaupp-
hlaupum. Við náðum ekki að hrista 
þá almennilega af okkur. Við erum 
náttúrulega með leikmenn sem eru 
að komast í leikform en ég er mjög 
sáttur með að hafa náð að vinna. 
Það verður draumaúrslitaleikur 
þegar gömlu KFUM-klúbbarnir 
mætast,“ sagði Óskar en Valsmenn 
mæta Haukum í úrslitaleiknum.

Valur var með tveggja marka 
forskot í hálfleik gegn Gróttu í gær 
og munurinn var síðan orðinn fimm 
mörk snemma í seinni hálfleik. Þá 
slökuðu heimamenn á og spennan 
í lokin var mikil. Anton Rúnars-

son minnkaði muninn í eitt mark 
þegar 30 sekúndur voru eftir og 
Valsmenn glopruðu boltanum strax 
í næstu sókn.

Markmaður Gróttu kastaði bolt-
anum fram en Ernir Hrafn Arn-
arsson var á tánum og komst fyrir 
sendinguna. Tíminn rann út og 
Valsmenn fögnuðu sigri, þetta er 
þriðja árið í röð sem þeir komast 
í bikarúrslitin en þeir hafa unnið 
keppnina síðustu tvö ár.

„Þetta er mjög svekkjandi enda 
þriðji leikurinn gegn Val sem við 
töpum með einu marki,“ sagði 
Gróttumaðurinn Halldór Ingólfs-
son. „Við vorum bara klaufar. Við 
komum í leikinn með fulla trú á því 
að við getum unnið þetta lið. Þeir 
voru komnir með góða forystu um 
tíma en við söxuðum það forskot 
niður en náðum því miður ekki að 
stíga skrefið til fulls.“

 elvargeir@frettabladid.is

Valentínusardagur Valsara
Valentínusardagurinn var gleðidagur í lífi Valsara því karla- og kvennalið 
félagsins komust í bikarúrslit. Strákarnir unnu nauman sigur á Gróttu í sveiflu-
kenndum leik. Valsmenn geta því orðið meistarar þriðja árið í röð.

HVERT ERT ÞÚ AÐ FARA? Anton Rúnarsson tekur hér hraustlega á Valsaranum Sigfúsi 
Páli Sigfússyni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Enski bikarinn:
Bolton-Tottenham   1-1
1-0 Kevin Davies (34.), 1-1 Jermain Defoe (61.)
Fulham-Notts County   4-0
1-0 Simon Davies (22.), 2-0 Bobby Zamora (41.), 
3-0 Damien Duff (73.), 4-0 Stefano Chuka (79.).
Crystal Palace-Aston Villa   2-2
1-0 Johannes Ertl (24.), 1-1 James Collins (35.), 
2-1 Darren Ambrose (70.), 2-2 Stiliyan Petrov 
(87.).
Chelsea-Cardiff   4-1
1-0 Didier Drogba (2.), 1-1 Michael Chopra (34.), 
2-1 Michael Ballack (51.), 3-1 Daniel Sturridge 
(69.), 4-1 Salomon Kalou (86.).
Southampton-Portsmouth   1-4
0-1 Owusu-Abeyie Quincy (66.), 1-1 Richard 
Lambert (70.), 1-2 Aruna Dindane (75.), 1-3 
Nadir Belhadj (82.), 1-4 Jamie O´Hara (85.).
Derby County-Birmingham   1-2
1-0 James McEveley (55.), 1-1 Scott Dann (73.), 
1-2 Liam Ridgewell (90.).
Reading-WBA   2-2
1-0 Jimmy Kebe (1.), 1-1 Robert Koren (18.), 2-1 
Simon Church (73.), 2-2 Joe Mattock (87.).
Man. City-Stoke City   1-1
1-0 Shaun Wright-Phillips (11.), 1-1 Ricardo Fuller 
(57.)

ÚRSLIT

NÝTT! MARGFALDUR ÁVINNINGUR FYRIR KYLFINGA
KORTHAFAR PREMIUM ICELANDAIR AMERICAN 
EXPRESS GREIÐA EKKERT ÁRGJALD Í ICELANDAIR 
GOLFERS

ICELANDAIR GOLFERS
Félagar í klúbbnum njóta ýmissa hlunninda og fríðinda:
• Ekkert gjald er tekið fyrir golfsett í áætlunarflugi Icelandair
• 2.500 Vildarpunktar
• 2.000 króna gjafabréf í Saga Shop
• 100 æfingaboltar í Básum

PREMIUM ICELANDAIR AMERICAN EXPRESS
Greiðslukort sem veitir margföld hlunnindi á við venjuleg 
greiðslukort og margborgar sig að nota bæði hér heima 
og í golfferðum erlendis.

Meðal fríðinda Premiumkortsins má nefna:
• Ókeypis aðild að Icelandair Golfers
• 15 Vildarpunktar af hverjum 1.000 kr. af öllum færslum
 kortsins heima og erlendis 
• 20 Vildarpunktar af hverjum 1.000 kr. af öllum keyptum
 miðum og um borð hjá Icelandair 
• Frítt bílastæði við Leifsstöð þegar flogið er með Icelandair 
• Aðgangur að flýtiinnritun í Leifsstöð
• Viðbótarfarangursheimild
• Aðgangur að betri stofu Icelandair í Leifsstöð
• 10.000 Vildarpunktar við fyrstu notkun kortsins

SLÁÐU HOLU Í HÖGGI OG FÁÐU ÞÉR PREMIUM
Þú getur sótt um Premium Icelandair American 
Express á Icelandairgolfers.is 

FÓTBOLTI Á ársþingi KSÍ um helg-
ina var samþykkt tillaga um 
að spila bikarúrslitaleik karla í 
ágúst eða september.

Þá helst á menningarnótt þegar 
það gengur upp. Af því verður 
reyndar ekki í sumar þar sem 
kvennalandsliðið á að spila á 
menningarnótt.

Einnig var samþykkt tillaga 
um að færa undanúrslitaleikina 
af Laugardalsvelli á heimavöll 
þess félags sem fyrr kemur upp 
úr hattinum.

Tillaga um að færa sjálfan bik-
arúrslitaleikinn af Laugardals-
velli ef svokölluð „minni“ lið eiga 
að spila var aftur á móti felld.

 - hbg

Ársþing KSÍ:

Bikarúrslit 
færð framar

GEIR ÞORSTEINSSON Segir það ekki hafa 
verið mistök að færa leikinn á sínum 
tíma. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

HANDBOLTI Gengi Íslendingalið-
anna í Meistaradeildinni var mis-
jafnt um helgina.

Kiel, lið Alfreðs Gíslasonar, 
tapaði í stórleik helgarinnar á 
heimavelli gegn Barcelona, 30-
32. Aron Pálmarsson átti mjög 
góðan leik fyrir Kiel og skoraði 
sjö mörk.

