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CINE CLUB HISPANO  kvikmyndaklúbburinn býður 
upp á kvikmyndasýningar í vetur. Sýndar verða myndir alla 
þriðjudaga klukkan 17 í Lögbergi stofu 101. Í dag verður sýnd 
kólumbíska myndin María Ilena de gracia frá 2004.

Kristín Kristjánsdóttir mun keppa í bodyfitness á hinu virta Arnold Classic-móti sem haldið er í Banda-ríkjunum. Kristín hefur æft body-fitness í fjögur ár og þrátt fyrir að hafa aðeins keppt í greininni undanfarin þrjú ár hefur hún náð góðum árangri bæði hér heima og á heimsvísu. Arnold Classic-mótið er kennt við Arnold Schwarzenegger og í ár munu 17.000 manns keppa í hinum ýmsu íþróttagreinum. „Mótið er boðsmót og ég fékk fyrst boð um þátttöku í fyrra enkomst ekki þá Ég áká

stöður, sýna á okkur skrokkinn og reyna að heilla dómarana. Ég 
er mjög spennt fyrir keppninni og hlakka mikið til. Þetta mót er öðru-vísi en þau sem ég hef hingað til tekið þátt í, bæði er öll umgjörð-in gríðarlega stór og framkoman er einnig öðruvísi en ég er vön,“ útskýrir Kristín sem er fyrst Íslendinga til að keppa í bodyfitn-ess á Arnold Classic. Áður hefur hún keppt bæði á heimsmeistara-móti og Evrópumóti í íþróttin ivar það í k

en taki sér þó frí tvo mánuði á ári og æfi þá aðeins einu sinni á dag. „Ég vissi ekkert hvað bodyfitness var áður en ég byrjaði að æfa, ég er ekki viss um að ég hefði lagt í þetta hefði ég vitað hversu mikil vinna liggur að baki þessu. En þetta er afskaplega gaman og mjög ávana-bindandi. Ég þyki nokkuð gömul miðað við marga aðra sem æfa íþróttina og við sem eldri erumþurfum að haf

Keppir á móti sem kennt er við SchwarzeneggerKristín Kristjánsdóttir er fyrst Íslendinga til að keppa í bodyfitness á Arnold Classic-mótinu sem haldið 

verður í mars. Hún er meðal tíu bestu kvenna í bodyfitness í heiminum og æfir þrettán sinnum í viku.

Kristín Kristjánsdóttir mun keppa í bodyfitness á Arnold Classic-mótinu sem kennt er við Arnold Schwarzenegger sjálfan. Hér er 

hún í Rússlandi ásamt þjálfara sínum, Sigurði Gestssyni.  

MYND/ÚR EINKASAFNI

•  LÍTILL OG ÞÆGILEGUR•  HÆGT AÐ NOTA Á ALLAN LÍKAMANN•  LOSAR UM VÖÐVABÓLGU OG HARÐSPERRUR
•  ENDURNÆRIR HÁLS, AXLIR, BAK OG FÆTUR
•  STERKUR OG ENDINGARGÓÐUR•  TVEGGJA ÁRA VERKSMIÐJUÁBYRGÐWWW.LOGY.IS

Maxwell nuddpúðinn - og þú endurnærist!

LOGY EHF -  B E R J A R I M I  6  -  112  R E Y K J AV Í K -  S Í M I  6 61-2 5 8 0  O G  5 8 8 -2 5 8 0

SENDUM Í PÓSTKRÖFU EÐA KEYRUM HEIM Á REYKJAVÍKURSVÆÐI 

Láttu þér líða vel í sófa frá Patta

226.710kr

Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18 og La

Patti húsgögnLandsins mesta úrval af sófasettum

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.is

KRISTÍN KRISTJÁNSDÓTTIR

Keppir á Arnold 
Schwarzenegger-móti
• heilsa • Akureyri

  Í MIÐJU BLAÐSINS

fermingarÞRIÐJUDAGUR  23. FEBRÚAR 2010

Skálholtsstaður sóttur heim
Mörg ungmenni heimsækja Skálholt í aðdraganda fermingar sinnar. SÍÐA 2

