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Situr ekki auðum höndum
Labbi í Mánum
fagnar sextugsafmæli sínu í
dag.
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FRIÐRIK ÓMAR HJÖRLEIFSSON

Hefðir, tíska, tónlist og
óvenjulegt brúðkaup

Keyrir um á
Cadillac

Sérblað um brúðkaup

Kemur sér í Elvis-gírinn

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG.

FÓLK 30

EINKASAFNI

Hilmar Þór
lífinu aftra
stórtónleika,
járnar og temur
sér frá því
stundaði veiðar
á höfuðbor
að ferðast
hesta
garsvæði nu
við Ástralíu
um
þá alla í einni
in eru rólegur
og varði jólunum
en
ferð. Þetta
tími í þeirri haustmjög góðir
á Balí.
grein svo
tónleikar og voru allt
maður stakk
hann lét gamlan starfsina fyllilega
gerðu ferðrætast í
draum
síns virði.“
þó að hitinn sér ekkert til sunds
október síðastliðn
New York,
væri
og fór á flakk.
um
Hilmar segir að kæfa mann.“
og Los AngelesOrlando, Las Vegas
vanur ferðamaðSkyldi hann vera
Balí ódýran
voru viðkomust
mannasta
ferðaHilmars í
ur? „Nei,“
ð á þessum
ar hann. „Ég
aðir
Bandaríkjunum
ákvað að
hafði farið svarkom til að
vera þar umárstíma og
en hvað
arferðir til
hann
í borgar þó að jólastemn
hátíðarnBarcelona
„Það er fínt hélt til Ástralíu?
og eina útskrifta
og London
ingin væri
að komast
fjarri nema
og sól á þessum
víðs
rferð til
í sumar
á
orca en aldrei
enda íbúar einstaka veitingastað
dimmustu
uðum hér
neitt þessu Malleyjarinnar
mánHann kveðst
og mig hafði
ar. Eftir dvöl
hindúasið ekki hafa tekið líkt.“
að til Ástralíu.
lengi langí
an tíma í undirbún
Perth
hélt
langtil Cairns
Þekki einn
hann svo
Perth sem
í norðaustu
ing. „Það
mann í
sem ég gerði
var
rhorni Ástreina
alíu og ferðaðist
fyrir 20 árum.á sjó frá Hornafirð
fyrirfram
panta flug
þaðan eftir
i
urströnd inni
til New York var að
báta frá smábæHann gerir út tvo
frá Los Angeles
til Sydney, austog síðan
sótti meðal
á norðurstr
heiminni sem h
til Sydne
annar
alíu bó
önd
iti
íÁ
j

Sjö lögfræðingar og endurskoðendur í skilanefndum gömlu bankanna kosta frá 21 til 35 milljónum króna í
hverjum mánuði. Kjör lögfræðinganna eru einn fjórði af tímakaupi kollega þeirra í Bretlandi.
armanna og slitastjórna í Glitni,
Kaupþingi og gamla Landsbankanum námu allt frá þremur til fimm
milljónum króna á mann í fyrra.
Líkur eru á að þau verði jafn há
á þessu ári. Skilanefndir og slitastjórnir eru ekki á launaskrá gömlu
bankanna heldur fá þær greiddar sem verktakar fyrir sérfræðistörf. Féð rennur ekki beint í vasa
nefndarmanna heldur lögfræðistofa og endurskoðendafyrirtækja

Hver er staða íslenska
rappsins nú þegar
gripið hefur verið
til vopna?
FÓLK 22

Ný og betri staða

Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Skilanefndarmenn fá þrjár
til fimm milljónir á mánuði
VIÐSKIPTI Mánaðarlaun skilanefnd-

Dauðakippir
senunnar?

Öðruvísi brúðk
aup

Kaþólikkinn
Lisa Marie Le
Taroully
og músliminn
Adem Mahmic
sig að heiðnu
giftu
m sið.
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sem nefndarmenn starfa hjá. Fyrirtækin greiða þeim laun og standa
skil á launatengdum gjöldum.
Kostnaðurinn fellur undir innlendan sérfræðikostnað í yfirliti
Glitnis og Kaupþings um rekstrarkostnað skilanefnda í fyrra en
er tilgreindur hjá Landsbankanum. Þar nam hann 178 milljónum
króna á fyrstu níu mánuðum síðasta árs.
Í skilanefndum bankanna sitja
sjö lögfræðingar og endurskoð-

endur en í slitastjórnunum sitja
níu með sama bakgrunn. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
er kostnaður skilanefnda miklu
hærri en slitastjórna.
Starfsmenn skilanefnda eru með
í kringum 25 þúsund krónur á tímann, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins. Þetta er í samræmi við
meðallaun lögfræðinga hér á landi
en þau þykja ekki há í alþjóðlegum
samanburði. Dæmi er um að lögfræðistofur í Bretlandi rukki allt

að 650 pund á tímann. Það gera um
130 þúsund íslenskar krónur.
Skilanefndir bankanna þriggja
þurfa að gera óformlegu kröfuhafaráði (ICC) grein fyrir öllum
kostnaði.
Hvorki náðist í Árna Tómasson,
formann skilanefndar Glitnis, né
þá Steinar Guðgeirsson, formann
skilanefndar Kaupþings, og Lárentsínus Kristjánsson, formann
skilanefndar Landsbankans, vegna
málsins í gær.
- jab

„Þeim fjölgar sem fram koma
á sjónarsviðið til að taka upp
hanskann fyrir Ísland“, skrifar
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir.
Í DAG 14

Flugeldasýning í
Mílanó
Wayne Rooney
skoraði tvennu í sigri
Man. United gegn
AC Milan.
ÍÞRÓTTIR 26

VEÐRIÐ Í DAG
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DÁLÍTIL ÉL Í dag verða víða
norðan eða norðaustan 3-8 m/s,
en 10-15 við A-ströndina. Sums
staðar dálítil él N- og A-til en
annars yfirleitt bjart. Frost víða 0-6
stig, mildast syðst.
VEÐUR 4
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ÖSKUDAGURINN UNDIRBÚINN Þessir krakkar á Nóaborg í Stangarholti tóku forskot á sæluna í gær og mátuðu öskudagsbúningana sína. Þar kenndi ýmissa grasa. Sumir

klæddu sig í sígildan prinsessubúning, aðrir léku sjóræningja og enn aðrir dulbjuggust sem teiknimyndapersónur eða söguhetjur úr Latabæ.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Vörður var staðinn um freigátu í Reykjavíkurhöfn til að koma í veg fyrir teiti:

Þýskir sjóliðar buðu stúlkum
niður í fjórtán ára í gleðskap
LÖGREGLUMÁL Yfirmenn þýsku freigátunnar Mecklenburg-Vorpommern létu standa vörð um skipið í
gærkvöldi og nótt til að varna því að skemmtanaglaðar íslenskar stúlkur kæmust um borð.
Tildrögin voru þau að áhyggjufull móðir fjórtán
ára stúlku hafði samband við lögreglu síðdegis í
gær og kvartaði yfir því að dótturinni hefði verið
boðið í samkvæmi um borð í skipinu um kvöldið.
Þar stóð til að veita vín.
Í ljós kom að sjóliðarnir höfðu verið duglegir í
miðbænum um daginn, og dreift þar boðsmiðum í
samkvæmið til íslenskra ungmeyja, niður í fjórtán
ára gamlar hið minnsta.
Lögregla hafði í kjölfarið samband við yfirmennina á skipinu sem brugðust ókvæða við og

létu taka fyrir það að Íslendingar kæmust um borð
í skipið, að sögn varðstjóra lögreglu.
Freigátan kom til Reykjavíkur í kurteisisheimsókn á mánudag og liggur við Miðbakka.
Hún var opin almenningi til sýnis í gær og verður
það einnig í dag milli klukkan tvö og fjögur síðdegis, að því er fram kemur á vef Landhelgisgæslunnar.
Á vef gæslunnar kemur einnig fram að freigátan
hafi verið smíðuð í Bremen árið 1996 og sé 6.275
tonn að stærð. Skipið er 140 metra langt og 16,7
metrar á breidd. „Skipið er sérstaklega smíðað til
kafbátahernaðar en er einnig notað til loftvarna
ef svo ber undir. Í áhöfn eru 199 manns,“ segir á
vefnum.
- sh / óká
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Eðlilegt að fólk vilji ekki skipta við menn sem gengið hafa fram af þjóðinni:

Héraðsdómur Austurlands:

Ekki bankakerfisins að refsa

Dæmdur fyrir
árás með glasi

ALÞINGI Gylfi Magnússon, efna-

Palli, mátt þú versla í Ríkinu?
„Já, enda er mér fátt heilagt. En ég
hélt að trúin ætti að flytja fjöll en
ekki öl.“
ÁTVR vill ekki selja páskabjórinn Heilagan papa vegna trúarlegra vísana á
merkimiða flöskunnar. Páll Eyjólfsson
er í hljómsveitinni Papar og stundum
kallaður Palli papi.

hags- og viðskiptaráðherra, segir
mikilvægt að reglur réttarríkisins
séu hafðar í heiðri við endurreisn
fyrirtækja. Það sé dómskerfisins
að refsa mönnum hafi þeir brotið
lög en ekki bankakerfisins.
Hann sagði bankana hafa unnið
úr málum manna sem ekki hefði
sannast að hefðu brotið lög en
það breytti því ekki að þeir hefðu
kannski gengið freklega fram af
þjóðinni. Súrt væri ef menn sem
svo er ástatt um gætu endurreist
viðskiptaveldi sín.
Gylfi sagði líka eðlilegt að
almenningur neiti að eiga í viðskiptum við menn sem gengið

GYLFI
MAGNÚSSON

MAGNÚS
ORRI SCHRAM

hefðu fram af þjóðinni. „Viðskiptaveldi er lítils virði ef enginn
vill við það skipta,“ sagði hann.

Magnús Orri Schram, Samfylkingunni, spurði ráðherrann út í málið á þingfundi í gær.
Sagði Magnús Orri erfitt að horfa
upp á fyrrverandi aðalleikendur útrásarinnar verða ráðandi í
nýju íslensku viðskiptalífi. Skoðun hans væri sú að setja ætti lög
um að hægt verði að ganga að
öllum eignum lögbrjóta, þar með
talið eignarhlutum þeirra í fyrirtækjum.
Magnús Orri situr í viðskiptanefnd þingsins sem hefur fjallað um verklagsreglur bankanna.
Hafa nefndarmenn lýst þeim
ógagnsæjum og ófullnægjandi.
- bþs

Voru úrkula vonar
MAHMOUD AHMADINEJAD Forseti

Írans segir nýjar skilvindur brátt teknar í
notkun.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Íranar hraða auðgun úrans:

Rússar taka nú
undir gagnrýni
ÍRAN, AP Mahmoud Ahmadinejad

Íransforseti skýrði frá því í gær
að nýjar skilvindur yrðu brátt
teknar í notkun til að hraða auðgun úrans, sem hann sagði eingöngu ætlað til friðsamlegra nota.
Rússnesk stjórnvöld tóku þó í
gær undir gagnrýni Bandaríkjamanna og Frakka og hvöttu Írana
til að hætta að auðga úran. Rússar
virðast líta svo á að nýju skilvindurnar styrki grun um að Íranar
ætli sér að nota úranið til framleiðslu kjarnorkuvopna, en ekki
eingöngu til friðsamlegra nota
eins og þeir sjálfir halda fram. - gb

Umsóknin um aðild að ESB:

Mælt með að
viðræður hefjist
STJÓRNMÁL Framkvæmdastjórn

Evrópusambandsins mun í næstu
viku mæla með því við ráðherraráð sambandsins að hefja aðildarviðræður við Ísland.
Reuters-fréttastofan greindi
frá þessu í gær. Fékk Fréttablaðið það staðfest úr íslensku
stjórnsýslunni að búist væri við
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar þess efnis á fundi 24.
febrúar.
Leiðtogafundur ESB verður
í lok mars. Það er hans að taka
formlega ákvörðun um að hefja
aðildarviðræðurnar.
- bþs

Mæðginin Beata og Jeremy Scott voru búin að gefa upp alla von um að finnast
á lífi þegar björgunarsveitarmenn römbuðu fram á þau á Langjökli. Þau áfellast
ferðaþjónustufyrirtækið en geta vart orðað þakklætið í garð björgunarmanna.
BJÖRGUN Beata Scott, skoska konan

sem bjargað var af Langjökli
aðfaranótt mánudags ásamt 11 ára
syni sínum, Jeremy, á vart orð til að
lýsa þakklæti sínu í garð íslensku
björgunarsveitarmannanna sem
fundu hana. Hún var undir það síðasta orðin verulega þrekuð og búin
að gefa upp von um að bjargast.
Beata var ásamt fjölskyldu sinni
í hópi sextán ferðamanna sem fjórir leiðsögumenn fóru með upp á
Langjökul á sunnudag. Þegar tók
að kvölda skall á mikill blindbylur
og Beata og Jeremy urðu viðskila
við hópinn þegar hún náði ekki
beygju vegna þreytu.
„Ég reyndi að
öskra,“ útskýrði
Beata á fundi
með blaðamönnum í gær. „Jeremy brast strax
í grát og ég fylltist örvæntingu.“
Hú n rey ndi
síðan að aka
MIKE SCOTT
til baka og ná
hinum en snjósleðinn drap strax á sér.
Þau biðu og hrópuðu á hjálp og
héldu að einhver kæmi strax og
sækti þau. Þegar það gerðist ekki
greip Beata til sinna ráða. „Fyrst
réð örvæntingin ríkjum. Mig langaði mest að gráta. En svo skyndilega, án umhugsunar, hófst ég
handa,“ segir hún.
Hún fékk hjálp frá syni sínum til
að velta sleðanum og búa þannig
til skjólvegg sem ekki blési undir.
„Ég sagði við hann: komdu Jeremy. Nú þurfum við að byggja
okkur snjóhús. Við byrjuðum að
reisa vegg umhverfis sleðann og
notuðum hlífðarplastið af sleðanum sem skóflu. Vindurinn feykti
henni því miður fljótlega úr höndunum á mér,“ segir hún.

ENN Í UPPNÁMI Beata átti erfitt með sig á fundi með fréttamönnum í gær og brast
ítrekað í grát þegar hún rifjaði upp atburðarásina. Hún taldi hins vegar mikilbægt að
segja söguna í forvarnarskyni.
FRÉTTABLAÐIÐ / VILHELM

DÓMSMÁL Nítján ára piltur hefur
verið dæmdur í fimm mánaða
skilorðsbundið fangelsi fyrir að
ráðast á annan pilt og lemja hann
með glerglasi.
Árásin átti sér stað fyrir utan
veitingastaðinn Café Cósý á
Reyðarfirði aðfaranótt sunnudagsins 22. nóvember 2009. Pilturinn játaði brot sitt skýlaust.
Hann hefur ekki áður gerst sekur
um refsiverð brot.
Dómurinn leit á brot piltsins
sem alvarlegt í eðli sínu. Á hinn
bóginn urðu afleiðingar þess litlar, en samkvæmt læknisvottorði
voru ummerki um áverkann horfin stuttu eftir árásina.
- jss

Ofbeldi um nýliðna helgi:

Tvær konur
kæra nauðgun
LÖGREGLUMÁL Tvær stúlkur hafa
kært nauðgun til lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu eftir helgina. Málin eru í rannsókn hjá
kynferðisbrotadeild.
Að því er Fréttablaðið kemst
næst er önnur stúlkan sautján ára gömul en hin um tvítugt. Athæfi karlmanns gagnvart þeirri yngri átti sér stað á
skemmtistað í borginni, en hinni
var nauðgað í bíl á höfuðborgarsvæðinu. Báðar nauðganirnar áttu sér stað um nýliðna helgi
en kærurnar bárust til lögreglu
í gær.
Stúlkurnar leituðu á neyðarmóttöku Landspítala – háskólasjúkrahúss í Fossvogi fyrir þolendur kynferðisofbeldis eftir
árásirnar. Þær voru báðar með
áverka eftir ofbeldið.
Samkvæmt upplýsingum
Fréttablaðsins þekktu stúlkurnar ekki ofbeldismennina, en gátu
í báðum tilvikum gefið greinargóða lýsingu á þeim.
- jss

Formaður Framsóknar:
Ég sagði: komdu Jeremy.
Nú þurfum við að byggja
okkur snjóhús.
BEATA SCOTT
SKOSKUR FERÐALANGUR

Hún reif þá vélarhlífina af sleðanum, lagðist ofan á Jeremy, og
skýldi þeim með hlífinni í átta
klukkustundir í nístingskulda.
Þau styttu sér stundir með orðaleikjum og reyndu að fanga athygli
björgunarþyrlunnar sem þau sáu
nokkrum sinnum. Það bar ekki
árangur. Rétt áður en þau fundust
loksins var Beata að eigin sögn
búin að gefa upp alla von. Jeremy
var einnig viss um að mæðginin
myndu deyja.
Mike, eiginmaður Beötu, áttaði sig ekki á því að kona hans
og sonur væru horfin fyrr en við

komuna niður af jöklinum. Hann
áfellist ferðaþjónustufyrirtækið
Snowmobile fyrir að hafa lagt af
stað í ferðina þrátt fyrir að spáð
væri illviðri síðar um daginn. Fólkið var ekki varað við því að veðrið kynni að verða vont. Hann segist vera að skoða það hvort hægt
sé að grípa til aðgerða gegn fyrirtækinu, en er ekki bjartsýnn í ljósi
þess hversu litlar reglur gilda um
ferðir sem þessar á Íslandi.
Hjónin spara hins vegar ekki
hrósyrðin í garð björgunarsveitarmannanna og Mike líkir þeim
við ofurmennið sem ekkert lætur
stöðva sig.
Móður og sonur eru að braggast, en konan hlaut kalsár á fingur.
Fjölskyldan heldur af landi brott
í dag en segir að þrátt fyrir lífsreynsluna útiloki þau ekki að snúa
hingað aftur. Hér hafi allir verið
svo elskulegir.
stigur@frettabladid.is

Ráðherra víki
Sibert úr nefnd
ALÞINGI Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, vill að forsætisráðherra víki Anne Sibert úr
peningastefnunefnd Seðlabankans.
Sibert lýsir í nýrri grein í
erlendu vefriti að Íslendingar geti staðið undir greiðslukröfum Breta og Hollendinga
vegna Icesave. Sigmundur telur
skrifin ganga gegn hagsmunum
Íslands.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra tók undir að mikilvægt væri að fara varlega í
allar yfirlýsingar en kvað peningastefnunefndina sjálfstæða.
Ætlar hún ekki að aðhafast. - bþs

Undirbúningur kísilverksmiðju í Þorlákshöfn skammt á veg kominn:

Tafir vegna fjárhagserfiðleika
STÓRIÐJA. Undirbúningur að byggingu kísilmálm-

verksmiðju við Þorlákshöfn virðist skammt á veg
kominn, miðað við upplýsingar á vef kanadíska fyrirtækisins Timminco, eins aðila verkefnisins. Fram
kemur í uppgjöri fyrirtækisins fyrir þriðja ársfjórðung 2009 að það eigi í miklum erfiðleikum og framtíð þess sé óviss.
Aðstæður á markaði séu óhagstæðar fyrir þær
sólarkísilvörur sem fyrirtækið framleiðir. Sölutekjur Timminco námu 19 milljónum dala á fjórðungnum, borið saman við 69 milljónir sama fjórðung
2008. Óvissa um eftirspurn eftir framleiðslunni hafi
áhrif á rekstrarhæfni og framtíð fyrirtækisins og
getu þess til að halda áfram rekstri. Á heimasíðunni
kemur fram að unnið hefur verið að því að breyta
ýmsum skuldum Timminco í hlutafé.
Hvað varðar kísilmálmverksmiðjuna í Þorlákshöfn kemur fram að fyrir miðjan apríl verði ráðist í undirbúningsvinnu fyrir eina milljón Bandaríkjadala. Sú vinna verði grundvöllur ákvörðunar
um hvort ráðist verður í gerð fýsileikakönnunar á
rekstri kísilmálmverksmiðju á seinni hluta þessa
árs.
Áætlaður kostnaður við undirbúninginn er ein

KÍSILVERKSMIÐJA Í fyrradag var skrifað undir rammasamning
við Orkuveitu Reykjavíkur um kísilverksmiðju við Þorlákshöfn.

milljón Bandaríkjadala. Strokkur ehf., íslenskur
samstarfsaðili Timminco, sem hafði frumkvæði að
byggingu álþynnuverksmiðjunnar við Eyjafjörð,
greiðir þann kostnað en fær í staðinn skuldabréf í
Bandaríkjadölum, sem ber 12% vexti og er á gjalddaga 1. maí næstkomandi. Útgefandi skuldabréfsins er Thorsil ehf. Það fyrirtæki er í eigu Strokks og
Timminco og er viðsemjandi Orkuveitu Reykjavíkur
í rammasamningi frá í fyrradag um kaup á 85 MW
af orku frá væntanlegri Hverahlíðarvirkjun.
- pg
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Við viljum
sjá þig í dag

Við bjóðum öllum ungum söngfuglum að taka lagið í útibúum
okkar í dag og fá í staðinn endurskinsmerki. Aðrir gestir geta
einnig nælt sér í glitrandi merki á öskudag sem og aðra daga,
á meðan birgðir endast.
Merkin eru gefin í samstarfi við Umferðarstofu og lögregluna.
Þeir sem búa fjarri útibúum bankans, geta sent tölvupóst
á fraedsla@us.is og fengið merkin send.

Nældu þér í endurskinsmerki í næsta útibúi bankans
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

127,49

128,09

Sterlingspund

200,14

201,12

Evra

174,04

175,02

Dönsk króna

23,38

23,516

Norsk króna

21,599

21,727

Sænsk króna

17,611

17,715

Japanskt jen

1,4165

1,4247

SDR

195,99

197,15

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
230,258
HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Írskir biskupar skömmustulegir á fundi með páfa í Vatikaninu:

Lýtalæknir ílengist á Íslandi:

Hvattir til að segja rétt frá

Ramos áfram í
gæsluvarðhaldi

ÍTALÍA, AP Benedikt sextándi páfi hvatti tuttugu og
fjóra írska biskupa, sem ræddu við hann í Páfagarði í
gær og í fyrradag, til þess að sýna hugrekki og koma
heiðarlega fram varðandi framferði barnaníðinga í
röðum presta kaþólsku kirkjunnar á Írlandi.
Sjálfur sagðist páfi vera æfur vegna málsins, sem
komst í hámæli fyrir nokkrum árum. Í yfirlýsingu
frá Páfagarði er það kallað „viðurstyggilegur glæpur“ og „alvarleg synd sem hneykslar guð“ að níðast
kynferðislega á börnum.
Páfagarður segir þó að brottrekstur biskupanna
hafi ekki komið til umræðu á fundinum, þrátt fyrir
að fulltrúar fórnarlamba barnaníðinganna hafi hvatt
páfa til að reka þá biskupa sem hafa hylmað yfir með
hinum seku prestum.
Á Írlandi ríkir veruleg reiði í garð fulltrúa páfa á
Írlandi, Giuseppe Leanza, sem hafi ekki viljað mæta
hjá utanríkismálanefnd írska þingsins til að svara

DÓMSMÁL Gæsluvarðhald yfir

brasilíska lýtalækninum Hosmany
Ramos var framlengt um tvær
vikur í héraðsdómi í gær.
Dómstólar hafa framsalsmál
hans enn til umfjöllunar. Hæstiréttur felldi úr gildi úrskurð þess
efnis að hann skyldi framseldur til Brasilíu og því þarf héraðsdómur að taka málið fyrir að
nýju. Það verður gert á föstudag.
Ramos var handtekinn hér í
fyrrasumar þegar hann reyndi
að komast til Kanada um Ísland
á fölsuðu vegabréfi. Hann hefur
hlotið þunga dóma í heimalandi
sínu, meðal annars fyrir morð og
mannrán.
- sh

FUNDUR Í RÓM Páfi á fundi með írskum biskupum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

spurningum nefndarinnar um málið. Páfi varði þessa
afstöðu Leanzas og sagði það ekki venju að fulltrúar páfa sitji fyrir svörum hjá þingnefndum. Leanza
hefur engu svarað bréfum frá nefndinni, sem boðaði
hann á fund.
- gb

Höfuðborgarsvæðið:

Þokast í rétta átt á
Lundúnafundunum

Sjö líkamsárásir um helgina
LÖGREGLUMÁL Sjö líkamsárásir

voru tilkynntar til lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu um helgina.
Fjórar þeirra áttu sér stað í miðborginni aðfaranætur laugardags
og sunnudags. Tvítugur piltur kom
við sögu í tveimur þeirra en hann
var mjög ósáttur þegar honum var
meinaður aðgangur á skemmtistað
og lét þá hendur skipta.
Á öðrum stað á höfuðborgarsvæðinu handtók lögreglan karlmann um fimmtugt. Hann var
vopnaður hnífi og lét dólgslega.
Maðurinn var ölvaður og mundi
lítt eða ekkert eftir atburðum
þegar af honum var runnið.
- jss

Nokkur árangur náðist á fundi samninganefnda um Icesave í Lundúnum í gær.
Fjármálaráðherra segir málið hafa færst áfram. Forsætisráðherra segist vongóð
um árangur. Utanríkisráðherra ræddi málið við sænskan starfsbróður sinn.
STJÓRNMÁL Heldur meiri bjart-

TÚTANKAMÓN Ítarlegar rannsóknir hafa
verið gerðar á múmíu hans.
NORDICPHOTOS/AFP

Rannsókn á Tútankamón:

Var holgóma og
með klumbufót
EGYPTALAND, AP Egypski faraó-

inn Tútankamón, sem komst til
valda tíu ára gamall árið 1333
fyrir Krist, var með klumbufót
og holgóm. Líklega þurfti hann að
ganga við staf. Dánarmein hans
má rekja til fótbrots og malaríu
sem hann fékk í framhaldi þess.
Allt þetta kom í ljós við ítarlegar rannsóknir á múmíu faraósins
og fimmtán öðrum múmíum, sem
sumar eru af nánum ættingjum
hans. Erfðaefni þeirra var skoðað og teknar tölvusneiðmyndir af
þeim.
Einnig kom í ljós að faðir Tútankamóns var líklega Akenaten
faraó, en móðir hans líklega systir Akenatens.
- gb

LEIÐRÉTTING
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GAM Management (GAMMA) var
ranglega nefnt greiningarfyrirtæki í
blaðinu í gær. Hið rétta er að fyrirtækið er fjármálafyrirtæki, rekstrarfélag
verðbréfasjóða.

sýni gætir hjá íslenskum stjórnvöldum eftir Icesave-fund gærdagsins heldur en eftir fundinn á
mánudag.
„Þetta gekk í sjálfu sér ágætlega,“ sagði Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra í samtali við Fréttablaðið í gærkvöldi
og bætti við að fundurinn í gær
hafi „fært þetta áfram“.
Steingrímur sagði eftir fundinn
á mánudag að Bretar og Hollendingar hefðu ekki verið hrifnir af
því sem íslenska samninganefndin bar á borð. Ekki fæst uppgefið
hvað fram kom í gær sem breytir
tóninum í ráðamönnum.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sagði á Alþingi í
gær að nýjustu fréttir af samningaviðræðunum veki vonir um
árangur.
Frekari fundir hafa ekki verið
ákveðnir en í dag stendur til að
vinna úr því sem fram hefur
komið og skiptast á frekari upplýsingum. Steingrímur segist vera
vongóður en varar engu síður við
of mikilli bjartsýni.
Fundir samninganefnda Íslands
annars vegar og Bretlands og Hollands hins vegar hafa farið fram
í íslenska sendiráðinu í Lundúnum. Fimm manna samninganefnd
hefur setið þá fyrir Íslands hönd
en henni til aðstoðar eru Kanadamaðurinn Don Johnston, fyrrverandi framkvæmdastjóri OECD, og
sérfræðingar ráðgjafarfyrirtækisins Hawkpoint og lögmannsstofunnar Ashurst.

VM krefst ...
... lagasetningar strax
gegn okri og harðræði
rukkara.

Landsbjörg fær peningagjöf:

Styrkur veittur
til minningar

SENDIRÁÐ ÍSLANDS Í LUNDÚNUM Fundir Icesave-samninganefndanna fara fram í

íslenska sendiráðinu.

MYND/ÚR SAFNI

Að sögn Steingríms hefur
nefndin ekki sérstakt erindisbréf
upp á vasann en veganesti hennar er skýrt.
Eftir því sem næst verður komist hafa Bretar og Hollendingar
ekki lagt fram sérstakan samningsramma af sinni hálfu. Heimildir Fréttablaðsins herma þó að
þeir setji það skilyrði að ákvæði
EES-samningsins um lágmarksinnstæðutryggingu verði viðurkennt.
Össur Skarphéðinsson utanrík-

isráðherra fór í gær ítarlega yfir
stöðuna í Icesave-málinu með
sænskum starfsbróður sínum,
Carl Bildt. Gerði hann Bildt grein
fyrir nýrri nálgun Íslendinga í
málinu. Áður hefur Össur farið
yfir málið með utanríkisráðherrum Litháens og Spánar en sá síðarnefndi gegnir formennsku í
ráðherraráði Evrópusambandsins.
Össur hefur líka rætt málið
við Stefan Fule, nýjan stækkunarstjóra ESB.
bjorn@frettabladid.is

DÓMSTÓLAR
Skal afplána 540 daga
Hæstiréttur hefur dæmt síbrotamann
til að afplána 540 daga eftirstöðvar
fangelsisrefsingar. Hann rauf skilorð
þar sem hann er grunaður um fjársvik
og nokkur þjófnaðarbrot.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

FROST Á FRÓNI
Það kólnar í veðri
um allt land og
hitinn í dag verður
víðast frá frostmarki og niður í
sex gráðu frost. Um
norðan- og austanvert landið verður
éljagangur næstu
daga en sunnanog suðvestanlands
verður víðast bjart
-4
með köﬂum.
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Nánari upplýsingar á www.asi.is

ÖRYGGISMÁL Landsvirkjun færði í
gær Slysavarnafélaginu Landsbjörg 500 þúsund krónur til
minningar um Halldóru Benediktsdóttur er lést þegar hún
féll í sprungu á Langjökli 30.
janúar síðastliðinn. Syni Halldóru var bjargað úr sprungunni.
Halldóra starfaði á árum áður
hjá Landsvirkjun og eiginmaður hennar er starfsmaður þar.
Hörður Arnarsson, forstjóri fyrirtækisins, og Sigþrúður Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri
starfsmannasviðs, afhentu
framkvæmdastjóra og formanni
SL gjöfina.
- shá

4°

San Francisco

16°

Stokkhólmur

-1°

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

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is

SKJÁREINN FÆRIR ÞÉR SVO MIKLU MEIRA
SkjárEinn býður þér glæsilegt úrval af íslensku
og erlendu sjónvarpsefni á sérlega hagstæðu
verði. Ef þú missir af uppáhaldsþættinum þínum á
SkjáEinum getur þú horft á hann hvenær sem þér
hentar með SkjáFrelsi. Áskriftin færir þér aðgang

að þúsundum nýrra og klassískra bíómynda í
SkjáBíói og frábæru úrvali af ókeypis barnaefni.
Ofan á allt saman getur þú valið á milli mismunandi
pakka af heimsklassa skemmtun, fræðslu og
fréttum með yfir 60 erlendum sjónvarpsrásum.

EKKERT
VENJULEGT
SJÓNVARP

Veldu áskrift á skjareinn.is: Skjáreinn 2.200 kr. | Allt 5 . 200 kr. | Skjáreinn + Allt 7.400 kr.

SKJÁREINN +

ALLT
7.400

KR.
Á MÁN.

INNIHELDUR:

SKJÁRBÍÓ
VOD

SkjárBíó VOD, SkjárFrelsi og SkjárHeimur er aðgengilegt um Sjónvarp Símans. Með Digital Ísland+ fæst aðgangur að SkjáEinum og SkjáFrelsi.