Barcelona náði toppsæti rið-
ilsins með sigrinum en Kiel er í 
öðru sæti, stigi á eftir Barcelona.

Rhein Neckar Löwen fór til 
Póllands og vann þar afar góðan 
sigur á Kielce, 32-35. Löwen 
fyrir vikið komið í sterka stöðu 
einum þremur stigum á undan 
Kielce sem er að elta Löwen og 
Veszprem sem hafa 12 stig.

Íslendingarnir í liði Löwen 
komust ekki á blað í leiknum.

Arnór Atlason og félagar í FCK 
eiga síðan engan möguleika á að 
komast áfram eftir stórtap gegn 
Croatia Zagreb á útivelli, 31-22. 
Staðan í leikhléi var 17-7 fyrir 
króatíska liðið. 

Gummersbach vann aðeins 
fjögurra marka sigur á Braga á 
heimavelli í Evrópukeppni bik-
arhafa og á erfiðan leik eftir úti. 
Róbert Gunnarsson skoraði 4 
mörk fyrir Gummersbach í leikn-
um. 

Lemgo á enn erfiðari leik fyrir 
höndum í Portúgal gegn Benfica 
eftir óvænt tap á heimavelli, 27-
30. - hbg

Meistaradeildin í handbolta:

Kiel tapaði en 
Löwen vann

FLOTTUR Aron Pálmarsson heldur áfram 
að stimpla sig inn í handboltaheiminn 
og hann átti góðan leik gegn Barcelona.

NORDIC PHOTOS/BONGARTS

FÓTBOLTI Það var ekki mikið um 
óvænt úrslit í enska bikarnum um 
helgina. Tom Huddlestone sá til 
þess að Spurs og Bolton þurfa að 
mætast að nýju, Chelsea rúllaði 
yfir Cardiff og Reading var næst-
um búið að tryggja sig áfram.

Eiður Smári Guðjohnsen sat 
á varamannabekk Tottenham 
allan leikinn er liðið sótti Grétar 
Rafn Steinsson og félaga í Bolton 
heim. Spurs fékk mun fleiri færi 
í leiknum en það lá ekki fyrir lið-
inu að skora meira en eitt mark. 
Það kristallaðist í arfaslakri víta-
spyrnu Tom Huddlestone.

„Það var góð tilfinning að verja 
þetta víti. Stundum fellur þetta 
með manni,“ sagði Juusi Jaaskel-
ainen kampakátur eftir leikinn en 
hann þurfti nú ekki að hafa mikið 
fyrir því að verja vítið. Spurs fær 
síðari leikinn á heimavelli en hann 
verður spilaður í vikunni.

Bikarævintýri Reading lifir enn 
þó svo félagið þurfi að mæta WBA 
öðru sinni eftir að félögin gerðu 
jafntefli, 2-2, um helgina. WBA 
skoraði jöfnunarmark leiksins 
þremur mínútum fyrir leikslok.

„Ég hélt við værum búnir að 
vinna leikinn,“ sagði svekktur 
stjóri Reading, Brian McDermott, 
en bæði lið misstu mann af velli 
í leiknum. Fyrst Reading og síðan 
WBA. „Við breyttum leikkerfi 
okkar þegar þeir misstu manninn 
sinn af velli og ætluðum að vinna 
leikinn. Jöfnunarmarkið var samt 
glæsilegt og verðskuldaði annan 
leik ef ég á að vera sanngjarn.“

Ívar Ingimarsson og Brynjar 
Björn Gunnarsson voru báðir í 
byrjunarliði Reading en Gylfi Þór 
Sigurðsson gat ekki leikið vegna 
meiðsla.

Chelsea komst auðveldlega 
áfram eftir sigur á Cardiff, 4-1, 
þar sem John Terry var fjarri góðu 
gamni þar sem hann fékk frí til 
þess að bjarga hjónabandi sínu.

„Þetta var erfiðari leikur en við 
bjuggumst við þó svo við hefðum 
ekki búist við auðveldum leik. Car-
diff spilaði mjög vel í klukkutíma 
og lét okkur hafa virkilega fyrir 
hlutunum,“ sagði Ray Wilkins, 
aðstoðarstjóri Chelsea.

„Liðið okkar var nokkuð breytt 
en það komu gæðaleikmenn samt 
í liðið. Það er mikil fagmennska 
í okkar leikmönnum sem skín í 
gegn. Margir litu á þennan leik 
sem eitthvað létt verkefni en 

strákarnir tóku leikinn alvarlega 
og duttu ekki í þá gryfju að van-
meta andstæðinginn. Þeir fá stór-
an plús fyrir það.“

Man. City tókst ekki að klára 
Stoke án Carlos Tevez sem fékk 
frí og fór til Argentínu vegna per-
sónulegra ástæðna. Robert Manc-
ini, stjóri Man. City, býst ekki við 
því að Tevez verði kominn til baka 
er liðin mætast á nýjan leik í vik-
unni.

Stoke skoraði jöfnunarmarkið á 
kunnuglegan hátt – eftir innkast 
frá Rory Delap. Shay Given, mark-
vörður Man. City, stóð sem límdur 
væri á línunni í markinu.

„Shay gat ekki bjargað þessu. 
Leikmenn voru að dekka illa og 
það voru tveir leikmenn Stoke 
lausir. Það var ástæðan fyrir þessu 
marki,“ sagði Mancini.

 henry@frettabladid.is

Dýrt víti hjá Huddlestone
Slök vítaspyrna Toms Huddlestone, leikmanns Tottenham, sá til þess að Spurs 
og Bolton verða að mætast aftur í enska bikarnum. Chelsea sýndi fagmennsku 
með því að rúlla yfir Cardiff. Man. City réð illa við að spila án Tevez.