Víg í okkar nafni
„Eigi að síður hafa önnur NATO-
ríki aldrei gengið svo langt að 
leggja til að bandalagið dragi sig 
úr þessu stríði”, skrifar Sverrir 
Jakobsson.
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ÓLAFUR ARNALDS

Fer í tónleikaferðalag 
til Kína og Hong Kong
Vann keppni á netinu

FÓLK 22

Glæsileg 
Bafta-verðlaun
Kathryn Bigelow, 
fyrsta konan sem 
fær Bafta-verðlaun 
sem besti 
leikstjórinn.
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Hvessir NV-til   Í dag verða norð-
austlægar áttir, víða 8-15 m/s og 
hvassast NV-til. Horfur eru á snjó-
komu eða éljum á norðanverðu 
landinu en það verður bjart með 
köflum eða léttskýjað syðra.
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FOLUNUM BRYNNT Mikil ásókn hefur verið í reiðtúra um land allt á síðustu árum. Það var líflegt um að litast í Mosfellsdalnum í 
gær þar sem hestaleigan Laxnes er með aðsetur og svöluðu hestarnir þorstanum í ískaldri ánni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FERMINGAR

Kræsingar, gjafir og 
dýrmætar minningar
Sérblað um fermingar

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Nýtist mörgum
Námsgagnastofnun 
hefur opnað vefsíðu 

með bókum þýdd-
um á táknmál 
heyrnarlausra.

TÍMAMÓT 18

IÐNAÐUR Samtök sveitarfélaga 
á Norðurlandi vestra (SSNV) 
hafa lagt grunninn að stofn-
un verksmiðju til framleiðslu á 
innrennslis lyfjum. Heilbrigðis-
yfirvöld unnu að stofnun slíkr-
ar verksmiðju árið 2005 og voru 
öryggissjónarmið þá helstu rökin 
fyrir framleiðslunni.  

Verksmiðjan í fullum afköstum 
útheimtir sextán starfsmenn. Hún 
myndi framleiða um 300 þúsund 
lítra af innrennslislyfjum sem eru 
aðallega sölt eða næringarlausn-
ir. Framleiðslugeta verksmiðjunn-
ar væri þó mun meiri til að mæta 
neyðarástandi eins og heimsfar-
aldri inflúensu.   

Norðanmenn segja að gengis-
þróun íslensku krónunnar geri 
það að verkum að rekstrargrund-
völlur verksmiðju sem þessarar 
sé nú fyrir hendi. Hefur Blöndu-
ós helst verið nefndur hvað varðar 
staðsetningu. Útflutningur er ekki 
útilokaður í framhaldinu sem og 
framleiðsla annarra lyfjaflokka.  
  - shá / sjá síðu 10

Sveitarfélög fyrir norðan:

Vilja reisa 
lyfjaverksmiðju 
á Norðurlandi

VEITINGAHÚS „Þeir halda því fram 
að val okkar á nafni sé tilraun 
til að gerast sníkjudýr á við-
skiptavild þeirra. Það er nátt-
úrlega algjört bull. Við höfum 
engan áhuga á að kenna okkur 
við krukkumat,“ segir María 
Hjálmtýsdóttir, annar eigenda 
veitingastaðarins Santa María á 
Laugavegi.

Alþjóðlega matvælafyrirtæk-
ið Santa Maria er ósátt við nafn 
veitingastaðarins og hefur kraf-
ist þess að María og hennar fólk 
hætti allri notkun þess. Íslensk 
lögfræðistofa fer með málið 
fyrir hönd matvælarisans.