+
+
+
+
+

+
+
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SKJÁREINN &
SKJÁRFRELSI
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Neytendastofa segir breytingu til batnaðar í matvöruverslunum:

Alkóhólmagnið er 41 prósent:

Verðmerkingar eru víðast í lagi

Skotar slá met í
styrkleika bjórs

VIÐSKIPTI Verðmerkingar voru að

Fékkstu þér bollu á bolludaginn?
Já

79,9%
20,1%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú hætt við utanlandsferð vegna hrunsins?
Segðu skoðun þína á visir.is

mestu í lagi í 80 prósentum tilvika
í þeim matvöruverslunum sem
starfsmenn Neytendastofu hafa
heimsótt síðustu vikur.
Á vef Neytendastofu kemur fram
að 74 verslanir hafi verið heimsóttar og kannaðar verðmerkingar og
samræmi hillu- og kassaverðs á
50 vörum. „Kom fram að 59 af 74
verslunum voru með verðmerkingar að mestu í lagi,“ segir á vefnum. Tíu verslanir voru með allar
verðmerkingar réttar, verslanir
10-11 við Barónsstíg, Eggertsgötu,
Seljaveg og í Lágmúla, verslanir
11-11 við Skúlagötu og Kirkjustétt,
Bónus Hjallahrauni, Hagkaup Eið-

istorgi, Samkaup-Strax Hófgerði
og Samkaup-Úrval Miðvangi. „Eru
þetta miklar framfarir frá síðustu
könnun sem gerð var í nóvember
2009. Í þeirri könnun kom fram
að yfir helmingur matvöruverslana var með vörur óverðmerktar
og/eða rangt verðmerktar,“ segir
á vef Umhverfisstofnunar. „Í þessari könnun var Krónan Hvaleyrarbraut með 22 prósent af vörum
óverðmerkt og/eða rangt verðmerkt
og Hagkaup Litlatúni 20 prósent.“ Í
fyrri könnun voru 11 verslanir með
yfir fimmtung rangt merktan.
Ábendingum um rangar merkingar má koma á framfæri á vefnum www.neytendastofa.is.
- óká

Í KRÓNUNNI Neytendastofa segir að
matvöruverslanir hafi tekið sig verulega
á í verðmerkingum frá því staða þeirra
mála var síðast könnuð. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Stjórnvöld og útgerð
semji um afnotarétt
Óvissu í íslenskum sjávarútvegi verður að uppræta eigi greinin að geta skipulagt sig til framtíðar. Samningur á milli handhafa veiðiheimilda og stjórnvalda
undirstrikar eignarrétt þjóðarinnar yfir auðlindinni.
SJÁVARÚTVEGUR Gera verður samn-

AÐDRÆTTIR Lífið í Port-au-Prince er

erfitt og margir íbúar munu ekki snúa
aftur fyrr en eftir mörg ár. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Jarðskjálftasvæðin á Haítí:

Tekur þrjú ár
að hreinsa til
HAÍTÍ Rene Preval, forseti Haítí,
segir að það muni taka þrjú ár að
fjarlægja húsarústir úr höfuðborginni Port-au-Prince og fyrr
verði ekki hægt að hefja endurreisn af fullum krafti.
Forsetinn segir jafnframt að
fram að því yrðu íbúar höfuðborgarinnar færri en áður. Þrjár
milljónir manna bjuggu í borginni fyrir jarðskjálftann. Að
minnsta kosti 54 eftirskjálftar
hafa riðið yfir Haítí síðan skjálftinn mikli varð um 200 þúsund
manns að bana. Mörg hús sem
voru skemmd fyrir hafa hrunið
í þessum eftirskjálftum. Síðast í
gær fórust þrjú börn þegar skólahús hrundi.
- ót

HEILBRIGÐISMÁL
Lyf af markaði
Lyfin Hýdramíl og Hýdramíl míte verða
afskráð 1. mars samkvæmt ósk markaðsleyfishafa, að því er fram kemur í
tilkynningu Lyfjastofnunar. Framleiðslu
lyfjanna hefur verið hætt. „Eftir á markaði verða Miloride og Miloride mite.“

ing á milli handhafa veiðiheimilda
og stjórnvalda til næstu tveggja til
þriggja áratuga um afnotaréttinn
yfir fiskveiðiauðlindinni. Öðruvísi
verður ekki þeirri skaðlegu óvissu
eytt sem umlykur íslenskan sjávarútveg.
Þetta sjónarmið setti Jón Eðvald
Friðriksson, framkvæmdastjóri
FISK-Seafood, fram á fundi Landssambands íslenskra útvegsmanna
(LÍÚ) um fyrningarleið í sjávarútvegi í vikunni. Jón Eðvald telur að
samninginn verði að endurnýja á
fimm ára fresti, þannig að fyrirtækin viti alltaf í hvaða umhverfi
þau munu starfa til lengri tíma.
Fyrirtækið FISK-Seafood er eitt
af fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins.
En hvernig sættir þessi hugmynd sjónarmið útgerðarinnar
annars vegar og fylgjenda fyrningarleiðarinnar hins vegar?
Jón Eðvald segir málið snúast
um vinnufrið. „Greinin verður að
geta fjárfest og viðhaldið sér. Þess
vegna verður að ná einhverri lendingu sem snýr að því að menn geti
horft fram í tímann. Með svona
samningi yrði eignarrétturinn,
sem staðið hefur í mönnum, ótvíræður í hendi ríkisins. Því væri
það skilgreindur afnotaréttur sem
við hefðum.“
Jón Eðvald segir að nú ríki lamandi óvissa um framtíðina og fyrirtæki gætu ekki gefið starfsfólki
sínu neina tryggingu til framtíðar.
Hann vísar þar til staðhæfingar
annarra útgerðarmanna, og er vel
kynnt, að fyrningarleið í sjávarútvegi leiði til þess að útgerð eins og

SKOTLAND Skoska brugghúsið BrewDog hefur sigrað þýskt
brugghús í keppni um hvort
þeirra geti framleitt sterkasta
bjór í heimi. BrewDog hefur nú
sett á markaðinn bjór sem er 41
prósent að styrkleika og nefnir
hann Sink the Bismarck.
BrewDog vakti athygli í fyrra
þegar það setti á markaðinn bjór
sem var 32 prósent að styrkleika.
Þýska brugghúsið Schorchbrau
svaraði með því að setja á markaðinn bjór sem var 40 prósent að styrkleika og heitir sá
Schorschbock.
Flaska af sterkasta bjór heims
mun kosta um 8 þúsund krónur.

AFMÆLISHÁTÍÐ Kim Jong Il fagnaði 68

ára afmæli sínu í gær.

NORDICPHOTOS/AFP

Vangaveltur um Kim Jong Il:

Þykir veiklulegur á afmælinu
NORÐUR-KÓREA, AP Kim Jong Il,
leiðtogi Norður-Kóreu, þótti
dálítið veiklulegur þegar haldið var upp á 68 ára afmæli hans
með pomp og prakt í gær, eins og
venja er til þar í landi.
Leyniþjónustumenn frá SuðurKóreu segja hann þunglyndan
og haldinn ólæknandi sjúkdómi.
Hann er sagður sækjast eftir
fágætum, fokdýrum og að nokkru
ólöglegum lækningameðulum
á borð við duft úr nashyrningshornum og gall úr gallblöðrum
bjarndýra.
Útsendarar hans eru sagðir
hafa farið til Kína tvisvar sinnum
til að kaupa slíkt dýru verði. - gb

FRÁ MORGUNFUNDI LÍÚ Framsögur fluttu Jón Eðvald, Þorvarður Gunnarsson fram-

kvæmdastjóri og Ragnar Árnason hagfræðiprófessor. Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri SA, sá um fundarstjórn.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Greinin verður að geta
fjárfest og viðhaldið sér.
Þess vegna verður að ná einhverri
lendingu sem snýr að því að
menn geti horft fram í tímann.
JÓN EÐVALD FRIÐRIKSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI FISK-SEAFOOD

við þekkjum hana í dag muni líða
undir lok. Þessu er stillt upp gegn
sjónarmiði fyrningarsinna um að
útgerðarmenn selji sig út úr greininni fyrir milljarða og um allt land
séu byggðir í sárum vegna þessa.
Fyrningarsinnar hafna því alfarið
að endurskoðun fiskveiðistjórnun-

ar feli í sér þá ógn sem útgerðarmenn boða.
Jón Eðvald segist helst sjá fyrir
sér að óánægju vegna þeirra sem
selja sig út úr greininni verði svarað með sértækum skattaaðgerðum.
Samningur í þessa veru telur Jón
Eðvald að styrki eignarrétt ríkisins yfir auðlindinni og skapi ríkinu
möguleika við samningsgerðina á
að tryggja yfirráð þjóðarinnar yfir
fiskveiðiauðlindinni. Fyrirtækin
fengju með slíkum samningi forsendur til að ráðast í fjárfestingar í veiðum, vinnslu, nýsköpun og
sölu- og markaðsmálum.
svavar@frettabladid.is

Framlög til kirkjunnar lækkuð:

Lægri framlög
færð í kirkjulög
ALÞINGI Lagt hefur verið fram

frumvarp á Alþingi til breytinga á lögum um stöðu, stjórn og
starfshætti þjóðkirkjunnar. Felur
það í sér að framlög ríkissjóðs til
kirkjunnar lækka um 160 milljónir frá því sem kveðið er á um í
lögunum.
Framlag til kristnisjóðs skerðist um leið um níu milljónir.
Niðurskurðurinn er í samræmi
við fjárlög og samkomulag ríkisins og þjóðkirkjunnar þar um en
fjalla þarf um hann sérstaklega í
lögum um kirkjuna.
- bþs

KFC svarar kalli norðanmanna og sækir aftur um lóð á Akureyri:

N1 Deildin

Kannski vilja menn bara eymdina

2009 - 2010

VIÐSKIPTI Skipulagsnefnd Akur-

Miðvikudagur
KONUR

Fylkishöll
Ásvellir

Fylkir - Valur
Haukar - Stjarnan

18:15
18:30

KARLAR
Ásvellir

Haukar - HK

20:15

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

eyrar frestaði á fundi sínum 10.
þessa mánaðar afgreiðslu á erindi
Helga Vilhjálmssonar, fyrir hönd
skyndibitastaðarins KFC, um lóð
í bænum fyrir matsölustaðinn.
Helgi segist sækja um núna
vegna fjölda erinda sem KFC
hafi borist úr bæjarfélaginu um
að slíkan stað vanti þangað. KFC
sótti fyrst um þrjú til fjögur þúsund fermetra lóð haustið 2005 en
fékk ekki.
Núna er óskað eftir tvö til þrjú
þúsund fermetra lóð sem er sjáanleg og miðsvæðis í bænum.
„Við erum búin að vera að leita
þarna af og til,“ segir Helgi en
kveður umleitanina ef til vill
hafa orðið útundan í uppsveiflu
efnahagslífsins, þegar hún stóð
yfir. „En núna er niðursveifla og
Akureyringar vilja fá þetta norður, senda okkur bréf í þá veru, en

við urðum að láta þá vita að þeir
vildu ekki láta okkur fá lóð fyrir
norðan. Um þetta snýst málið.“
Helgi segist hafa fengið þau
svör hjá bænum, þegar hann fór
að grafast fyrir
um lóð á ný, að
best væri að
sækja um aftur.
„ En bæjarfé lög mega nú
líka alveg vera
vakandi ef þau
vilja fá til sín
fy r i r tæk i og
HELGI
stíga aðeins út
VILHJÁLMSSON
fyrir dyrnar,“
segir hann og
veltir fyrir sér af hverju Akureyrarbær hafi ekki boðið fyrirtækinu lóð.
KFC rekur staði á átta stöðum á landinu. „Og væru ekki á
móti því að byggja á Akureyri,

KFC Í FAXAFENI Athafnamaðurinn Helgi

Vilhjálmsson, eigandi KFC, oft kenndur
við sælgætisgerðina Góu, hefur um
árabil haft hug á að opna KFC-skyndibitastað á Akureyri.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

en hvort bæjarfélögum þyki eitthvað spennandi að leysa vandamál, kannski vilja þeir bara
eymdina.“
- óká

MBL., IÞ

„Það var gaman að vera í Þjóðleikhúsinu í gærkvöldi. Allir voru svo glaðir í
hléinu og margur vangi tárvotur af innlifun þegar sýningu lauk.“
TMM, SA

„Baltasar Kormákur ... er afskaplega flinkur leikstjóri og það sýnir hann
einnig hér. Sýningin er í reynd þéttriðið net úthugsaðra leiklausna.“
RÚV VÍÐSJÁ, ÞES

„Þetta leikverk er svo auðskilið, svo skemmtilegt, fyndið, andríkt og einfalt,
að ég óska þess heitast, að allir landsmenn megi njóta og læra af.“
PRESSAN.IS, BS

LEIKSTJÓRI

BALTASAR KORMÁKUR
BJÖRN THORS JÓHANNES HAUKUR
ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

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

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

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

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

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

Tryggðu þér miða í síma 551 1200 eða smelltu þér á leikhusid.is
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Fjórir frambjóðendur hafa ekki skilað upplýsingum til Ríkisendurskoðunar:

Árni Johnsen búinn að skila
1. Hvað heitir íslenski bjórinn sem ÁTVR neitar að selja
vegna þess að hann brjóti gegn
velsæmi?
2. Hvað heita rappararnir tveir
sem tókust á í húsakynnum 365
á mánudaginn?
3. Hvaða verkefni hlaut verðlaunin Eyrarrósina 2010?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

STJÓRNMÁL Árni Johnsen, þingmaður Sjálfstæðisflokks, hefur skilað Ríkisendurskoðun yfirlýsingu
um að kostnaður hans vegna prófkjörs fyrir síðustu kosningar hafi verið undir 300.000 krónum.
Árni átti að skila þessum upplýsingum fyrir
25. október 2009 og var lengi vel eini þingmaðurinn sem var ekki á yfirliti Ríkisendurskoðunar
um þá sem höfðu skilað.
Árni sjálfur sagðist hafa skilað upplýsingunum, en gögnin hefðu misfarist einhvers staðar. Skil Árna eru
dagsett 18. janúar á heimasíðu Ríkisendurskoðunar.
Samkvæmt lögum um fjármál
stjórnmálasamtaka eiga frambjóðendur að skila þessum upplýsingum innan sex mánaða frá
því að kosningar fara fram. Brot

geta varðað sex ára fangelsi. Nú teljast allir frambjóðendur Framsóknar, Frjálslynda flokksins og
Samfylkingar hafa skilað upplýsingunum.
Þrír frambjóðendur VG, þeir Paul Nicolov
og Þorvaldur Þorvaldsson í Reykjavík, ásamt
Sigurði Inga Björnssyni á Hvammstanga,
hafa engu skilað.
Einn frambjóðandi Sjálfstæðisflokks
hefur ekki skilað, Bergþór Ólason á
Akranesi.
Borgarahreyfing stillti upp á lista og
þarf því engu að skila.
- kóþ
ÁRNI JOHNSEN Þingmaðurinn hefur nú skilað

upplýsingum um kostnað vegna prófkjörs fyrir
síðustu kosningar. Eftir standa þrír frambjóðendur VG og einn úr Sjálfstæðisflokki.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Vestmannaeyjar:

Fjórir ofbeldismenn fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur:

Félag gegn
fyrningarleið

Beittu kylfu og járnkeðju

SJÁVARÚTVEGUR Eyverjar, félag

fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur,
ákærðir fyrir hrottalega líkamsárás.
Mennirnir sem allir eru á þrítugsaldri eru ákærðir fyrir húsbrot, líkamsárás og hótanir. Þeim
er gefið að sök að hafa, sunnudaginn 4. október á síðasta ári ruðst, í
félagi við óþekktan karlmann, inn
í íbúðarhúsnæði í kjallara hússins
að Spítalastíg 6 í Reykjavík. Innrásin var gerð að undirlagi eins
fjórmenninganna.
Þar veittust þeir að karlmanni,
slógu hann í líkama og höfuð með
golfkylfu og járnkeðju. Jafnframt
ógnuðu þeir honum með hnífi, sem

ungra sjálfstæðismanna í Vestmannaeyjum, vinna nú að stofnun félags til höfuðs stefnu ríkisstjórnarinnar um fyrningu
aflaheimilda. Er félagsskapurinn
hugsaður sem framhald af þeim
hópi sem kom saman á ráðstefnu í
Eyjum fyrir stuttu undir nafninu
Fyrnum fyrningarleiðina.
Vinnuheiti hópsins er Allra
hagur og er hann hugsaður sem
þverpólitískur og sjálfstætt starfandi. Er ætlunin að halda úti
heimasíðu þar sem skrif um fyrningarleiðina eru tekin saman og
sjávarútvegsmál almennt.
- shá

DÓMSMÁL Fjórir karlmenn eru nú

borinn var upp að andliti hans. Þá
ógnuðu þeir konu í íbúðinni með
hnífi, sem þeir báru að maga
hennar. Þeir kýldu hana einnig í
höfuðið og líkamann.
Afleiðingar árásarinnar urðu
þær að karlmaðurinn sem fjórmenningarnir gengu í skrokk á
hlaut mikið mar á höfði og tvo
skurði á hnakka.
Hann var einnig mikið marinn
og bólginn víða um líkamann. Þá
hlaut hann skurð á tungu, mar í
andliti og heilahristing.
Sá sem ráðist var á gerir kröfu
um skaða- og miskabætur frá fjórmenningunum að upphæð ríflega
1,5 milljónir króna.
- jss

Veittir verða styrkir í fjórum flokkum:
3 styrkir til framhaldsskóla- og iðnnáms, 150.000 kr.
3 styrkir til háskólanáms (BA/BS/BEd), 300.000 kr.
4 styrkir til framhaldsnáms á háskólastigi, 350.000 kr.
4 styrkir til listnáms, 350.000 kr.
Sæktu um námsstyrk Námunnar á
landsbankinn.is.

andi
Lausn: Nem

NBI hf. (Landsbankinn), kt. 471008-0280.

Umsóknarfrestur er til 8. mars.

ENNEMM / SÍA / NM40919

UTANRÍKISMÁL Þrír nýir sendiherr-

ar afhentu Ólafi Ragnari Grímssyni, forseta Íslands, trúnaðarbréf sín í gær.
Forsetinn fundaði með hverjum sendiherra fyrir sig, fyrst
nýjum sendiherra Makedóníu, Marija Efremova. Þá fundaði hann með Jose de Jesus Sojo
Reyes, nýjum sendiherra Venesúela, og svo með nýjum sendiherra
Bangladess, Imtiaz Ahmed.
Forsetinn ræddi ýmis mál
við sendiherrana, svo sem er
varða Nató og Evrópusambandið, samstarf á sviði orkuiðnaðar,
umhverfismál, menningu og listir og fleiri mál.
- óká

FLYTJA Algengasti áfangastaður þeirra sem fluttust frá Íslandi í fyrra er eitthvað af
Norðurlöndunum, en það land sem flestir fluttu til er Pólland.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Aldrei fleiri
flutt úr landi
SAMFÉLAGSMÁL Aldrei hafa jafn

Námufélögum standa til boða veglegir námsstyrkir
á framhalds- og háskólastigi árið 2010.

NÁMAN | landsbankinn.is | 410 4000

Fundaði með
sendiherrum

Alls fluttu rúmlega 4.800 fleiri frá landinu en til
þess í fyrra. Flestir sem flutt hafa frá Íslandi eru á
aldursbilinu 25 til 29 ára. Erfitt efnahagsástand í
nágrannalöndunum dregur úr brottflutningi.

Styrkir fyrir
námsmenn

Helga Björnsdóttir,
Námufélagi
í háskóla

Ólafur Ragnar Grímsson:

margir flutt af landi brott á einu ári
og í fyrra, samkvæmt upplýsingum
frá Hagstofu Íslands. Brottfluttir
voru 4.835 umfram aðflutta, um 1,5
prósent landsmanna.
Alls fluttu 10.612 manns frá landinu en 5.777 fluttu til landsins. Brottfluttir íslenskir ríkisborgarar voru
4.851 talsins, en hingað fluttu 2.385
íslenskir ríkisborgarar. Brottfluttir umfram aðflutta voru því 2.466.
Áður var hlutfallið óhagstæðast
árið 1995 þegar rúmlega 1.600 fleiri
Íslendingar fluttust frá landinu en
til þess.
Alls fluttu 2.369 fleiri erlendir ríkisborgarar frá landinu en til
landsins á síðasta ári. Leita þarf
aftur til ársins 1992 til að finna ár
þar sem fleiri erlendir ríkisborgarar
fluttust frá landinu en til landsins.
Flestir brottfluttra voru á aldrinum
25 til 29 ára. Flestir aðfluttra voru
yngri, á aldrinum 20 til 24 ára.
Í morgunkorni Greiningar
Íslandsbanka kemur fram að ekki
eigi að koma á óvart sá mikli viðsnúningur sem orðið hafi á búferlaflutningum til og frá landinu. Í raun
komi frekar á óvart að brottflutningurinn sé ekki meiri en raun beri
vitni. Það eigi sérstaklega við þá
erlendu ríkisborgara sem flutt hafi
til landsins á undanförnum árum í
atvinnuleit.
Búast hefði mátt við því að enn
fleiri íslenskir ríkisborgarar flyttu
frá landinu, að mati Greiningar Íslandsbanka. Hugsanlega hafi
slæmt atvinnuástand í nágrannalöndunum nokkuð að segja, en einnig að þrátt fyrir kreppuna sé ástandið hér á landi betra en víðast hvar í
nágrannalöndunum.
Þrátt fyrir að aldrei hafi fleiri
einstaklingar flutt frá landinu á
einu ári en í fyrra var mannfækkun vegna búferlaflutninga hlutfallslega meiri árið 1887, þegar hápunkti
svokallaðra vesturferða var náð. Þá
flutti um 3,1 prósent landsmanna af
landi brott, samanborið við 1,5 pró-

SLÆMT EF ÞRÓUN
HELDUR ÁFRAM
Það er áhyggjuefni að flestir þeirra
sem flytja frá landinu eru á aldrinum 25 til 29 ára, segir Ólafur Darri
Andrason, hagfræðingur ASÍ. Hann
segir stjórnvöld verða að bregðast við auknum brottflutningi frá
landinu.
„Spurningin er sú hvaða áhrif
þetta hefur til
lengri tíma,
og hvort þessi
brottflutningur
mun halda
áfram,“ segir
Ólafur Darri.
Haldi þessi
þróun áfram
verði erfiðara
að ná efnaÓLAFUR DARRI
hagslífinu hér
ANDRASON
á landi upp úr
þeim öldudal það sé í, og endurvekja þau lífskjör sem við viljum
hafa hér á landi.
Þetta er eitthvað sem stjórnvöld
hljóta að líta alvarlegum augum,
segir Ólafur Darri. Þau verði að
bregðast við með því að efla
atvinnuuppbyggingu á öllum sviðum, til dæmis með því að laða að
erlendar fjárfestingar. Aðeins með
því að skapa spennandi tækifæri
hér á landi verði hægt að halda í
hæft ungt fólk.

sent í fyrra. Níu af hverjum tíu sem
fluttu frá landinu í fyrra fluttu til
annars ríkis innan Evrópu. Flestir fóru til einhvers af hinum Norðurlöndunum, samtals 4.033. Þar af
fóru 1.576 til Noregs, 1.560 til Danmerkur og 733 til Svíþjóðar. Alls
fluttu 69 til Finnlands, jafn margir
til Færeyja og 26 til Grænlands. Af
einstökum löndum fluttu flestir til
Póllands, 2.818 manns.
brjann@frettabladid.is

FLUGFELAG.IS

SKE MM T UM O KKUR
I N NANL ANDS
JbaVcY^ÂVaaiZgj[gVbgh`VgVcY^kZ^i^c\VhiVÂ^gd\]aÅaZ\]iZad\Z``^ÄVg[VÂ[a_\V
ÏHA:CH@6$H>6#>H$;AJ).%%&%&$&%

aVc\ii^aVÂ`eaVh^\ighigZhh^cj#@dbjbhiZg`^cccÅ_Vk^ccjk^`jbZÂ\ÂVg
b^cc^c\Vg[VgiZh`^cj#=g^c\Yj*,%(%(%d\W`VÂjZcYjgc¨gVcY^]Za\Vg[ZgÂ#
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Einn af æðstu leiðtogum afganskra talibana handtekinn í Pakistan með aðstoð Bandaríkjamanna:

Handtakan sögð áfall fyrir talibanana

PÓLITÍSKAR BLÖÐRUR Suður-kóreskir
andstæðingar Norður-Kóreu settu á
loft blöðrur með pólitískum boðskap
sínum skammt frá landamærum Norður-Kóreu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Gagnrýni bæjarfulltrúa:

Ekki sé reiknað
með lóðasölu
MOSFELLSBÆR Marteinn Magnús-

son, bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins í Mosfellsbæ, gagnrýnir
að meirihluti sjálfstæðismanna og
Vinstri grænna geri ráð fyrir 450
milljóna króna
tekjum af lóðasölu á þremur
árum.
„Enn á ný er
sala byggingarréttar sett inn í
áætlun sveitarfélagsins, 100
milljónir fyrir
2011, 150 millj- MARTEINN
ónir fyrir 2012 MAGNÚSSON
og 200 milljónir fyrir 2013 þrátt fyrir að fátt
bendi til þess að eftirspurn sé
að aukast á byggingarmarkaði,“
segir í bókun Marteins í bæjarráði. „Réttara og gagnsærra hefði
verið að setja fram áætlunina
án byggingarréttar og fagna því
frekar ef úr rættist,“ bætti hann
við.
- gar

Fiskaflinn í janúar:

Töluvert minni
afli en í fyrra
SJÁVARÚTVEGUR Fiskafli íslenskra

skipa nam 55.445 tonnum í janúar
samanborið við 71.520 tonn í sama
mánuði í fyrra, samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar. Botnfiskafli dróst saman um rúm 1.700
tonn og nam 31.300 tonnum. Þar
af nam þorskaflinn rúmum 17.400
tonnum, sem er aukning um 1.700
tonn frá fyrra ári.
Afli uppsjávartegunda nam
rúmum 22.000 tonnum sem er
tæplega 14.500 tonnum minni afli.
Samdrátt í uppsjávarafla má helst
rekja til minni síldarafla en 6.400
tonn veiddust af síld samanborið
við 18.500 tonna afla í fyrra. Afli
gulldeplu nam 10.600 tonnum sem
er aukning um tæp 5.700 tonn. - shá

PAKISTAN, AP Ráðamenn í Bandaríkjunum og
Pakistan segja það mikið áfall fyrir talibanahreyfinguna að Mullah Abdul Ghani
Baradar hafi verið handtekinn. Hann er
sagður yfirmaður uppreisnar talibana í
Afganistan.
Baradar var handtekinn í hafnarborginni
Karachi, stærstu borg Pakistans, fyrir ellefu dögum. Bandarískir leyniþjónustumenn
aðstoðuðu Pakistana við handtökuna.
Baradar er sagður vera næstæðsti leiðtogi
talibanahreyfingarinnar, næst á eftir leiðtoganum Mullah Mohammad Omar, stofnanda hreyfingarinnar, sem fór í felur eftir
að hernaður Bandaríkjanna og Natóríkjanna hófst í Afganistan árið 2001.
Baradar er sagður hafa verið aðstoðarvarnarmálaráðherra í ríkisstjórn talibana

í Afganistan fyrir innrásina 2001. Hann er
því hæst setti leiðtogi talibanahreyfingarinnar sem hefur verið handtekinn frá upphafi stríðsins.
Handtaka hans þykir því mikill sigur,
bæði fyrir Bandaríkjamenn og fyrir Pakistana.
Ráðamenn, her og leyniþjónusta Pakistans hafa lengi verið sökuð um að hlífa
leiðtogum talibana, sem taldir hafa verið í
felum í landinu. Bandarískir ráðamenn hafa
pirrað sig á þessu árum saman.
„Ef pakistanskir ráðamenn hefðu viljað handtaka hann, þá hefðu þeir getað gert
það hvenær sem er,“ segir Sher Mohammad
Akhud Zada, fyrrverandi héraðsstjóri í
Helmand-héraði í Afganistan en núverandi
þingmaður í Kabúl.
- gb

FRÉTTIN VEKUR ATHYGLI Í PAKISTAN Íbúi í Karachi les

fréttir af handtöku Baradans.

NORDICPHOTOS/AFP

Stjórnin á rangri leið
Efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar fá falleinkunn hjá formönnum stjórnarandstöðuflokkanna. Formenn stjórnarflokkanna segja stöðuna betri en spáð var.
ALÞINGI „Ég tel stjórnina ekki hafa

náð árangri,“ sagði Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, í umræðum um efnahagsmál á Alþingi í gær.
Bjarni fór yfir stöðuna í því ljósi
að ár er síðan ríkisstjórn Samfylkingarinnar og VG tók við völdum.
Sagði hann vexti alltof háa, gjaldeyrishöftin stórskaðleg, skatta
hafa hækkað meira en dæmi væru
um í seinni tíma hagsögu, lausatök
væru á ríkisfjármálunum, atvinnuleysi mikið og landflótta hafinn.
„Hér þarf að skapa hagvöxt,“
sagði Bjarni. Öðruvísi yrði ekki
ráðin bót á atvinnuleysinu. Eins
prósents hagvöxtur þýði 800 ný
störf. Ríkisstjórnin geri ráð fyrir
tveggja prósenta hagvexti sem
þýði 1.600 störf. Það dugi hvergi
nærri fyrir það nýja vinnuafl sem
árlega komi á vinnumarkaðinn,
hvað þá til að höggva í það atvinnuleysi sem ríkir. Sagði Bjarni jafnframt að ríkisstjórnin hefði haft
stöðugleikasáttmála sinn og aðila
vinnumarkaðarins að engu.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sagði efnahagsstefnu
ríkisstjórnarinnar skýra og eftir
henni væri unnið. „Efnahagsstefnan miðar að því að koma fótunum undir atvinnulífið á sem allra
stystum tíma,“ sagði hún. Benti
Jóhanna á að gengið hefði verið
nokkuð stöðugt um hálfs árs skeið,
endurreisn bankanna væri afstaðin, vextir væru lægri en þeir hefðu
verið í fjögur ár og atvinnuleysi og
samdráttur í einkaneyslu minni en
spáð var. Þá varaði hún við afleiðingum þess að afnema gjaldeyrishöftin í einu vetfangi.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, sagði ríkisstjórnina hafa að
mestu verið aðgerðalausa undanfarið ár. Allt er varðaði efnahagsmálin ætti að gerast fyrir utanaðkomandi tilverknað. Nefndi hann

LÖGREGLAN Skertar fjárheimildir eru
meginástæða þess að ökutækjum lögreglunnar er ekið minna en áður.

Minni akstur og færri tjón:

Dregur mjög úr
akstri lögreglu

HAGSMUNA HVERRA? Þór Saari (annar frá hægri) vandaði ekki þingmönnum
kveðjurnar. Sagði meirihluta þeirra ekki vinna með hagsmuni almennings í huga.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGGÆSLA Rúmlega 160 ökutækjum lögreglunnar var ekið um
600 þúsund kílómetrum minna
á árinu 2009 en árið áður, samkvæmt upplýsingum frá starfshópi ríkislögreglustjóra, sem
hefur eftirlit með tækjum og búnaði lögreglunnar. Í fyrra voru
eknir kílómetrar 4.521.354 talsins sem er um 12 prósent minni
akstur en á árinu 2008.
Þá hefur tjónakostnaður sem
fellur á lögregluna lækkað verulega milli ára, eða úr 13 milljónum árið 2008 í 5,4 milljónir á síðasta ári. Undir þennan lið falla
öll tjón sem tryggingafélög bæta
ekki.
- jss

DÓMSTÓLAR
Kona stal vélsleðakerru

ÓSAMMÁLA Bjarni Benediktsson

og Jóhanna Sigurðardóttir skiptust
á skoðunum um efnahagsstefnu
stjórnarinnar.

bankastjóraskipti í Seðlabankanum, umsókn um Evrópusambandsaðild og lausn Icesave sem dæmi.
Sigmundur sagði stórhættulegt
að stjórnin hefði ekki framtíðarsýn í efnahagsmálum, ríkisstjórnin væri í raun hindrun þess að
Ísland gæti risið úr öskustónni.
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra vísaði málflutningi
stjórnarandstæðinganna á bug.
Staðan væri betri en spáð hefði

verið. Rakti hann ýmis áform fyrirtækja og hins opinbera. Margt
gott væri að gerast í erfiðleikunum.
Þór Saari, Hreyfingunni, fullyrti að meirihluti þingmanna
gengi ekki hagsmuna almennings
og Þráinn Bertelsson, þingmaður
utan flokka, sagði réttlætismál að
afskrifa að minnsta kosti fjórðung
af öllum verðtryggðum lánum.
bjorn@frettabladid.is

Kona hefur verið dæmd til að greiða
135 þúsunda króna sekt í ríkissjóð.
Hún stal vélsleðakerru í samvinnu við
karlmann og ók síðan undir áhrifum fíkniefna frá Reykjavík og upp í
Borgarfjörð.

LÖGREGLUFRÉTTIR
Reyndu íkveikju á skólalóð
Lögreglunni á Akranesi var um
síðustu helgi tilkynnt um stráka sem
voru að reyna að kveikja í á lóð
Brekkubæjarskóla. Þeir voru búnir að
setja saltpétur, sykur og paprikukrydd
í tveggja lítra plastflösku og ætluðu
að kveikja í þessu.

Byssumaðurinn í Þverárseli í Breiðholti dæmdur fyrir tilraun til manndráps:

Var dæmdur í sex ára fangelsi
Ryksuga VS 06G2001

Tilboðsverð: 23.900 kr. stgr.
(Verð áður: 29.900 kr.)

ATA R N A

Glæsileg ryksuga með
öflugum mótor, 2000 W.
Sjálfinndregin snúra,
hleðsluskynjari.
4 lítra slitsterkur poki.
Vinnuradíus: 10 m.
Vinnuhollt handfang.
Stillanleg lengd á sogröri.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

DÓMSMÁL Ungur maður var í gær
dæmdur í sex ára fangelsi fyrir
skotárás á mann í Þverárseli í
Breiðholti. Maðurinn var að auki
dæmdur til að greiða fórnarlambinu 900 þúsund krónur í skaðabætur. Dómnum verður áfrýjað til
Hæstaréttar.
Maðurinn, Birkir Arnar Jónsson, 23 ára gamall Reykvíkingur,
var dæmdur fyrir tilraun til manndráps aðfaranótt sunnudagsins 15.
nóvember á síðasta ári.
Að því er segir í ákæru fór Birkir Arnar grímuklæddur og vopnaður hlaðinni haglabyssu að heimili
við Þverársel í Breiðholti, bankaði
á útidyrnar og rak byssuhlaupið í
enni húsráðanda þegar hann opnaði. Birkir skaut síðan fimm skotum úr haglabyssunni þegar húsráðanda hafði tekist að loka hurðinni
og stóð fyrir innan hana.
Í ákærunni kemur fram að tvö

TILRAUN TIL MANNDRÁPS Maðurinn
var dæmdur fyrir tilraun til manndráps.

skotanna hæfðu hurðina en þrjú
fóru inn í íbúðina í gegnum rúðu
við útidyrnar. Húsráðandi hlaut
hins vegar sár á enni sem sauma

þurfti saman með átta sporum.
Maðurinn, sem nú hefur verið
dæmdur, neitaði sök þegar ákæran
var þingfest í héraðsdómi.
- jss
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þátttakenda kjötkveðjuhátíðarinnar
í Rio de Janeiro mætti til leiks með
fyrirferðarmikið höfuðskraut.
NORDICPHOTOS/AFP

Fjölskylduhjálp Íslands:

Sendi þrjátíu til
tannlæknis
SAMFÉLAGSMÁL Þrjátíu börn á aldr-

inum sex til átján ára frá efnalitlum fjölskyldum hafa undanfarið
fengið ókeypis tannviðgerðir hjá
tíu tannlæknum, sem buðu börnunum þessa þjónustu í gegnum Fjölskylduhjálp Íslands.
Ásgerður Jóna Flosadóttir,
framkvæmdastjóri Fjölskylduhjálpar Íslands, segist í tilkynningu vera þakklát fyrir aðstoðina.
„Þetta er mjög brýnt verkefni,
enda tók aðeins um tvær klukkustundir að fylla kvótann, sem tannlæknarnir buðu upp á. Þeir eiga
þakkir skildar,“ segir Ásgerður
Jóna í tilkynningunni.