MARKI FAGNAÐ Ballack fagnar laglegu 
marki sínu gegn Cardiff. 
  NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Í BARÁTTUNNI Grétar Rafn átti fínan leik í vörn Bolton í leiknum. Eiður Smári fékk 
aftur á móti ekki tækifæri til þess að spila á sínum gamla heimavelli. 
 NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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IE-deild karla:
KR-Fjölnir   80-75
Stig KR: Darri Hilmarsson 22, Tommy Johnson 
14, Pavel Ermolinskij 13 (14 fráköst, 11 stoðs.), 
Brynjar Þór Björnsson 13, Skarphéðinn Ingason 7, 
Finnur Magnússon 5, Fannar Ólafsson 4, Jón Orri 
Kristjánsson 2.
Stig Fjölnis: Christopher Smith 28, Magni 
Hafsteinsson 11, Ægir Þór Steinarsson 11, Arnþór 
Freyr Guðmundsson 10, Tómas Heiðar Tómasson 
7, Níels Dungal 4, Sindri Kárason 4.
Njarðvík-Hamar   103-94
Stig Njarðvíkur: Jóhann Árni Ólafsson 21, Kristján 
Rúnar Sigurðsson 19, Guðmundur Jónsson 
16, Nick Bradford 16, Egill Jónasson 9, Friðrik 
Stefánsson 7, Rúnar Erlingsson 6, Páll Kristinsson 
5, Hjörtur Hrafn Einarsson 4.
Stig Hamars: Andre Dabney 26, Páll Helgason 21, 
Marvin Valdimarsson 16, Svavar Páll Pálsson 11, 
Oddur Ólafsson 11, Viðar Örn Hafsteinsson 9.
ÍR-Keflavík   84-103
Stig ÍR: Steinar Arason 27, Nemanja Sovic 19, 
Kristinn Jónasson 13, Michael Jefferson 10, Eiríkur 
Önundarson 10, Ásgeir Örn Hlöðversson 3, Elvar 
Guðmundsson 2.
Stig Keflavíkur: Draelon Burns 25, Hörður Axel 
Vilhjálmsson 20, Gunnar Einarsson 16, Sigurður 
Þorsteinsson 15, Uruele Igbavboa 10, Sverrir 
Sverrisson 9, Þröstur Jóhannsson 6, Gunnar 
Stefánsson 2.
STAÐAN:
KR 17 14 3 1575-1370 28
Keflavík 17 13 4 1602-1364 26
Stjarnan 16 12 4 1396-1305 24
Njarðvík 17 12 5 1509-1328 24
Grindavík 16 11 5 1519-1308 22
Snæfell 16 11 5 1480-1284 22
Hamar 17 6 11 1438-1500 12
ÍR 17 5 12 1399-1546 10
Tindastóll 16 5 11 1315-1449 10
Fjölnir 17 5 12 1333-1502 10
Breiðablik 16 4 12 1264-1433 8
FSu 16 1 15 1154-1595 2

IE-deild kvenna:
Keflavík-KR   74-87
Stig Keflavíkur: Birna Valgarðsdóttir 21, Kristi 
Smith 14, Pálína Gunnlaugsdóttir 12, Bryndís 
Guðmundsdóttir 11, Svava Stefánsdóttir 8, 
Rannveig Randversdóttir 3, Halldóra Andrésdóttir 
3, Marín Rós Karlsdóttir 2.
Stig KR: Jenny Pfeiffer-Finora  24, Unnur Tara 
Jónsdóttir 21, Signý Hermannsdóttir 18, Hildur 
Sigurðardóttir 11, Helga Einarsdóttir 6, Margrét 
Kara Sturludóttir 4, Guðrún Þorsteinsdóttir 3.
Hamar-Grindavík   81-62
Stig Hamars: Kristrún Sigurjónsdóttir 22, Julia 
Demirer 16, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 11, Koren 
Schram 9, Íris Ásgeirsdóttir 7, Guðbjörg Sverris-
dóttir 4, Hafrún Hálfdánardóttir 2.
Stig Grindavíkur: Michele DeVault 17, Jovana Lilja 
Stefánsdóttir 15, Joanna Skiba 10, Íris Sverrisdótt-
ir 8, Petrúnella Skúladóttir 8, Helga Hallgríms-
dóttir 2, Berglind Anna Magnúsdóttir 2.
Valur-Haukar   62-68
Stig Vals: Dranadia Roc 29, Berglind Karen 
Ingvarsdóttir 16, Hrund Jóhannsdóttir 6, Hafdís 
Helgadóttir 5, Ragnheiður Benónísdóttir 2, Þór-
unn Bjarnadóttir 2, Sigríður Viggósdóttir 2.
Stig Hauka: Heather Ezell 25, Ragna Margrét 
Brynjarsdóttir 14, Kiki Jean Lund 11, Telma Björk 
Fjalarsdóttir 8, Heiðrún Ösp Hauksdóttir 3, Sara 
Pálmadóttir 2, María Lind Sigurðardóttir 2, Kristín 
Fjóla Reynisdóttir 2.
Snæfell-Njarðvík   88-50
Stig Snæfells: Sherell Hobbs 42, Helga Hjördís 
Björgvinsdóttir 11, Unnur Lára Ásgeirsdóttir 
10, Sara Sædal Andrésdóttir 7, Gunnhildur 
Gunnarsdóttir 7, María Björnsdóttir 5,  Sara Mjöll 
Magnúsdóttir 4, Hrafnhildur Sif Sævarsdóttir 2.
Stig Njarðvíkur: Heiða Valdimarsdóttir 10, Harpa 
Hallgrímsdóttir 9, Ína María Einarsdóttir 8, Auður 
Jónsdóttir 8, Sigurlaug Guðmundsdóttir 6, Anna 
María Ævarsdóttir 5, Jóna Guðleif Ragnarsdóttir 4.
STAÐAN:
KR 14 14 0 1050-712 28
Grindavík 14 10 4 1010-942 20
Hamar 14 9 5 1000-942 18
Keflavík 14 8 6 993-900 16
Haukar 14 6 8 1015-983 12
Njarðvík 14 4 10 961-1067 8
Snæfell 14 3 11 813-1035 6
Valur 14 2 12 752-987 4

ÚRSLIT

100%
HÁGÆÐA 
MYSUPRÓTEIN

HLEÐSLA ER ÍÞRÓTTADRYKKUR SEM INNIHELDUR 

PRÓTEIN OG KOLVETNI TIL HLEÐSLU. HENTAR VEL 

FLJÓTLEGA EFTIR ÆFINGAR EÐA MILLI MÁLA.

PRÓTEIN Í HLEÐSLU ERU EINGÖNGU HÁGÆÐA

MYSUPRÓTEIN SEM UNNIN ERU ÚR ÍSLENSKRI MJÓLK.

HLEÐSLA HENTAR ÖLLUM SEM ERU Í ÍÞRÓTTUM 

EÐA STUNDA AÐRA HREYFINGU.

ÁN HVÍTS SYKURS

ÁN SÆTUEFNA

MEÐ AGAVESAFA

SNORRI STEINN 
GUðJÓNSSON 
ATVINNUMAÐUR 
Í HANDBOLTA

KÖRFUBOLTI KR batt enda á sig-
urgöngu Fjölnis í gær en Fjölnir 
hafði lagt hvert stórliðið af öðru í 
síðustu leikjum. 

Leikurinn var jafn og skemmti-
legur og Fjölnisliðið sýndi enn einu 
sinni að það er ekki auðvelt viður-
eignar. Flottur sóknarleikur með 
Cristopher Smith í aðalhlutverki 
varð til þess að Fjölnir leiddi leik-
inn í hálfleik, 35-37. 

Það var útlit fyrir að Fjölnisliðið 
myndi leggja meistarana á heima-
velli allt þar til tvær mínútur voru 
eftir. 