 -drg/ sjá síðu 30

Veitingastaður í miðbænum:

Má ekki heita 
Santa María

VIÐSKIPTI Fjögur félög Heimis V. 
Haraldssonar endurskoðanda 
skulduðu 1,2 milljarða króna í 
lok árs 2008, að mestu gagnvart 
Landsbankanum. Heimir hefur 
setið í skilanefnd Glitnis frá því 
Fjármálaeftirlitið tók lyklavöldin 
í bankanum fyrir tæpum sautján 
mánuðum. 

Í félögum Heimis voru eignir  upp 
á 723,4 milljónir króna og var eigið 
fé þeirra neikvætt um 492,7 millj-
ónir króna í lok árs 2008. Við fall 
bankanna bauð Fjármálaeftirlitið 

(FME) Heimi að taka sæti í skila-
nefnd Landsbankans. Hann tók því 
ekki og vísaði til hagsmunaárekstra 
en settist svo í skilanefnd Glitnis. 

Árni Tómasson, formaður skila-
nefndar Glitnis, kannaðist ekki við 
skuldastöðu félaga Heimis í gær. 

Ekki liggur ljóst fyrir hvort 
eða að hve miklu leyti FME kann-
aði fjárhagslegar skuldbinding-
ar þeirra sem fengnir voru til að 
setjast í skilanefndir bankanna við 
fall þeirra í október 2008. Þeir sem 
rætt hefur verið við vegna málsins 

segja nokkra skilanefndarmenn 
hafa sjálfa átt frumkvæðið að því 
að greina frá hagsmunum sínum 
með svipuðum hætti og þegar 
Heimi var boðið að setjast í skila-
nefnd Landsbankans.  

FME hefur ekkert vald haft yfir 
skilanefndum gömlu bankanna 
síðan í apríl í fyrra. Þær þurfa 
að gera grein fyrir öllu sínu fyrir 
óformlegu kröfuhafaráði (ICC). 
Eftir því sem næst verður komist 
er vald þess afar takmarkað.   

 - jab / sjá síðu 4

Skuldar 1,2 milljarða 
en situr í skilanefnd
Fjögur félög Heimis V. Haraldssonar í skilanefnd Glitnis töpuðu um 2,2 millj-
örðum króna árið 2008. Ekkert eftirlit er með fjárhag skilanefndarmanna.

HK vann að 
Hlíðarenda
Valsmenn töpuðu 
fyrir HK í 
skrautlegum leik að 
Hlíðarenda í gær.

ÍRÞÓTTIR 26
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Guðmundur, verður þá hægt 
að fljóta sofandi að Hofsósi?

„Það verður að minnsta kosti hægt 
að fljóta í góðri sundlaug þar.“ 

Stefnt er að því að opna nýja sundlaug á 
Hofsósi um páskana. Guðmundur Gunn-
laugsson er sveitarstjóri í Skagafirði. 

ASÍ krefst ...

... banns við innheimtukostnaði, sem 
reiknaður er út frá heildarupphæð láns, 

í stað þess hluta sem er í vanskilum.

Nánari upplýsingar á www.asi.is
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EFNAHAGSMÁL Ekkert liggur fyrir um hvort dómur 
Héraðsdóms Reykjavíkur frá því um miðjan mán-
uðinn, um að óheimilt sé að gengistryggja lán, fái 
flýtimeðferð í Hæstarétti. Búið er að áfrýja mál-
inu, en miðað við það sem almennt gerist gæti dóms 
Hæstaréttar verið að vænta eftir sex til  átta mán-
uði.