Umferðin um helgina:

Sautján ökumenn í vímu
LÖGREGLUMÁL Þrettán ökumenn

voru teknir fyrir ölvunarakstur
í umdæmi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um helgina. Þetta
voru tólf karlar, sá yngsti sextán
ára og ein kona. Pilturinn, sem
var réttindalaus eðli málsins samkvæmt, reyndi hvað hann gat að
komast undan lögreglu, fyrst í bíl,
svo á fæti. Lögreglan hljóp hann
uppi.
Þá voru fjórir teknir í Reykjavík
fyrir að aka undir áhrifum fíkniefna en tveir þeirra voru jafnframt
próflausir. Í öðrum bílnum fundust
fíkniefni auk þess sem ökumaður
laug til nafns.
- jss

Átta atkvæðum munaði á efstu sætum, að bréflögðum atkvæðum frádregnum:

Rafmagnsverð í Danmörku:

Niðurstaða forvals VG staðfest

Tvöfaldaðist frá
einkavæðingu

REYKJAVÍK Niðurstaða forvals VG í Reykjavík, sem
kynnt var á dögunum, hefur verið staðfest, eftir að
utankjörfundaratkvæði voru endurtalin.
Sóley Tómasdóttir er í efsta sæti fyrir borgarstjórnarkosningar með 439 atkvæði, en
Þorleifur Gunnlaugsson fékk 395.
Sóley hlaut 46 bréflögð atkvæði í
fyrsta sæti en Þorleifur tíu. Séu öll
slík atkvæði dregin frá munar átta
atkvæðum á efstu sætunum. Sóley er
þá með 393 atkvæði en Þorleifur 385.
Stjórn VG í Reykjavík vill í tilkynningu í gær árétta að frambjóðendur
og forvalsstjórn hafi farið að samþykktum reglum um framkvæmd
forvalsins.
Áður hafði stjórnin þó lýst því
yfir að frambjóðendur hefðu feng-

ið misvísandi upplýsingar og því unnið í góðri trú, en
þeir fóru eftir mismunandi reglum.
Samkvæmt reglunum áttu félagar í VG kost á að
fá atkvæðaseðil sendan í tölvupósti og skila honum í
löturpósti.
Sumir frambjóðendur og stuðningsmenn
þeirra fóru hins vegar heim til félagsmanna
og skiluðu atkvæðaseðli fyrir þá.
Þorleifur Gunnlaugsson kærði kosninguna. Síðan mátti kjörstjórn víkja og nefnd
var skipuð til að fara yfir aðferðafræði VG,
þar á meðal forvalsreglur.
- kóþ
SÓLEY TÓMASDÓTTIR OG ÞORLEIFUR
GUNNLAUGSSON Þau Sóley og Þor-

leifur sóttust bæði eftir fyrsta sætinu,
en Þorleifur hafnaði í öðru sæti. Í
þriðja sæti lenti Líf Magneudóttir.

DANMÖRK Rafmagnsverð hefur

tvöfaldast í Danmörku frá því
að verslun með rafmagn var
gefin frjáls árið 1998.
Þetta kemur fram í svari
danska umhverfis- og orkumálaráðuneytisins við spurningu
þingmannsins Per Clausen, að
því er skýrt er frá í dönskum
fjölmiðlum í gær.
Stórnotendur rafmagns hafa
reyndar aðeins mátt þola 67 prósenta hækkun, en smærri notendur, einkum einstaklingar
og fjölskyldur, þurfa að greiða
107 prósentum hærra fyrir rafmagnið nú en fyrir tólf árum.
- gb

Segir Reykjavíkurborg
aðeins vera að tefja lóðaskil
Forstjóri Brimborgar segir borgarlögmann hunsa að sveitarstjórnarráðuneytið segi borgina hafa sýnt slæma
stjórnsýslu í lóðaskilamáli. Borgin sé að fresta því sem lengst að endurgreiða lóðir, líkt og áður hafi tíðkast.
DÓMSMÁL „Þótt maður vonaði að

borgin myndi ekki halda áfram að
níðast á fyrirtækjum og einstaklingum sýnist mér að það sé enn
stefnan,“ segir Egill Jóhannsson,
forstjóri Brimborgar.
Egill vísar hér til orða Kristbjargar Stephensen borgarlögmanns í Fréttablaðinu í gær um að
borgin þyrfti ekki og myndi ekki
fara eftir úrskurði samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneytisins og
taka aftur við og endurgreiða lóð
sem Brimborg fékk á Esjumelum
fyrir hrun fjármálakerfisins.
„Ummæli borgarlögmanns staðfesta að borgin sé að nýta öll göt
í kerfinu til að tefja málið jafnvel þótt hún telji sig á endanum
þurfa að borga. Það er náttúrlega
óþolandi stjórnsýsla. Sérstaklega
er áhugavert að það heyrist ekki
múkk í kjörnum fulltrúum sem
þurfa væntanlega að staðfesta
þessar hugmyndir borgarlögmannsins,“ segir Egill og bendir á að upphaflega hafi það verið
Hanna Birna Kristjánsdóttir borgarstjóri sem hafi ákveðið að breyta
út af áratuga hefð hjá borginni og
hætta að taka við óbyggðum lóðum
og endurgreiða þær lóðarréttarhöfum sem þess óskuðu.

„Í samtalinu við Fréttablaðið
minnist borgarlögmaður aldrei
á þá niðurstöðu ráðuneytisins að
þarna var í gangi léleg stjórnsýsla
með því að jafnræðisregla var
brotin,“ segir Egill. „Í svari borgarinnar til ráðuneytisins segir
að borgarstjóri hafi ákveðið um
mánaðamótin september og október 2008 „að hætta að taka við
lóðum og endurgreiða lóðir vegna
atvinnuhúsalóða“ sem staðfestir að
um var að ræða viðtekna venju.“
Borgarráð staðfesti ákvörðun
borgarstjóra 20. nóvember 2008.
Þá bendir Egill á að í úrskurði
sínum vitni ráðuneytið til álits
umboðsmanns Alþingis í öðru máli
um að stjórnvöld eigi að tilkynna
fyrirfram um breytta stjórnsýsluframkvæmd til að þeir sem málið
snerti geti gætt hagsmuna sinna.
„Stjórnsýslan getur ekki bara
hagað sér eins og henni sýnist,“
segir Egill sem kveður Brimborg
þegar hafa ítrekað kröfu sína um
endurgreiðslu lóðarinnar á Esjumelum. Í dag standi krafan í um
205 milljónum króna.
Fyrirtækið Vídd keypti lóð við
Vesturlandsveg á árinu 2007 og
hefur ekki fengið hana endurgreidda. Árni Yngvason hjá Vídd

EGILL JÓHANNSSON Forstjóri Brimborgar á lóðinni í Lækjamel 1 sem fyrirtækið vildi
skila borginni eftir hrunið og fá hana endurgreidda en fær ekki.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

segir það áleitna spurningu hvort
yfirlýsingar borgarlögmanns séu
í nafni og þökk borgarstjórnar
eða borgarráðs. „Eru yfirlýsingar
borgarlögmannsins í samræmi við
formlega ákvörðun kjörinna fulltrúa eða ákvað hann sjálfur, upp
á eigin spýtur, að virða úrskurði

ráðuneytisins að vettugi?“ spyr
Árni.
Óskar Bergsson, formaður borgarráðs, segir úrskurð ráðuneytisins væntanlega verða á dagskrá
hjá borgarráði á morgun. Þangað
til sé ótímabært að ræða málið.
gar@frettabladid.is
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Stefnir - Samval.
Meiri möguleikar á
breytilegum markaði.
Verðbréfaþjónusta Arion banka
er söluaðili sjóða Stefnis.
Kynntu þér sjóðina hjá starfsfólki
verðbréfaþjónustu Arion banka
í síma 444 7000, í næsta útibúi
eða á arionbanki.is/sjodir
*Upplýsingar fengnar af www.sjodir.is
fyrir tímabilið 31.01.2005–31.01.2010.

Hafðu samband

sími !!! $  N_V\[ON[XVV`

 Fjárfestir í þeim eignaflokkum sem ákjósanlegastir eru hverju sinni
– eignastýring í einum sjóði
 Virk stýring í skuldabréfum og hlutabréfum. Áhersla á ríkistryggð
skuldabréf undanfarin misseri
 Fjárfestir að mestu í öðrum sjóðum til að auka enn frekar áhættudreifingu
 Góður kostur í langtímasparnaði og hentar vel í reglubundnum sparnaði
 16,0% meðalnafnávöxtun síðastliðin 5 ár*
 Lágmarkskaup 5.000 kr.

Ávöxtunartölur vísa til fortíðar. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur þeirra. Vakin er sérstök athygli á að almennt fylgir áhætta fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum sjóða, t.d. getur fjárfesting
rýrnað eða tapast að öllu leyti. Stefnir - Samval er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Stefnir hf. Nánari upplýsingar um sjóðinn, þ.á m. nánari upplýsingar um
áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu og útdrætti úr útboðslýsingu sjóðsins, sem nálgast má á www.arionbanki.is/sjodir.
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Icelandic Agricultural Sciences:

Nýskráning ökutækja bara rúmur tíundi partur af því sem var þegar mest lét:

Nú viðurkennt
vísindatímarit

Fjórðungi færri skipta um bíl

FRÆÐI Tímaritið Icelandic

Agricultural Sciences, sem Veiðimálastofnun ásamt fleiri íslenskum stofnunum stendur að, er
komið á ISI- gagnagrunninn sem
er sá viðurkenndasti í heimi vísindanna. Þar með er ritið staðfest
sem fyrsta flokks alþjóðlegt vísindarit.
Vísindaritið er sent á margar
fræðastofnanir víða um heiminn og hafa greinar þess verið
skráðar í CAB Abstracts, BIOSIS-gagnagrunninn og leitarvélina Google-Scholar. Þannig
hafa greinar ritsins náð athygli
erlendra fræðimanna.
- shá

EFNAHAGSMÁL Ríflega fjórðungi færri eigendaskipti urðu á ökutækjum fyrstu 45 daga ársins
en á sama tíma í fyrra, samkvæmt upplýsingum Umferðarstofu. Í ár urðu eigendaskipti á
6.861 ökutæki, samanborið við 9.247 í fyrra.
Munurinn er 25,8 prósent.
Þá kemur fram í tilkynningu Umferðarstofu
að mikill samdráttur í nýskráningu ökutækja
haldi áfram það sem af er þessu ári. Þegar tölurnar eru skoðaðar kemur í ljós að í janúar
2008 voru nýskráð ökutæki 2.575 talsins, árið
2009 voru þau 325 og í janúar í ár voru þau 212.
„Frá 1. janúar til 15. febrúar hafa 316 ökutæki verið nýskráð en þau voru 444 eftir jafn
langt tímabil á síðasta ári. Þetta eru rétt tæplega 29 prósentum færri ökutæki milli ára,“
segir Umferðarstofa, en áréttar um leið að um
sé að ræða allar tegundir skráðra ökutækja.

EIGENDASKIPTI Í JANÚAR
Tímabil

Fjöldi eigendaskipta

Janúar 2006
Janúar 2007
Janúar 2008
Janúar 2009
Janúar 2010

9.943
9.414
10.610
6.076
4.947
Heimild: Fréttabréf Umferðarstofu

„Ef þessar tölur eru bornar saman við fyrstu
46 daga ársins 2005, en það ár var mesti fjöldi
nýskráninga, kemur í ljós að þá voru skráð
2.937 ökutæki, um það bil níu sinnum fleiri en
það sem af er árinu 2010.“ Bent er á að fjöldi
nýskráninga ökutækja sé nú í byrjun árs aðeins
tæp 11 prósent þess fjölda sem skráður var í
upphafi árs 2005.
- óká

BÍLAR Sumir segja efnahagshorfur endurspeglast í bíla-

viðskiptum. Fjórðungi færri bílar hafa skipt um eigendur
það sem af er ári en í fyrra.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Iah|k _]d[jabXX_dd#L?J7$_i

;lhfkhjkh

FEÐGAR Í GOLFI Golf er fjölskylduíþrótt
fyrst og síðast, eins og þessi mynd frá
Neskaupstað sýnir.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Afþreying Íslendinga:

2010

Þúsundir fara í
golf á ferðalagi
FERÐALÖG Golfiðkun ferðafólks

skiptir golfklúbba miklu máli um
allt land. Ný könnun Ferðamálastofu bendir til að klúbbarnir hafi
tugmilljónir í tekjur af þeim sem
stunda golf á ferðalagi.
Niðurstöður úr könnun Ferðamálastofu um ferðalög Íslendinga um eigið land árið 2009 voru
kynntar í vikunni. Samkvæmt
niðurstöðunum ferðuðust um 90
prósent Íslendinga um landið á
árinu.
Sund er eins og fyrr vinsælasta
afþreying ferðalanga en 12,4 prósent spila golf. Þetta þýðir að 35
þúsund manns keyptu golfhring
á ferð um Ísland árið 2009 og
meirihlutinn fleiri en einn.
- shá

c[<h_h_a_=$<h_h_aiiod_
HghiVÂV:kgejgicVccV!hZb[VgVgZncYVgkÂVgZcWVgVjb
:kgej!Zgai^ÂhigZhh#:``^ZgkZg^ÂVÂg[Vh^\jeeZaYhcZbbV
{bdg\cVcV!d\gZnciZgVÂh`^eiVhZbh_VaYcVhijb]iZad\
]V[VYV\h`ZnghajghiniigVaV\^#
B^`^ÂZgaV\ijeegÄkVÂ\^hi^hiVÂ^ghjkZahiVÂhZii^gd\VÂ
bVijg h \Âjg# ;g_{ah ib^ Zg c¨\jg d\ bVg`b^Â^Â Zg VÂ
[ZgÂVaVc\Vg`db^i]kaY^g]Z^b#

C_[lhfkZhWkckh_dd
'($j_b(+$|]ij
ÃZhh^ [ZgÂ Zg  jee{]VaY^ ]_{ [VgVghi_gVcjb d\ Zg [_aWgZnii
c{iigVh`dÂjÂVj`ÄZhhhZbk^Â][jbÄVÂ{`V[aZ\Vc{Âj\i
d\ h`Zbbi^aZ\i jbaj`i ]^cjb g^hVkmcj yaejb# =iZa^c Zgj
b^cchi(hi_VgcVbZÂbdg\jckZgÂVg]aVÂWdgÂ^#6`hig^Zg]VaY^Â
a{\bVg`^d\Z``^aV\id[hcZbbVV[hiVÂVj`ÄZhhhZbh_VaYVc
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KZgÂ{cK^aYVgejc`iV/'-*#%%%`g#
>cc^[Va^Â/;aj\![aj\kVaaVh`ViiVg!V`hijg!\^hi^c\bZÂbdg\jckZgÂVg]aVÂWdgÂ^!&'
`kaYkZgÂ^g!kchb``jc!IgaVh`Zbbijc!VaaVgh`dÂjcVg[ZgÂ^gd\haZch`[VgVghi_gc#

Slysið um borð í Hoffelli:

De]if[ddWdZ_\[h

Báðir mennirnir á batavegi

I_]b_d]7cij[hZWc

SLYS Báðir mennirnir sem misstu

(+$i[fj$j_b,$eajX[h

meðvitund um borð í fjölveiðiskipinu Hoffelli á Fáskrúðsfirði
á sunnudagsmorgun eru á batavegi.
Annar þeirra var útskrifaður
af gjörgæsludeild Landspítalans
í gær. Hinn er þar enn, hann er
kominn úr öndunarvél.
Slysið varð þegar mennirnir
voru að landa gulldeplu úr skipinu og talið er líklegt að súrefnisskortur í lest skipsins hafi orðið
til þess að mennirnir misstu meðvitund. Þegar magainnihald fiska
byrjar að rotna eyðist súrefni.
Þetta ferli er sérstaklega hratt
þegar um minni fiska er að ræða
líkt og með gulldeplu og loðnu.

7l[djWJh_[h
('$j_b(.$dl[cX[h '(i³j_bWki
(.$dl$j_b+$Z[i[cX[h BWkij
?aVbVg`VÂjg!h`dÂjcVg[ZgÂ^g!kchb``jcd\YVch#

ßjWbW
+$j_b('$`d

- lvp

ÏHA:CH@6H>6#>H K>I).((*%'#'%&%

SLYS Fimm stúlkur voru fluttar til
aðhlynningar á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja eftir að bifreið
þeirra lenti út af veginum á Fellavegi rétt fyrir ofan byggðina í
Vestmannaeyjum um ellefuleytið
í fyrrakvöld.
Ein stúlknanna var undir eftirliti hjá heilbrigðisstofnuninni yfir
nótt, en hún fann til verkja í höfði
og baki, að sögn lögreglumanna.
Slysið varð með þeim hætti að
ökumaður missti stjórn á bílnum
og fór hann út af veginum og valt.
Bíllinn eyðilagðist.
- jhh

zh\|i³j_bWki

ÃZhh^&+c{iiVÏiVaj[ZgÂWÅÂjgjee{h`dÂjc]Zahij
bZcc^c\VgkZgÂb¨iVÏiVaV!ZcVj`bZcc^c\VgkZgÂjgYg_\jb
ibVkVg^ÂV[haeejc#

Umferðarslys á Fellavegi:

Ein slasaðist í
bílveltu í Eyjum

Deaakhi³j_bWki

H^\a^c\6bhiZgYVbi^a7VhZad\[_g^gYV\Vg;gZ^Wjg\#
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Áhrif búsáhaldabyltingarinnar:

Ríkisflokkarnir

Á

JÓN KALDAL SKRIFAR

ráðstefnu í síðustu viku var velt upp spurningunni
hverju búsáhaldabyltingin hafi skilað. Það var Háskólinn á Bifröst sem blés til fundar í Iðnó og erindi fluttu
fræðimenn úr hugvísindum, félagsvísindum og lögfræði.
Niðurstaða fundarins var um það bil sú að þrjú megin skammtímamarkmið byltingarinnar hefðu náðst: Þáverandi ríkisstjórn
hrökklaðist frá, skipt var um stjórnendur í Seðlabankanum og
boðað var til alþingiskosninga.
Öðru máli gegnir hins vegar um þá von og trú að eldarnir sem
kveiktir voru á Austurvelli veturinn 2008 til 2009 myndu leiða
af sér djúpstæðari og varanlegri breytingar á samfélaginu. Sú
hefur ekki orðið raunin. Ekki enn að minnsta kosti.
Hin háværa krafa búsáhaldabyltingarinnar um stjórnlagaþing
og aðkomu þjóðarinnar að endurskoðun stjórnarskrárinnar, er til
dæmis í meðförum Alþingis orðin að hugmynd um stjórnlagaþing,
sem mögulega verður haldið árið 2011. Ærandi hávaði frá pottum
og pönnum hefur dáið niður í suð í þingsölum.
Á fundinum í Iðnó velti Guðni Th. Jóhannesson, sagnfræðingur
og lektor við Háskólann í Reykjavík, því fyrir sér hvort lengra
yrði ekki komist.
„Mér þætti synd og skömm ef ekki einu sinni eftir þessa miklu
atburði væri hægt að ráðast í gagngera, nauðsynlega og róttæka
endurskoðun stjórnarskrárinnar,” sagði Guðni. Hann benti á að
staðið hefur til að endurskoða stjórnarskrána frá 1944 en flokkarnir hafi aldrei komið sér að verki. Ekki nú fremur en í fortíð.
Að mati Guðna sýnir þetta sleifarlag við endurskoðun stjórnarskrárinnar „ægivald fjórflokksins“. Það er örugglega réttur
dómur.
Stóru flokkarnir fjórir hafa komið sér vel og rækilega fyrir í
þjóðlífinu. Þeir eru til dæmis að stórum hluta á framfæri hins
opinbera; þiggja bæði háa styrki frá ríki og sveitarfélögum. Sama
gildir reyndar um aðra flokka sem eiga fulltrúa á þingi eða í
sveitarstjórnum, en stóru flokkarnir fjórir taka þó til sín yfirgnæfandi meirihluta þessara fjármuna.
Einum þræði má líta á þessa sterku stöðu stóru flokkanna fjögurra sem ákveðinn farartálma fyrir minni stjórnmálaöfl; að þeir
séu svo frekir til fjár og rúms að aðrir komist ekki að.
Vandamálið við það sjónarhorn er hins vegar að í kjölfar búsáhaldabyltingarinnar og mestu endurnýjunarkröfu seinni tíma,
styrktu stóru flokkarnir fjóru mjög stöðu sína í kosningunum í
fyrravor.
Það liggur sem sagt fyrir að fjórflokkurinn er þjóðin, að frádregnum um það bil sjö prósentum, sem eru tilbúin að greiða
einhverjum öðrum atkvæði sitt, hvort sem þeir heita Frjálslyndir
eða Borgarar.
Það sem Guðni kallar „ægivald fjórflokksins“ er því í höndum
þjóðarinnar. Stóra spurningin er bara hvort, og þá hvernig, hún
ætlar að beita því?
Merki búsáhaldabyltingarinnar verða ekki varanleg nema ef
glæður hennar hafi náð að læsa sig í grasrætur stóru fjóru flokkanna og fólkið þar átti sig á því að stjórnmálaflokkar þurfa ekki
að snúast um andlitin sem við sjáum í ræðustólum þingsins.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
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Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt
að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu
formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

VR krefst þess að rekstur
fyrirtækja sé reistur á ábyrgð
og siðferði.

Í allra kvikinda líki
Saga film, framleiðandi Vaktaþáttanna, hefur fengið lögbann á
auglýsingar smálánafyrirtækisins
Kredia. Ástæðan er sú að þeir telja
að karakterinn í auglýsingunum sé
hinn seinheppni Hannes,
pabbi Ólafs Ragnars
úr Vaktaseríunum.
Auglýsingamaðurinn
Valli sport, vísar þessu
á bug og segir að Júlíus
leiki einfaldlega oft
svipaðar persónur.
„Hann lék karakter
í þáttaröð sem hét
Fastir liðir eins og
venjulega sem hét
Indriði. Hann hafði
þessi karakterein-

kenni. Hann hafði líka sömu einkenni
þegar hann lék manninn hennar
Bibbu á Brávallagötunni.“ Júlíus hlýtur að vera upp með sér yfir því hvað
hann er álitinn fjölhæfur.

Heppileg markaðssetning?
Annars er athyglisvert að smálánafyrirtækið Kredia kjósi
að gera lánleysingja
með allt niðrum sig að
andliti auglýsingaherferðar sinnar. Fyrirtækinu hefur einmitt
verið legið á hálsi fyrir
að maka krókinn á
kostnað slíks fólks. Auglýsingar í þessa veru eru
trauðla fallnar til þess
að eyða þeirri tortryggni.

Ríkistrúin
ÁTVR vill ekki selja Heilagan papa,
nýjan páskabjór Ölvisholts, þar sem
trúarlegar vísanir á umbúðum gætu
brotið í bága við reglur ÁTVR um
almennt velsæmi. Innkaupastjóri
ÁTVR telur umbúðirnar að vísu ekki
„ýkja hneykslanlegar“ en falli engu
að síður undir ákvæði um skírskotun til trúarbragða. Hætt er við að
margar erlendar bjórtegundir hyrfu
úr hillum Vínbúðanna ef sömu
ákvæðum yrði beitt, til dæmis Abbot
Ale. En í kjölfarið hlýtur ÁTVR að
þurfa að endurskoða nafn Heiðrúnar,
vínbúðarinnar á Höfða. Það er jú
bein vísun í norræna goðafræði, en
um 1.400 manns eru í Ásatrúarfélaginu á Íslandi.
bergsteinn@frettabladid.is

Ný og betri staða
I

cesave málið er nú komið í
nýjan farveg. Aftur. Eftir
margra mánaða karp í blindgötu
á þingi var það sett í farveg þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er mikill misskilningur að líta svo á að
það sé verk eins manns, forseta
Íslands. Þetta gerðu sextíu þúsund kjósendur með undirskrift
sinni, um fjórðungur atkvæðisbærs fólks í landinu. Þegar slík
krafa kemur fram – svo afdráttarlaus lýðræðislegur vilji – þá
ætti sá vilji að mínu mati sjálfkrafa að ná fram að ganga án
milligöngu forsetaembættisins.
Það er okkar á Alþingi að breyta
lögum og stjórnarskrá í þá veru.
Slíkt væri í samræmi við stefnu
Vinstrihreyfingarinnar græns
framboðs.
Það er gleðilegt að nú kunni
að vera að skapast sú staða sem
við mörg hver börðumst fyrir
á þingi í allt sumar: Þverpólitísk aðkoma að þessu máli og
markvissari kynning á málstað
Íslands utan landsteinanna. Það
munaði litlu sl. sumar að tækist
að skapa þær forsendur en því
miður brast samstaðan á lokametrunum og skilaði sér ekki í
lokaatkvæðagreiðslu um málið.
Ef niðurstaðan hefði orðið 63:0
hefði þingið verið í sterkari
stöðu. Allir flokkar komu þó að
gerð fyrirvara og var það mjög
til góðs.

Gagnsæið er nauðsynlegt
Sú leyndarhyggja sem hefur
verið fylgifiskur þessa máls frá
hruni hefur verið okkur fjötur um fót. Enda sýnir það sig
að þegar málið kemst í almenna
opna umræðu hér sem erlendis
þá breytist margt. Þeim fjölgar sem fram koma á sjónarsviðið til að taka upp hanskann fyrir

hafa verið hlunnfarnir. Rannsókn hrunsins og endurheimt
undanskotinna fjármuna annars
vegar, og samningar við erlend
ríki og uppgjör vegna hrunsins
hins vegar, er órjúfanleg heild.
Aðkoma Evu Joly er til sanninda
um góðan ásetning hvað þetta
snertir.

GUÐFRÍÐUR LILJA GRÉTARSDÓTTIR

Í DAG | Icesave
Ísland. Má þar nefna evrópska
þingmenn, m.a. úr hópi þeirra
sem komu að smíði reglugerða
um innlánstryggingar og norræna þingmenn sem sífellt fleiri
vilja hjálpa til. Velviljinn fer
vaxandi eftir því sem fólk gerir
sér betur grein fyrir því hvernig í pottinn er búið. Sjálf hef ég
orðið vitni að hugarfarsbreytingunni, nú síðast á fundi með
systurflokkum VG á Norðurlöndunum. Þá hef ég haft spurnir af
því að norrænir þingmenn á Evrópuþinginu sem nýlega sátu fund
með Evu Joly hafi nú gerbreytta
afstöðu til málsins. Þáttur Evu
Joly verður seint fullþakkaður.

Eva Joly í lykilhlutverki
Innlegg Evu Joly er mikilvægt
af ýmsum ástæðum. Vægi málflutnings hennar liggur þó ekki
síst í því að hún er virtur ráðgefandi í rannsókn fjársvikamála
– og er nú í liði með íslenskum
almenningi að krefjast sannleikans. Þetta hefur afgerandi þýðingu. Þessi tenging endurspeglar
þann ásetning þorra almennings
að vilja grafast fyrir um orsakir
hrunsins, finna þá sem brutu lög
og reglur og skutu fjármunum
undan. Umheimurinn verður að
vita fyrir víst að við erum staðráðin í að ná í stolna fjármuni
og láta þá ganga til þeirra sem

Horfum fram á við
Utanaðkomandi aðilar hafa nú
verið fengnir til ráðgjafar í
Icesave deilunni með Bandaríkjamanninn Lee Buchheit í
broddi fylkingar. Frekari utanaðkomandi ráðgjöf er löngu
tímabær. Það er nefnilega þörf
á nýrri hugsun, nýrri nálgun.
Nú má enginn festa sig í gömlu
fari. Það er ekki aðeins þörf á
nýrri aðkomu heldur er sú krafa
gerð til okkar allra að við hefjum okkur yfir það sem liðið er
og nýtum þau sóknarfæri sem
óneitanlega hafa skapast vegna
umrótsins sem lýðræðiskrafan
hefur vakið. Það er okkar allra
að fara fram á það sama og þorri
almennings erlendis kallar nú á
í baráttu sinni við alþjóðleg fjármagnsöfl, öfl sem ætla sér hvað
sem það kostar að endurreisa
sama spillta gróðakerfið – slíkt
er ekki séríslenskt fyrirbæri
heldur alþjóðlegt. Almenningur
víða um heim kallar á réttindi
fólks í stað fjármagns og heimtar að alþýða fólks sé hætt að láta
eilíflega borga brúsann fyrir
óréttlætið. Sanngirni er krafan.
Það er einmitt það sem á sér nú
mun víðar hljómgrunn erlendis í
erfiðri stöðu Íslands – krafan um
sanngirni, líka fyrir íslenskan
almenning.
Höfundur er þingmaður
Vinstri grænna.

Hverju skilaði búsáhaldabyltingin?
UMRÆÐAN
Eva Heiða Önnudóttir skrifar
um búsáhaldabyltinguna

F

östudaginn 12.febrúar var
haldin ráðstefna í Iðnó á
vegum Háskólans á Bifröst þar
sem rætt var hverju búsáhaldabyltingin hefði skilað. Í búsáhaldabyltingunni var þess kraf- EVA HEIÐA
ÖNNUDÓTTIR
ist að ríkisstjórnin segði af sér,
efnt væri til kosninga og að stjórnir Seðlabankans
og FME segðu af sér. Með öðrum orðum að þessar
stofnanir öxluðu ábyrgð. Þessar kröfur náðu fram
að ganga. Spurningin sem eftir stendur er hvort að
í framtíðinni þurfi slík mótmæli til þess að draga
opinbera fulltrúa til ábyrgðar. Svarið við því ætti
að vera nei, helst ekki. Stjórnskipulag á að vera
með þeim hætti að ekki þurfi fjölmenn mótmæli til
þess að opinberir fulltrúar axli ábyrgð.
Í búsáhaldabyltingunni og í umræðunni sem
fylgdi var einnig krafist breyttra stjórnarhátta og
lýðræðisumbóta. Starfsemi stjórnmálaflokka var
gagnrýnd, sem og stjórnvöld fyrir að vera í litlum
tengslum við almenning. Núverandi ríkisstjórn tók
þessa umræðu upp fyrir kosningar, þar sem m.a.
var rætt um stjórnlagaþing, persónukjör og þjóð-

aratkvæði. Enn sem komið er bólar ekkert á slíku,
þótt lögð hafi verið fram frumvörp þess efnis og
frumvarp um stjórnlagaþing verið samþykkt. Enn
hefur þeirri spurningu ekki verið svarað hvernig
hægt er að breyta íslensku stjórnkerfi til að gera
það lýðræðislegra.
Ræðumenn, pallborðsgestir og aðrir fundarmenn í Iðnó voru sammála um að Búsáhaldabyltingin væri merkilegur atburður í sögu lýðveldisins en þrátt fyrir það hefði lítið breyst varðandi
stjórnskipulag og lýðræði á Íslandi. Sumir lýstu
yfir áhyggjum um að umræða um endurbætur koðni niður niður, meðan aðrir bentu á mikilvægi þess að fara varlega í breytingar ef markmið þeirra ættu að ná fram. Bæði þessi sjónarhorn
hafa nokkuð til síns máls. Meira þarf þó að koma
til en breytt stjórnskipulag. Jafnvel þyrfti að taka
til gagngerrar endurskoðunar þær hefðir sem ekki
eru bundnar í lög um ábyrgð og skyldur opinberra
fulltrúa gagnvart íslenskum borgurum.
Ekki er hægt að líta svo á að ein ráðstefna breyti
þessu en áframhaldandi umræða og vitundarvakning um lýðræði á Íslandi ætti að vera hvatning
til breytinga í átt að samfélagi sem einkennist af
jafnræði, réttlæti og lýðræði.
Höfundur er aðjúnkt í stjórnmálafræði
við Háskólann á Bifröst.
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Örlítil athugasemd
ráðs Landsbankans, Sverri
bankastjóra að morgni
dags, bláþústaður mjög.
Kvaðst Kjartan ekki fram
bera þá ósk við bankastjórann heldur fyrrverandi
framámann og trúnaðarmann Sjálfstæðisflokks„Umsát r i“ St y r mis
ins. Foringi sinn, Davíð,
Gunnarssonar, fyrrv.
væri búinn að fá sig fullritstjóra Morgunblaðsins,
SVERRIR
segir svo á bls. 208: „Síðla HERMANNSSON
saddan af þjónustu Styrmvetrar 1998 urðu miklar
is við Jón Baldvin Hannisviptingar í Landsbanka Íslands.
balsson og hefði komizt á snoðir
um að skuldastaða Styrmis við
Bankastjórarnir voru reknir.“
Að vísu sögðu þeir upp störfum
Landsbankann væri slík, að hægur
sínum. Sá sem hér heldur á penna
vandi væri að segja skuldunum upp
var „rekinn“ aðallega vegna þess,
og ganga að Styrmi og gera hann
að hann hafði neitað Davíð Oddsgjaldþrota. Hvar Davíð hefir komsyni um þann greiða að hafa æru
izt að því trúnaðarmáli er hægur
og atvinnu af Styrmi Gunnarsvandi að geta sér til um.
syni. Þá ósk Davíðs flutti Kjartan
Hvaðan brottrekstrareinkunnin er fengin er einnig auðvelt að
Gunnarsson, varaformaður banka-

UMRÆÐAN
Sverrir Hermannsson
skrifar um bókina Umsátrið

Í

sjá enda sat Styrmir ritstjóri vikulega slímusetu á fundum árum
saman með Finni útherja og Helga
horska. Það hefði verið fróðlegt
að vera þar fluga á vegg og heyra
lýsingar framsóknarmannanna á
viðskiptum sínum við bankamálaráðherrann Valgerði frá Lómatjörn. T.d. kaup þeirra á helmings
hlut Landsbankans í Vátryggingarfélagi Íslands fyrir kr. 6,8 milljarða, sem þeir síðan seldu tæpum
þrem árum síðar fyrir kr. 31,5
milljarða.
Þá hefir það verið einkar upplýsandi fyrir hinn fréttaþyrsta
ritstjóra að hlusta á frásögn fjáraflamannanna af því þegar þeir
tóku að sér, óbeðið og umboðslaust,
ásamt Þórólfi Sauðkrækingi, að
annast fjárreiður Samvinnutrygginga að upphæð kr. 30 milljarðar.