Þá varð reynsluleysi gestun-
um að falli og KR-ingar kláruðu 
dæmið, lokatölur, 80-75. Darri 

Hilmarsson var frábær í liði KR-
inga með 22 stig. Hann náði sér vel 
á strik á meðan stóru bitarnir létu 
lítið fyrir sér fara í gær.  .

„Við erum enn þá að stilla saman 
strengi og erum komnir með nýjan 
leikstjórnanda. Þetta var mjög erf-
itt í kvöld og við vorum heppnir að 
sleppa héðan með sigur,” sagði Páll 
Kolbeinsson, þjálfari KR, eftir sig-
urinn í gær.

Hann er ánægður með karakt-
erinn í liðinu en finnst hugsunar-
háttur leikmanna verða betri og 
betri.

„Við vorum að tapa leikjum í 
síðasta leikhluta fyrir jól en núna 
erum við að vinna og það er kost-

ur fyrir okkur þegar við komum 
út í úrslitakeppnina. Að vera með 
svona vinningshugsunarhátt, 
þannig er stemningin í liðinu,” 
sagði Páll.

Margir af lykilmönnum Íslands-
meistaranna voru ekki að finna 
sig í gær en Páll var ánægður 
með að aðrir stigu upp og kláruðu 
dæmið.

„Við hittum ekki vel í dag og lyk-
ilmenn liðsins áttu ekki sinn besta 
dag en reyndu samt mikið. En þá 
steig Darri Hilmarsson upp og 
náði sér vel á strik og ég held að 
hann hafi unnið þennan leik fyrir 
okkur, sem er ánægjulegt,” bætti 
Páll við. - rog

Íslandsmeistarar KR stöðvaðu Fjölnismenn sem höfðu flogið hátt síðustu vikur:

Reynsluleysið varð Fjölni að falli

STERKUR Brynjar Þór Björnsson átti fínan leik fyrir KR í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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SJÓNVARPIÐ SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

16.00 Vetrarólympíuleikarnir í Van-
couver  (Listdans á skautum) (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Pálína  (21:28)

17.35 Stjarnan hennar Láru  (16:22)

17.50 Róbert bangsi  (5:26)

18.05 Vetrarólympíuleikarnir - Sam-
antekt

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Stephen Fry í Ameríku  (Step-
hen Fry in America) (4:6) Fjórða þáttinn 
hefur Fry við landamæri Kanada í Montana 
og lýkur honum við Mexíkó í suðri. 

21.15 Sporlaust  (Without a Trace) (8:18) 
Í þessum þætti hjálpast sérsveitin og Gil 
Grissom úr CSI-þáttunum að við að klófesta 
grunaðan morðingja. Aðalhlutverk: Anth-
ony LaPaglia, Poppy Montgomery, Marianne 
Jean-Baptiste, Enrique Murciano, Eric Close 
og Roselyn Sanchez.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Vetrarólympíuleikarnir í Van-
couver  (Snjóbretti)

23.40 Vetrarólympíuleikarnir í Van-
couver  (Skíðaganga)

01.30 Vetrarólympíuleikarnir í Van-
couver  (Skíðaganga)

02.45 Vetrarólympíuleikarnir í Van-
couver  (Listdans á skautum)

04.55 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

16.30 Game Tíví  (3:17) (e)

17.00 7th Heaven  (21:22) 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. 

17.45 Dr. Phil  

18.30 Survivor  (15:16) (e)

19.30 Fréttir  Fréttir og veður frá frétta-
stofu Morgunblaðsins. 

19.45 Survivor  (15:16) (e)

20.10 How To Look Good Naked - 
Revisited  (3:6) Bresk þáttaröð þar sem 
lögulegar línur fá að njóta sín. Stjörnustílist-
inn Gok Wan heimsækir konur sem hann 
hefur áður hjálpað og við sjáum hvort að-
gerðir hans hafa skilað árangri. 

20.55 One Tree Hill  (7:22) Banda-
rísk þáttaröð um hóp ungmenna sem 
ganga saman í gegnum súrt og sætt. Dan 
býður Renee að vera gestur í sjónvarps-
þætti sínum, Quinn reynir að komast að því 
hvernig hjónabandið klúðraðist og Brooke 
segir Julian hvað hún vill í raun og veru.

21.40 CSI: New York  (23:25) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og fé-
laga hans í rannsóknardeild lögreglunnar í 
New York. 

22.30 The Jay Leno Show  Spjallþátta-
kóngurinn Jay Leno tekur á móti góðum 
gestum og slær á létta strengi. 

23.15 Dexter  (7:12) (e)

00.15 Fréttir  (e)

00.25 Pepsi MAX tónlist

06.05 The Big Nothing 

08.00 Silver Bells 

10.00 The Queen

12.00 Mermaids 

14.00 Silver Bells 

16.00 The Queen 

18.00 Mermaids 

20.00 The Big Nothing Grínmynd 
með David Schwimmer og Simon Pegg í að-
alhlutverkum. Kennari og svikahrappur reyna 
að verða sér út um skjótan gróða með fjár-
kúgun. 

22.00 The Heartbreak Kid 

00.00 For Your Eyes Only 

02.05 Public Enemy 

04.25 The Heartbreak Kid 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego, 
áfram!, Krakkarnir í næsta húsi og Apaskólinn.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.15 The Moment of Truth (22:25) 

11.00 60 mínútur 

11.45 Falcon Crest (3:18) 

12.35 Nágrannar 

13.00 ´Til Death (10:15)

13.25 The Borrowers 

15.10 ET Weekend 

15.55 Barnatími Stöðvar 2 A.T.O.M., 
Apaskólinn, Áfram Diego og áfram!

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar

17.58 The Simpsons (21:25) 

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 (21:24) 
Gamanþættir um bræðurna Charlie og Alan 
Haper. 

19.45 How I Met Your Mother (9:22) 
(9.22)Ted og Robin ákveða að vinna sem 
sjálfboðaliðar í kalkúnaveislu í athvarfi heim-
ilislausra.

20.10 American Idol (9:43) Níunda 
þáttaröð þessa vinsæla skemmtiþáttar. 

20.55 American Idol (10:43) 

21.40 Supernatural (1:16) Yfirnáttúru-
legir spennuþættir um bræðurna Sam og 
Dean sem halda áfram að berjast gegn illum 
öflum og eiga í baráttu við sjálfan djöfulinn.

22.20 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (10:15)  Gamanþáttaröð um fjóra 
vini sem reka saman bar en eru of sjálfum-
glaðir til að geta unnið saman án þess að til 
árekstra komi, upp á hvern einasta dag. 