„Meginreglan er sú að mál eru sett á dagskrá í 
þeirri röð sem þau eru tilbúin til flutnings,“ segir 
Þorsteinn A. Jónsson, skrifstofustjóri Hæstarétt-
ar. „En svo eru frávik sem byggjast á forföllum lög-
manna,“ bætir hann við, en einnig geti líka aðrar 
tæknilegar ástæður legið að baki því að mál fari í 
annarri röð fyrir dóminn. „En einu málin sem bein-
línis eru tekin fram fyrir eru sakamál þar sem sak-
borningar sitja í gæsluvarðhaldi.“

Þorsteinn segir hins vegar ekki hægt að segja til 
um það á þessari stundu hvort annað vinnulag yrði 
haft á varðandi nýfallinn dóm Héraðsdóms Reykja-
víkur. „Það yrði bara skoðað þegar málið er tilbúið 
til flutnings hvort tilefni sé til þess,“ segir hann.

Þorsteinn segir að eftir kærufrest hafi lögmenn 
13 vikur til að undirbúa mál sitt til flutnings. „Þá er 

svolítið mismunandi, eftir því hvenær árs er, hve-
nær málið fer á dagskrá og gætu liðið þrír til fimm 
mánuðir,“ segir Þorsteinn.  - óká

Dóms Hæstaréttar vegna gjaldeyrislána tæpast að vænta fyrr en eftir hálft ár:

Engin ákvörðun tekin um forgang

HÆSTIRÉTTUR Einu málin sem alla jafna eru tekin fram fyrir í 
málaröð Hæstaréttar eru sakamál þar sem fólk situr í gæslu-
varðhaldi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VIÐSKIPTI Eftir rúmt hálft ár renn-
ur út frestur til að krefjast þess að 
eignatilfærslum manna, til dæmis 
á maka sína, í miðju bankahruni 
verði rift. Vegna þessa hafa þrír 
þingmenn Samfylkingarinnar í 
þrígang lagt fram frumvarp á 
Alþingi um að þessi frestur verði 
lengdur.

Mörg dæmi voru um það um og 
eftir bankahrun að eignamenn og 
starfsmenn fjármálafyrirtækja 
afsöluðu íbúðarhúsum sínum, 
bílum, sumarhúsum og jörðum, á 
eiginkonur sínar eða annað nákom-
ið fólk, eða færðu eignirnar í eign-
arhaldsfélög.

Meðal þeirra sem nefndir hafa 
verið í þessu samhengi eru Sigurð-
ur Valtýsson og Erlendur Hjalta-
son, forstjórar Existu, Styrmir 
Þór Bragason, forstjóri MP Banka, 
nokkrir fyrrverandi yfirmenn hjá 
Kaupþingi, Bakkavararbræðurn-
ir Ágúst og Lýður Guðmundssyn-
ir, sem færðu eignir sínar í eignar-
haldsfélög, auk annarra.

Verði þessir menn gjaldþrota 
er, samkvæmt núgildandi lögum, 
hægt að rifta gjafagerningunum 
svo framarlega sem farið er fram 
á greiðslustöðvunina innan við 
tveimur árum frá því að eignatil-
færslan á sér stað. Nú eru um sjö 
mánuðir þar til sá frestur er liðinn 
í flestum tilfellum.

Til að koma í veg fyrir „að hags-
munir spillist vegna álags og tíma-
skorts“ vilja þrír þingmenn Sam-
fylkingar, með Helga Hjörvar í 
fararbroddi, lengja þennan frest í 
fjögur ár þegar um ræðir gjörn-
inga frá bankahruni og út næsta 
ár. Málið hefur í þrígang verið lagt 
fyrir Alþingi og var síðast rætt í 

gær. Helgi sagðist í samtali við 
Fréttablaðið telja mjög mikilvægt 
að frumvarpið verði að lögum 
fyrir vorið.

Ekki liggur fyrir hvort ein-
hverjir þeirra, og þá hverjir, sem 
stóðu í slíkum eignatilfærslum í 
hruninu stefna í gjaldþrot. Takist 
hins vegar öllum þeirra að forð-
ast gjaldþrot þar til riftunarfrest-
urinn er liðinn er samt ekki öll 
nótt úti fyrir hugsanlega kröfu-
hafa. Þeir gætu þá höfðað skaða-
bótamál á hendur viðkomandi telji 
þeir að eignatilfærslan hafi verið 

málamyndagerningur til þess eins 
að koma eignum undan. Það er þó 
mun torsóttara en einföld riftun 
gjafagernings innan tímamarka.