Læknafélag atgervismanna
félaginu skrifaði hann aðra
grein í 11. tbl. 1999, einskonar eintal við sjálfan sig
eins og hann orðaði það.
Þá loks kom svar frá framkvæmdastjóra félagsins í
1. tbl. 2000. Framkvæmdaæknafélag Íslands er
stjórinn benti á, „að LÍ hafi
sennilega eitt sterkasta
í fjölda ára greitt félagsmönnum leið að góðum
hagsmunafélag Íslands.
JÓHANN
tryggingum á hagstæðari
Þegar ég var ungur gegndu TÓMASSON
kjörum en almennt bjóðformennsku í Læknafélagi
ast á almennum markaði“. FramÍslands menn sem nutu almennrar
virðingar. Mér virtist læknar hafa
kvæmdastjórinn upplýsti einnig að
takmarkaðan félagslegan áhuga
„samkvæmt upplýsingum tryggog skrifaði greinar í Morgunblaðingafélagsins hafa mjög fáir læknar
ið. Árið 1995 sótti ég um aðild að
fengið neitun um aðild að hóptrygghóptryggingu lækna, 45 ára gamingu lækna, - þeir verða taldir á
all. Mér var synjað. Ég var of lélegfingrum annarrar handar“. Í þriðju
ur. Ég yrði fjárhagsbyrði á atgervgrein sinni um málið, „Codex og
ismönnum. Fjórum árum seinna
tryggingarnar“ í 3. tbl. 2000, skrifgat ég þessa máls í einni af greinaði Guðmundur Helgi Þórðarson
læknir: „Það gildir sem sagt ekki
um mínum gegn gagnagrunninum,
um alla lækna. Sumir njóta ekki
mestu skömm læknastéttarinnar.
Þar las aldraður tengdafaðir minn
þessarar umhyggju samtakanna, og
um málið. Honum þótti þetta slæm
á það fyrst og fremst við um þá sem
tíðindi og spurði hvort mér væri
þurfa mest á henni að halda, það er
sama um þótt hann fjallaði um
þeir sem eru í mestri áhættu heilsumálið í Læknablaðinu.
farslega og koma að lokuðum dyrum
Hann skrifaði grein í Læknablaðá tryggingamarkaðnum nema þeir
ið, 7/8 tbl. 1999, með fyrirspurnum
séu í hópi með öðrum.“
til stjórnar Læknafélags Íslands.
„Það sem skín út úr svarinu er
Þegar hann fékk ekkert svar frá
að þeir, sem verða þarna útundan,

UMRÆÐAN
Jóhann Tómasson
skrifar um tryggingamál lækna

L

séu svo fáir að það borgi sig ekki að
æsa sig upp út af þeim. Með þessu
er verið að segja, að hóptryggingin komi siðareglum lækna ekkert
við, þessi mál eigi að afgreiða sem
hrein og köld fjármál meirihlutans.
Hér þarf að gera greinarmun á því,
hvort um er að ræða heildarsamtök lækna eða hóp einstakra lækna.
Ef einstakir læknar hefðu tekið sig
saman og samið við tryggingafélag
sem hópur, án þess að læknasamtökin hefðu komið þar við sögu, þá
gegnir það öðru máli en ef samið er
í nafni heildarsamtakanna.
Eins og fram hefur komið er mikil
þörf á að íhuga tryggingamál lækna
meðal annars með hliðsjón af Codex
Ethicus. Veður eru válynd um þessar mundir og engin vanþörf á að
dusta rykið af sígildum siðfræðilegum verðmætum.“
Ég var annar tveggja sem lenti
í brottkasti hóptryggingar lækna.
Einhver hefði sagt sig úr Læknafélagi Íslands af minna tilefni. Þetta
reyndist þó aðeins lítill forsmekkur þess sem ég fékk að reyna áður
en ég gat sagt mig úr Læknafélagi
Íslands í maí 2009. Frá því verður
sagt í annarri grein.
Höfundur er læknir.
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Þá hefir Helgi horski vafalaust
verið til frásagnar um sölu Halldórs Ásgrímssonar á Ísl. aðalverktökum til formanns einkavæðingarnefndar, Jóns Sveinssonar, fyrir
3,6 milljarða. Helgi sat fund tilbjóðenda og átti Jón Sveinsson og
co. ekki hæsta tilboðið, en Helgi
tilkynnti þá skyndilega, að málið
þarfnaðist ekki umræðu, því „Halldór er búinn að ákveða að hvaða
tilboði verður gengið“.
Með í þeim kaupum var m.a.
fjöldi byggingalóða í Blikastaðalandi. Morgunblaðið greindi síðar
frá sölu á hluta af þeim lóðum, en
vissi ekki nákvæmlega um söluverð. Taldi verið hafa kr. 16-18
milljarðar.
En hver skyldi hafa logið því upp,
að Alfreð Þorsteinsson í Orkuveitu
hafi selt Finni útherja alla hita- og

rafmagnsmæla í Reykjavíkurborg
fyrir kr. 600 milljónir, sem flugrekstrarfólinn leigir oss íbúum
fyrir kr. 300 milljónir á ári?
Annars hélt undirritaður að
Styrmir Gunnarsson tryði betur
Davíð Oddssyni en þeim horska og
útherjanum. Eða hann er búinn að
gleyma heimsókn Davíðs til þeirra
ritstjóra Matthíasar og Styrmis,
þegar Landsbankamálið var um
götur gengið og Jón Steinar Gunnlaugsson gert rækilega úttekt á
málinu m.a. Þá kom Davíð á fund
ritstjóranna og tilkynnti: „Landsbankamálið var bara fum og fát.
Sverrir hafði ekkert gert af sér.“
Höfundur er fyrrverandi bankastjóri Landsbanka Íslands.

Ekki félagshyggjustjórn enn
velli að þessi ungmenni
leiti ekki nægilega eftir
atvinnu eða námi. Enda
þótt gagnrýna megi það
að umrædd ungmenni
leiti ekki nægilega mikið
eftir vinnu eða námi
er það gagnrýnisvert
argir félagshyggjumenn urðu glaðað skera niður atvinnuir, þegar Samfylkingin
leysisbætur til þeirra
og Vinstri græn fengu BJÖRGVIN
og spurning hvort það
GUÐMUNDSSON
er ekki brot á jafnræðhreinan meirihluta þingsæta í kosningunum í
isreglu. Ekki má í þessu
apríl sl. Þetta var í fyrsta sinn
efni mismuna eftir aldri. Alla
á lýðveldistímanum, að flokkar
vega er það óeðlilegt að „félagsjafnaðarmanna fengu hreinan
hyggju“-stjórn skeri niður
meirihluta. Mönnum var að vísu
atvinnuleysisbætur þeirra sem
ljóst, að aðstæður í þjóðfélagyngstir eru.
inu voru mjög erfiðar eftir hrun
Aukinn jöfnuður í skattamálum
bankanna og kreppu í efnahagsog atvinnulífi. Nýja stjórnin lofRáðstafanir ríkisstjórnarinnar
aði því samt að koma hér á norí skattamálum eru í anda félagsrænu velferðarsamfélagi. Hún
hyggju. Skattar eru hækkaðir
hét því að verja íslenska velmest á þeim hæst launuðu en
minna á þeim sem minni hafa
ferðarkerfið. Stærsta kosningaloforðið var þó það, að fyrna
tekjurnar og raunar lækka skattkvótakerfið á 20 árum og koma
ar hjá þeim lægst launuðu. Þetta
á réttlátu fiskveiðistjórnunarer í anda félagshyggju og jafnkerfi. Þetta ákvæði var sett í
aðar og ég er ánægður með það.
stjórnarsáttmálann.
Ríkisstjórnir Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar höfðu gengið
Almannatryggingar skornar
þveröfuga braut í skattamálum,
niður
lækkað skatta á hálaunamönnum
Það er ekki nóg, að flokkar,sem
en hækkað þá á láglaunafólki.
Síðan hækkar núverandi ríkiskenna sig við félagshyggju myndi
ríkisstjórn. Þessir flokkar verða
stjórn fjármagnstekjuskatt og er
að framkvæma einhver stefnuþað vel en jafnframt er ákveðmál félagshyggju og jafnaðar
ið að ákveðin upphæð sparifjár
til þess að standa undir nafni.
sé undanþegin skatti. Það er vel
Hefur núverandi ríkisstjórn gert
og mætti ganga lengra á þeirri
það? Það fer lítið fyrir því. Ríkisbraut.
stjórnin hefur ráðist á kjör aldrFyrning kvótans úrslitamál
aðra og öryrkja, þ. e. kjör þeirra,
stjórnarinnar
sem minnst mega sín. Það gengur þvert á stefnu félagshyggju
Ekkert bólar enn á framkvæmd
og jafnaðar. Enda þótt ríkisstærsta umbótamáls núverandi
stjórnin lofaði að verja velferðríkisstjórnar, þ. e. fyrningar
arkerfið hefur hún skorið niður
kvótans. Jón Bjarnason sjávarútlífeyri almannatrygginga um 4
vegsráðherra, dregur lappirnar
milljarða á ársgrundvelli. Einní því máli. Fólkið í Samfylkingig hefur hún skorið mikið niður
unni sættir sig ekki við það, að
í heilbrigðiskerfinu. Þetta eru
þetta mál verði svikið. Það krefst
tvær aðalstoðir velferðarkerfisþess að staðið verði við þetta
stefnumál ríkisstjórnarinnar.
ins. Engin þörf var á því að skera
niður almannatryggingarnar.
Það er nógu lengi búið að braska
Það komu í leitirnar 24 milljarðmeð kvótana. Tími er kominn
ar, sem ekki hafði verið reikntil þess að þjóðin taki kvótana í
að með þegar þessi niðurskurðeigin hendur og úthluti þeim á ný
ur var ákveðinn. Niðurskurður
réttlátlega gegn auðlindagjaldi.
á lífeyri aldraðra og öryrkja var
Nýir aðilar verða að fá tækifæri
því óþarfur og er það raunar
til þess að komast inn í greinina.
óskiljanlegt hvers vegna „velÞað fer mikið eftir framkvæmd
ferðarstjórn“ sker niður lífeyri
þessa máls hvort ríkisstjórnin
lífeyrisþega.
telst jafnaðar-og félagshyggjustjórn. En jafnframt verður hún
Ekki má mismuna atvinnulausum
að afturkalla kjaraskerðingu lífFélagsmálaráðherra hefur einneyrisþega og veita þeim réttlátar
ig lagt fram tillögur um að skera
kjarabætur, sambærilegar þeim
niður að hluta til atvinnuleysissem verkafólk fær.
bætur til ungmenna undir 24 ára
aldri. Er það gert á þeim grundHöfundur er viðskiptafræðingur.

UMRÆÐAN
Björgvin Guðmundsson skrifar um ríkisstjórnina
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KRANSAKÖKUNÁMSKEIÐ verða haldin á vegum Blómavals
í febrúar og mars. Undir leiðsögn Halldórs Kr. Sigurðsson konditormeistara býr hver þátttakandi til 40 manna kransaköku sem hann/
hún getur fryst og boðið upp á í fermingarveislunni sinni. Nánari
upplýsingar um námskeiðið er að finna á á www.blomaval.is
Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Umhverfisvænn

frostlögur

fyrir hita og kælikerfi
•
•
•
•

Vörn gegn frosti og tæringu
Hentugt fyrir alla málma
Eykur endingartíma
Kemur í veg fyrir gerlamengun

• Vörn allt niður að -30°C
• Engin eiturefni – umhverfisvænt
• Léttir dælingu

Heildsöludreifing • Skemmuvegur 10 • Sími 567 1330 • www.hringas.is

Hilmar í fagurri náttúru í grennd við Byron Bay á austurströnd Ástralíu.
Skeifunni 11 • 108 Reykjavík • Sími: 517-6460 • Fax: 517-6465
www.belladonna.is

Patti húsgögn

Landsins mesta úrval af sófasettum

00 kr
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Láttu þér líða vel í sófa frá Patta
Dugguvogi 2 / s: 557 9510 / www.patti.is

Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18 og Laugard. frá 11 til 16
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Einn á ferð um þrjár álfur
Hilmar Þór Sigurjónsson járningamaður lét ekki óáran í efnahagslífinu aftra sér frá því að ferðast um
heiminn í haust. Hann fór á þrenna stórtónleika, stundaði veiðar við Ástralíu og varði jólunum á Balí.
Hilmar Þór járnar og temur hesta
á höfuðborgarsvæðinu en haustin eru rólegur tími í þeirri starfsgrein svo hann lét gamlan draum
rætast í október síðastliðnum
og fór á flakk. Skyldi hann vera
vanur ferðamaður? „Nei,“ svarar hann. „Ég hafði farið í borgarferðir til Barcelona og London
og eina útskriftarferð til Mallorca en aldrei neitt þessu líkt.“
Hann kveðst ekki hafa tekið langan tíma í undirbúning. „Það eina
sem ég gerði fyrirfram var að
panta flug til New York og síðan
frá Los Angeles til Sydney í Ástralíu, bóka miða á tvenna tónleika
og einn leik í ameríska fótboltanum. Að öðru leyti spilaði ég þetta
af fingrum fram.“
Fyrst er forvitnast um tónleikana. „Ég fór á tvenna með Metallica, aðra í New York-borg og hina
í Buffalo og svo eina með AC/DC
í Orlando. Það sem kom mér út
núna var að ég sá að ég gæti tekið

þá alla í einni ferð. Þetta voru allt
mjög góðir tónleikar og gerðu ferðina fyllilega síns virði.“
New York, Orlando, Las Vegas
og Los Angeles voru viðkomustaðir
Hilmars í Bandaríkjunum en hvað
kom til að hann hélt til Ástralíu?
„Það er fínt að komast í sumar
og sól á þessum dimmustu mánuðum hér og mig hafði lengi langað til Ástralíu. Þekki einn mann í
Perth sem var á sjó frá Hornafirði
fyrir 20 árum. Hann gerir út tvo
báta frá smábæ á norðurströndinni sem heitir Darwin og ég fór í
vikutúr með öðrum þeirra. Það var
mjög gaman en reynslan af sjómennsku á Íslandi gerði lítið gagn.
Þarna var steikjandi hiti, fiskurinn
veiddur í gildrur og hverjum og
einum slátrað fyrir sig. Veiðarnar
snúast um gæði en ekki magn en
þeim fylgir mikil vinna og langur
vinnudagur. Þar sem túrinn byrjaði var sjórinn um 30 stiga heitur
og fullur af krókódílum þannig að

maður stakk sér ekkert til sunds
þó að hitinn væri að kæfa mann.“
Hilmar segir Balí ódýran ferðamannastað á þessum árstíma og
ákvað að vera þar um hátíðarnar þó að jólastemningin væri víðs
fjarri nema á einstaka veitingastað
enda íbúar eyjarinnar hindúasiðar. Eftir dvöl í Perth hélt hann svo
til Cairns í norðausturhorni Ástralíu og ferðaðist þaðan eftir austurströndinni til Sydney, heimsótti meðal annars eyjuna Freiser
Island sem hann segir sérstæða
náttúruperlu. Heimleiðis flaug
hann frá Sydney, gegnum Los Angeles og New York. Skyldi hann vera
kominn með langferðabakteríu?
„Já mig langar til margra staða
og væri alveg til í að fara aftur til
Ástralíu. Þá gjarnan með einhverjum öðrum en það er dýrt að ferðast núna út af genginu þannig að
það verður að bíða.“
gun@frettabladid.is

FERÐAMÁLASAMTÖK
höfuðborgarsvæðisins halda
aðalfund í Molanum að Hábraut
2 hinn 24. febrúar.

Við akstur vélsleða
í slæmu veðri hefur
reynst best að menn
raði sér upp í tvöfalda röð og aki það
þétt saman að menn
sjái næsta mann fyrir
framan og þann sem
ekur við hliðina. Mikilvægt er að stilla
hraðanum í
hóf.

www.liv.is

Leyndarmál jökla og fegurð
landslags á myndakvöldi FÍ
Næsta myndakvöld Ferðafélags Íslands er í dag miðvikudaginn 17. febrúar
í sal Ferðafélagsins í Mörkinni 6 og hefst kl. 20.00 að vanda.
Myndakvöldið er að þessu sinni í umsjá hjónanna Helga Björnssonar jöklafræðings sem sýnir ljósmyndir af íslenskum jöklum og fjallar um hið sýnilega
og ósýnilega landslag sem jöklarnir búa yﬁr. Bók Helga, Jöklar á Íslandi sem
kom út fyrir síðustu jól hefur hvarvetna vakið aðdáun enda um stórvirki að
ræða. Jöklar á Íslandi fékk hin íslensku bókmenntaverðlaun í ﬂokki fræðirita.
Eftir hlé heldur Þóra Ellen Þórhallsdóttir líffræðingur fyrirlestur um fegurð
landslags en Þóra hefur gert tilraunir til þess að meta fegurð landslags með
vísindalegum aðferðum og eru niðurstöðurnar allfróðlegar.

Aðgangseyrir kr. 600. Innifalið kafﬁ og meðlæti

Saab í öruggum höndum
Framtíð sænsku Saab-bifreiðanna var um tíma tvísýn og allt leit út fyrir að bundinn yrði endi á sögu
þessa skandinavíska risa. Til bjargar kom hollenski sportbílaframleiðandinn Spyker Cars.
Saga Saab nær allt aftur til ársins 1937 en þá var Svenska Aeroplan Aktiebolaget stofnað í Linköping með það að markmiði að smíða
herflugvélar fyrir sænska flugherinn. Þegar síðari heimsstyrjöldin
leið undir lok var lítill markaður
fyrir herþotur og litið var til nýrra
markaða.
Árið 1944 var sett af stað það
verkefni að útbúa fyrsta bílinn
fyrir almenning. Saab 92001 var
frumsýndur þremur árum síðar.
Bíllinn þótti draga dám af flugvélum fyrirtækisins enda var loftmótstaða bílsins með því minnsta
sem þá þekktist. Á svipuðum tíma
var húsnæði Saab í Trollhättan
breytt til að anna bílaframleiðslu
og hafa höfuðstöðvar Saab verið
þar æ síðan.
Saab hefur gengið í gegnum
ýmsar breytingar á þeim rúmu 70
árum frá því að fyrsti bíllinn leit
dagsins ljós. Árið 1969 sameinaðist
Saab sænska fyrirtækinu ScaniaVabis AB og úr varð Saab-Scania
AB. Árið 1989 var bílahluti Saab
Scaniu breytt í sjálfstætt fyrirtæki Saab Automobile AB en General Motors keypti þá helming fyrirtækisins. GM eignaðist síðan allt
hlutafé í Saab árið 2000.
Bílaiðnaðurinn í öllum heiminum hefur orðið fyrir miklum
skakkaföllum undanfarin ár og
GM er þar engin undantekning.
Það tilkynnti í desember 2008 að
verið væri að endurskoða rekstur Saab og að til greina kæmi að
selja fyrirtækið eða jafnvel leggja
það niður.
Margir sýndu því áhuga að kaupa
fyrirtækið en viðræður hófust við
þrjá aðila, Koenigsegg, Merbanco og Renco Group. Þær viðræður
runnu út í sandinn og því var allt
útlit fyrir að Saab heyrði sögunni
til enda hafði GM sett þau tímamörk að gera þyrfti kaupsamning
fyrir lok árs 2009.
Það var síðan 26. janúar 2010
sem samningar náðust milli General Motors og hollenska sportbíla-

Victor R. Muller, framkvæmdastjóri Spyker Cars, stendur hér milli Saab (t.v.) og
Spyker-bifreiða.
NORDICPHOTOS/AFP

Starfsmenn Saab setja saman bíla í verksmiðju í Trollhättan. Í dag starfa um 3.400
starfsmenn hjá Saab.
NORDICPHOTOS /AFP

framleiðandans Spyker Cars. Söluverðið er talið vera 74 milljónir
dala í reiðufé og 326 milljónir dala
í hlutabréfum. Samningurinn var
háður því, að sænska ríkið ábyrgðist 400 milljóna evra lán frá Evrópska fjárfestingarbankanum.
Hluti samningsins hljóðar upp

á að nýtt fyrirtæki verði stofnað
í kringum reksturinn. Það mun
heita Saab Spyker Automobiles.
General Motors mun áfram framleiða vélar og fleiri aukahluti í
Saab auk þess sem nýr Saab 9-4x
verður framleiddur í verksmiðju
GM í Mexíkó.
solveig@frettabladid.is

Skráðu þig inn – drífðu þig út
Ferðafélag Íslands
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Haldið á söguslóðir Guðríðar
ÍT Ferðir munu á næstu þremur árum, í samvinnu við Steinunni Jóhannesdóttur rithöfund, bjóða upp á ferðir þar sem fetað verður í fótspor
Guðríðar Símonardóttur, sem rænt var í Tyrkjaráninu 1627. Áætlað er að fara í fyrstu ferðina síðla vors á næsta ári.
Fyrsta ferðin verður farin síðla vors
2011 þar sem flogið verður til Alsír
og siglt þaðan, eftir nokkurra daga
dvöl, til Marseille í Frakklandi.
„Hjördís Hilmarsdóttir hjá ÍT
Ferðum hafði samband við mig
síðastliðið haust en hún hafði lesið
Reisubók Guðríðar Símonardóttur
ásamt nokkrum vinkonum sínum.
Sú hugmynd kom upp hjá þeim að
gaman væri að feta í fótspor hennar líkt og ég gerði þegar ég var að
safna efni í bókina,“ segir Steinunn.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
Reisubókin kveikir í fólki en ferðalag á þessar slóðir er utan alfara
túristaleiða. Þar sem Hjördís er í
forystu fyrir ferðaskrifstofu hafði
hún aðstöðu til að geta látið slíka
ferð verða að veruleika.
„Fólk sem vill ferðast á þessar
slóðir getur ekki hoppað inn í einhverjar fyrirliggjandi ferðir heldur
þarf að búa ferðina til sérstaklega.
Þar sem slíkt er dýrt kom strax upp
sú hugmynd að skipta ferðinni niður
á nokkur ár, enda er um marga
áfangastaði að ræða. Þegar Hjördís hafði samband við mig var tæpt
ár síðan ég hafði farið öðru sinni til
Alsír og ég þóttist sjá að það hefðu
orðið hagstæðar breytingar á ýmsu í
landinu, ferðamönnum í vil. Ástandið var allt annað en þegar ég kom
þangað árið 2000, rétt eftir blóðuga
borgarastyrjöld,“ segir Steinunn en
hún og maðurinn hennar voru þá
meðal fyrstu túrista sem komu til
landsins eftir þá ófriðartíma.
„Það sem blasti við núna síðast
þegar ég fór var til að mynda glæsileg, alþjóðleg flughöfn sem sýnir að
þeir eru að búa sig undir það að taka
á móti fólki. Ég taldi því eftir síðari
ferð mína að ég gæti mælt með því
að ferð þessi yrði farin.“
Flogið verður til Algeirsborgar
og dvalið í nokkra daga í námunda

Hugað að heilsu
utan landsteina
MIKILVÆGT ER AÐ HUGA AÐ
SJÚKRATRYGGINGUM ÁÐUR EN
LAGT ER Í FERÐALAG.

Þeir sem dvelja um styttri tíma
erlendis án þess að taka þar upp
búsetu eða hefja störf halda
almennt tryggingavernd sinni á
Íslandi. Þó skiptir máli til hvaða
lands er farið og í hvaða tilgangi.
Ferðamaður í öðru EES-landi nýtur
ákveðinna réttinda til læknishjálpar þar ef þörf krefur hjá hinu opinbera heilbrigðiskerfi viðkomandi
lands. Réttindin eru skv. EES-reglunum um almannatryggingar. Til
að tryggja sér rétt til aðstoðar þarf
að framvísa Evrópska sjúkratryggingakortinu.
Vegna sjúkrakostnaðar erlendis
getur einnig verið nauðsynlegt að
kaupa ferðatryggingu hjá tryggingafélögum. Slíkar tryggingar greiða
fyrir fleira en almannatryggingar gera, til dæmis kostnað vegna
heimflutnings.
Ferðamaður í öðrum löndum utan EES getur fengið hluta
sjúkrakostnaðar síns endurgreiddan hjá Sjúkratryggingum Íslands
þegar heim kemur skv. ákveðnum reglum. Hægt er að fá tryggingaryfirlýsingu hjá Sjúkratryggingum Íslands ef ætlunin er að dvelja
í löndum sem eru utan EES-svæðisins. Þar kemur fram að viðkomandi sé tryggður í almannatryggingum á Íslandi og hvað slík trygging felur í sér.
Þess má geta að reglur um rétt
ferðamanna til læknishjálpar
erlendis eiga ekki við þegar um fyrirfram ákveðna sjúkdómsmeðferð
erlendis er að ræða eða þegar tilgangur farar er að fá læknismeðferð erlendis.
Nánar má fræðast um réttindi
ferðamanna á vef Tryggingastofnunar www.tr.is.

Innra rými Rinspeed UC er allsérstætt.

Stýripinni kemur í
stað stýris
RINSPEED UC ER HUGMYNDABÍLL
SEM VERÐUR KYNNTUR Á BÍLASÝNINGUNNI Í GENF Á NÆSTUNNI.

Steinunn Jóhannesdóttir rithöfundur verður fararstjóri í Algeirsborg, Marseille og öðrum stöðum þar sem Guðríður Símonardóttir
hafði viðkomu á 17. öld.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

við gömlu borgina þar sem íslensku
þrælarnir voru á 17. öld. Því næst
er haldið í sólarhringssiglingu til
Marseille, þar sem Guðríður og
félagar fóru fyrst í land eftir að
hafa lagt frá Alsír. Þaðan verður
flogið heim en í öðrum áfanga, sem
hefst í Marseille ári síðar, verður
slóðin rakin yfir Suður-Frakkland,
fótgangandi og með hægfara samgöngutækjum, til Suður-Englands,
þar sem þriðji áfanginn hefst árið
2013.
„Almennt veit fólk ekki mikið um
þessa atburði en ég finn það, bæði
hjá þeim sem lesið hafa bókina, og

hjá fólki sem hlýtt hefur á fyrirlestra um efnið, að það vaknar oft
ferðagleði hjá því, og ekki síður hjá
útlendingum. Þannig hef ég tekið á
móti tveimur hópum frá Noregi sem
komu hingað bara til að sjá landið
hennar Guðríðar Símonardóttur.
Það er líka allt öðruvísi, og gaman,
að ferðast undir svo þröngu sögulegu sjónarhorni. Þannig er maður
ekki að skoða allt, heldur fyrst og
fremst að leita að minjum um þennan tíma og það er ótrúlega mikið af
gömlu sviðsmyndinni til í Algeirsborg og hluti hennar í dag orðinn
að alþjóðlegum menningarminjum

eftir samþykkt hjá Menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna.“
Steinunn segir að líta megi á
Tyrkjaránið sem „fyrndan glæp“
sem umbreytist í framtíðarfeng
fyrir íslensku þjóðina. „Þegar tíminn hefur liðið og gróið yfir sporin
verður þessi stóri atburður í Íslandssögunni aðgöngumiði inn í framandi land og menningarheim. Það
er ótrúlega margt að upplifa þarna,
trúarbrögðin, sagan, andrúmsloftið
og svo er lega borgarinnar ótrúlega
falleg. Og ekki er síður dásamlegt
að sigla á Miðjarðarhafinu.“
juliam@frettabladid.is

Rinspeed er svissneskt bíla- og farartækjahönnunarfyrirtæki sem er
þekkt fyrir frumlegar hugmyndir.
Nýjustu afurðina, rafmagnsbílinn
Rinspeed UC, ætlar fyrirtækið að
kynna á bílasýningunni í Genf sem
haldin verður bráðlega. Frá þessu
er greint á vefsíðu www.fib.is.
Bíllinn, sem er sagður tilbúinn til
að fara í fjöldaframleiðslu, er 2,6
metra langur, fer 100 km á hleðslunni og kemst á 120 km hraða.
Áhugaverðast er innra rými bílsins
sem er allt hið frumlegasta. Ber
þar hæst stýripinni sem kemur í
staðinn fyrir hefðbundið stýri.
Bíllinn er í raun hluti samgöngukerfis sem Rinspeed hefur hannað. Ætlunin er að hann passi í sérstök stæði um borð í járnbrautarlestum sem hægt væri að nýta
þegar ætlunin er að fara í langferðir.

Rafmagnsbíllinn kemst upp í 120
km hraða.

FERMINGARBARNIÐ á ekki aðeins

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

að vera miðpunktur veislunnar. Einnig má
leyfa því að taka þátt í undirbúningnum. Til
dæmis með því að útbúa gestabók.

Ásta er ánægð með
fermingarundirbúninginn
og kveðst vona að eitthvað
síist inn af því sem presturinn lætur hana læra.

Tímarnir í prestaskólanum eru skemmtilegir
Ásta Pétursdóttir er í hópi þeirra barna sem fermast hjá óháða söfnuðinum. Undirbúningstímarnir fara
fram heima hjá þeim til skiptis og þótt þeir séu fróðlegir finnst flestum drekkutíminn bestur.
„Við fermingarbörnin höfum hist
hvert heima hjá öðru annan hvern
laugardag alveg frá því að skólinn
byrjaði í haust. Séra Pétur kemur
þangað og fræðir okkur. Svo er
hann með gítarinn með sér og við
syngjum tvö lög saman. Hann kallar þessar kennslustundir prestaskóla enda hefur hann sína eigin
orðabók,“ segir Ásta glaðlega
þegar hún er beðin að lýsa fermingarfræðslunni í óháða söfnuðinum hjá séra Pétri Þorsteinssyni.
Söfnuðurinn er dreifður þannig
að Ásta kynnist mörgum nýjum
krökkum í prestaskólanum. Hún
kveðst vera búin að fara í Mosfellsbæinn og næst fari hún upp á
Kjalarnes. „Þetta eru krakkar alls
staðar að en við erum samt fjór-

ar stelpur úr mínum skóla,“ segir
hún og upplýsir að það sé Hagaskóli. Hún hlakkar að sjálfsögðu til
fermingarinnar sem er fyrirhuguð
28. mars. „Við erum held ég sextán
í allt sem fermumst í kirkju óháða
safnaðarins í vor og hópnum er
skipt í tvennt þannig að hluti hans
fermist 11. apríl.“ En hvað finnst
Ástu áhugaverðast í þessum undirbúningi fyrir stóru stundina?
„Mér finnst þetta allt áhugavert,
ekki síst félagsskapurinn. Drekkutíminn er samt skemmtilegastur,“
svarar hún einlæg. Þetta verður
hún að útskýra nánar.
„Prestaskólinn stendur í tvo
tíma í senn, frá þrjú til fimm. Það
er alltaf hlé á fræðslunni um fjögurleytið og þá fáum við kaffitíma

Hvítir hanskar
fermingarstúlkna

Sérverslun með
kvensilfur

SUMIR TENGJA HVÍTA HANSKA
VIÐ HREINLEIKA MEÐAN AÐRIR
VILJA REKJA UPPRUNA ÞEIRRA TIL
TÍSKUSTRAUMA.

Margar gerðir af búningasilfri.
Þetta er ódýrasta mynstrið. Allt sem þarf á upphlutinn,
settið frá 90.530, kr.
Allar upplýsingar um hefð og
gerðir búninga eru veittar á staðnum.
Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

með brauði og kökum hjá foreldrunum og tölum saman yfir borðum. Séra Pétur kallar það „drekkutímann“ eins og við krakkarnir og
það er skemmtilegasti hlutinn af
tímunum, enda kynnumst við best
þá. Sums staðar höfum við lent í
veislum en þetta getur líka bara
verið einfalt enda eru veitingarnar
ekki aðalatriðið heldur samveran,“
segir Ásta og er greinilega hugsandi og þroskað fermingarbarn.
Spurð hvort hún meðtaki ekki líka
guðsorð hjá séra Pétri: „Jú, við
lærum alveg hjá honum. Við lesum
bókina Líf með Jesú fyrir tímana,
spjöllum svo um efni hennar og
svörum spurningum. Ég vona að
minnsta kosti að það síist eitthvað
inn af þessu.“
gun@frettabladid.is
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Hvítu hanskarnir sem margar
stúlkur bera á fermingardaginn
virðast í hugum margra jafnsjálfsagðir og fermingarkyrtillinn. Hefðin fyrir því að bera þá er hins vegar
nokkuð óljós. Sumir vilja tengja
hanskana við hreinleika, meðan
aðrir vilja rekja uppruna þeirra til
tískustrauma og að tilurð þeirra sé
einfaldlega til komin vegna þess
að fermingarstúlkur hafi viljað vera
fínar og snyrtilegar á fermingardeginum. Einnig er hugsanlegt að
þeir hafi orðið til sem partur af
eins konar einkennisbúningi fermingarbarna. Fátækt var oft mikil og
ekki talið heppilegt að greina börn
í sundur eftir stétt og stöðu með
mismunandi klæðnaði. Algengast
er að börn beri hvíta satínhanska
en einnig bera margir heklaða
hanska sem gengið hafa í arf milli
kynslóða. Mikið úrval er til af fermingarhönskum, allt frá klassískum satín- og blúnduhönskum til
griffla af ýmsum gerðum og fylgja
fermingarhanskar því tískustraumum eins og aðrar
flíkur.
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Öðruvísi brúðkaup
Kaþólikkinn Lisa Marie Le Taroully
og músliminn Adem Mahmic giftu
sig að heiðnum sið.
SÍÐA 2

Dúnmjbúrúkðaarrgjafir
Gefðu íslenska hönnun
Sængurfatnaðurinn er ofinn úr gæða bómullardamask.
Yfir 30 tegundir af sængurfatnaði til brúðargjafa.

Íslensk hönnun
á góðu verði.
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Hefðir og hjátrú
Gamalgróin hefð er fyrir því að
brúðurin klæðist hvítum kjól á
brúðkaupsdaginn. Hvítur litur
táknar hreinleika og hamingju
og hafa margir einnig tengt
hvíta litinn við meydóm. Í fornöld var hins vegar mjög dýrt að
bleikja efni og því var hvítur
kjóll tákn um auð.
Brúðarslörið sem stúlkan
bar á höfði sér átti að fela brúðina fyrir illum öndum. Nú eiga
áldósirnar sem bundnar eru
aftan á farartæki brúðhjónanna einnig að fæla burtu illa
anda og tryggja hamingjusamt
hjónaband. Sú hefð að kasta yfir
brúðhjónin hrísgrjónum eða

Hvítur litur brúðarkjólsins var tákn
um auð í fornöld.

konfetti og að strá rósablöðum
á kirkjugólf á að tryggja frjósemi þeirra.
- sm

Síðasta freistingin
Steggja- og gæsaveislur svokallaðar, þar sem brúður eða
brúðgumi eru „kvödd“ af vinum
sínum skömmu fyrir brúðkaup,
fóru að tíðkast í íslensku samfélagi á 9. áratugnum. Siður þessi
á sér mun lengri sögu erlendis
enda er hann bundinn við borgir og þétta byggð þar sem auðvelt er fyrir brúðkaupsgesti að
koma saman.
Á Hard Rock Café, sem var
og hét í Kringlunni, voru slík
partí gjarnan haldin í kringum 1990, þar sem gestir gæddu
sér oft á marsipantertum sem
voru í líki brjósts eða kynfæra.
Umræður hafa oft myndast um
neikvæðar hliðar fyrirbæris-

Þau Lisa Marie og Adem giftu sig í ásatrú. Jóhanna G. Harðardóttir Kjalnesingagoði gaf þau saman við hátíðlega athöfn.