22.45 This Life +10 

00.10 Hung (6:10)

00.40 The Borrowers

02.05 Deadly Outlaw 

03.40 ´Til Death (10:15)

04.00 How I Met Your Mother (9:22) 

04.25 ET Weekend 

05.10 The Simpsons (21:25) 

05.35 Fréttir og Ísland í dag 

07.00 Crystal Palace - Aston Villa Út-
sending frá leik í enska bikarnum.

15.20 Atl. Madrid - Barcelona Útsend-
ing frá leik í spænska boltanum.

17.00 PGA Tour 2010 Sýnt frá AT and T 
Pebble Beach-mótinu í golfi þar sem mættir 
voru margir af snjöllustu kylfingum heims.

20.00 Ensku bikarmörkin Farið yfir allar 
viðureignir umferðarinnar í ensku bikarkeppn-
inni í knattspyrnu.

20.30 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bak við tjöldin og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

21.00 Spænsku mörkin Allir leikir um-
ferðarinnar í spænska boltanum skoðaðir. 

22.00 NBA 2009/2010 - All Star 
Game Sýnt frá stjörnuleiknum í körfubolta 
þar sem allir bestu leikmenn NBA-deildarinn-
ar voru samankomnir. 

00.00 Bestu leikirnir: Breiðablik - FH 
18.05.09  Það var magnað andrúmsloft á 
Kópavogsvelli þegar Breiðablik tók á móti Ís-
landsmeisturum FH í 3. umferð Pepsí-deild-
ar karla. Leikurinn var mögnuð skemmtun 
frá upphafi til enda.

17.15 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

17.45 Premier League Review Rennt 
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.

18.45 PL Classic Matches West Ham - 
Sheffield Wed, 1999. 

19.15 Arsenal - Liverpool Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Premier League Review Rennt 
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni og 
allt það helsta úr leikjunum skoðað gaum-
gæfilega.

22.00 Coca Cola-mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum í Coca Cola-deildinni. Öll flottustu 
mörkin og tilþrifin á einum stað.

22.30 Aston Villa - Man. Utd. Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.00 The Big Nothing   
 STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 Stephen Fry í Ameríku  
 SJÓNVARPIÐ

20.10 How To Look Good 
Naked - Revisited   SKJÁREINN

21.40 Supernatural   STÖÐ 2

21.50 Cold Case   STÖÐ 2 EXTRA

▼

> Phil McGraw
„Í hvert sinn sem ég hitti kennara 
verð ég auðmjúkur því mér finnst 
við ætlast til svo mikils af þeim 
fyrir svo lítið.“ 
Sjónvarpssálfræð-
ingurinn dr. Phil 
McGraw er á dag-
skrá alla virka daga 
á Skjá einum.

20.00 Úr öskustónni  Guðjón Bergmann 
um ráð til að sleppa úr kreppu. 

20.30 Eldhús meistaranna  Magnús Ingi 
Magnússon matreiðslumeistari er kominn 
aftur í eldhús Perlunnar.  

21.00 Frumkvöðlar  Gestir Elinóru Ingu 
eru Vilborg Einarsdóttir og Svana Helen 
Björnsdóttir frumkvöðlar.   

21.30 Í nærveru sálar  Kolbrún Baldurs-
dóttir og góðir gestir.  

A
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Hreinlætisvörur fyrir fyrirtæki og stofnanir

•  Hreinsiefni - íslensk framleiðsla
•  Pappírs- og sápuskammtarar
•  Hlífðarfatnaður
•  Pappír, plast og filmur
•  Þrifabúnaður
•  Ræstivagnar og sorpílát
•  Gólfhreinsivélar
•  VIKAN burstar og sköfur
•  Umhverfisvottaðar hreinlætisvörur

Sími: 510 1200 - www.tandur.is

- Þegar hreinlæti skiptir máli

Enn eitt spítaladramað hefur hafið göngu sína í 
sjónvarpinu, þátturinn Mercy á Stöð 2 sem sýndur 
er á miðvikudögum. Hið besta mál að mínu 
mati því ekki líður vikan án spítalavistar hjá mér, 
algjörlega nauðsynlegt í sjónvarpsglápi hverrar 
viku að fá skammt af ástum og örlögum heil-
brigðisstarfsmanna. 

Í þessum þætti eru hjúkkur í aðalhlutverki. 
Þær Veronica og Sonia eru snjallar samstarfs-
konur með einstaklega gott lag á að sjá út 
hvað er að fólki en kannski verra lag á því 
að takast á við eigin vandamál. Ekki hef ég 
séð til leikkvennanna sem leika þær áður, en 
Chloe, nýgræðingurinn í hópnum, er leikin af 
Michelle Trachtenberg sem kom við sögu á 
miðvikudagskvöldum fyrr í vetur í hlutverki Georginu í Gossip 
Girl. Aðalsjarmörinn og fyrrverandi elskhugi Veronicu er líka 

kunnuglegt andlit, læknirinn Chris Sands er leikinn af James 

Tupper sem var líka aðalsjarmör þáttanna Men in trees 
sem sýndir voru fyrir nokkru í ríkissjónvarpinu.

Það er ansi algengt og svo sem ekki skrítið að leikarar 
í sjónvarpsþáttum flakki á milli þátta, og stundum hafa 
verið gerðir heilu þættirnir í kringum einn karakter í 
öðrum þætti, (best heppnaða dæmið er pottþétt Frasier 
sem er í tímabærri endursýningu á sunnudagskvöldum 
á Stöð 2).

Ég væri hins vegar til í að fá að sjá þátt þar sem 
söguhetjum eldri sjónvarpsþátta væri blandað alveg villt 
og galið inn í nýjan þátt. Helst spítaladrama. Í þannig 
þætti væri áðurnefnd Sonia til að mynda Georgina úr 
Gossip girl, en hefði bara ákveðið að læra hjúkrunar-
fræði og flytja frá New York. Chris læknir hefði flutt frá 
Alaska og reynst hafa læknismenntun eftir allt saman. Á 

sjúkrahúsið Mercy myndu einungis koma sjúklingar þekktir úr öðrum 
þáttum, og þar sem sögusviðið er í New Jersey væru mafíósar úr 
Sopranos tíðir gestir auk fleiri góðra gesta. 

VIÐ TÆKIÐ SIGRÍÐUR BJÖRG TÓMASDÓTTIR SÉR HINN FULLKOMNA ÞÁTT FYRIR SÉR

Allt í einni flækju
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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

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 E.R. (7:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

18.30 Seinfeld (1:24) Georg byrjar að 
leita sér að vinnu og kemst í viðtal og Jerry 
grunar að Banya sé að verða vinsælli en 
hann. Kramer prófar nýja tegund af raksápu 
sem er reyndar smjör og Elaine hættir með 
kærastanum í flugvél yfir Atlantshafinu.

19.00 The Doctors 

19.45 E.R. (7:22) 

20.30 Seinfeld (1:24)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Cold Case (7:22) Sjöunda 
spennuþáttaröðin um Lilly Rush og félaga 
hennar í sérdeild lögreglunnar þar sem þau 
halda áfram að upplýsa sakamál sem stung-
ið hefur verið óupplýstum ofan í skjalakass-
ann.

22.35 The Mentalist (12:23) Patrick Jane 
er sjálfstætt starfandi ráðgjafi rannsóknarlög-
reglunnar í Kaliforníu. Hann á að baki glæsi-
legan feril við að leysa flókin glæpamál með 
því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. 

23.20 Twenty Four (4:24) Áttunda serían 
af spennuþættinum Twenty Four um leyni-
þjónustumanninum Jack Bauer.

00.05 John Adams (4:7)

01.10 Sjáðu 

01.35 Fréttir Stöðvar 2 

02.25 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

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 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Hringsól
14.03 Bak við stjörnurnar

15.03 Útvarpssagan: Brúin á Drinu
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Heimur hugmyndanna
22.10 Lestur Passíusálma
22.20 Einhver mun minnast vor
23.15 Lostafulli listræninginn
23.50 Þjóðsagnalestur
00.05 Næturtónar

10.35 Hotel Babylon 11.30 Only Fools and Horses 
12.00 Lead Balloon 12.30 After You‘ve Gone 
13.00 Gavin And Stacey 13.30 Doctor Who 14.15 
Doctor Who 15.00 Sensitive Skin 15.30 The 
Inspector Lynley Mysteries 16.20 Hotel Babylon 
17.15 EastEnders 17.45 The Weakest Link 18.30 
The Green Green Grass 19.00 My Family 19.30 
Hustle 20.20 The Fixer 21.10 My Family 21.40 
Only Fools and Horses 22.10 Lead Balloon 22.40 
After You‘ve Gone 23.10 Gavin And Stacey 23.40 
The Fixer

10.00 Veteran TV 10.30 Aftenshowet 11.00 DR 
Update - nyheder og vejr 11.10 21 Sondag 11.50 
Vinter OL 14.00 DR Update - nyheder og vejr 14.10 
Boogie Mix 15.05 Family Guy 15.30 Dragejægerne 
15.55 Kæledyr for viderekomne 16.00 Vinter OL 
Studiet 16.30 Peter Pedal 16.55 Gurli Gris 17.00 
Aftenshowet 17.30 TV Avisen med Sport 18.00 
Aftenshowet med Vejret 18.30 Med livet i hænd-
erne 19.00 Oceaner af liv 20.00 TV Avisen 20.25 
Horisont 20.50 Vinter OL Studiet 21.30 Inspector 
Morse 23.15 OBS 23.20 Så er der pakket 23.50 
Boogie Mix 

12.00 OL hoydepunkter 13.00 OL hoydepunkt-
er 14.00 NRK nyheter 14.10 OL hoydepunkter 
15.15 OL hoydepunkter 16.00 NRK nyheter 16.10 
Herskapelige gjensyn 16.40 Oddasat - nyheter 
på samisk 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 
Distriktsnyheter 17.20 OL direkte 18.00 NRK nyh-
eter 18.03 OL direkte 19.25 Dagsrevyen 20.05 OL 
direkte 20.30 OL direkte 22.00 Kveldsnytt 22.15 
OL direkte 22.30 OL direkte 22.50 OL studio 
23.50 OL direkte 

10.00 OS i Vancouver 16.00 OS i Vancouver 
17.00 Rapport med A-ekonomi 17.10 Regionala 
nyheter 17.15 Olympiska vinterstudion 18.00 
Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 18.30 
Rapport med A-ekonomi 19.00 OS i Vancouver 
23.00 OS i Vancouver 

Níunda þáttaröð þessa vinsæla 
skemmtiþáttar. Draumar átta söngv-
ara hafa ræst og allir hafa slegið í 
gegn, selt milljónir platna, bætt met 
og sungið sig inn í hjörtu heims-
byggðarinnar. Paula Abdul er horfin 
á braut eins og kunnugt er en í 
hennar stað kemur Ellen DeGeneres 
sem mun aðstoða Simon Cowell, 
Randy Jackson og Köru DioGuardi. 
Áheyrnarprufurnar eru að baki og 
nú tekur Hollywood-vikan við.

STÖÐ 2 KL. 20.10

American Idol

Mac tilkynnir fyrrverandi fanga að 
hann hafi setið inni í 18 mánuði fyrir 
glæp sem hann framdi ekki en mað-
urinn staðhæfir að hann sé sekur. 
Hann var dæmdur fyrir manndráp af 
gáleysi eftir bílslys sem kostaði ungl-
ingsstúlku lífið. Mac er ekki sannfærð-
ur og rannsakar málið að nýju.

VIÐ MÆLUM MEÐ 

CSI: New York
Skjár einn kl. 21.40

▼

▼

 Ég fylgdi þessari

uppskrift nákvæmlega!
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 400 g kjúklingakjöt 
 1 msk. olía
 1 stk. laukur 
 6 stk. plómutómatar skornir í bita
 100 g blaðlaukur smátt saxaður 
 1 rauð paprika smátt söxuð
 1 stk. grænt chili fínt saxað 
 2 tsk. paprikuduft
 3 msk. tómatpúrra 
 1,5 l  kjúklingasoð (vatn og teningur)
 2 dl salsasósa 
 100 g rjómaostur

Steikið saman í olíu kjúklingakjötið, 
laukinn, blaðlaukinn, paprikuna, grænt 
chili og plómutómatana. 

Bætið í paprikudufti og tómatpúrru, 
blandið vel saman. Hellið saman við 
kjúklingasoðið og látið sjóða í 15-20 mín. 
við vægan hita. Bætið salsasósu í súpuna 
ásamt klípum af rjómaostinum. 

Látið sjóða í 3-5 mín. við vægan hita. 
Berið súpuna fram með sýrðum rjóma, 
nachos-flögum og rifnum osti.

Mexíkósk
kjúklingasúpa

MEÐLÆTI Í SÚPUNA:
Sýrður rjómi, Nachos-flögur og rifinn ostur

GOTT Í MATINN Í KVÖLD? 
– Þú finnur fjölda girnilegra uppskrifta á www.gottimatinn.is
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

LÁRÉTT
2. kviður, 6. bor, 8. hár, 9. sigti, 11. 
ryk, 12. hlé, 14. ístra, 16. skóli, 17. 
sarg, 18. umhyggja, 20. málmur, 21. 
land í asíu.

LÓÐRÉTT
1. þefa, 3. tvíhljóði, 4. garðplöntuteg-
und, 5. angan, 7. dauður, 10. fæða, 
13. keraldi, 15. blóðsuga, 16. grús, 
19. skst.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. magi, 6. al, 8. ull, 9. sía, 
11. im, 12. aflát, 14. vambi, 16. ma, 
17. urg, 18. önn, 20. ál, 21. laos. 