Hard Rock Café í Kringlunni var
vinsæll staður fyrir gæsa- og
steggjapartí.

ins og greinar verið skrifaðar. Árið 1991 birtist til dæmis
grein í Morgunblaðinu um málefnið sem bar yfirskriftina Síðasta freistingin?
- jma

Haldið upp á daginn með stæl
Sé farið í gegnum gömul íslensk dagblöð má rekast á fjölmörg dæmi um öðruvísi íslensk
brúðkaup.
Þannig er sagt frá brúðkaupsvígslu og -veislu í Dagblaðinu árið 1978 sem haldið var um borð í Akraborginni sálugu. Á þessum tímum,
þegar hipparnir voru búnir að
lýsa frati á borgaralegar venjur, voru brúðkaupin oft orðin
frjálslegri og flippaðri og á
þessu sama ári 1978 má lesa um
brúðkaup þar sem par skrapp
til fógeta í hádeginu á þriðju-

Brúðkaup geta verið af öllum
stærðum og gerðum. Árið 1978 gifti
par sig hjá fógeta og fékk sér svo
hamborgara á eftir.

degi og lét gifta sig. Eftir vígsluna fóru þau og fengu sér kók
og hamborgara og „þar með var
þetta búið“.
- jma

● SOKKABANDIÐ BOÐIÐ
UPP Víða á Ítalíu tíðkast að leysa
brúðhjón út með fé í lok veislunnar. Ýmsar útgáfur eru til af þeim
sið en oft er sokkaband brúðarinnar eða hálsbindi brúðgumans, og
jafnvel hvort tveggja, klippt niður í
búta í veislulok og hver bútur boðinn upp fyrir fé sem rennur til brúðhjónanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kaþólikki og múslimi
giftust að heiðnum sið
Lisa Marie Le Taroully og Adem
Mahmic eru hvort sinnar trúar
og ákváðu því að sameinast í
annarri trú og gifta sig í henni.
Ásatrú varð fyrir valinu.
„Ég er kaþólsk og Adem er múslimi en hvorugt okkar er þó mjög
trúað,“ segir Lisa Marie sem
hefur verið búsett hér á landi í
fimm ár en Adem í tólf ár. „Það
var Jóhanna G. Harðardóttir Kjalnesingagoði sem gaf okkur saman
hinn 19. desember 2009 í veislusalnum Rúbín,“ segir Lisa og
bætir við að það hafi verið of kalt
til að framkvæma athöfnina úti.

„Inni í salnum var hringur sem
samanstóð af níu kertum. Við
gengum með Jóhönnu að hringnum og hún fór inn í hann þar sem
hún helgaði hann meðal annars
með sáttum og griðum og síðan
fórum við inn í hringinn. Jóhanna
helgaði athöfnina Freyju, Frigg og
Vár, sem er verndari sáttmála á
milli karla og kvenna. Við fórum
með eiðana okkar sem við skrifuðum sjálf og skiptumst á hringum. Síðan mynduðum við hring
með Jóhönnu með höndunum og
hún lýsti okkur hjón. Þá drukkum við heillaskál, kampavín úr
horni þegar við vorum orðin gift,“
segir Lise.

„Við Adem vorum í hefðbundnum brúðkaupsfötum en athöfnin
fór fram á ensku þar sem við hana
voru samankomnir gestir frá um
þrettán til fjórtán þjóðlöndum. Við
reyndum því að gera þetta dálítið
alþjóðlegt og sem dæmi má nefna
var vinkona mín frá London brúðarmeyja og svo var magadansmey auk þess sem systir Adems
bjó til baklava sem er hefðbundin sæt kaka frá heimalandi hans
Bosníu,“ segir Lisa Marie, sem
er hálfíslensk og hálfbresk og af
frönskum ættum. „Ég ber mikla
virðingu fyrir öllum trúarbrögðum en ég hef hrifist af ásatrúnni
og ætla að taka hana.“
- uhj

Góð ráð fyrir verðandi brúðhjón
Mikilvægt er að brúðhjón panti
kirkju og sal fyrir stóra daginn
með góðum fyrirvara því leiðinlegt væri ef kirkjan væri upptekin á þeim tíma sem þau óskuðu
sér. Sumir panta kirkju, prest og
sal með allt að árs fyrirvara til að
hafa varann á.
Það er ýmislegt sem þarf að
smella saman ef dagurinn á að
vera fullkominn og því gott að
byrja nógu snemma að skipuleggja
brúðkaupsdaginn. Einnig ber að
hafa í huga að tónlistarmenn eru
gjarnan pantaðir allt að ár fram í
tímann og því gott að huga að því í
tæka tíð.
- sg

Mikilvægt er að panta kirkju með ágætum fyrirvara vilji fólk hafa vaðið fyrir neðan sig.
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Í dag eru kjólarnir margir
hverjir þannig að þeir
víkka ekki út fyrr en um
mjaðmir í stað mittis.
Tvö hjörtu brúðarkjólaleiga.

Fínlegt skraut og hjartalaga
hálsmál einkenna þennan
klassíska kjól. Kjóllinn,
regnhlífin og skartið eru úr
Tveimur hjörtum.

Silfraður kjóll við bleikar
fjaðrir fyrir þær sem vilja
vera pínulítið öðruvísi.
Skart og kjóll úr Brúðarkjólaleigu Katrínar.

Leitin að hinum eina rétta
Fréttablaðið fékk söngkonuna Þórunni Antoníu Magnúsdóttur til að sýna nokkra vel
valda kjóla frá tveimur brúðarkjólaleigum
og komst að því að áherslur í kringum hálsmál og mitti hafa tekið örlitlum breytingum ef miðað er við síðustu ár. Nú er hálsmálið gjarnan hjartalaga í stað þess að vera
þvert eins og verið hefur auk þess sem sumir
kjólarnir víkka ekki út fyrr en við mjaðmir í stað mittis.
Þórunn er alvön því að máta brúðarkjóla
þó hún eigi enn þá eftir að finna hinn eina
rétta, en þetta mun vera í þriðja skiptið á
skömmum tíma sem hún fer í brúðargervi.
„Ég hef verið að leika í grínþáttum Steindinn okkar með Ágústi Bent Sigbertssyni og

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Draumakjóllinn gæti leynst á næstu
brúðarkjólaleigu en þar er oftast bæði
hægt að leigja og kaupa kjóla. Eins er
víða hægt að sérpanta kjóla í gegnum
leigurnar auk þess sem flestar þrengja,
víkka, stytta eða síkka kjólana eins og
við á.

Hár: Vala KRISTA/Quest í Kringlunni. Í hárinu
er Þórunn með spöng frá Guðrúnu Elísabetu
Ómarsdóttur eða Betu en hárskraut frá henni
fæst í KRISTU/Quest. Förðun: Anna Kristín
Óskarsdóttir hjá MAC í Kringlunni.

Steinda Jr. sem verða sýndir á Stöð 2 í vor
og í einum þeirra leik ég brúður. Áður
hafði ég svo leikið brúður í innslagi með
Steinda sem hann var með í Monitor á
Skjá einum.“ Þórunni var því hlátur efst í huga þegar hún var beðin
um að taka þátt í enn einu brúðarkjólaverkefninu en lítur þó ekki á
það sem skilaboð. Hún er kærasta Bents en segir þau fara
sér hægt. Hún er þó nokkru
nær um úrvalið og hvað
hún vill.
- ve

Kjóll sem undirstrikar kvenlegar línur. Tjullið að neðan
gefur honum rómantískan
blæ. Jakkinn er upp á punt.
Brúðarkjólaleiga Katrínar.
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Alltaf gott að hafa
gátlista við höndina
● NÝLEGIR BRÚÐKAUPSSIÐIR Þótt brúðkaupsveislur væru furðu íburðarmiklar hér á Íslandi fyrr á
öldum og stæðu jafnvel marga
daga þá dró úr öllu slíku tilstandi þegar kom fram á 20.
öldina. Það var ekki fyrr en
eftir 1980 sem ýmsir erlendir
brúðkaupssiðir námu hér land
svo sem að aka um í skreyttum bíl, kasta brúðarvendinum og fagna brúðhjónunum
með hrísgrjónaregni. Gæsaog steggjastúss eru líka seinni
tíma fyrirbæri og eiga sér aðeins fárra áratuga sögu á Íslandi.

● MORGUNGJAFIR Hefð
er fyrir því að brúðhjón færi
hvort öðru morgungjafir eftir
brúðkaupið. Áður fyrr tíðkaðist
reyndar að aðeins brúðgumar færðu sinni heittelskuðu
gjafir. Á öldum áður var svo
siður að gefa allt frá hringjum upp í höfðingjaból, eða
eftir því hversu efnaðir menn
voru. Aðrar vinsælar gjafir voru
skart, búfénaður eða stell.
Enn er vinsælt að gefa hringa
í morgungjöf, en eins getur
verið tilvalið að gefa gjöf sem
felur í sér ávísun á notalegar
stundir eða tengist áhugamáli
viðkomandi. Mörgum þykir
líka nægja að fá góðan morgunverð í rúmið, til dæmis ljúffengt smjördeigshorn og rjúkandi kaffibolla. Sjá www.brudurin.is.

● SÍSTREYMANDI
SÚKKULAÐI Fátt er
nautnalegra en að stinga
jarðarberjum með
bráðnu súkkulaði upp í sig
og því er súkkulaðigosbrunnur og exótískir ávextir í kring
einkar viðeigandi í brúðkaupum.
Sístreymi súkkulaðsins
hefur skírskotun í hina
eilífu ást, auk þess sem
ávextirnir minna á að halda
sambandinu ávallt fersku. Þar
fyrir utan er þetta fæði hollt
bæði fyrir líkama og sál.

Vefsíðan brudurin.is er sérstaklega hjálpsöm þeim sem ætla
sér að ganga í hið heilaga. Á síðunni má meðal annars finna ýmis
góð ráð sem brúðhjónin geta nýtt
sér auk gátlista sem hægt er að
styðjast við meðan á undirbúningi
stendur.
Gátlistinn góðir minnir brúðhjónin tilvonandi á allt sem að
brúðkaupinu snýr líkt og kirkjupantanir, pantanir í ljósmyndatök-

ur, hárgreiðslu og förðun, mátun
á fötum, prentun boðskorta, brúðarbílinn og val á veisluþjónustu og
brúðkaupsferð svo nokkur dæmi
séu tekin.
Á síðunni er einnig að finna
ýmis fegrunarráð og uppskrift
að gæsa- og steggjaveislu. Þar
má einnig lesa ýmsan fróðleik um
allt sem viðkemur þessum stóra
og merkilega degi.
- sm

Vefsíðan brudurin.is geymir ýmis góð ráð sem verðandi hjón geta nýtt sér við undirbúning stóra dagsins.
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● HVEITIBRAUÐSDAGARNIR Dagarnir eftir giftingu
hafa verið kallaðir hveitibrauðsdagar hér á landi frá síðari hluta
19. aldar. Á vísindavef Háskóla Íslands segir að sennilega sé það
tökuorð úr dönsku, hvedebrødsdage, sem Danir gætu hafa tekið
úr lágþýsku, wittebroodsweken.
Hvítt hveitibrauð þótti fínna en
rúgbrauð og annað gróft brauð
og var aðeins borðað á tyllidögum sem skýrir kannski af hverju
þessir gleðidagar fengu þetta
nafn. Dagarnir eftir giftingu eru
ekki kenndir við hveitibrauð annars staðar í heiminum en þó eru þeir aðgreindir frá hversdeginum á einhvern hátt. Til dæmis tala Svíar um smekmånad eða gælumánuð og
Þjóðverjar um Flitterwochen, vikur þar sem látið er vel að einhverjum.
Honeymoon er notað í ensku máli sem gæti útlagst sem hunangstungl.
Á Wikipedia má lesa þá kenningu að hunangið vísi til þess að
fyrstu dagar eftir giftinguna séu sætastir og moon til þess að
tunglið er ekki fyrr fullt en það fer að dvína aftur.
● TRAFAKEFLI TRYGGÐAPANTAR Algengt
var á 18. og 19. öld að ungir menn gæfu unnustum sínum útskorin trafakefli sem vott um ævarandi
tryggð. Auðvitað vönduðu þeir handverkið sem
þeim var framast unnt og því eru trafakeflin mörg
hver hinir fegurstu gripir með fangamarki hinnar
heittelskuðu, vísum og flúri.
Trafakefli voru nokkurs konar strauboltar þess
tíma. Þau voru notuð til að slétta tröf, klúta sem
hafðir voru í höfuðbúnaði kvenna. Keflin voru tvö
saman, annað þeirra slétt og upp á það voru tröfin
undin. Svo var yfirkeflinu rúllað yfir, það var slétt
að neðan en útskorið að ofan. Fram úr efra keflinu
var handfang sem í sumum tilfellum leit út eins og
útskorin hönd en á öðrum voru raufar sem stúlkan
lagði fingurna í þegar hún beitti keflinu.

Brúðarkjóll,
eldhúskollur
eða kassabíll
auk fjölda annarra námskeiða...
•

Breytingastjórnun og niðurskurður

•

Brúðarkjóllinn – hönnun og saumaskapur

•

Eldhúskollur afa og ömmu frá 1940

•

GPS staðsetningartæki og rötun

•

Grjóthleðsla – torf og grjót

•

Húsgagnaviðgerðir

•

Litafræði fyrir bútasaum

•

Langar þig að prjóna lopapeysu?

•

Leikhúslýsing

•

Mannauðsstjórnun

•

PIC stýriörgjörvar

•

Skírnarkjólasaumur

•

Skemmti- og smáskipanámskeið

•

Smíðað úr innlendum við

•

Starfsmannasamtöl og launaviðtöl

•

Stjórnun og stefnumótun

•

Þekkingarstjórnun og fræðslustarf fyrirtækja

Við eigum samleið er það lag sem brúðhjón biðja Sigríði Beinteinsdóttur og Grétar Örvarsson hvað oftast um að flytja.

Diskólög flutt í kirkjunni
syni er eitt af þeim lögum. Brúðkaupin ganga í bylgjum að sögn
Jóhanns og einn laugardaginn
söng hann í sjö athöfnum um daginn og sjö veislum um kvöldið.
„Það er yndislegt að syngja við
brúðkaup, það eru allir svo glaðir
og móttækilegir fyrir öllu.“
Sigríður Beinteinsdóttir segir
val á lögum í brúðkaup ekki
síður vera háð tískusveiflum
en annað en þó séu viss lög allt„Það sem er vinsælt eru léttklassaf valin aftur og aftur og
ísk lög og má þar nefna lög eins
nefnir hún þar til sögunnar sálminn Amazog Caruso, Nella Fantasia og
Con te partiro. Svo er einnig
ing Grace. Hún og Grétmikið beðið um lög eins og Ástin
ar Örvarsson spila oft
af plötu Ragnheiðar Gröndal,
saman í veislum og brúðLoksins ég fann þig og Þú
kaupum. „Fyrir tíu árum
ert yndið mitt yngsta og
var mikið beðið
um lagið Ó, þú
besta. Þetta er svona
eftir Magga Eirjóminn,“ segir Jór í ks sem og
hann Friðgeir
lagið Kannski
og bætir við
er ástin sem
að eitt og eitt
Okkar nótt sem
Bergþór Pálsnýtt popplag
Stefán Hilmarsson
son er þekktdúkki einnig
eru þekktur fyrir að
astur fyrir
upp sem vinflytja er vinsælt lag
a ð f ly t j a .
sælustu lögin.
í brúðkaupum.
A nnars er
Okkar nótt með
allur gangStefáni Hilmars-

Jóhann Friðgeir Valdimarsson
tenór og Sigríður Beinteinsdóttir söngkona eiga bæði
langan feril að baki í söng við
brúðkaupsathafnir og -veislur.
Þau segja alltaf jafn gaman
að syngja á slíkum stundum
og sum lög séu oftar valin en
önnur.

Jóhann Friðgeir Valdimarsson tenór
segir léttklassísk lög, svo sem Nella
Fantasia, vera vinsæl.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ur á þessu og ég hef jafnvel verið
beðin um að syngja diskólög í
kirkjunni; sumir vilja bara hafa
stuð.“ Af lögum úr þeirra eigin
fórum segir Sigga að Við eigum
samleið eigi alltaf mikið upp á
pallborðið hjá brúðhjónum. Lagið
Ég vil snerta hjarta þitt af sólóplötu hennar hafi einnig verið
vinsælt.
- jma

Aðsókn aldrei meiri en nú

Nánari upplýsingar í Endurmenntunarskólanum, s. 514
9603 eða á sigurjon@tskoli.is
Alltaf eitthvað nýtt - fylgstu með á www.tskoli.is

www.tskoli.is

„Ég hef ekki undan við að svara
símtölum og vísa fólki frá. Ég man
bara ekki eftir öðru eins á öllum
mínum ferli,“ segir séra Þórhallur Heimisson, sóknarprestur í
Hafnarfjarðarkirkju, sem hefur
þurft að fjölga hjónanámskeiðum
á vegum kirkjunnar vegna mikillar aðsóknar.
Þórhallur hefur haldið hjónanámskeiðin óslitið frá árinu 1996
og hafa yfir 12.000 manns tekið
þátt í þeim frá upphafi. Námskeiðin fara fram á þremur kvöldum og eru ætluð þeim sem vilja
styrkja sambandið við sína heittelskuðu. Þau byggja á fyrirlestrum og verklegum æfingum, sem
eru sniðnar að pörum og einstaklingum.
Að meðaltali taka um 40 til 50
manns þátt í hverju námskeiði
en Þórhallur segist aldrei hafa
upplifað eins mikinn áhuga og
nú og rekur það til breyttra að-

„Eiginlega má segja að það fyllist á námskeiðin um leið og þau eru auglýst,“ segir
séra Þórhallur Heimisson, um hjónanámskeið á vegum Hafnarfjarðarkirkju sem
njóta nú mikilla vinsælda.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

stæðna í þjóðfélaginu. „Síminn er
búinn að vera rauðglóandi, 50 pör
hringdu í mig síðasta sólarhringinn. Helst er ég á þeirri skoðun að

í kreppunni séu margir farnir að
leita inn á við til að endurmeta líf
sitt og geta tekist á við breyttar
aðstæður.“
- rve
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Eitt þúsund perlur
saumaðar á kjólinn

● HÚN ER BARA ELDUR
Ástin er það sem hrindir flestum brúðkaupum af stað, enda
firnasterkt afl. Fáir hafa orðað
betur ást sína en Páll Ólafsson
skáld. Svona orti hann til konu
sinnar, Ragnhildar Björnsdóttur.
Ástin þín er ekki dyggð,
ekki skylda heldur,
hún er ekki heldur tryggð,
hún er bara eldur.
Ég vildi’ eg fengi að vera strá
og visna’ í skónum þínum,
því léttast gengirðu’ eflaust á
yfirsjónum mínum.
(Þetta var líka ást sem entist)
Hárin grá á höfði þér
og höndin svona æðaber
er nú fegri í augum mér
en allt það skraut sem jörðin ber.

● SPJALL Í STAÐINN
FYRIR SPRELL Fá brúðkaup fara fram án þess að
gæsun eða steggjun hafi átt
sér stað og keppast vinahópar jafnan við að skipuleggja
frumleg og flippuð partí.
Sumar konur vildu þó helst
af öllu eiga góða stund með
vinkonum sínum og eru æ
fleiri gæsapartí orðin þannig
að hópurinn fer saman í dekur
og síðan eitthvert út að borða
á huggulegum stað. Það er
ekki oft sem allur vinahópurinn hefur tækifæri til að eyða
degi saman og vilja sumir frekar nýta hann í spjall en sprell.
Langflestar líkamsræktarstöðvar og snyrtistofur bjóða
upp á dekur fyrir hópa.

● GAMALT, NÝTT,

BLÁTT OG LÁNAÐ Aldagamla enska ríman Something
old, something new, something borrowed, and
something blue, hefur
leitt til skemmtilegrar hefðar sem skotið
hefur rótum í ýmsum
löndum. Þar skartar brúður einum
hlut af hverri
gerð sem
vísan segir til
um en það
á að boða
lukku.

Eitt stórkostlegasta brúðkaup
seinni tíma þykir mörgum vera
brúðkaup kvikmyndastjörnunnar
Grace Kelly og Rainier fursta af
Mónakó vorið 1954.
Kjóllinn var hannaður af yfirhönnuði MGM-kvikmyndaversins
og hafði hann mikil áhrif á brúðarkjólatískuna. Kvikmyndaverið
sá ekki aðeins um kjólinn heldur
var hárgreiðslumeistari þaðan líka
fenginn til að sjá um greiðsluna.

Pilsið var blöðrulaga með þremur undirpilsum úr tjulli og silki og
á kjólinn voru saumaðar eitt þúsund perlur. Furstinn sjálfur var
klæddur í einkennisbúning sinn,
með sverð og notaði það til þess
að skera brúðartertuna.
Bein útsending var frá brúðkaupinu og var það sýnt í níu löndum. Nákvæmlega níu mánuðum
síðar fæddist fyrsta barn þeirra
hjóna, Karólína.
- jma

Helen Rose hannaði brúðarkjól Grace Kelly en hún hafði þá hannað marga fræga
kjóla fyrir Hollywood-kvikmyndir.

Yfirburðir
Fréttablaðsins
aldrei meiri!
66,3%

6,8%
Lesa bara
Morgunblaðið

Lesa bara
Fréttablaðið

26,9%
Lesa bæði Fréttablaðið
og Morgunblaðið

93%

Auglýsing í Fréttablaðinu nær
til yfir 93% lesenda blaðanna

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins
með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila sinn eins
og nýjasta könnun Capacent Gallup sýnir ótvírætt.
Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán. til lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára.
Heimild: Blaðakannanir Capacent nóv. 2009 til jan. 2010.

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.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
Bílar óskast

BÍLAR &
FARATÆKI

Óska eftir bíl til leigu

Borga 1 mán fyrirfram - 50 til 100 þús
kall á mán. Sími 692 5564

Sparneytinn bíll óskast

Hyundi Starex disel 2004, 7 manna,
4x4, bs, vel með farinn bíll. Verð 1990
þús, ath skipti á ódýrari. uppl. í sima
895 5577.

SUZUKI GRAND VITARA 05/1998,
ekinn 174 þ.km, 6 cyl, sjálfskiptur,
leður ofl. Verulega flott eintak. Verð
890.000. Tilboðsverð 630.000 staðgreitt! #191700 - Bíllinn er á staðnum
og þú þarft að vera fljót(ur)!

Er leiðinlegt að ryksuga ?
Auto Cleaner elskar það
og þú slakar bara á!

Við notum fullkomna hjólastillitölvu.

PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4,
220 Hafnarfirði

Varahlutir

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 BÍL FYRIR
ALLT AÐ 250 ÞÚS!

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.- !

Óska eftir góðum bíl fyrir allt að 250
þús! Smábíl fólksbíl eða jeppling, skoða
allt má þarfnast smá lagfæringar. S.
691 9374.
Isuzu D-max 2009 ek. 1 þ.km sjálfskiptur disel ath. skipti á ódýrari uppl. í sima
895 5577.

Toyota Rav4 12/2000 ek.120þús.
sjálfsk. dráttarbeisli, Verð 1.090.000.-

Á 50-300 þúsund. Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 892-1994.

Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

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

Bílapartasala

Vörubílar
VW Passat II 2.0 Comfortline 12/2005
ek.63þús. Topplúga, Leður, Dráttarbeisli,
og m/fl. Verð 2.490.000.- áhvílandi lán,
ísl. 1.965.000.-

VW Golf 1.6 Comfortline 3/2003 ek.
63þús. 5 gíra álf. 5 gíra, Topplúga, mjög
fallegur bíll Verð 1.190.000.-

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 4X4.
Árgerð 2005, ekinn 84 þ.km, 3,7L sjálfskiptur. Flott eintak! Verð 2.490.000.
#281224 Bíllinn er á staðnum og þú
ert velkominn!

Cadillac Escalade langur árg. 2004,
ek. aðeins 32 þús.km. Perluhvítur. Ath
skipti á ódýrari. Uppl. í s. 895 5577.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

Nú einnig hægt að fá með reykskynjara.
Þú velur 3 símanúmer sem þjófavörnin
hringir í ef brotist er inn hjá þér.
Eigum alla aukahluti. Verð 23.900.- Nú
á 19.900 án/reyksskynjara.

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

Bílar til sölu

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

Til sölu wv póló comfortline árg. 2000
1,4 beinsk ek 101 þús. 5-dyra svartur cd
toppbíll bílalán ca 200 þús. verð 475
þúsund uppl. í gsm 868 2352 .
Ég er ósköp einmanna og langar að einhver vilji mig heiti Jeep Grand Cherokie
93’ er í ökuhæfustandi en þarfnast
læknis uppl: 483 1586/844 5737.

Ný Polaris 850 Touring 2010, hvít
númer, Vökvastýri, 70hp, Sjá www.
motorhjol.net, nánari upplýsingar í
8246600

Fjórhjól

VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerðir. 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.
Erum að rífa Yaris 99 og Mazda 323
98. 896-1442.

0-250 þús.

partabílar.is 770-6400

Eigum til Linhai 300 sem við bjóðum á
Sama gamla verðinu, aðeins 799,000,! Götuskráð og traust fjórhjóladrifin hjól
Sem hafa sannað sig. VDO Verkstæðið
Borgartún 36, S: 588 9747 www.vdo.is

Vinnuvélar
TOYOTA AVENSIS WAGON árg 2000,
ek 124 þ. Nýsk. Verð 750 þús. S. 692
9934.

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

Partahúsið - S. 555 6666

CHEVROLET SILVERADO Z71 1500. Árg.
2005, EINS OG NÝR, stendur inni í
sal, sjón er sögu ríkari. , 20“ dekk
og fleira. Sjálfskiptur. Verðtilboð. 2.450
þús staðgreitt... Rnr.127772 Óskum eftir
hjólhýsum á söluskrá.

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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.

Þjófavarnirnar
komnar aftur!

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Lincoln Mark V Diamond Jubilee
Edition árg 1978. Raðnúmer 210804
Bílamarkaðurinn Smiðjuvegur 46E-200
Kópavogur s. 567-1800 www.bbv.is

Mótorhjól

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

VW Caddy árg. ‘98 ek. 108 þús. 1598
cc. bensín. sk. Verð 250þ. Uppl. í síma
847 7156.

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.

VW, Skoda, Audi.
S. 534 1045

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

250-499 þús.

Bílapartar ehf S. 587
7659.

Eigum til Fjölplóg á lager. Aflvélar ehf
www.aflvelar.is S: 480-0000

Opel Vectra ‘98 ek. 190þ. ssk., ný
tímareim, 2 lítra, topplúga, CD. V. 360þ.
Opel Corsa ‘98 ek. 100þ. bsk. eyðsla
6 lítra á hundraði. V. 185þ. Uppl. í s.
822 0090.

Hjálmamyndavél

Action Camera, vatnsheld, tekur upp á
minniskort. Festing fyrir hjálm og stýri.
Tekur 2 GB minniskort og gengur á
2xAA rafhlöðum.

AMG Aukaraf
Dalbrekka 16, 200 Kópavogur
Sími: 585 0000
www.aukaraf.is

Til sölu beislisvagn. V. 600 þús.
Heildarþyngd 9,9. Burðargeta 7,5 tonn.
S. 692 7078.

Sjálfskiptur jepplingur
440 þús !!!

Bátar

Honda CR-V árg’98 2.0 4x4 sjálfskiptur,ek.175 þús,Orange litur,nýleg heilsársdekk,dráttarkrókur,álfelgur,cd,armpúðar,rafmagn í rúðum,sætis hitari ofl.
mjög góður vagn!sem eyðir um 10
ltr/100 listaverð 590 þús TILBOÐ 440
þús stgr! s.841 8955

Útsala á vespum
í stuttan tíma!

50cc vespur, í tveimur litum. Áður 188
þús. Nú 169 þús. Eigum einn rauðan
hippa 250cc aðeins ek. 700km. Verð
390þús.

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

ssk. dísel - tilboð 295þ.

Bílasölur

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

Musso árg. ‘98 7 manna, ssk., dísel.
Sk. góð dekk og krókur. Verð 295þ. S.
891 9847.

Handfærarúllur

Hreingerningar

BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf.
553 3311 www.sjo.is
Óska eftir bát og zodiac slöngubát.
Mega þarfnast viðgerða. S:694 6748.

DISEL jepplingur 280
þús!!!

6ANTAR BÅLA ¹ SKR¹ OG ¹ STAÈINN
'ËÈ ÖJËNUSTA
"ÅLA OG VAGNASALAN &UNAHÎFÈA   2VK WWWBILAOGVAGNASALANIS

SUZUKI VITARA 1,9 DISEL 4x4 árg’96
ek.180 3ja dyra,skoðaður 2010,góð
heilsársdekk,eyðir mjög litlu!frábær
snattari! verð 280 þús s.841 8955
Renault Clio ‘99 ek. 151Þ.km. Nýsk. og
hefur fengið gott viðhald. Verð 250þ.
stgr. S. 695 2700.

Toyota corolla árg98, ek:136 Þús.
nýl í brems, góður bíll. Verð 370þ
s:6962336

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. 4
stk naglad. 185/65 14“ á 20þ. Uppl. í
s. 896 8568.

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.
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Garðyrkja

Búslóðaflutningar

Stífluþjónusta

Trésmíði

Hljóðfæri

Nudd

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

Húsaviðhald

TANTRA MASSAGE

An exclusive gift for men, women and
couples. Tel. 698 8301 www.tantratemple.com

Tölvur
Dúndurtilboð!

Trjáklippingar og fellingar, laufahreinsun, stéttahreinsun, þökulagnir, girðingasmíði, jarðvegsvinna og margt
fleira. Garðar Best ehf s. 698 9334
garðarbest.is

Bergiðjan ehf
www.bustadur.is

9 holu minigolfvellir til sölu. Skemmtileg
sett. Upplagt fyrir einstaklinga, félagssamtök, útihátíðarsamtök eða þjónustumiðstöðvar. 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,
Tangarhöfði 2, pukinn@simnet.is

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

Til bygginga

NÝTT SPA - DREAM OASIS

NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn.,
Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn.,
Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur,
Sólbekkir. Símar 567-6666 og 8620941.
Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir
og óléttubekkir. Upplýsingar í S: 891
6447 Óli
Fullkomið nudd. Uppl. í s. 662 0841.

Vandaðar tölvuviðgerðir

Microsoft vottun. 15 ára reynsla.
Þjónustum einstaklinga og fyrirtæki.
www.midnet.is Miðnet ehf S. 564
0690
Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735
Baldvin.

Trjáklippingar

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

KEYPT
& SELT
Til sölu

Harðviður til
húsabygginga.
Sjá nánar á www.vidur.is

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í
símum 660 0230 og 561 1122.

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

Bókhald

Nudd

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

Whole body massage. S. 849 5247
Sælunudd 844-0253.
Fantastic massage, call 8440329
Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264

J. B. HEILSULIND Tilboð
2 fyrir 1

TILBOÐ

EFTIRLITSMYNDAVÉLAKERFI
4
myndavélar, móttakari og allt tilheyrandi tilbúið til uppsettningar. Aðeins kr
103.371,- Procam ehf S. 533 2121.

Skrúbb, heitur pottur og nudd
kr.11.000. Tilboð í DETOX og svæðanudd 2fyrir1 kr.9000. Nudd ýmsar
tegundir, slökun, ljúffengar veitingar,
snyrting, næringar, vítamín og heilsuráðgjöf. Málverkasýning Unu á staðnum. Pantarnir 445 5000. Velkomin.
Unaðsnudd! Láttu það eftir þér! Komdu
og leyfðu okkur að stjana við þig. S.
692 1123.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Verslun
Námskeið

Spádómar
Óskast keypt

Bókhald,framtöl,stofnun fél,ársreikn.VSK
uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl.HAGSTÆTT
VERÐ. s. 517-3977,framtal@visir.is
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

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

Smáskipanámskeið Skemmtibátanámskeið

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Smáskipanámskeið
08/03
17/04., fjarnám eða staðarnám.
Skemmtibátanámskeið, 08/03 - 17/4
fjarnám og staðarnám, 27/02-06/03
& 10/4-17/4 Skráning á www.tskoli.is
eða í s. 514 9000. Tækniskólinn, skóli
atvinnulífsins.

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is

Uppsteypa- almenn trésmíði - viðhald eigna.
Leitaðu þér tilboða að kosnaðarlausu / Tímavinna
Áratuga reynsla fagmanna.
s: 699 7898 & 692 4597

Ökukennsla

s. 552-4910.

HEILSA

Fjármál
Steinunn 908 6060
Fagþjónusta - Allt á
einum stað
Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, málingu, pípulögn, glerísetningum og fleira.
Fljót og góð vinnubrögð.
Strúktor ehf. Uppl. í síma 824
0150 og 824 0160.

Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát
skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228
Steinunn visa/euro

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

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

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum.
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma
699 6069.
Flísar - parket - gifs- steinslípun gifsmúr - mála og margt fleira sem
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661
3149.

Smíði, múrun, málun og
flísalögn....

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

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

Málarameistari

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

Iðnaðarmannateymi óskar eftir verkefnum inni og úti. Bað, elhús, pallar
allt kemur til greina. Sjá; verkadvinna.
is. S. 770 5599.
Pípulagnameistarar geta bætt við sig
verkefnum. Allar almennar pípulagnir.
Óttar S:6950170 - Gunnar S:6958615
G.Ó Pípulagnir

Símaspá og draumaráðningar. Spák.
Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

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.

Brúðkaupsskipulagning Bjóðum upp
á skipulagningu brúðkaupa frá A-Ö.
Gerum tilboð. www.bjortnott.com - s.
823 5253

Rafvirkjun

Dýrahald
Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

Veisluþjónusta

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

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

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF
Í ÞYNGDARSTJÓRNUN!

Óskum eftir nýlegri súluborvél (gírvél).
gt@laser.is eða 587 8400.

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

Óska eftir ódýrum hornsófa, sófaborði,
ísskáp miðst og örbylgjuofni. S. 562
2743.

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla

Hringdu núna, Margrét S. 699 1060.

Lása og hurðaviðgerðir ásamt öðrum
smíðaverkefnum. Glugga og hurðaþjónustan, S. 895 5511 smidi.is

Get tekið 1-2 tíkur í heimilisgistingu í
lengri eða skemmri tíma. S 821-2969.
www.hundagisting.com

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

Árangur næst með
Herbalife

Glerjun og gluggaviðgerðir

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

HEIMILIÐ

Staðgreiðum gull og úr.

Dulspekisíminn 908-6414

GLUGGAR-FRAMLEIÐSLUVERÐ Við
framleiðum glugga fyrir þig. Leitið tilboða. UPB ehf-Bæjarhrauni 10-220Hfj.
S.5550066 helga@upb.is www.upb.is

Heilsuvörur

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Ný 3ja herb. íbúð í Hfj.
Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari,
Ísskápur, uppþv.vél, gardínur
og öll ljós
fylgja með.
www.heimahagar.is
Upplýsingar í síma 772 7553
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www.leiguherbergi.is

Fasteignir

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

ATVINNA

TILKYNNINGAR

Atvinna í boði

Einkamál

Veitingahús Nings Framtíðarstarf

Engihjalli- til sölu á efstu
hæð-frábært verð

A spacious room with sharing
kitchen and bathrooms at a
prime spot in the center of
Reykjavik. Close to supermarkets, cafés, restaurants, galleries,
a swimming pool and the
University.
For more info call 692 0649

Skólakynning

Til sölu rúmgóð 3ja herbergja íbúð á
7.hæð ( efstu)í þessu Góða lyftuhúsi.
Íbúðin er ca. 80 fm og þarfnast einhverra endurbóta. Frábært verð í boði,
ekkert áhvílandi, engin skipti. Íbúðin
Verður sýnd í dag á milli 18.-18.30,
Engihjalli 1- íbúð 0702. Upplýs s: 771
9432.

%RHVERVSAKADEMIET ,ILLEB¾LT ¹ÈUR /DENSE 4EKNISKE
3KOLE HELDUR KYNNINGU ¹ N¹MI VIÈ SKËLANN
ÙMMTUDAGINN  FEBRÒAR  KL  Å (ÒSI
MEISTARANNA AÈ 3KIPHOLTI 

Veitingahús Nings óska eftir
vakstjóra. Unnið er á 15 daga
vöktum. Skilyrði: starfsmaður
þarf að hafa góða þjónustulund, vera röskur, 30 ára eða
eldri, hafa hreint sakavottorð
og íslenskumælandi.
Endilega hafið samband í síma
822 8840 eða www.nings.is

%FTIRFARANDI N¹MSGREINAR VERÈA KYNNTAR
o "YGGINGAIÈNFR¾ÈI
o "YGGINGAFR¾ÈI
o 2AFMAGNSIÈNFR¾ÈI ¹ VEIKSTRAUMSSVIÈI
o &RAMLEIÈSLUT¾KNI
o 2AFMAGNSIÈNFR¾ÈI ¹ STERKSTRAUMSSVIÈI
o 'RAFÅSK HÎNNUN
o ²TÚUTNINGST¾KNIFR¾ÈI
o /RKUT¾KNI

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

Til leigu góð og björt efri hæð í iðnaðarhúsnæði við Bíldshöfða. sími 6995112.

60 fermetra, fullbúin íbúð til leigu á
besta stað í Reykjavík í mars og apríl,
e.t.v. lengur. Innifalið m.a. hiti, rafmagn,securitas, stöð2 og þráðlaust net .
Íbúðin er steinsnar frá HÍ. Eingöngu fyrir
reglusamt fólk(par eða t.d. 2 af sama
kyni). Nánari uppl. í síma 8664796.

Bíldshöfði (Axarhöfði)

3ja herb. íbúð til leigu miðsv. í
Hafnarfirði. Sérinng. og stæði í læstri
bilageymslu. Falleg íbúð á 130 þú. á
mán., hússjóður innif. S. 864 4033.
Til leigu íbúð í 104. Uppl. í s. 893
4163.
Til leigu 4ra herbergja íbúð við Hrísrima
í Grafarvogi. Þvottahús í íbúð, laus
1.mars. Uppl í síma 617 5311.

Leiguliðar ehf
Fossaleyni 16

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

TIL LEIGU Í VESTURBÆ
REYKJAVÍKUR

TIL LEIGU 95 FERMETRA 4. HERBERGJA
ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ Á GRANDAVEGI 107,
REYKJAVÍK. ÍBÚÐIN ER LAUS OG LEIGIST
TIL U.Þ.B. 7 MÁNAÐA. LEIGUVERÐ 120
Þ. FYRIR UTAN RAFMAGN OG HITA.
UPPLÝSINGAR GEFUR ÓLAFUR Í SÍMA
8958956 FRÁ KL. 8-16
Nýlegar studióíbúðir, önnur 26m2,
hinn 23m2 staðsetar miðsvæðis í
Hafnarfirði ‘Flatarhrauni’ við Iðnskólann.
Eldhúskrókur og baðherbergi, húsaleigubætur fást á þessa íbúð ‘lögheimili’ Sameiginlegt þvottahús á hæðinni
m. þvottavél og þurrkara!! Upplýsingar í
s:699-5595 milli 16:00 og 18:00.

Húsnæði óskast

(EFUR ÖÒ IÈNMENNTUN EÈA
STÒDENTSPRËF OG HYGGUR ¹
FREKARA N¹M

%RHVERVSAKADEMIET ,ILLEB¾LT ER GAMALGRËINN SKËLI
SEM LEGGUR MIKINN METNAÈ Å AÈ BJËÈA NEMENDUM
SÅNUM ALLT ÖAÈ BESTA ¹ HVERJUM TÅMA +OMIÈ OG
KYNNIÈ YKKUR MÎGULEIKA SEM ERU Å BOÈI VARÈANDI
N¹M VIÈ SKËLANN &REKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA ¹ REYNIR VERKSYNIS

Til leigu 100 fm iðnaðarbil með iðnaðarhurð. Uppl. í s. 698 3200.
Skrifstofur - Vinnustofur. Til leigu
nokkrar einingar í snyrtilegu húsnæði
í Hafnarfirði. Sameiginleg kaffistofa og
snyrtingar. 22-23-32-108 m2. Verð frá
28.000 á mán. með rafmagni og hita.
Sími 898 7820

%RHVERVSAKADEMIET ,ILLEB¾LT
-UNKE -OSE !LLÁ 
 /DENSE #
$ANMARK
TLF  
HEIMASÅÈA WWWEALDK
% MAIL EAL EALDK

Til leigu Tunguháls 204 og 327 fm iðnaðrhúsnæði, lofthæð 4,70 . Við sund.
20 og 45 fm. vinnustofur á 2. Hæð.
Garðabær 87 fm. iðnaðarhúsnæði
leiguval.is simi 553 9820 og 894 1022.
Til leigu 93fm2 verslunarhúsnæði á
Lagaveg 70 Leiga 200,000 á mánuði
Uppl. í síma 821 5212.
TIL LEIGU 70m2 NÝL. IÐNAÐARBIL
Í GARÐABÆ 3M HURÐ WC GOTT
AÐGENGI V. 85ÞÚS. S. 892 7858.

Geymsluhúsnæði
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

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 & öryggismyndavélar. S. 555 3464.

Flutningafyrirtæki vantar mann strax
í vörulestun, móttöku og útkeyrslu.
Vinsamlegast sendið uppl á verkefni10@gmail.com ásamt símanúmeri
Óskum eftir starfsmanni í afgreiðslu á
skóvinnustofu og í skóverslun. Tilvalið
með skóla og full vinna í sumar. Uppl.
sendist á skoari@islandia.is

Saumakona óskast

Íslensk hönnunarfyrirtæki óskar eftir
samstarfi við reynda saumakonu hafið
samband:steinunn@emami.dk
Starfskraftur óskast í sérverslun í 101
sem fyrst. Vinnutími frá 12-18. Ráðning
er til 1. apríl. Sendið upplýsingar á
jbhonest@mi.is

Atvinna óskast
Vanur smiður/ trésmiður gerir við hús
og sumarhús. Einnig vanur hellulögn.
S. 892 6958.
Vanur rússneskur þúsundþjalasmiður
óskar eftir verkefnum. S. 849 2960.

Bílskúr
Bílskúr til leigu í vesturbæ Kópavogs. ca.
22 fm. 25 þús. pr. mán.. s. 8497209

Viðskiptatækifæri
Netverslun sem selur og sendir heim
sjávarfang, til sölu. Góðir tekjumöguleikar. Uppl. Einar, s. 899 4629.

Gisting

Hér er á ferð gríðarlega merkileg upptaka ungrar konu sem á svölunum
sínum (í febrúar!) með kaldan svaladrykk í hendi, og leikur sér. Þú heyrir
þessa nýju upptöku (og um 500 aðrar)
hjá Sögum Rauða Torgsins í s. 9052002 (símatorg) og 535-9930 (kreditkort), uppt.nr. 8801.

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.
25 ára falleg kona (þó venjuleg útlits)
vill kynnast karlmanni með skemmtun
í huga. Auglýsing hennar er á Rauða
Torginu Stefnumót, s. 905-2000m
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort),
augl.nr. 8401.
48 ára frekar þéttur karlmaður vill kynnast karlmanni og prufa eitthvað nýtt.
Auglýsing hans er á Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905-2000m (símatorg)
og 535-9920 (kreditkort), augl.nr.
8378.

Strákar spjallið
við dömuna

S. 908 1010 alla daga

Leiguhúsnæði

6ERSLUNARHÒSN¾ÈI TIL LEIGU VIÈ
,AUGAVEG  3T¾RÈ  M
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
Verktakar
U

STEYPUSÖGUN U KJARNABORUN
U MÚRBROT U PÍPULAGNIR
EHF

 820 0070

577 5177

GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN

Óska eftir lítilli íbúð á góðu verði. Mjög
reglusamur og ábyrgur leigjandi. Uppl.
821 2545.
Óska eftir einbýlishúsi eða raðhúsi til
leigu í Hfj. Uppl. í s. 692 7078.

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

73,8%

Yfirburðir Fréttablaðsins aldrei meiri!
Fréttablaðið er með 212% meiri lestur en Morgunblaðið.
Munur á lestri Fréttablaðsins og Morgunblaðsins 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.

23,7%

MORGUNBLAÐIÐ

FRÉTTABLAÐIÐ
Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18 – 49 ára. Könnun Capacent í nóvember 2009 – janúar 2010.
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K.S FROSIÐ LAMBALÆRI
HAUSTSLÁTRUN 2009
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WELLA SJAMPÓ 400 ml
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VENJULEGT VERÐ 1196 KR.
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),.
@G#HI@

'.@G#HI@

@G#HI@

BÓNUS BRAUÐ 1 kg
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PARIS HILTON
FÆDDIST Á ÞESSUM DEGI ÁRIÐ 1981.

„Hver einasta kona ætti að
eiga fjögur gæludýr. Mink í fataskápnum, jagúar í bílskúrnum,
tígur í rúminu og asna sem borgar fyrir allt.“
Paris Hilton er erfingi að Hiltonhótelkeðjunni, auk þess sem hún
hefur starfað sem fyrirsæta, leikkona og söngkona. Hilton varð
þekkt fyrir hlutverk sitt í raunveruleikaþættinum The Simple Life.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 17. FEBRÚAR 1992

MERKISATBURÐIR

Mani pulite hófst á Ítalíu

1867 Fyrsta skipið siglir í gegn-

Mani pulite, sem þýðir hreinar
fyrir mútuþægni 17. febrúar 1992.
hendur, kallaðist röð réttarhalda
Chiesa var þá forstjóri elliheimilis í Mílanó og meðlimur í ítalska
sem komu í kjölfar rannsókna á
Ítalíu á spillingu í ítölskum stjórnsósíalistaflokknum. Aðrir meðlimmálum. Í ljós kom að stjórnmálair flokksins héldu því fram að mál
flokkar skiptu með sér embættChiesa væri einangrað tilvik og að
um og stöðum hjá hinu opinbera
mútuþægni viðgengist ekki innan
eftir ákveðnu kerfi sem átti að
flokksins.
tryggja þeim stöðuveitingar sem
Eftir að hafa dúsað nokkra
væru í samræmi við fylgi. Þetta
mánuði í fangelsi hóf Chiesa að
leiddi til þess að ýmsir óhæfgefa út yfirlýsingar sem tengdu
ir einstaklingar voru fengnir til að
marga þekkta stjórnmálamenn
gegna stöðum hjá ríkinu og í ríkvið spillingu og gerði þetta dómisfyrirtækjum. Þessir einstaklingar SILVIO BERLUSCONI Réttarurum kleift að víkka rannsóknina
gátu notfært aðstöðu sína til að
út enn frekar. Réttarhöldin leiddu
höldin greiddu honum leið
hagnast persónulega með því að inn í stjórnmál á Ítalíu.
til þess að Kristilegir demókratar
og Ítalski sósíalistaflokkurinn liðu
gera ákveðnum einstaklingum og
fyrirtækjum greiða.
undir lok sem greiddi leið Silvio Berlusconi inn í
Mani pulite hófst með handtöku Mario Chiesa stjórnmálin.

1904

1925

1978

1996

2008

um Súesskurðinn í
Egyptalandi.
Madame Butterfly er
frumsýnd í fyrsta sinn í La
Scala í Mílanó.
Harald Ross og Jane
Grant setja á stofn tímaritið The New Yorker.
Sprengja springur fyrir
utan veitingastaðinn La
Mon í Belfast. Tólf láta
lífið og þrjátíu særast.
Garry Kasparov sigrar ofurtölvuna Deep Blue í
skák.
Kósóvó lýsir yfir sjálfstæði.

ÓLAFUR ÞÓRARINSSON, LABBI Í MÁNUM: ER SEXTÍU ÁRA Í DAG

AFMÆLI

Situr ekki auðum höndum
DENISE
RICHARDS

RENE
RUSSO

leikkona er
39 ára.

leikkona er
56 ára.

LOU
DIAMOND
PHILLIPS

MICHAEL
JORDAN

körfuboltamaður er
48 ára.

leikari er
48 ára.

Í GRAFARVOGSKIRKJU Skátamessan er jafnan hátíðleg.

Árleg skátamessa
Skátafélagið Hamar í Grafarvogi stendur fyrir messu
í Grafarvogskirkju klukkan 11 næsta sunnudag, 21.
febrúar. Þar verða ýmsar
viðurkenningar veittar fyrir
góða frammistöðu á síðasta
ári því kjörinn verður skáti
ársins, skátaflokkur ársins
og foringi ársins.
Að sjálfsögðu verður lagið
tekið, bæði verða Dreka-

skátar með söng og Skátakórinn. Eftir messu verður svo kaffi í boði Hamars
í safnaðarheimili kirkjunnar.
Þetta er ein af fáum árlegum skátamessum á höfuðborgarsvæðinu og stjórn
Hamars hvetur alla skáta,
unga sem aldna, til að
strauja nú klútinn og búninginn og láta sjá sig. - gun

Kær systir okkar,

Árnína Guðmundsdóttir
fv. yfirhjúkrunarkona,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Skjóli mánudaginn
15. febrúar síðastliðinn.
Fyrir hönd vandamanna,
Kristín Guðmundsdóttir
Aðalbjörg Guðmundsdóttir.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í síma 512 5000.

Hljómlistamaðurinn Ólafur Þórarinsson, betur þekktur sem Labbi í
Mánum, er sextíu ára í dag. Aðspurður segist hann ekki ætla að halda sértaklega upp á daginn, en segir leikfimishóp sem hann þjálfi á Selfossi
ætla að halda smávegis knall handa
honum í tilefni dagsins. „Mér skilst
að það verði hnetusteik í matinn, þetta
eru svo miklar grænmetisætur. Þess
utan þá veit ég ekki hvort ég haldi sérstaka veislu fyrir aðra vini og spilafélaga, það á eftir að koma betur í ljós.
Öll helgin mun fara í spilamennsku á
Siglufirði þannig það er lítill tími til
veisluhalda,“ segir Ólafur.
Ólafur er ekki þekktur fyrir að sitja
auðum höndum en hann stundar fimleika, sjósund og snjóbretti, kennir
leikfimi og spilar á böllum með hljómsveit sinni Karma flestar helgar ásamt
því að starfrækja stúdíó og starfa við
tónlistarkennslu á daginn.
Ólafur æfði lítillega fimleika sem
barn og segist hafa haldið sér við í
gegnum árin með því að æfa heljarstökk úti á túni og inni í hlöðu. Hann
æfir nú fimleika með íþróttafélaginu
Ármanni og segist enn geta farið í heljarstökk þrátt fyrir háan aldur.
Á fimmtugsafmæli sínu fékk Ólafur snjóbretti í gjöf og segist hann hafa
stundað brettamennskuna grimmt
síðan þá. „Ég hef ekkert farið í ár
vegna snjóleysis en hef gjarnan farið
með börnum mínum og barnabörnum
í fjallið, þau greyin láta sig hafa það að
fara með gamla karlinum á snjóbretti.
Ég fór út í fína brettaferð fyrir fimmtugsafmælið og lærði þá undirstöðuatriðin, en kom rifbeinsbrotinn heim úr
þeirri ferð.“
Ólafur segir eftirminnilegustu afmælisveisluna hafa verið þá sem haldin var í tilefni fimmtugsafmælisins,
en þá tóku spilafélagar Ólafs sig til og
blésu til heljarinnar veislu þar sem um
300 manns fögnuðu þessum merka degi
með Ólafi. „Fimmtugsafmælið er eftirminnilegast. Ég var úti í fyrrnefndri
brettaferð þegar verið var að skipuleggja veisluna og kom svo rifbeinsbrotinn heim og mátti ekki hlæja neitt
án þess að engjast af kvölum og tárin
streymdu niðu kinnarnar, en maður

FYLLIR SEXTÍU ÁR Ólafur Þórarinsson, betur þekktur sem Labbi í Mánum, heldur upp á sex-

tugsafmæli sitt í dag.

harkaði þetta nú af sér. Þeir gerðu
þetta þó mjög vel og ég er þeim afar
þakklátur fyrir stússið,“ segir Ólafur sem hefur ekki óskað sér neins í afmælisgjöf þetta árið. „Ég er svo hund-

MYND/ÚR EINKASAFNI

fúll yfir því að vera orðinn svona andskoti gamall að ég hef ekki óskað mér
eins eða neins. Þetta eru andstyggðar
tölur sem hlaðast á mann ár eftir ár,“
segir hann og hlær.
sara@frettabladid.is

Bleiusalar taka höndum saman
Fyrsti taubleiumarkaður ársins verður haldinn í Manni
lifandi við Borgartún laugardaginn 20. febrúar næstkomandi en þar munu samkeppnisaðilar í sölu taubleia taka
höndum saman til að kynna
fyrir foreldrum umhverfisvæna og hagkvæma leið
í bleiuinnkaupum. Á einum
stað verður hægt að kynna
sér landsins mesta úrval af
taubleium, kaupa þær og fá
leiðbeiningar um notkun.
Með notkun taubleia er
hægt að spara heimilum
töluverð útgjöld og því hafa
taubleiur notið aukinna vinsælda hér á landi undanfarið. Að auki er taubleiunotkun jákvæð fyrir umhverfið,
en hvert barn notar að með-

altali um 6.000 bréfbleiur
og talið er að hver bleia taki
um 500 ár að eyðast í náttúrunni.
Það eru netverslanirnar Barnavörur, ISbambus, Kindaknús, Mandarína,
Montrassar, Snilldarbörn og
Tamezonline, sem standa að
taubleiumarkaðnum, en netverslanirnar eru allar starfræktar af framtakssömum mæðrum. Markaðurinn
verður opinn milli 12 og 16.
- ve

Á markaðnum verður hægt að
kynna sér fjölbreytt úrval af taubleium og fá leiðbeiningar um
notkun þeirra.
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
stjúpmóðir og amma,

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Ástkær móðir okkar,

Ármann Snævarr
prófessor, fyrrv. háskólarektor
og hæstaréttardómari,

andaðist á Landspítala Háskólasjúkrahúsi mánudaginn
15. febrúar. Jarðarförin verður auglýst síðar.
Valborg Sigurðardóttir
Sigríður Ásdís Snævarr
Kjartan Gunnarsson
Stefán Valdemar Snævarr
Sigurður Ármann Snævarr Eydís Kr. Sveinbjarnardóttir
Valborg Þóra Snævarr
Eiríkur Thorsteinsson
Árni Þorvaldur Snævarr
og barnabörn.

Sigþrúður (Dúa)
Ingólfsdóttir

Ólöf Guðrún Jónsdóttir
Trampe
lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri þann 9. febrúar sl. Hún
verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju fimmtudaginn
18. febrúar kl. 13.30.

hjúkrunarfræðingur, Krummahólum 10,

lést á LSH aðfaranótt þriðjudagsins 2. febrúar síðastliðinn. Útför hennar fer fram frá Fella- og Hólakirkju
föstudaginn 19. febrúar kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Krabbameinsfélag Íslands.

Börn hinnar látnu.
Helga Kr. Olsen
Ingólfur M. Olsen
Eydís E. Olsen
Ívar Örn Eðvarðsson
og barnabörn.

Ingvar Valgeirsson
Tinna Sigurðardóttir
Sean Maverich
Sandra Dögg Guðmundsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Jóna Bergþóra
Hannesdóttir
Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Walter Hjaltested
Geitastekk 3, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut miðvikudaginn 10. febrúar, verður jarðsunginn frá
Dómkirkjunni föstudaginn 19. febrúar kl. 13.00.
Svandís Guðmundsdóttir
Kjartan Hjaltested
Katrín Sverrisdóttir
Margrét Hjaltested
Eiríkur Benónýsson
Sólrún Hjaltested
Hákon Ísfeld Jónsson
og barnabörn.

Reynigrund 81, Kópavogi,

sem lést miðvikudaginn 10. febrúar, verður jarðsungin
frá Dómkirkjunni miðvikudaginn 17. febrúar kl. 13.00.
Þeim sem vildu minnast hennar er bent á Líknardeild
LSH í Kópavogi.
Steinar Vilberg Árnason
Guðrún Norðfjörð
Þyri Kap Árnadóttir
Trausti Leósson
Jón Atli Árnason
Salvör Jónsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

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

Harðar Þórðarsonar
Hábergi 24.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki lungnalækningadeildar A-6 Landspítala Fossvogi fyrir einstaka
umönnun.
Sigríður Sóley Magnúsdóttir
Margrét Harðardóttir
Svavar Magnússon
Helga Magnea Harðardóttir
Hafliði J. Hafliðason
Inga Mjöll Harðardóttir
Guðlaugur Þór Ásgeirsson
Guðný Harðardóttir
Valur Emilsson
Hrönn Harðardóttir
Júlíus Hjörleifsson
Hörður Harðarson
Margrét Dóra Árnadóttir
Svanhildur Ó. Harðardóttir
Þorfinnur Hjaltason
barnabörn og barnabarnabörn.

Sigurlaug Gísladóttir
Móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

Margrét Guðmundsdóttir
frá Hóli, Önundarfirði,

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð fimmtudaginn
11. febrúar. Minningarathöfn verður í Digraneskirkju,
Kópavogi, fimmtudaginn 18. febrúar kl. 13.00. Jarðsett
verður frá Holtskirkju í Önundarfirði mánudaginn
22. febrúar kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hennar er
bent á að láta hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð, Kópavogi
njóta þess.

Hofslundi 4, Garðabæ,

lést 28. janúar. Útför hennar fer fram frá Garðakirkju
föstudaginn 19. febrúar kl. 13.00.
Gísli Ólafsson
Katrín G. Sigurðardóttir
Stefán S. Kristmannsson
Johanna Engelbrecht
Sigurjón Kristmannsson
Sigrún H. Kristmannsdóttir Peter Landvall
barnabörn og barnabarnabörn.

Kristjáns Eldjárns
Þorgeirssonar
bónda í Skógsnesi.

Aðstandendur.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð, vináttu og hlýhug við andlát og útför ástkærs sonar
okkar, bróður, barnabarns og frænda,

Birgis Elísar Birgissonar
Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Haraldur Þórðarson
bifreiðasmiður, Boðagranda 2a,
Reykjavík,

lést á deild 13E Landspítalanum við Hringbraut þann
11. febrúar. Útför hans fer fram frá Dómkirkjunni
fimmtudaginn 18. febrúar klukkan 15.00. Blóm og
kransar vinsamlegast afþökkuð, en þeim sem vilja
minnast hans er bent á Félag nýrnasjúkra.

Logafold 117, Reykjavík.
Birgir Guðmundsson
Andri Steinn Birgisson
Birna Kolbrún Birgisdóttir
Guðmundur Óskarsson
Birna Júlíusdóttir
og aðrir aðstandendur

Guðrún Elísdóttir

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í síma 512 5000.

Sérstakar þakkir flytjum við starfsfólki Dvalar- og
hjúkrunarheimilisins Kumbaravogi fyrir góða
umönnun í veikindum hans.
Magnús Kristjánsson
Erlingur Kristjánsson
Þórdís Kristjánsdóttir
Þóroddur Kristjánsson
Þorgeir Kristjánsson
Davíð Kristjánsson
og fjölskyldur þeirra.

Guðrún Arnarsdóttir
Dóra Hlín Ingólfsdóttir
Ingvar Jónsson
Elín Tómasdóttir
Sigríður Einarsdóttir
Drífa Eysteinsdóttir

Sjöfn Kjartansdóttir

Elskuleg móðir mín, dóttir, eiginkona, systir og amma,

Unnur Ragna Arngrímsdóttir Baar

María Áslaug Guðmundsdóttir
Þórður Haraldsson
Þórdís Harðardóttir
Áslaug Haraldsdóttir
Matthew Berge
Stefán Haraldsson
Guðrún Indriðadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
er sýndu okkur samúð og hlýhug vegna
andláts og útfarar,

Wildwood 173, London, Ontario, Kanada,

lést miðvikudaginn 10. febrúar. Minningarathöfn
verður haldin í Fríkirkjunni í Hafnarfirði fimmtudaginn 18. febrúar kl. 14.00.
Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir,
afi, sonur og bróðir,

Bjarni Davíðsson
lést á sjúkrahúsi Árósa, föstudaginn 29. janúar sl.
Bálför hefur farið fram en minningarathöfn og jarðarför munu fara fram á Íslandi í sumar.
Fyrir hönd aðstandenda,
Anna Lilja.

Unnur Arna Sigurðardóttir
Karl Víkingur Stefánsson
Unnur Þórðardóttir
Frans Robert Baar og fjölskylda Kanada
Regína G. Arngrímsdóttir
Þorgeir Baldursson
Ragnheiður K. Arngrímsdóttir Magnús Ó. Ólafsson
Arngrímur Arngrímsson
Sigrún S. Svavarsdóttir
Kolbeinn Arngrímsson
Svanhvít Óladóttir
Guðjón Arngrímsson
Ekaterina Naryshkina
Kristín Ísabella Karlsdóttir, Karl Mikael Karlsson, Katrín
Daníela Karlsdóttir og Sigrún Emilía Karlsdóttir.
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Sakleysi fasismans
E

kki veit ég hvaða skilaboð skólastjórnBAKÞANKAR
endur Tækniskólans hugðust gefa
Kolbeins
sínum með því að siga á þá
Óttarssonar nemendum
leitarhundum á dögunum. Vonandi voru
Proppé það ekki eingöngu skilaboð valdhafans til
þegna sinna – valdþeganna eins og allt of
margir á valdastólum líta á þá. Skólastjórinn hefur veifað flaggi forvarnanna, en á
Íslandi háttar þannig til að ef þú ert í baráttu gegn eiturlyfjum þá leyfist þér allt.
Skítt með mannréttindi.

VARLA finnst meira valdboð en að loka
þig inni í húsi og láta hunda þefa af
þér. Sæjum við slíka aðgerð í Þýskalandi? Trauðla, þar þekkja menn allt
of vel þau hugrenningatengsl sem
vakna við innilokun og búningaklædda menn með hunda. Á Íslandi
búum við hins vegar við sakleysi fasismans. Hér leyfist okkur að banna
mönnum í leðurjökkum að koma til
landsins, sé saumað mótorhjólamerki
aftan á þá, hér leyfist okkur að rífa
niður fornminjar til að ná út fólki
í borgaralegum mótmælum og
hér leyfist skólastjórnendum
að loka nemendur inni og láta
hunda þefa af þeim.

HVERJU ætlaði skólastjórinn að ná fram?
Gefum okkur að ein-

Norræna félagið, Óðinsgötu 7, 101 Reykjavík

hverjir nemendur í Tækniskólanum
reyki reglulega hass, átti að svæla þá út
fyrir framan hina nemendurna? Jafnvel
afklæða og leita á þeim og svo væri hægt
að hía á þá. Eða átti að reka þá úr skólanum? Hvað ætlaði maðurinn að gera? Því
hefur hann ekki svarað og fíflalegt hjal
um forvarnir er út í hött. Séu menn á glapstigum er ekki besta leiðin að siga á þá
hundum.

SÍÐAN er eitt lykt og annað neysla. Ferðafélagar mínir á Dylan-tónleikunum í
London fyrir nokkrum árum höfðu af því
miklar áhyggjur að þurfa að fljúga heim
daginn eftir. Við stóðum og nutum tónanna í mekki af kannabis. Hóstuðum og
fussuðum, enda kannabis ekki okkar, en
önguðum eins og ræktendur að tónleikum
loknum. Ég gekk fnykinn af mér í London
næstu daga, en þeir flugu heim og aðeins
tilviljun örlaganna – og sú staðreynd að
þeir eru ekki nemendur – réði því að þeir
fóru ekki í Tækniskólann daginn eftir.

ÞEIR sem telja það hag skjólstæðinga
sinna að læsa þá inni á meðan hundar þefa
af þeim og lögreglumenn marséra um
hópinn ættu að snúa sér að öðru en skólastjórn. Hafi menn blauta drauma um valdboð ættu þeir bara að ganga í lögguna, eða
einhverjar varasveitir, eru þær ekki enn
þá til?

■ Pondus

Með því að kaupa Miele
þvottavél eða þurrkara
leggur þú grunn að
langtímasparnaði

Eftir Frode Øverli

Þetta gerist
í kvöld!
Komdu
í Austurgerði, einn! Jawohl!

Elza... ég þarf aðeins
að skreppa út! Stuttan göngutúr!

Viltu
félagsskap?

Neinei! Það
hefur mikið
af fólki verið
numið á
brott af
geimverum
undanfarið!
Og þær herja
á eldri frúr í
baðsloppum!

Úff, ég held
mig inni!

Það er
komið að
þessu!

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hæ.
Hæ.

Hvað
segirðu?

Gott

Það
sama.

Þetta
var
þurrt.

Flott

Já, karlmannsspjallið
okkar er
styttra en það
hefur verið.

vilborga@centrum.is

Þú?

Sparaðu með Miele
@ahi#
&%#%%%

Miele
þvottavélar eru

framleiddar
til að endast
í . klst.

 ára líftími = . klst.

+#%%%

'#%%%
%

(#-%%
`ahi#

)#*%%
`ahi#

A

Eru engar síur
á því hvað
kemst í þessar
samlokur?

+#%%%
`ahi#

B

CZniZcYV"
6Âg^g
hid[cVc^g [gVbaZ^ÂZcYjg

B^ZaZ

Miele þvottavélar eru allar með íslensku stjórnborði,
íslenskum leiðbeiningum, stóru hurðaopi

■ Barnalán

Staðgreiðsluverð

Þvottavél W1634
Þvottavél W1714
Þurrkari T7634
Þurrkari T7644C

Eftir Tony Lopes
Öryggi í
tölvupóstsamskiptum

&%#%%%
`ahi#

-#%%%

)#%%%

■ Handan við hornið

 sn/mín/6 kg/ísl. stjórnborð
 sn/mín/6 kg/ ísl. stjórnborð
f. barka/6 kg/m. rakaskynjara
m. þétti/6 kg/m. rakaskynjara

177.950
196.950
151.450
166.660

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

Mennirnir heita peð,
hrókar, riddarar, biskupar, drottning og
Ókei.
kóngur.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

En ég kalla mína dverga,
kastala, hoho, álfahatta,
mömmu og pabba.

Ókei,
hver á
að kasta
teningnum?

Ekki stynja
alveg strax.
Ég ætla að
ná þessu á
vídeó.
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Birna í Norræna
Fyrstu háskólatónleikar ársins fara fram í Norræna húsinu
í dag og hefjast kl. 12.30. Þar
leikur Birna Hallgrímsdóttir á
píanó verk eftir Johann Sebastian Bach, Claude Debussy og Frédéric Chopin.
Birna er fædd árið 1982 og hóf
píanónám fimm ára að aldri í Tónlistarskóla íslenska Suzuki-sambandsins og síðar Tónlistarskóla
Kópavogs. Haustið 2002 hóf hún
nám í píanóleik við Listaháskóla
Íslands og var Peter Máté kennari hennar. Haustið 2005 var hún
skiptinemi við Savonia polyt-

echnic í Kuopio í Finnlandi þar
sem kennari hennar var Kirsti
Huttunen.
Birna lauk B.Mus.-prófi frá
Listaháskólanum vorið 2006 og
í nóvember sama ár hlaut hún
önnur verðlaun í Epta-píanókeppninni hér á landi. Í desember sama ár hóf hún nám í Royal
College of Music í London hjá Ian
Jones og Gordon Fergus-Thompson og lauk framhaldsnámi í júlí
árið 2009. Nýlega fluttist Birna til
Stavangurs þar sem hún stundar
nú nám hjá prófessor Håkon Austbø.

➜ Tónleikar

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

12.15 Fríkirkjan í Reykjavík býður

Miðvikudagur 17. febrúar 2010
➜ Fræðsla
20.00 Ferðafélag Íslands stendur fyrir
myndakvöldi í sal félagsins að Mörkinni 6. Erindi flytja Helgi Björnsson
jöklafræðingur og Þóra Ellen Þórhallsdóttir, prófessor í grasafræði. Allir
velkomnir.
20.30 Fræðslufundur
Fuglaverndar fer fram
í húsakynnum Arion
að Borgartúni 19. Sigurður
Ægisson flytur erindi um
fugla í íslenskri þjóðtrú. Allir
velkomnir.
BIRNA HALLGRÍMSDÓTTIR Í Norræna

húsinu kl. 12.30.

➜ Opið Hús
Þjóðdansafélag Reykjavíkur við Álfabakka 14a verður með opið hús kl.
20.30-23. Stiginn dans við lifandi tónlist
og kleinukaffi. Allir velkomnir.

upp á hádegistónleika alla miðvikudaga.
Umsjón með tónleikunum hefur Gerrit
Schuil. Enginn aðgangseyrir og allir
velkomnir.
12.30 Birna Hallgrímsdóttir leikur á
píanó verk eftir J.S. Bach, C. Debussy
og F. Chopin á hádegistónleikum í Norræna húsinu við Sturlugötu.
21.00 Eiríkur Hauksson kemur fram
á Deep Purple-heiðurstónleikum ásamt
úrvali tónlistarmanna. Tónleikarnir fara
fram á Sódómu Reykjavík við Tryggvagötu.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Ágúst Þór Árnason veltir fyrir sér

hlutverki Ríkisútvarpsins í framtíðinni í
erindi sem hann flytur hjá Háskólanum
á Akureyri, Sólborg við Norðurslóð
(L201).
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er
hægt að skrá þá inni á visir.is.