LÓÐRÉTT: 1. nasa, 3. au, 4. glitbrá, 5. 
ilm, 7. lífvana, 10. ala, 13. ámu, 15. 
igla, 16. möl, 19. no. 

„Þetta kom á óvart, en samt 
ekki svo. Ég hef lesið allt sem 
hann hefur skrifað og sá á 
þessari bók hvað honum hefur 
farið rosalega mikið fram. 
Hann er ekki lengur efnilegur 
heldur bara orðinn góður. Ég er 
ótrúlega stolt og hef mikla trú á 
honum.“

Ingibjörg Herdís Halldórsdóttir er 
mamma Guðmundar Óskarssonar sem 
fékk Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir 
skáldsöguna Bankster.   

„Ég missti eina tröppu úr þegar ég var að fara 
á klósettið í hléinu á Mömmu Gógó, datt kylli-
flatur og hálfrotaðist. Lét mig þó hafa það að 
klára myndina. Ég var með kúlu á hausnum 
og það var ekki fyrr en daginn eftir að ég fór 
að finna fyrir þessu. Ég endaði á spítala og 
var þar fjóra daga. Ég missti svo mikið blóð. 
Það rifnaði eitthvað inni mér,“ segir leikarinn 
Magnús Ólafsson, sem komst í hann krappan 
á dögunum. Slysið kom sér illa því Magnús 
var bókaður í stuttmynd.

„Ég átti að fara að glíma við mjög skemmti-
legt hlutverk í nýrri stuttmynd sem María 
Reyndal er að gera,“ segir hann. „Ég þurfti 
að sleppa því og Ingvar E. Sigurðsson hljóp 
í skarðið fyrir mig. Áður en hún sá mig hélt 
María að það væri bara hægt að sminka yfir 
þetta, en ég var alveg afskræmdur. Bara eins 
og fílamaðurinn í framan!“ 

Magnús, sem meðal annars er þekktur fyrir 

hlutverk sín sem Bjössi bolla og 
bæjarstjórinn í Latabæ, sér mjög 
eftir þessu hlutverki. „Ég átti að 
leika illmenni og karlrembu sem 
flytur inn taílenskar konur,“ segir 
hann. „Ég er vanur að leika góða 
karla svo þetta var mikil áskor-
un. Ég var efins um að ég gæti 
þetta en María hafði trú á mér. Við 
vorum búin að æfa og þetta stefndi 
allt í rétta átt. Ingvar hefur þó 
örugglega rúllað þessu upp því 
hann hefur reynslu í að leika ill-
menni.“

Magnús var fljótur að ná sér eftir 
hnjaskið. „Ég er stálsleginn núna. 
Betri en áður, ef eitthvað er,“ segir 
hann og hlær. „Ég er að leikstýra 
hjá Flensborg þessa dagana og svo 
er bara ýmislegt í deiglunni.“  - drg

Ingvar staðgengill Magga Ólafs

VAR EINS OG FÍLAMAÐURINN! 
Magnús Ólafsson komst í hann 
krappan á Mömmu Gógó. Ingvar 
E. Sigurðsson leysti hann af.

„Þetta er allt mín hönnun, en í 
sumum tilfellum er vitlaust nafn 
skráð,“ segir Sigrún Lilja Guð-
jónsdóttir, hönnuður og eigandi 
Gyðju Collection, en á síðu kín-
versks vöruframleiðanda má sjá 
myndir af hönnun Sigrúnar Lilju 
og eru þær sumar hverjar merkt-
ar sem hönnun óþekkts Mr. Step-
hano og hefur það vakið nokkra 
furðu.

„Framleiðandi minn er kín-
verskur og er umrædd vefsíða í 
hans umsjón og þar sýnir hann 
þær vörur sem hann hefur fram-
leitt fyrir viðskiptavini sína. 
Mér hafði áður verið bent á að 
önnur nöfn stæðu undir myndum 
af mínum vörum, ég hafði sam-
band við hann í kjölfarið og hann 
staðfesti þetta við mig. Ég bað 
hann þá um að leiðrétta þetta og 
merkja vörurnar rétt og ég vissi 
ekki betur en að hann hefði gert 
það, en svo virðist ekki vera.“ Hún 
segir Kínverja hafa annan hugs-
unarhátt en Íslendinga þegar 
komi að viðskiptum og fyrir þeim 
sé höfundarréttur ekki eins heil-
agur og mörgum öðrum. „Gyðja er 
lítið fyrirtæki á kínverskum skala 
og mig grunar að þeim þyki flott-
ara að merkja vörurnar ítölsku 
fyrirtæki heldur en litlu íslensku 
hönnunarfyrirtæki,“ segir Sigrún 
Lilja.

Séu myndirnar skoðaðar ítar-
lega má vel greina að töskurnar 
bera merki Gyðju Collection en 
ofan á það hefur merki kínverska 
fyrirtækisins, verið teiknað með 
aðstoð tölvutækninnar. „Þetta er 
mjög algengt vandamál í tísku-
heiminum, að verið er sé að stela 
hönnun frá öðrum. Gyðja hefur 
vaxið mikið á skömmum tíma 
og ég gerði mér bara enga grein 
fyrir því að þetta væri vandamál 
sem ég þyrfti að hafa í huga. Mér 
þykir þetta ákaflega leiðinlegar 
fréttir og ég mun að sjálfsögðu 
hafa aftur samband við framleið-
andann tafarlaust og biðja hann 
um að leiðrétta þennan misskiln-

ing. Ef þetta er ekki vel framsett 
hjá þeim þá getur þetta skaðað 
merkið mitt og mitt nafn og það 

er afskaplega slæmt,“ segir Sig-
rún Lilja að lokum. 

 sara@frrettabladid.is

SIGRÚN LILJA:  AFSKAPLEGA SLÆMT FYRIR MIG

Framleiðandi merkir 
tískuvörur Gyðju vitlaust

VEX HRATT Hönnunarmerki Sigrúnar Lilju Guðjónsdóttur, Gyðja Collection, hefur 
vaxið hratt undanfarna mánuði. MYND/ÁSTA KRISTJÁNSDÓTTIR 

TILBOÐ Í VEITINGASAL
Súpa fi skur og kaffi  1290

FISKFARS,  ÝSUHAKK,  ÝSUFLÖK.
FISKIBOLLUR

„Þetta kom nokkuð á óvart því myndin er gerð fyrir 
lítinn pening. En það er gaman þegar menn taka 
eftir svoleiðis myndum,“ segir Karl Júlíusson leik-
myndahönnuður en hann stóð uppi sem sigurvegari 
á Art Directors Guild Awards á laugardagskvöldið 
þegar leikmynd The Hurt Locker var valin sú besta 
í nútímamyndaflokknum. Avatar fékk verðlaunin í 
flokki ævintýramynda og Sherlock Holmes-kvikmynd 
Guy Ritchie fyrir sögulega flokkinn. Hátíðin var 
haldin á Beverly Hills Hilton-hótelinu og fékk gamla 
brýnið Warren Beatty sérstök heiðursverðlaun.