Brennuvargarnir (Stóra sviðið)
U Mið 24/2 kl. 20:00 Aukas.
U Fim 4/3 kl. 20:00

Mið 17/2 kl. 20:00
Fim 18/2 kl. 20:00

U
Ö

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

Oliver! (Stóra sviðið)
Sun 21/2
Sun 21/2
Sun 28/2
Sun 28/2
Sun 7/3

kl. 15:00
kl. 19:00
kl. 15:00
kl. 19:00
kl. 15:00

Sun 7/3
Sun 14/3
Sun 14/3
Ö Sun 21/3
U Sun 21/3
Ö
Ö
U

kl. 19:00
kl. 15:00
kl. 19:00
kl. 15:00
kl. 19:00

Ö
U
Ö

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

Ö
Ö
Ö

Ö
Ö

Oliver! (((( MBL, GB.
FRÁ ÆFINGUM Á ALLADÍN Þorbjörn Óli leikur Alladín. Myndir eru teknar á æfingu og eru því ekki heimild um endanlegt útlit

sýningarinnar.

MYNDIR/BENEDIKT FINNBOGI ÞÓRÐARSON

Aladdín í gamalli verksmiðju
Leikfélag Menntaskólans
við Sund frumsýnir nýjan
söngleik byggðan á hinni
klassísku sögu um Aladdín
í kvöld kl. 20. Leikstjóri
verksins og höfundur leikgerðar er Kolbrún Björt
Sigfúsdóttir.
„Við byggjum leikgerðina mikið
á Disney-myndinni og blöndum
saman við söguna úr 1001 nótt,“
segir Kolbrún. „Þetta er fjölskyldusýning og ekkert blótað, það
er sáralítið ofbeldi og ekkert klám.

Við notum tónlistina úr myndinni
en setjum hana í nýjan búning og
svo er mikið dansað. Leikgerð og
búningar eru í hefðbundnum stíl,
það er allt á sínum stað, Aladdínbuxurnar og andinn í lampanum.“
Þrjátíu manns taka þátt í uppsetningunni, allt krakkar úr MS
nema Kolbrún, danshöfundurinn
Katrín Gunnarsdóttir og tæknistjórinn Erlingur Grétar Einarsson. Tónlistarstjóri er Albert
Hauksson (hann lék Harry Potter í fyrra) og fer fyrir sjö manna
bandi. Þorbjörn Óli Árnason leikur
Aladdín, Ísold Antonsdóttir leikur
Jasmín og Gígja Hilmarsdóttir
leikur andann. Fyrirhugaðar eru

alls níu sýningar og verður sýnt
kl. 20 á laugardags- og sunnudagskvöldum. Panta má miða á aladdin@belja.is eða í síma 6915770.
Miðaverð er 2.000 krónur.
Sýningin fer fram í Norðurpólnum, sem er ný miðstöð menningar og lista í Bygggörðum 5, úti á
Granda. Þar var Borgarprent áður
til húsa, en nú er búið að breyta
húsnæðinu. Standsettir hafa verið
tveir sýningarsalir og tvö rými til
æfinga. Margir hafa þegar sýnt
húsnæðinu áhuga, meðal annars
fimm menntaskólaleikhópar og
danshópar og má búast við líflegri
listastarfsemi þarna á næstu misserum.
drgunni@frettabladid.is

Gerpla (Stóra sviðið)
Fös 19/2
Lau 20/2
Fim 25/2
Fös 26/2
Lau 27/2

kl. 20:00
kl. 20:00
kl. 20:00
kl. 20:00
kl. 20:00

3K

U

4. K

U

Aukas.
5. K
6. K

Fös 5/3
Lau 6/3
U Fim 11/3
U Fös 12/3
U Lau 13/3

kl. 20:00
kl. 20:00
kl. 20:00
kl. 20:00
kl. 20:00

7. K

U

8. K

Ö
U

Fim 18/3 kl. 20:00
Fös 19/3 kl. 20:00
Lau 20/3 kl. 20:00

Ö
Ö

Miðasala hafin – tryggið ykkur sæti á fyrstu sýningar!

Fíasól (Kúlan)
Lau 13/3
Sun 14/3
Sun 14/3
Lau 20/3
Lau 20/3
Sun 21/3
Sun 21/3
Lau 27/3
Lau 27/3

kl. 15:00
kl. 13:00
kl. 15:00
kl. 13:00
kl. 15:00
kl. 13:00
kl. 15:00
kl. 13:00
kl. 15:00

Frums.

U
U
U
U
U
U
U
U
U

Sun 28/3
Sun 28/3
Lau 10/4
Lau 10/4
Sun 11/4
Sun 11/4
Lau 17/4
Lau 17/4
Sun 18/4

kl. 13:00
kl 15:00
kl 13:00
kl 15:00
kl 13:00
kl 15:00
kl 13:00
kl 15:00
kl 13:00

U
U
U
U
U
U
U
U

Sun 18/4
Fim 22/4
Fim 22/4
Lau 24/4
Sun 25/4
Sun 25/4
Sun 2/5
Sun 2/5

kl 15:00
kl 13:00
kl 15:00
kl 16:00
kl 13:00
kl 15:00
kl 13:00
kl 15:00

U
Aukas.

Ö

Aukas.

Ö
U
U
U
U
U

U

Sprellfjörug sýning um gleðisprengjuna ómótstæðilegu!

Hænuungarnir (Kassinn)
Þri 23/2 kl. 20:00
Fim 25/2 kl. 20:00
Lau 27/2 kl. 20:00

Fors.

U

U

Fors.

U

Ö

Frums.

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

Fös 12/3 kl. 20:00
Lau 13/3 kl. 20:00

Bráðfyndið verk eftir einn af okkar ástsælustu höfundum!

U
Ö
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Variety dæmir Draumalandið

> ERFITT AÐ HÆTTA
Leikarinn Leonardo DiCaprio
segir að sér gangi bölvanlega
að hætta að reykja. „Alltaf
þegar ég nota nikótínplástra
fæ ég hræðilegar martraðir. Um morð, fjöldamorð. Ég
vakna á nóttunni og bara
verð að taka þá af mér,“
segir leikarinn góðkunni.

Heimildarmyndin Draumalandið
fær góða dóma hjá bandarísku
kvikmyndabiblíunni Variety. Það
telst til tíðinda þegar íslenskar
kvikmyndir eru gagnrýndar hjá
Variety og því eru þetta ánægjuleg
tíðindi fyrir framleiðendur myndarinnar.
Í dómnum segir að í Draumalandinu komi fram tilfinningaþrungin, sjónræn og mælskuleg
rök sem setji umhverfis- og efnahagsleg vandamál Íslands í sögulegt samhengi, sérstaklega eftir
að bankahrunið varð árið 2008.
Gagnrýnandi netmiðilsins Art
Threat í Kanada er einnig ánægður með myndina og segir Draumalandið eiga sér enga sína líka og sé
ein besta umhverfismynd allra tíma.

folk@frettabladid.is

„Það er ein ástæða umfram allar aðrar
fyrir því að ekki er hægt að taka mark
á Óskarsverðlaununum í ár. Heimildarmyndin Draumalandið er ekki tilnefnd
sem besta myndin, besta heimildarmyndin, eða til nokkurra annarra verðlauna,“ sagði gagnrýnandinn.
Myndin hefur verið á töluverðu
flakki á kvikmyndahátíðum og hvarvetna fengið góðar viðtökur. Hún hlaut
mikla athygli á nýafstaðinni kvikmyndahátíð í Gautaborg og var uppselt
á allar sýningar, Andri Snær Magnason, sem leikstýrði myndinni ásamt
Þorfinni Guðnasyni, svaraði spurningum og tók þátt í pallborðsumræðum
með fyrrverandi erkibiskup í Svíþjóð.
Aðstandendur myndarinnar voru einnig viðstaddir sýningar í Helsinki og
Tallinn og komust færri að en vildu.

ANDRI SNÆR MAGNASON Draumalandið fær

góða dóma hjá bandarísku kvikmyndabiblíunni
Variety.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fimm frægustu rappstríðin
1. Biggie og Tupac
Þekktasta rappstríð allra tíma eru
vafalítið deilurnar á milli The Notorious B.I.G. (Biggie Smalls) og
Tupac Shakur um miðjan tíunda
áratuginn. Hinn þéttvaxni B.I.G.
var fulltrúi mýkra austurstrandarrapps á meðan Tupac kom frá
vesturströndinni þar sem hljómurinn var töluvert harðari. B.I.G.
og Tupac voru góðir vinir áður
en þeir byrjuðu að rífast um hver
skaut hvern og hver svaf hjá
eiginkonu hvers. Báðir voru
þeir skotnir til bana og
hefur hvorugt morðanna
verið upplýst.

TUPAC SHAKUR

Tupac var skotinn til bana árið
1996 og hefur
morðið enn ekki
verið upplýst.

2. Jay-Z og Nas
Jay-Z og Nas börðust hatrammlega
um rapp-yfirráðin yfir New Yorkborg eftir að Biggie fór yfir móðuna miklu. Ásakanir flugu á báða
bóga um allt milli himins og jarðar
í nokkur ár þangað til þeir sættust
loksins árið 2005.

3. 50 Cent og allir hinir
Curtis Jackson, eða 50 Cent, reyndi
hvað sem er til að vekja athygli og
átti í deilum við nánast alla aðra
rappara, þar á meðal Ja Rule,
The Game, Nas, Kanye West
og Young Buck. Meira að
segja Mike Tyson og
Oprah Winfrey urðu
fyrir barðinu á hárbeittum textasmíðum
BIGGIE SMALLS
hans. Síðustu ár hefur
Notorious B.I.G.
50 Cent róast töluvert,
var austurenda orðinn forríkur
strandarrappari
rappari og fataframsem kallaði ekki
leiðandi.
allt ömmu sína.

4. Lil Kim og Foxy Brown
Stelpur geta líka klórað frá sér í
rappinu, sem sannaðist með deilum Lil Kim og Foxy Brown. Kim
var í slagtogi með Biggie Smalls
á meðan Brown var vinkona Nas
og Jay-Z. Þær skiptust á að skjóta
hvor á aðra í lögum á borð við Bang
Bang og Play Around en það var
ekki fyrr en þær hittust í febrúar 2001 sem endanlega sauð upp
úr. Byssur voru dregnar á loft en
hvorug þeirra slasaðist alvarlega.
5. Ice Cube og N.W.A.
Ice Cube yfirgaf rappsveitina
N.W.A. árið 1989 eftir deilur
um höfundarlaun og rifrildi við
umboðsmanninn Jerry Heller. Ice
Cube fór í kalt stríð við fyrrum
félaga sína Dr. Dre og Easy-E, sem
sökuðu hann um að vera skræfa og
svikari. Deilurnar stóðu yfir allt
þangað til Eazy-E dó úr alnæmi
sex árum síðar.

GULLÖLDIN OG
NÚTÍMINN
Erpur og Bent árið 2003 og Emmsjé
Gauti árið 2009.

DAUÐAKIPPIR
RAPPSINS?
Vopnaðar erjur Móra
(Magnúsar Ómarssonar) og
Blaz Roca (Erps Eyvindarsonar) hafa beint sjónum
manna að íslenska rappinu.
Er yfirleitt einhver íslensk
rappsena til? Og hvar er
hún þá?
Gullöld íslenska rappsins var í
byrjun aldarinnar. XXX Rottweiler hundar sigruðu Músíktilraunir
árið 2000 og komu með fyrstu plötuna sína árið eftir. Erpur Eyvindarson naut vinsælda í sjónvarpinu
sem Johnny National og bandið kom
sterkt inn með hressandi kjafthætti.
Platan seldist í hrönnum, fór á endanum í vel yfir tíu þúsund eintökum.
Rapp var kúl og það var sérstaklega
kúl að rappa á íslensku.

Krakkar – tjáið ykkur á Öskudaginn
Allir söngelskir krakkar eru velkomnir í verslanir okkar í dag
og fá glaðning á meðan birgðir endast.
Við gefum krökkum 1.500 kr. mánaðarlega inneign ef foreldrar
eru með Vodafone Gull áskrift.
Athugið að hægt er að skrá sig í Vodafone Gull og fá Krakkafrelsi
með einu símtali í 1414.

Gullæði
Hálfgert gullæði gróf um sig: rappplötum var dælt út árið 2002. Það
ár er einstakt í íslenskri útgáfusögu vegna fjölda rapptitla. XXX
Rottweiler hömruðu járnið og
komu með plötu númer tvö. Platan
varð ekki sú vítamínsprauta sem
fyrsta platan hafði verið. Nýliðar
á borð við Afkvæmi guðanna, Bent
& 7berg (úr Rottweiler), Kritikal
Mazz og Bæjarins bestu stigu fram
á rímnavöllinn, sem og Móri, sem
tók glæpavinkilinn á rappið, til að
mynda í laginu „Atvinnukrimmi“.
Einnig komu út nokkrar safnplötur.
Margar af þessum plötum komu út á
vegum Eddu útgáfunnar og að sögn
stóðu þær flestar undir sér. Þar
munaði miklu um að BT kveikti á
rapp-perunni, hlúði að senunni og sá
markhóp í rappkaupendum. Gullöldin lifði ekki nema í eitt og hálft ár.
Rappið kíkti aðeins upp á yfirborðið
en hvarf svo aftur ofan í grasrótina.
Kannski varð rappið þreytt vegna
offramboðs, en einnig má benda á að
senuna hefur alltaf vantað aðhlynningu frá stóru útvarpsstöðvunum.
Þess vegna stofnaði Ómar Ómar netútvarpsstöðina Ras3.is á dögunum,
kannski ekki seinna vænna.

Breyttir tímar
Ómar gerði líka út vefsíðuna hiphop.
is, sem varð eins konar heimahöfn
íslenskra rappara. Síðan hefur nú
verið niðri all lengi og því er rappsenan dreifð í dag, vantar sameiginlegan fókuspunkt. Menn eru að sýsla
hver í sínu horninu. Það má þó búast
við að einhver brennipunktur verði
til í kringum Haförninn, nýjan þátt
Dóra DNA á Rás 2. Einnig hefur
hreinræktað hipphopp blandast
öðrum stefnum. Plötusnúðar kenndir við hipphopp eru óhræddir við að
spila annað og rapparar víla ekki
fyrir sér að vera í elektró hljómsveitum, sem dæmi. Það er harður
kjarni sem fylgist enn með og líklega um 500 manns sem eru virkir
á senunni, mætir á tónleika og viðburði.
Það eru breyttir tímar síðan á
gullöldinni. Plötusala er ekki lengur upphaf og endir alls. Annað
dreifikerfi er í gangi, fólk hlustar á
músíkina beint af Netinu og margir gefa einungis út á Netinu. Margir vilja þó enn koma músíkinni í
fast form. Fyrsta sólóplata Erps er
væntanleg. Hann er hluti af „gamla
genginu“ þótt hann sé reyndar ekki
nema 33 ára. Diddi Fel, kenndur við
Forgotten Lores, er líka „gamall“ í
hettunni, 29 ára. Hann vinnur nú að
fyrstu sólóplötunni sinni, Hesthúsið. Diddi heldur úti síðunni coxbutter.com með vinum sínum þar sem
hægt er að hlaða niður íslensku
rappi ókeypis.
Menn eins og Poetrix, Ástþór
Ómar, Ramses og Steve Sampling
eru iðnir við kolann. Nýjustu kapparnir eru svo þeir Emmsjé Gauti og
Dabbi T. Þeir voru saman í 32C, tríói
sem stefndi að plötu en náði ekki því
takmarki.
Báðir eru ungir að árum og höfða
til krakkanna. Og báðir safna nú í
sarpinn og stefna að því að gefa út
plötur. Þangað til má fylgjast með
þeim á Netinu.
Það er því nóg í gangi undir niðri,
og aldrei að vita nema eitthvað
kíki upp á yfirborðið. Jafnvel með
látum.
drgunni@frettabladid.is
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RAUÐSPRETTA
FROSIN

kr/kg

www.markhonnun.is

Gerðu góð kaup
KJÚKLINGABRINGUR

KJÚKLINGALUNDIR

FISKIBOLLUR

900g

700g

ÝSA, ÓDÝRT

1.398

kr/pk.

1.098

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

kr/pk.

798

kr/kg

Tilboðin gilda 17. - 19. febrúar eða á meðan birgðir endast.
Birt með fyrirvara um prentvillur.

Sími: 553 2075
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- bara lúxus
Kvikmyndir ★★
The Wolfman
Leikstjóri: Joe Johnston

E.E. -DV

Þ.Þ. -FBL

H.S.S. -MBL

T.V. -KVIKMYNDIR.IS

Aðalhlutverk: Benicio Del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, Hugo
Weaving

Dýrið gengur laust

VALENTINE ‘S DAY
VALENTINE ‘S DAY

kl. 5:30 - 8D - 10:40D
kl. 8 - 10:40

VIP

THE WOLFMAN

kl. 5:50 - 8 - 10:20

16

kl. 5:50(3D)
kl. 10:20

L

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

16

TOY STORY 2 M/ ísl. Tali
THE BOOK OF ELI

THE BOOK OF ELI
UP IN THE AIR

The Wolfman er endurgerð The Wolf Man frá árinu 1941 með Lon Chaney Jr. í
aðalhlutverkinu. Þetta er afskaplega dæmigerð saga um mann sem breytist í
varúlf eftir að hafa verið bitinn af öðrum slíkum, konuna sem reynir að bjarga
honum og ofsóknirnar sem hann má þola frá æstum múgnum sem hefur sitt
hvað að athuga við banvænt tvíeðli hans.
Benicio Del Toro leikur Lawrence Talbot, vinsælan sviðsleikara, sem snýr
aftur á heimaslóðirnar á Englandi eftir að bróðir hans hverfur með dularfullum
hætti. Illa útleikið lík bróðurins finnst skömmu síðar og í þorpinu ganga sögur
um að djöfullinn gangi laus á heiðinni og hafi nú þegar rifið í sig þrjá menn.
Okkar maður heitir unnustu látna bróðurins að komast að því hvað varð
bróðurnum að bana en kaldlyndur faðir þeirra bræðra sem Anthony Hopkins
leikur áreynslulaust gefur lítið fyrir slíkar tilraunir. Á næsta fulla tungli gengur
varúlfur berserksgang og bítur Del Toro sem verður fljótlega var við að innra
með honum bærist nú fól.
Um svipað leyti mætir Hugo Weaving til leiks í hlutverki rannsóknarlögreglumannsins Abberline sem er nú þekktastur fyrir að hafa stýrt rannsóknunum
á morðunum sem Jack the Ripper framdi, eins fáránlega og það nú hljómar.
Abberline er vitaskuld, í ljósi fyrri reynslu, frekar upptekinn af geðsjúklingum.
Hann hefur litla trú á yfirnáttúrlegum forynjum og telur líklegra að Lawrence
sé geðbilaður morðingi. Lawrence er því í býsna vondum málum næst þegar
fullt tungl rís og hann fær ekkert ráðið við villidýrið innra með sér og lætin
byrja fyrir alvöru.
Sjálfsagt gæti þetta allt verið gott og blessað og virkað vel í sæmilegan
spennuhroll en myndin höktir stefnulaust og virkar einhvern veginn gamaldags
á neikvæðan hátt þannig að manni finnst maður lentur í hallærislegri tímaskekkju á meðan maður situr undir Úlfamanninum 2010.
Myndin er mjög flott. Það vantar ekki. Sviðsmyndin kuldaleg og smart og umbreyting manns í úlf eins raunveruleg
og nútímatækni býður upp á. Þá svífur lengst af drungaleg
stemning yfir vötnum og á köflum næst upp spenna með
eltingarleikjum og blóðugum limlestingum.
Þetta dugir bara því miður ekki til og þessi ráðvillti varúlfur fellur kylliflatur, veldur vonbrigðum og skilur ekkert
eftir sig nema hrúgu af sundurtættum líkum.

L

Þórarinn Þórarinsson

16

BJARNFREÐARSON

kl. 6 - 8:10

L

L

PLANET 51 M/ ísl. Tali

Sýnd á Föstudag

L

THE WOLFMAN

kl. 8 og 10.10

16

THE LIGHTNING THIEF

kl. 5.40

10

EDGE OF DARKNESS

kl. 10.20

16

IT’S COMPLICATED

kl. 5.40, 8 og 10.20

12

SKÝAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM... 3D

kl. 6 - Ísl. tal

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
앲앲앲앲 앲앲앲앲
Roger Ebert

n.y. observer

앲앲앲앲
wall street journal

3 ÓSKARSTILNEFNINGAR
Besta Mynd - Besta Leikkona í aðalhutverki - Besta Handrit

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

L

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna16
VALENTINE ‘S DAY
kl. 5:40D - 8:10D - 10:40D L
L
MAYBE I SHOULD HAVE kl. 6

VIP

7
L
12

kl. 8 - 10:20
kl. 8
kl. 10:20

VALENTINE ‘S DAY
THE BOOK OF ELI
SHERLOCK HOLMES

L
16
12

L
L

NÝTT Í BÍÓ!

Percy Jackson leggur á sig mikið
ferðalag til að bjarga heiminum
frá tortýmingu
tortímingu guðanna!

111.000 GESTIR!

SÍMI 564 0000

THE WOLFMAN
kl. 10.50
THE LIGHTNING THIEF
kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE LIGHTNING THIEF LÚXUS kl. 5.30 - 10.50
EDGE OF DARKNESS
kl. 8 - 10.30
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 3D kl. 3.30 - 5.50 íslenskt tal
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D
kl. 3.40 - 5.50 íslenskt tal
AVATAR 3D
kl. 8
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2
kl. 3.30 íslenskt tal

SÍMI 530 1919

16
10
10
16
L
L
10
L

THE WOLFMAN
THE LIGHTNING THIEF
IT´S COMPLICATED
MAMMA GÓGÓ
AVATAR 3D
NIKULÁS LITLI

kl. 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.35
kl. 6
kl. 6 - 9.20
kl. 6

16
10
L
12
10
L

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

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

THE WOLFMAN
THE LIGHTNING THIEF
EDGE OF DARKNESS
IT´S COMPLICATED

kl. 8 - 10
kl. 5.50 - 8
kl. 10.10
kl. 5.50

THE LIGHTNING THIEF
16 IT´S COMPLICATED
10 NINE
16 SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D
12 JULIE & JULIA

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.50 íslenskt tal
kl. 8 - 10.30 Síðustu sýningar

10
12
L
L
L

Niðurstaða: Gamaldags endurgerð á
gamalli varúlfamynd sem nær aldrei flugi
enda svo ómarkviss að áhorfandinn
finnur frekar fyrir leiða en spennu.

JÓN KALMAN STEFÁNSSON Bók Jóns,

Himnaríki og helvíti, fær góða dóma hjá
franska vikuritinu Hebdomadaire.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Góðir dómar
í Frakklandi
Bók Jóns Kalmans Stefánssonar,
Himnaríki og helvíti, fær góða
dóma hjá franska vikuritinu Hebdomadaire. Bókin, sem kemur út
í Frakklandi á fimmtudaginn, er
sú fyrsta eftir Jón sem er gefin út
þar í landi. „Það er með ólíkindum að þetta sé fyrsta bók hans
sem er þýdd á frönsku. Þetta
er því mikil uppgötvun og réttast væri eiginlega að segja uppljómun,“ segir gagnrýnandinn.
Himnaríki og helvíti kom út hérlendis árið 2007 við mjög góðar
undirtektir. Fjölmörg erlend
útgáfufyrirtæki hafa tryggt sér
réttinn að henni, þar á meðal á
Spáni, Hollandi, Þýskalandi og
Danmörku.
- fb
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MAGNÚS ÞÓR GUNNARSSON: MISSTI AF SÍÐASTA NJARÐVÍKURLEIK OG LIÐIÐ VANN LOKSINS LEIK

> Tvíhöfði að Ásvöllum í kvöld
Það verður nóg um að vera á Ásvöllum í kvöld þegar
boðið verður upp á tvo handboltaleiki í N1-deildum
kvenna og karla. Fyrst tekur kvennalið Hauka á móti
Stjörnunni kl. 18.30 og strax á eftir þeim leik tekur
topplið Hauka í N1-deild karla á móti HK en
sá leikur hefst kl. 20.15. Einn annar leikur
fer fram í N1-deild kvenna í kvöld þegar
topplið Vals, sem er enn taplaust,
heimsækir Fylki í Fylkishöll en sá leikur
hefst kl. 18.15.

sport@frettabladid.is

Ég vona að ég hafi ekki verið vandamálið
Magnús Þór Gunnarsson hefur spilað vel með Njarðvíkingum í vetur
en hefur líkt og aðrir leikmenn liðsins lent í smá krísu að undanförnu
þar sem liðið tapaði fjórum leikjum í röð. Njarðvík komst loksins á
sigurbraut í síðasta leik en þó án Magnúsar sem var í fríi í leiknum.
En var það lausnin að senda Magnús í frí? „Ég vona
að ég hafi ekki verið vandamálið en við eigum eftir
að ræða það betur,“ segir Magnús Þór í léttum tón
og bætir við: „Þetta var bara smá persónulegt frí
hjá mér.“
Tölur Magnúsar hafa lækkað við komu
Nicks Bradford en Magnús var með 19,5 stig
í leik fyrir komu Nicks en hefur skorað 12,7
stig við hlið Nicks. „Ég datt kannski niður
í fyrstu tveimur leikjunum eftir komu Nicks
en þá voru líka allir lélegir hjá okkur. Við erum ennþá að
slípa okkur saman þó svo að við Nick höfum spilað saman
áður. Við erum að spila ný kerfi og undir nýjum kringumstæðum. Við verðum bara betri og betri,” segir Magnús og
hann segir Njarðvíkinga ekkert vera að örvænta þrátt fyrir

slæmt gengi. „Það tapa öll lið einhverjum leikjum og við verðum
bara að halda áfram. Það hefur sannað sig hingað til að Íslandsmeistaratitillinn vinnst ekki í febrúar. Við ætlum að reyna að ná í
deildarmeistaratitilinn en ef það endar ekki vel þá reynum við bara
að ná í annað sætið og erum þá bara í góðum málum með það,“
segir Magnús. „Það skiptir ekki svo miklu máli hvort maður spili
í Keflavík eða í KR-heimilinu. Ef maður spilar á fullu þá vinnur
maður,“ segir Magnús.
„Ég held að vandamálið okkar hafi verið að við höfum verið
bara hræddir við að tapa. Það er aldrei gott þegar þú kemur
ekki í leikinn til að vinna,“ segir Magnús sem segir að liðið
hafi bara átt lélega leiki á móti góðum liðum sem hafi
bara kostað þá tap. „Við erum allir keppnismenn en það
kemur bara í ljós úr hverju menn eru gerðir þegar liðið
er búið að tapa svona mörgum leikjum í röð. Menn sýna
það þegar þeir koma til baka eftir svona taphrinu. Við
vonum að ég hafi ekki verið vandamálið en ætli það
komi ekki bara í ljós í næsta leik ef ég fæ að vera með,”
segir Magnús að lokum.

Rússíbanaleikur á San Siro
Wayne Rooney skoraði tvennu í 2-3 útisigri Manchester United gegn AC Milan
og Lyon hélt góðu gengi sínu áfram gegn Real Madrid með 1-0 heimasigri.
FÓTBOLTI Sextán liða úrslit MeistSTELLA SIGURÐARDÓTTIR Framstúlkurn-

ar eru í góðu formi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Framkonur til Makedóníu:

Eigum ágæta
möguleika
HANDBOLTI Kvennalið Fram lenti á
móti HC Metalurg frá Makedóníu
þegar dregið var í átta liða úrslit
Áskorendakeppni Evrópu í gær.
HC Metalurg sló út Slovan Duslo
Sala frá Slóvakíu í síðustu umferð.
Einar Jónsson, þjálfari Framliðsins, veit ekki mikið um væntanlega mótherja en telur Framstelpur eiga ágæta möguleika á að
komast áfram.
„Ég hefði alveg verið til í að fá
lið frá Mið-Evrópu. Það voru svo
mörg lið þar að maður var að gæla
við að fá lið þaðan. Maður verður bara að taka þessu en ég tel
okkur eiga ágætis möguleika á að
komast áfram og við lítum bara á
þetta þannig,“ segir Einar. Framliðið gat líka lent á móti liðum frá
Frakklandi, Hollandi, Póllandi,
Úkraínu og Þýskalandi.
„Við viljum ná lengra. ÍBV fór
í undanúrslit og Valur líka. Það
væri gaman að komast í næstu
umferð því þá værum við búin að
jafna það,“ segir Einar.
Eftir á að skoða það hvort hægt
sé á að fá báða leikina heim til
Íslands en það komi ekki til greina
að selja heimaleikinn.
- óój

MOURINHO Skýtur föstum skotum að

forráðamönnum Chelsea.

aradeildar Evrópu í fótbolta hófust
í gærkvöldi með tveimur leikjum
þar sem Manchester United vann
góðan 2-3 sigur gegn AC Milan og
Lyon lagði Real Madrid 1-0.
Stórleikur Wayne Rooney
skyggði á þá staðreynd að David
Beckham var að mæta Manchester United í fyrsta skipti síðan hann
yfirgaf félagið fyrir sjö árum.
Heimamenn í AC Milan fengu
hins vegar sannkallaða óskabyrjun á San Siro-leikvanginum í gærkvöldi þar sem Ronaldinho skoraði fyrsta mark leiksins strax á 3.
mínútu. Gestirnir í United voru
ekki sannfærandi framan af leik
og í raun sjálfum sér verstir þar
sem þeir létu heimamenn trekk í
trekk hirða boltann af sér á sínum
eigin vallarhelmingi og upp úr því
hefði AC Milan auðveldlega getað
skorað fleiri mörk í fyrri hálfleiknum. Gegn gangi leiksins náði
gamli refurinn Paul Scholes hins
vegar að jafna leikinn með skrautlegu skoti í stöngina og inn seint í
fyrri hálfleiknum eftir góðan undirbúning hjá Darren Fletcher og
staðan var jöfn, 1-1, þegar hálfleiksflautan gall.
Það var svo enginn annar en
hinn sjóðandi heiti Wayne Rooney sem kom gestunum yfir um
miðjan síðari hálfleik með glæsilegu skallamarki eftir frábæra
sendingu frá varamanninum Antonio Valencia. Rooney var svo
aftur á ferðinni þegar um stundarfjórðungur lifði leiks og skoraði þá aftur með skalla, í þetta
skiptið eftir sendingu Fletcher.
Þegar allt leit út fyrir þægilegan
sigur United náði varamaðurinn
Clarence Seedorf hins vegar að
minnka leikinn þegar fimm mínútur lifðu leiks með glæsilegri
hælspyrnu eftir sendingu frá
Ronaldinho. Í uppbótartíma fékk
Michael Carrick sitt annað gula
spjald og þar með rauða spjaldið. Hvorugu liðinu tókst að skora
eftir það og ótrúlegum rússíbana-

ÚRSLITIN Í GÆR
Meistaradeild Evrópu
AC Milan-Manchester United

2-3

1-0 Ronaldinho (3.), 1-1 Paul Scholes (36.), 1-2
Wayne Rooney (66.), 1-3 Rooney (74.), 2-3
Clarence Seedorf (85.).
*Seinni leikur liðanna fer fram á Old Traffordleikvanginum 10. mars

Lyon-Real Madrid

1-0

1-0 Jean Makoun (47.)
*Seinni leikur liðanna fer fram á Santiago Berna
beu-leikvanginum 10. mars

Evrópudeild UEFA
Everton-Sporting Lissabon

2-1

1-0 Steven Pienaar (35.), 2-0 Sylvain Distin (49.),
2-1 Miguel Veloso (87.).
*Seinni leikur liðanna fer framm á José Alvaladeleikvanginum 25. febrúar.

Enska úrvalsdeildin
Stoke-Manchester City

1-1

1-0 Glenn Whelan (72.), 1-1 Gareth Barry (85.).

Enska b-deildin
Plymouth-Swansea

1-1

Kári Árnason var í byrjunarliði Plymouth.

Scunthorpe-Barnsley

2-1

Emil Hallfreðsson var ekki í leikmannahópi
Barnsley.

Iceland Express-deild karla
Tindastóll-Stjarnan

68-70 (31-35)

Stigahæstir hjá Tindastóli: Svavar Birgisson 22,
Cedric Isom 15.
Stigahæstir hjá Stjörnunni: Djorde Pantelic 22,
Fannar Helgason 16, Jovan Zdravevski 15.

STAÐAN Í DEILDINNI:

SNILLINGUR Wayne Rooney heldur áfram að sýna snilldartakta með Manchester

United en hann skoraði tvö glæsileg mörk í góðum sigri gegn AC Milan á San Siroleikvanginum í gærkvöldi.
NORDIC PHOTOS/GETTY

leik lauk með 2-3 sigri United sem
setti met í Meistaradeildinni með
því að leika sinn sextánda leik í
röð án þess að tapa.

Kraftlausir Madridingar
Mikið jafnræði var með liðum Lyon
og Real Madrid framan af leik á
Gerland-leikvanginum í gærkvöldi

en Cesar Delgado komst næst því
að skora í fyrri hálfleiknum þegar
hann átti hörkuskot í stöng fyrir
heimamenn en staðan var markalaus í hálfleik. Heimamenn voru
fljótir úr startholunum í síðari hálfleik og Jean Makoun skoraði með
langskoti og reyndist það vera sigurmark leiksins. omar@frettablaðið.is

1. KR
2. Keflavík
3. Stjarnan
4. Grindavík
5. Snæfell
6. Njarðvík
7. Hamar
8. ÍR
9. Tindastóll
10. Fjölnir
11. Breiðablik
12. FSu

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

14
13
13
12
12
12
6
5
5
5
4
1

3
4
4
5
5
5
11
12
12
12
13
16

1575-1370
1602-1364
1466-1373
1613-1376
1613-1399
1509-1328
1438-1500
1399-1546
1383-1519
1333-1502
1332-1527
1269-1728

28
26
26
24
24
24
12
10
10
10
8
2

N1-deild kvenna
KA/Þór-HK

32-29

NORDIC PHOTOS/AFP

Jose Mourinho um Chelsea:

Hefði átt að
halda mér
FÓTBOLTI Jose Mourinho, stjóri

Inter, nýtir sér fjölmiðlaathyglina fyrir Meistaradeildarleikinn
á móti Chelsea, til að kynda undir
sálfræðistríðið fyrir leikinn. Chelsea hefur aðeins unnið einn bikar
á þeim tveimur árum sem eru liðin
frá því að Mourinho var rekinn úr
Brúnni.
„Chelsea hefði átt að halda mér
ef félagið ætlaði að vinna fleiri
titla. Chelsea hefur átt bágt síðustu tvö ár og það er engin tilviljun að liðið hafi gefið eftir í kjölfar
þess að ég fór,“ sagði Jose Mourinho.
„Ég, leikmennirnir og stuðningsmennirnir áttum einstakt samband og þegar slíkt er brotið upp
verður það ekki lagað svo auðveldlega,“ sagði Mourinho.
- óój

Arsenal stendur í ströngu fyrir leik sinn gegn Porto í Meistaradeildinni í kvöld:

Fimm lykilmenn meiddust
FÓTBOLTI Tveir leikir fara fram
í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í kvöld þar
sem annars vegar Arsenal
heimsækir Porto og hins
vegar Bayern München
tekur á móti Fiorentina.
Arsenal verður án
fimm sterkra leikmanna
á móti Porto í kvöld þar
sem William Gallas,
Eduardo da Silva, Andrey Arshavin, Alexandre Song og Manu-

GALLAS Fjarri góðu
gamni hjá Arsenal í
kvöld.
NORDIC PHOTOS/AFP

el Almunia bættust nýverið
á meiðslalistann hjá Lundúnafélaginu. En fyrir utan
fimmmenningana eru Robin
van Persie, Kieran Gibbs og
Johan Djorou búnir að vera
meiddir lengi. Knattspyrnustjórinn Arsene Wenger
hjá Arsenal er þó hvergi
banginn.
„Auðvitað hefði ég
viljað hafa alla þá leikmenn sem eru meiddir en ég einbeiti mér
bara að þeim leikmönnum sem ég get
notað. Ég er sannfærður um að við getum náð
góðum úrslitum úr þessum
leik,“ sagði Wenger í gær.