Karl var að vonum ánægður með verðlaunin þegar 
Fréttablaðið vakti hann í Hollywood. „Þetta er mik-
ill heiður því þarna eru það samstarfsfélagarnir sem 
velja, fagfólkið í þessum bransa.“ Meðal kvikmynda 
sem urðu að lúta í lægra haldi fyrir leikmynd Karls 
voru Angels & Demons, sem byggð er á samnefndri 
bók Dans Brown, The Hangover og The Lovely Bones 
sem Peter Jackson leikstýrir.

Karl var á leiðinni yfir til Mexíkó til þess að gera 

leikmynd fyrir kvikmyndina Cartel sem leikstýrt 
er af danska leikstjóranum Asger Leth. Josh Brol-
in leikur aðalhlutverkið en söguefni myndarinnar er 
hið miskunnarlausa eiturlyfjastríð sem haldið hefur 
íbúum stærstu borga Mexíkó í gíslingu.  - fgg

Karl sigursæll í Hollywood

FÉKK VERÐLAUNIN Karl Júlíusson vann til verðlauna hjá Art 
Directors Guild Awards á laugardagskvöldið. Hann var við-
staddur verðlaunaafhendinguna sem fór fram á Beverly Hills 
Hilton-hótelinu.

Mikil og vegleg norræn 
kvikmyndahátíð hefst 
í New York hinn 19. 
febrúar næstkomandi 
og stendur fram í maí. 

Að sjálfsögðu 
koma íslensk-
ar kvikmyndir 
nokkuð við sögu 
og ber þar fyrst 
að nefna gaman-
spennumyndina 

Stóra planið. Michael Imperioli, 
sem lék í sjónvarpsþáttunum 
Sopranos, kemur töluvert við sögu 
í þeirri mynd en hann er líka hálf-
gerður heimalningur í New York og 
því má búast við töluverðri aðsókn 
að þeirri mynd.

Önnur íslensk kvik-
mynd verður einnig 
sýnd en það er Guð 
blessi Ísland eftir 
Helga Felixson. 
Heimildarmyndin 
olli nokkrum 
deilum hér á 
landi, deilt var 
um hvort þær 
aðferðir sem 
Helgi beitti 
í myndinni væru réttlætanlegar. 
Kannski fer vel á því að sýna mynd-
ina í Stóra-eplinu enda voru þeir 
ansi margir sem héldu því fram að 
fall Lehman-bræðra, en höfuð-
stöðvarnar voru einmitt í New York, 
hefði átt stærstan þátt í íslenska 
hruninu. 

Þriðja myndin sem fær sérstaka for-
sýningu er Skoppa og Skrítla í bíó. 
Þær Linda Ásgeirsdóttir og Hrefna 
Hallgrímsdóttir sem leika gulu furðu-
verurnar hafa einmitt verið með hug-
ann við einhvers konar útrás. Enn 
einn Íslendingurinn kemur svo við 
sögu þessarar norrænu kvikmynda-
hátíðar því allar nýju Wallander-
myndirnar verða sýndar á hátíðinni 

en þar leikur 
íslenski leik-

arinn Sverrir 
Guðnason 

hlutverk 
Pontu-
sar.  
 - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

 1    Patrick Kennedy.

 2    3.650.

 3    Pétur Þorsteinsson.



ÚRVAL NÁMSKEIÐA Í 
SPORTHÚSINU
HEFUR ALDREI VERIÐ MEIRA

          1, 2 OG VELDU...

NÝ NÁMSKEIÐAÖNN HEFST 22. FEBRÚAR 
Kannaðu málið nánar á www.sporthusid.is og vertu með.
Skráning er hafin!

Aðgangur að allri aðstöðu og úrvali frábærra hóptíma fylgir námskeiðagjaldi.



DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

Mest lesið

VISIR.IS

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR AF FÓLKI

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%

RÚV sigraði loks
Lið Ríkisútvarpsins sigraði í hinu 
árlega fjölmiðlamóti. Liðið tefldi 
fram sterkum leikmönnum en 
fremstur meðal jafningja var hinn 
síungi nýliði frá ÍBV, Tryggvi Guð-
mundsson. Það var vel við hæfi að 
liðið mætti geysiöflugu liði Stöðvar 2 
en þar mátti finna menn á borð við 
Heimi Guðjónsson, Ívar Guðmunds-

son og markamaskínuna Hörð 
Magnússon. Það þurfti 

enda vítaspyrnukeppni 
til að útkljá úrslitaleik-
inn og þar brenndi 
sjónvarpsmaðurinn 
Auðunn Blöndal af á 
úrslitastundu.

1  Leitað að vélsleðamönnum á 
Langjökli

2  Mátti litlu muna þegar leki 
kom að bát

3  Gúmmíbát hvolfdi í 
Skerjafirðinum

4  Fastur í skíðalyftu í sex tíma

5  Innflytjendur óvelkomnir, enn 
sætu stelpurnar mega vera

Góð blóm
Leikfélag Selfoss frumsýndi leikritið 
Birting eftir Voltaire við góðar undir-
tektir á föstudag. Að sýningu lokinni 
afhenti Ragnheiður Hergeirsdóttir, 
bæjarstjóri Árborgar, formanni 
leikfélagsins blómvönd. Selfyssingar 
hafa löngum rætt um skort á menn-
ingarhúsi í bænum enda leikhúsið 
komið við aldur. Einhverjir gestir 
kunna því að hafa borið í brjósti von 

um yfirlýsingu í þá átt 
frá bæjarstjóranum. 
Ekkert varð úr því og 
verða blómin að duga 

að sinni.

Reynslubolti
Lögmaðurinn Björn Þorri Viktorsson 
er einn þeirra sem hrós á skilið fyrir 
framgöngu sína gegn gengistryggð-
um myntkörfulánum bankanna. 
Björn hefur lengi talað fyrir ólög-
mæti lána af þessu tagi og hefur 
aldrei verið nær því að fara með 
sigur af hólmi. Björn talar af reynslu 
enda hefur hann fundið fyrir geng-
istryggingunni á eigin skinni. Björn 
rak við annan mann um árabil tvær 
lögmannsstofur og tvær fasteigna-
sölur. Reksturinn fór á hliðina í fyrra 
og reksturinn yfir á nýjar kennitölur 
um sumarið. Kröfur í 
þrotabú fyrirtækja Björns 
námu í janúar 140 
milljónum króna en stór 
hluti skuldanna var 
í svissneskum 
frönkum og 
jenum. 
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