Porto vann sem kunnugt er
Meistaradeildina tímabilið 20032004 en þrátt fyrir að núverandi
leikmannahópur sé aðeins skugginn af því sigurliði þá eru Portúgalsmeistararnir klárlega sýnd
veiði en ekki gefin. Sér í lagi gegn
vængbrotnu liði Arsenal.
Fiorentina kom mörgum sparkspekingum á óvart með sigri í eriðli riðlakeppninnar þar sem
Lyon og Liverpool léku og síðastnefnda liðið sat eftir.
Fiorentina hittir hins vegar
fyrir Bayern München í fantaformi en Bæjarar hafa unnið tólf
leiki í röð í deild, bikar og Meistaradeild og hafa enn fremur ekki
tapað leik síðan í byrjun nóvember.
- óþ

Iceland Express-deild karla:

Stjarnan sótti
sigur á Krókinn
KÖRFUBOLTI Einn leikur fór fram
í Iceland Express-deild karla í
körfubolta í gærkvöld þar sem
Stjarnan vann 68-70 á Tindastóli
en staðan var 31-35 gestunum í
Stjörnunni í vil í hálfleik.
Fannar Helgason tryggði
Stjörnunni sigurinn með körfu
þegar sex sekúndur voru eftir og
heimamenn náðu ekki að svara
eftir það.
Djorde Pantelic var stigahæstur hjá Stjörnunni með 22 stig en
Fannar kom næstur með 15 stig.
Hjá Tindastóli var Svavar Birgisson stigahæstur með 22 stig.
Stjarnan skaust upp í þriðja
sætið með sigrinum en Tindastóll
er sem fyrr í 9. sæti í harðri baráttu um sæti í úrslitakeppninni.
- óþ

ALLTAF
BETRAVERÐ
FARTÖLVA

15,4”
1.5TB
VEFMYNDAVÉL

LASERMÚS
GRÆNN DISKUR

t
t

t
t

t

t

99.990

3.990

4.990

25.990

LVA
FARTÖ

PRENTARI SKANNI
t
t

t

MYNDASKANNI

1TB FLAKKARI

t
t

t

t

79.990

14.990

15.990

20”

19.990
1080P
HDMI
H.264
LAN

LCD SKJÁR

HÁSKERPU FLAKKARI
SKJÁKORT

28.990

27.990

SKJÁKORT

34.990

59.990

TL.IS

www.tolvulistinn.is

NÓATÚNI 17
S: 414 1700

STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

AUSTURVEGI 34
S: 414 1745
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S: 414 1750
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VIÐ TÆKIÐ ATLI FANNAR BJARKASON HORFIR EKKI Á VETRARÍÞRÓTTIR

> Jennifer Love Hewitt

Trúður víkur fyrir spandexi

„Ég skil ekki af hverju fólk er svona
upptekið af brjóstum. Það er önnur hver
manneskja með par af þeim.”

Á mánudögum er fastur liður að horfa á dönsku spéfuglana í Klovn
grína eins og ég taldi að Danir gætu ekki. Þættirnir eru það besta
sem komið hefur frá Danmörku síðan rauðspretta á rúgbrauði
ruddi sér til rúms og fara langt með bæta fyrir skaðann sem Aqua
vann á dægurtónlist með laginu Barbie Girl.
Síðasta mánudag poppaði ég og opnaði flösku af uppáhalds
kóladrykknum mínum. Ég setti ísmola í glas, dustaði af dúnmjúku
teppinu og lagðist á sófann í stellingu sem eirðarlaus Ameríkani
yrði stoltur af. Loks teygði ég mig í fjarstýringuna og gerði það sem
ég geri yfirleitt aðeins þegar íslenska landsliðið í handbolta og/eða
Stephen Fry eru í sjónvarpinu; ég kveikti á RÚV. Það sem beið
mín var keppni í hver væri fljótastur að renna sér niður brekku.
Vissulega göfug íþrótt í augum einhverra, en spurningin er hvort sá
hópur sé nógu stór til að láta íþróttina ryðja öðrum dagskrárliðum
frá. Hafa virkilega fleiri áhuga á spandexklæddum skautamönnum
en dönsku gæðagríni?
Ég verð að lofa framhaldi í næstu viku, vegna þess að fjölmiðlamælingar Capacent hafa ekki enn þá skilað niðurstöðum

MIÐVIKUDAGUR

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

teiknimyndir, Finnbogi og Felix,

18.05 Vetrarólympíuleikarnir - Samantekt
Across the Universe

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.20 Bráðavaktin (ER XV) (6:24)

Bandarísk þáttaröð sem gerist á bráðamóttöku sjúkrahúss í stórborg. Þetta er lokasyrpan og við sögu koma þekktar persónur frá
fyrri árum. Meðal leikenda eru Parminder
Nagra, John Stamos, Linda Cardellini, Scott
Grimes, David Lyons og Angela Bassett.

21.05 Kiljan Bókaþáttur í umsjón Egils

20.10

Oprah‘s Big Give STÖÐ 2

Helgasonar.

22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.25 Aðþrengdar eiginkonur (Desperate Housewives) (e)

23.10 Vetrarólympíuleikarnir í Vancouver (Brun kvenna)

00.25 Vetrarólympíuleikarnir í Vancouver (Sprettganga)

20.20

Bráðavaktin SJÓNVARPIÐ

02.50 Vetrarólympíuleikarnir í Vancouver (Skíðaskotfimi)
03.40 Vetrarólympíuleikarnir í Vancouver (Snjóbretti)

04.55 Dagskrárlok

The L Word

SKJÁREINN

▼

21.50

08.10 Annie
10.15 Drumline
12.10 Waitress
14.00 Annie
16.05 Drumline
18.05 Waitress
20.00 Across the Universe Kvikmynd
byggð í kringum bestu lög Bítlanna sem segir
frá bandarískri hástéttarstúlku sem fellur fyrir
breskum innflytjanda frá Liverpool.

22.10 Out of Sight Spennumynd með
George Clooney og Jennifer Lopez í aðalhutverkum.

21.50

Modern Family

STÖÐ 2 EXTRA

00.10 A View to a Kill
02.20 Next
04.00 Out of Sight
06.00 Thelma and Louise

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Litla risaeðlan, Ruff‘s Patch, Nornafélagið og Ævintýri
Juniper Lee.

SKJÁREINN
07.00 Meistaramörk Allir leikir kvöldsins í
Meistaradeild Evrópu skoðaðir. Öll mörkin og
öll bestu tilþrifin á einum stað.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Auddi og Sveppi
11.00 Supernanny (20:20)
11.45 Gilmore Girls (6:22)
12.35 Nágrannar
13.00 ´Til Death (12:15)
13.25 Ally McBeal (18:23)
14.10 Sisters (19:28)
15.00 E.R. (8:22)
15.45 Barnatími Stöðvar 2 Leðurblöku-

07.25 Meistaramörk
07.50 Meistaramörk
08.15 Meistaramörk
08.40 Meistaramörk
16.55 Meistaradeild Evrópu: Endur-

maðurinn, Ævintýri Juniper Lee, Nornafélagið
og Ruff‘s Patch.

leik í Meistaradeild Evrópu.

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons (2:23)
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 (23:24)
19.45 How I Met Your Mother (11:22)
20.10 Oprah‘s Big Give (7:8) Þáttaröð

sýndur leikur

18.35 Meistaramörk
19.00 Meistaradeild Evrópu: Upphitun

19.30 Porto - Arsenal Bein útsending frá
leik í Meistaradeild Evrópu. Sport 3. Bayern
Munchen - Fiorentina

21.40 Meistaramörk
22.05 Bayern - Fiorentina Útsending frá

20.10 Spjallið með Sölva (1:14) Viðtals-

Raunveruleikaþáttaröð þar sem leitað er að
næstu ofurfyrirsætu.

21.50 The L Word (4:12) Jenny lendir í útistöðum við framleiðendur myndarinnar um leikaraval og ein metnaðargjörn leikkona gerir allt til að næla í aðalhlutverkið.
Vinkonurnar eru viðstaddar opnun lesbíuklúbbs sem verður í beinni samkeppni við
The Planet.
22.40 The Jay Leno Show Spjallþátta-

07.00 Stoke - Man. City Útsending frá

19.50 Wigan - Bolton Bein útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

Djarfir þættir frá HBO sem fjalla um þrjú pör
sem öll leita til sama hjúskapar- og kynlífsráðgjafans, Dr. May Foster.

rískir gamanþættir um turtildúfurnar Doug
og Carrie.

21.00 Britain’s Next Top Model (4:13)

20.55 Mercy (6:22) Dramatísk þátta-

22.25 Tell Me You Love Me (6:10)

stofu Morgunblaðsins.

19.45 King of Queens (10:25) Banda-

í Meistaradeild Evrópu.

18.10 Stoke - Man. City Útsending frá

Love Hewitt snýr aftur í hlutverki sjáandans
Melindu Gordon.

19.30 Fréttir Fréttir og veður frá frétta-

01.35 Meistaramörk

frá Opruh Winfrey þar sem tíu einstaklingar
keppa innbyrgðis í gjafmildi.

21.40 Ghost Whisperer (4:23) Jennifer

eos (28:50)

23.55 Porto - Arsenal Útsending frá leik

leik í ensku úrvalsdeildinni.

röð um þrjá hjúkrunarfræðinga sem vinna á
Mercy-spítalanum í New Jersey.

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.05 Girlfriends (16:23) (e)
16.20 7th Heaven (1:22)
17.05 Dr. Phil
17.50 Innlit/ útlit (4:10) (e)
18.20 Top Design (10:10) (e)
19.05 America’s Funniest Home Vid-

þáttur í beinni útsendingu þar sem Sölvi
Tryggvason fær til sín góða gesti og spyr þá
spjörunum úr.

▼

14.55 Silfur Egils (e)
16.15 Leiðarljós
17.00 Táknmálsfréttir
17.10 Disneystundin Stjáni, Sígildar

20.00

um vetrarólympíuleikana í Kanada. Ef áhorfið á brunið og svigið
mælist viðunandi skal ég glaður éta hatt minn, sem er reyndar ekki
til í augnablikinu. En sannfæring mín er sterk, ég trúi ekki að stór
hópur fólks láti bjóða sér vetraríþróttir á síðkvöldum og kaupi því
glaður hatt til áts ef ég hef rangt fyrir mér.

▼

Hewitt fer með hlutverk Melindu
Gordon í þættinum Ghost Whisperer sem Stöð 2 sýnir í kvöld kl.
21.40.

leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.00 Season Highlights Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í hröðum og
skemmtilegum þætti.

kóngurinn Jay Leno tekur á móti góðum
gestum og slær á létta strengi.

23.25 CSI. Miami (15:25) (e)
00.15 Fréttir (e)
00.30 King of Queens (10:25) (e)
00.55 Premier League Poker (6:15) (e)
02.35 Pepsi MAX tónlist

22.55 PL Classic Matches Charlton Man Utd, 2000.

23.25 Wigan - Bolton Útsending frá leik
í ensku úrvalsdeildinni.

23.10 Tim Gunn‘s Guide to Style (4:8)
23.55 The Mentalist (12:23)
00.40 The Closer (7:15)
01.25 E.R. (8:22)
02.10 Sjáðu
02.40 Secrets of Angels, Demons and
Masons

04.10 Mercy (6:22)
04.55 Ghost Whisperer (4:23)
05.40 Fréttir og Ísland í dag

20.00 Maturinn og Lífið Fritz M Jörgensson ræðir við gest sinn um lífið og tilveruna.

20.30 Heim og saman Þórunn Högnadóttir mætir með nýjan og spennandi þátt
og frábærar lausnir fyrir heimilið.

21.00 Alkemistinn Viðar Garðarsson og
hópur markaðssérfræðinga fjalla kynningarog auglýsingamál.
21.30 Óli á Hrauni Óli á Hrauni og Viðar
eru naskir á að finna mál í brennidepli

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

- Þegar hreinlæti skiptir máli

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ATA R N A

Hreinlætisvörur
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Í KVÖLD

STÖÐ 2 KL. 21.40
Ghost Whisperer
Jennifer Love Hewitt snýr aftur í
hlutverki sjáandans Melindu Gordon í þessum dulræna spennuþætti
sem notið hefur mikilla vinsælda.
Melinda rekur antikbúð í smábænum þar sem hún býr með eiginmanni sínum. Hún á þó erfitt með
að lifa venjulegu lífi þar sem hún
þarf stöðugt að takast á við drauga
sem birtast henni öllum stundum.

17.00 The Doctors Spjallþættir framleiddir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagnlegar upplýsingar um heilsufarsmál.

17.45 Falcon Crest (3:18) Hin ógleymanlega og hrífandi frásögn af Channing og Giobertis fjölskyldunum en lífið á vínbúgörðunum í Toscany-dalnum litast af stöðugum
erjum milli þeirra.

18.35 Seinfeld (18:22) Jerry Seinfeld er
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti
við annað fólk því hann er bæði smámunasamur og sérvitur.

▼

19.00 The Doctors
19.45 Falcon Crest (3:18)
20.35 Seinfeld (18:22)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Modern Family (3:24) Gam-

anþáttur um líf þriggja ólíkra en dæmigerðra
nútímafjölskyldna. Leiðir þeirra liggja saman
og þær lenda í hreint drepfyndnum aðstæðum.

22.15 Bones (2:22) Fimmta serían af
spennuþættinum Bones þar sem fylgst
er með störfum Dr. Temperance „Bones“
Brennan réttarmeinafræðings sem kölluð er
til ráðgjafar í allra flóknustu morðmálum.

23.00 Hung (7:10) ) Gamansamur þáttur með dramatísku ívafi frá HBO um Ray
Drecker, skólaliðsþjálfara á fimmtugsaldri sem
reynir fyrir sér á nýjum vettvangi og selur einmana konum blíðu sína.

23.30 Entourage (4:12)
00.00 Fréttir Stöðvar 2
00.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

12.00 Lead Balloon 12.30 Never Better 13.00
Absolutely Fabulous 13.30 Doctor Who 14.15
Doctor Who 15.00 Extras 15.30 The Inspector
Lynley Mysteries 16.20 Hotel Babylon 17.15
EastEnders 17.45 The Weakest Link 18.30 My
Hero 19.00 Little Britain 19.30 Spooks 20.20
Holby Blue 21.10 Little Britain 21.40 Only Fools
and Horses 22.10 Lead Balloon 22.40 Never
Better 23.10 Absolutely Fabulous 23.40 Holby
Blue

13.35 Seinfeld 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 Hulter til bulter
- med Louise og Sebastian 17.00 Aftenshowet
17.30 TV Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet
med Vejret 18.30 Hvad er det værd? 19.00 Mænd
i hoje hæle 20.00 TV Avisen 20.25 Penge 20.50
Vinter OL Studiet 21.30 Vinter OL 23.45 Vinter OL

13.30 OL hoydepunkter 14.00 NRK nyheter 14.10
OL hoydepunkter 15.00 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 Dagsrevyen 18.40 OL direkte 19.00 OL
direkte 20.00 Dagsrevyen 21 20.15 OL direkte
22.15 Kveldsnytt 22.30 Vikinglotto 22.35 OL
studio 23.30 OL direkte

SVT 1
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

▼
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VIÐ MÆLUM MEÐ

Spjallið með Sölva
Skjár einn kl. 20.10
Viðtalsþáttur í beinni útsendingu í
umsjón Sölva Tryggvasonar. Í þættinum í kvöld ræðir Sölvi við konur sem
hefur verið gert að greiða milljónir
króna í sektir fyrir
að neita börnum
sínum umgengni
við föðurinn.
Baltasar Kormákur
kemur einnig í
þáttinn og mun
ræða meðal annars um risaverkefnin
í Hollywood
sem eru
fram
undan hjá
honum.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Tríó
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Orð skulu standa
FM
FM
FM
FM
FM

88,5
90,9
91,9
93,5
95,7

XA-Radíó
Gullbylgjan
Kaninn
Rás 1
FM957

FM
FM
FM
FM
FM

14.03 Tónleikur
15.03 Útvarpssagan: Brúin á Drinu
15.25 Seiður og hélog
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 Skáld byggir brú milli þjóða
21.10 Út um græna grundu
22.10 Lestur Passíusálma
22.20 Bak við stjörnurnar
23.10 Sveitarstjórnarmál - kjörlendi kvenna
00.05 Næturtónar
96,3
96,7
97,7
98,9
99,4

FM Suðurland
Létt Bylgjan
X-ið
Bylgjan
Útvarp Saga

FM
FM
FM
FM

90,1
102,2
102,9
105,5

Rás 2
Útvarp Latibær
Lindin
Útvarp Boðun
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Jeff Who? auglýsir vodka í Bandaríkjunum

„Ég fer á Kringlukrána einu
sinni í mánuði og fæ mér
nautasteik með bernaissósu og
bakaðri kartöflu.“
Jónína Katrín Jónsdóttir, Jenný, listakona.

6

3
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13
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bæjar í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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VIÐ TÖKUR Jeff Who? voru í tökum fyrir vodkaframleiðandann Reyka í stúdíói Lata-

Dilana syngur lag í íslenskri rokkóperu. Þorvaldur Bjarni sér um
útsetningar, en vill að öðru
leyti ekkert tjá sig um
verkefnið.

11

12

- afb

VÆNTANLEG TIL
LANDSINS

8

10

valdar myndir frá íslensku mannlífi og náttúru, en ljósmyndarinn
Ari Magg var fenginn til verksins.
Elli segir samstarfið við vodkaframleiðandann vera krúttlegt,
enda njóti báðir aðilar góðs af.
Hann veit þó ekki hvort meðlimir hljómsveitarinnar verði ríkir af
samstarfinu, þó að hann voni það.
„Maður segir ekki nei við peningum
í þessu ástandi,“ segir hann í léttum dúr. Spurður hvort það sé töff
fyrir hljómsveit að auglýsa vodka,
segir Elli að Reyka sé svokallaður
gæðavodki. „Þá er það mjög töff –
svolítið klassí,“ segir hann og hlær.
„Við segjum ekki já við hvaða vöru
sem er – við myndum ekki auglýsa
tómatsósu, eða eitthvað.“

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

2

1

„Við getum alveg verið vodkamenn, ef það hittir þannig á,“ segir
Elís Pétursson, yfirleitt þekktur
sem Elli, bassaleikari hljómsveitarinnar Jeff Who? Hann er þó
fljótur að bæta við skýrum skilaboðum: „En við erum reglumenn,
maður þarf að kunna að fara með
svona hluti.“
Jeff Who? tekur þátt í markaðssetningu Reyka vodka í Bandaríkjunum þegar ný herferð fer í
gang í apríl. Hljómsveitin tók upp
lög í myndveri Latabæjar í gær og
myndbandið verður notað í herferðinni, sem fer hvorki í sjónvarp né á
Netið. Í staðinn ferðast myndbandið
milli valdra borga í Bandaríkjunum og verður spilað á skemmti- og
veitingastöðum. Í bakgrunni verða
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19

20

LÁRÉTT
2. jurt, 6. bor, 8. væta, 9. eldsneyti,
11. ónefndur, 12. innkirtill, 14. anda,
16. öfug röð, 17. fiskur, 18. framkoma,
20. tveir eins, 21. tryggur.
LÓÐRÉTT
1. gól, 3. guð, 4. amast við, 5. taug,
7. úrræðis, 10. rá, 13. málmur, 15.
þekkja leið, 16. margsinnis, 19. gyltu.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. gagg, 3. ra, 4. agnúast,
5. sin, 7. lausnar, 10. slá, 13. blý, 15.
rata, 16. oft, 19. sú.
LÁRÉTT: 2. gras, 6. al, 8. agi, 9. gas,
11. nn, 12. gulbú, 14. sálar, 16. on, 17.
ýsa, 18. fas, 20. tt, 21. trúr.

VEISTU SVARIÐ
1 Heilagur papi.
2 Erpur Eyvindarson og Magnús

Ómarsson (Móri).
3 Tónlistarhátíðin Bræðslan á

Borgarfirði eystra.

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Jónsi í Sigur Rós undirbýr nú
útgáfu fyrstu sólóplötu sinnar, sem
kemur út 5. apríl næstkomandi. Í
gær kom í ljós að Jónsi er á leiðinni
í tónleikaferðalag um Evrópu í lok
maí og kemur við í níu borgum á
fimmtán dögum. Þar á meðal eru
Mílanó, London og að sjálfsögðu
París, en eins og fram hefur komið
þá hefst tónleikaferðin
í Bandaríkjunum í
apríl í kjölfar útgáfu
plötunnar.
Og meira um Jónsa.
Í myndbandi hans
við lagið Go Do er fjöldi
dúfna í stóru hlutverki.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var stór
hluti af dúfunum
lengi að skila sér
aftur til eigendanna
og samkvæmt sömu heimildum var
deilt um verð sem framleiðslufyrirtækið True North þurfti að greiða
fyrir hverja týnda dúfu. Nokkrar vikur
eru síðan myndbandið var tekið upp
og í dag hafa dúfurnar skilað sér til
eigenda, án eftirmála – eftir því sem
Fréttablaðið kemst næst.

21

Svör við spurningum á síðu 8

FRÉTTIR AF FÓLKI

ÞORVALDUR BJARNI: SVAG FYRIR RIFNUM KVENMANNSRÖDDUM

Dilana snýr aftur til landsins og syngur í rokkóperu
Söngkonan Dilana Robichaux hefur
tekið að sér hlutverk í íslenskri
rokkóperu. Þetta staðfestir Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson, sem
kemur meðal annars að útsetningum verksins. Nafnið er enn þá á
huldu, sem og stærsti hluti þeirra
sem að þessu dularfulla verkefni
koma.
Dilana kemur til landsins í apríl
og tekur upp lag fyrir rokkóperuna. Þorvaldur býst við að hún fari
vel með lagið, enda henti það rödd
hennar einkar vel. „Ég er svolít-

ið svag fyrir rifnum kvenmannsröddum eins og ég get stundum
fengið Andreu [Gylfadóttur] til
að gera,“ segir hann og hlær. „Í
ljósi þessa lags sem um ræðir get
ég vel ímyndað mér að hún rúlli
því upp. Þetta er röff lag en mjög
melódískt. Hún er ekki bara blúsrödd, hún hljómar stundum eins
og rafmagnsgítar og það þóknast
mér vel!“
Óvíst er hvenær almenningur
fær að heyra afraksturinn á plötu
eða hvaða fleiri söngvarar ljá

verkefninu rödd sína. Dilana tilkynnti á vefsíðu sinni að hún leiki
myrkraengil sem dregur söguhetjuna á tálar, en annað fæst ekki upp
gefið.
Dilana var einn helsti keppinautur Magna Ásgeirssonar í raunveruleikaþættinum Rock Star: Supernova, sem þjóðin fylgdist með árið
2006. Í kjölfarið heimsótti hún
landið og kom meðal annars fram
á tónleikum í Laugardalshöll ásamt
öðrum keppendum úr þættinum.
atlifannar@frettabladid.is

Nýja platan með íslensku hljómsveitinni Seabear lak nýlega á netið
og því var brugðið á það ráð að flýta
útgáfu hennar. Platan, sem heitir
We Built a Fire, er nú þegar fáanleg
á iTunes en kemur út á geisladisk
innan fárra daga. Mikil ferðalög eru
fram undan hjá Sindra Má Sigfússyni og félögum í hljómsveitinni.
Hún leikur á festivalinu By:Larm í
Ósló á fimmtudag og föstudag, auk
þess að koma fram í norska ríkissjónvarpinu. Aðrir Íslendingar sem
leika á By:Larm-hátíðinni eru Jóhann
Jóhannsson, Kira Kira og Hafdís
Huld. Í byrjun mars herjar Seabear á
Þýskaland og Austurríki,
en í mars fer sveitin
til Bandaríkjanna og
spilar á SXSW-hátíðinni. Þaðan fer sveitin
og spilar á nokkrum
tónleikum á austurströndinni. Túrnum
lýkur í Chicago 2.
- afb, drg
apríl.

Kemur sér í gírinn á Cadillac

14Lífvarðanámskeið
til 28 Nóvember 2009

á Íslandi í mars

Fyrsta lífvarðanámskeið á Íslandi
Öryggisvarðaskólinn
Sími: 698 1666
ovskoli.is
Öryggisvarðaskólinn

Sími: 698 1666
k li i

„Ég er bara að koma mér í gírinn,“
segir söngvarinn Friðrik Ómar sem
rúntar um höfuðborgarsvæðið þessa
dagana á glæsilegri, hvítri Cadillacbifreið í tilefni af Elvis-tónleikum
sínum í Salnum. „Ég verð á honum
fram á miðvikudag, þegar síðustu
tónleikarnir eru búnir.“
Örfáir miðar eru eftir á upphaflegu tónleikana og því hefur tveimur aukatónleikum verið bætt við.
Þeir verða á laugardaginn, rétt eins
og þeir fyrstu, og á miðvikudaginn
eftir viku.
„Ég fór á Facebook og spurði
hvort fólk þekkti einhvern sem
væri með Cadillac. Ég var kominn
með símanúmer og eigandann eftir
fimm mínútur,“ segir Friðrik Ómar.
„Tenging Elvis við Cadillac er gríðarlega mikil. Þetta var það fyrsta
sem hann keypti eftir að hann sló
í gegn, þegar hann gaf foreldrum
sínum Cadillac. Hann var reyndar
bleikur en þessi er hvítur. Þetta var
eitt af hans sérkennum.“

Í CADILLAC-GÍRNUM Friðrik Ómar ekur um höfuðborgarsvæðið á glæsilegum, hvítum Cadillac, til að kynna tónleikana sína.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tónleikarnir í Salnum verða
haldnir í tilefni af 75 ára afmæli
Elvis. Farið verður yfir feril kóngsins þar sem lög á borð við Jailhouse
Rock, Love Me Tender og Can´t Help
Falling in Love verða á efnisskránni.

Þetta er í sjöunda sinn á fimm árum
sem Friðrik heldur Elvis-tónleika.
„Ég geri þetta annað slagið og það
hefur alltaf verið troðfullt. Elvis á
svo marga aðdáendur.“
- fb
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9. janúar - 28. febrúar
4ra rétta seðill frá 4.990 kr.
1

KRYDDLEGIN KLAUSTURSBLEIKJA
með rússneskri pönnuköku, dillrjóma og piparrótarsósu

2

RJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPA
með Madeira og grilluðum humarhölum

Uppskrift og stórmerkileg saga
humarsúpu Perlunnar
Árið 1989 fóru þeir Gísli Thorodssen og Stefán Sigurðsson í 9 daga heimsókn til matreiðslumeistarans Pierre Romeyer að kynna sér Maison de
Bouche, 3ja Michelinstjörnu veitingastað hans. Á þessum stutta tíma tóks
með þeim góð vinátta og þegar að heimför kom rétti hann þeim þykka
möppu. Hann sagðist ekki vita af hverju en í möppunni var ævistarf hans
— allar uppskriftirnar.

V ELDU MILLI FJÖGURR A AÐALRÉTTA

FISKUR DAGSINS (4.990 kr.)
ferskasti hverju sinni útfærður af matreiðslumönnum Perlunnar

3

Í ljósi þess að Romeyer er talinn vera einn af bestu matreiðslumeisturum
veraldar og gaf aldrei út matreiðslubók er hér um mikinn dýrgrip að ræða.

BEIKONVAFINN OG FYLLTUR FASANI (5.590 kr.)
með polentu og kóngasveppasósu

Humarsúpa Perlunnar er byggð á uppskrift Romeyer. Hann notaði aðeins
kvenhumar í súpuna sína og glotti mikið þegar hann sá að þeir Gísli og
Stefán höfðu ekki lært að þekkja muninn.

RIB EYE (6.590 kr.)
með kartöfluturni, Bearnaisesósu og steinseljurótarmauki

Svo kenndi hann þeim það.

Humarsúpa Perlunnar, byggð á uppskrift Pierre Romeyer

NAUTALUND (7.590 kr.)
með grænmetismósaík og blönduðum skógarsveppum

4

1 kg humarskeljar · 1/2 blaðlaukur
· 2 gulrætur · 2 hvítlauksgeirar ·
1 tsk. karrý · 50 gr tómatpurrée
· 50 gr brandí · 200 ml hvítvín ·
1 lítri vatn · olía · 1/5 tsk. cayenne
· 200 ml rjómi · Salt og pipar ·
Madeira · Maple síróp

SÚKKULAÐIFRAUÐ
með hindberjahlaupi, ferskum ávöxtum og passion ís

Food&Fun 2010

Fyrst eru skeljarnar brúnaðar í ofni.
Vatni, grænmeti, víni, tómatpurrée
og kryddi er svo bætt við og soðið í
2 tíma. Næst er allt sigtað og soðið niður um helming. Loks er soðið
þykkt með smjörbollu, rjómanum
bætt við og súpan smökkuð til.

/ 24.-28. febrúar

Glen Ballis

Til Perlunnar kemur ástralinn Glen Ballis sem hefur
unnið á Banyan Tree og Shangri-la hótelunum á
Tælandi ásamt því að vinna í Shanghai, Malasíu
og Indónesíu. Hann hefur einnig stjórnað veitingahúsum Harrods í London. Í dag er Glen matreiðslumeistari rússneska veitingahússins Nedal’nij Vostok.
Matseðlinum lýsir hann sem ferskum og léttum, með
nýrri upplifun í lykt, bragði og áferð.

Á Food&Fun seðli Glen er:
· Túnfisktartar ·
· Hörpuskel tataki ·
· Brasserað naut og foie gras ·
· Sykurhúðaður þorskur ·
· Kókoshnetu–tapioca ·

Verð 6.900 kr.

/YPUNIYV[

Fimm rétta seðill Glen Ballis
— sjá nánar á perlan.is.

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207 - Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Hvað gerist í haust?
Nokkur óvissa virðist ríkja um
framtíð Spaugstofunnar á RÚV.
DV greindi frá því á mánudag að
Spaugstofan yrði ekki á dagskrá
Sjónvarpsins í haust en Páll Magnússon útvarpsstjóri sagði í Mogga í
gær að ekkert væri frágengið í þeim
efnum. Samkvæmt upplýsingum
Fréttablaðsins voru yfirmenn á RÚV
ekki sáttir við að lesa um endalok
Spaugstofunnar í DV og einhverjir
hafa sakað Spaugstofumenn um
að leka efni fundar þeirra með
útvarpsstjóra. Það
kannast Spaugstofumenn ekki við og
mun andrúmsloft
vera nokkuð lævi
blandið. Opinbera
línan er því sú að
engin ákvörðun
hafi verið tekin en
flestir virðast á
því að ólíklegt
sé að þátturinn verði
á dagskrá í
haust. - hdm

Hvaða rottweiler var það?
Uppi varð fótur og fit á útvarpssviði 365 á mánudag þegar
rapparinn Móri veittist að kollega
sínum, Erpi Eyvindarsyni, vopnaður, hnífi og rafbyssu. Erpur varðist
vasklega með því að bregða fyrir
sig bónvél og komst sem betur
fer ómeiddur frá hildarleiknum.
Lögreglan sendi í kjölfarið frá sér
tilkynningu þar sem stóð: „Tilkynnt
var um mann vopnaðan hníf og
með rottweilerhund og rafbyssu
við 365 miðla um klukkan 16.30.“
Ekki er fyllilega ljóst hvaða hundur
þetta var, því Móri
kom með doberman-hund með
sér. Mögulega á
lögreglan þarna
við Erp, sem
fór einmitt
fyrir XXX
Rottweilerhundum um
árið.

Skelltu þér á ring.is
s eða í sölubása okkar í Kringlunni og Smáralind og gakktu frá kaupunum

HUAWEI
U1251
Útborgun

0kr.
1.000 kr. afborgun á
mánuði í 12 mánuði.
1.000 kr. inneign á
mán. í 12 mán. fylgir.
Verð: 12.000 kr.

Fullkominn
og ótrúlega
nettur 3G sími
Ódýrasti 3G síminn með
öllu sem þú þarft. Styður
m.a. 3G langdrægt kerfi.
•
•
•
•

3G og 3G langdrægt
Íslenskt valmynd & innsláttur
2 megapixla myndavél
Flýtihnappur fyrir Facebook
og netið

Tveir litir eru í boði.

1

Sex ára fangelsi fyrir skotárás
í Þverárseli

2

Lét dólgslega með hníf

3

Erpur og Móri ætla að kæra
hvor annan

4

Á fimmta þúsund hata að
Móri reyni að stinga þau

5

Ármann Snævarr látinn

73,8%

23,7%

ENNEMM / SÍA / NM40137

Mest lesið

3G sími á 12 þúsund,
12 þúsund í inneign.

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

Fréttablaðið er með 212% meiri
lestur en Morgunblaðið.

Allt sem þú þarft...
Meðallestur á tölublað,
höfuðborgarsvæðið, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í nóvember 2009 – janúar 2010.

Skráðu þig á ring.is og fylltu á fyrir 1.990 kr. á mánuði, þar með ertu í stærsta vinahópi
á Íslandi og færð 990 kr. til að hringja í fólk í öðrum kerfum.
Ring er ný farsímaþjónusta á vegum Símans. Fyrir 1.990 kr. áfyllingu á mánuði færðu 1500 mín/SMS á mánuði
til að hafa samband við alla innan GSM kerfis Símans og 990 kr. inneign til að hringja í fólk í öðrum kerfum.