Enn á eftir að ákveða hvort þeir 
starfsmenn Kaupþings sem fengu 
lán til hlutabréfakaupa fá persónu-
legar ábyrgðir sínar felldar niður. 
Fari svo, kann hin niðurfellda upp-
hæð að vera skattskyld. Knýi sú 
skattskylda menn í þrot gagnast 
það þeim hins vegar ekki að hafa 
flutt eign sína á maka, enda eru 
hjón samábyrg fyrir skattgreiðsl-
um. stigur@frettabladid.is

Hálft ár eftir til að 
rifta gjöfum til maka
Verði gjaldþrotalögum ekki breytt verða afsöl eignamanna á húsum til maka 
sinna óafturkræf í haust. Frumvarp liggur fyrir Alþingi um að riftunarfrestur 
lengist um tvö ár. Kröfuhafar gætu þó höfðað skaðabótamál að fresti liðnum.

ALÞINGI Katrín Jakobsdóttir 
menntamálaráðherra sagði á þingi 
í gær að sitt mat væri að talsetn-
ing barnaefnis 
gæti ekki fallið 
undir nýsköpun 
í dagskrárgerð. 

Í bókum 
Ríkisútvarps-
ins er talsetn-
ing barnaefn-
is flokkað sem 
nýsköpun og 
fært til kostnað-
ar af reikningi 
yfir aðkeypt efni frá innlendum 
framleiðendum. 

Katrín sagði jafnframt í svari 
við fyrirspurn Skúla Helgason-
ar, Samfylkingunni, að ríkið hefði 
ekki staðið fyllilega við sinn hluta 
þjónustusamnings þess og RÚV 
um fjárframlög. Kom fram í máli 
hennar að þjónustusamningurinn 
væri í endurmótun.  - bþs

Menntamálaráðherra um RÚV:

Talsetningin er 
ekki nýsköpun

EFNAHAGSMÁL Fjármálaeftirlitið 
hefur kært fyrrum stjórnarfor-
mann Landsvaka, peningamark-
aðssjóða Landsbankans, til sér-
staks saksóknara. 

Stöð 2 greindi frá því í gær að 
stjórnarformaðurinn, Stefán H. 
Stefánsson, er kærður fyrir alvar-
legt brot á bankaleynd. Hann mun 
hafa veitt bankastjórum bankans, 
Sigurjóni Þ. Árnasyni og Halldóri 
J. Kristjánssyni, trúnaðarupplýs-
ingar um viðskiptavini sjóðanna.

Brot gegn bankaleynd varða allt 
að tveggja ára fangelsi. - kóþ

Fjármálaeftirlitið:

Landsvaka-
maður kærður

SIGURÐUR VALTÝSSON OG ERLENDUR HJALTASON 
Forstjórar Existu færðu báðir íbúðarhús sín á eiginkonurnar í kringum bankahrun-
ið. Það sama gerðu margir háttsettir starfsmenn Kaupþings.

SKIPULAGSMÁL Húseigandi í svo-
köllluðum Sigvaldahúsum í 
Hrauntungu í Kópavogi vill að 
bæjaryfirvöld skeri úr um hvort 
tveir nágrannar hans í næstu rað-
húsalengju hafi mátt grafa þar út 
kjallara sína og hafa aðgengi að 
þeim um baklóð. Í bréfi húseig-
andans til bæjaryfirvalda kemur 
fram að eftir árangurslausa bar-
áttu í þrjú og hálft ár telji hann 
sig nauðbeygðan að biðja bæinn 
að rannsaka hvort farið hafi 
verið að lögum við útgröft á kjöll-
urunum með tilheyrandi stækk-
un nágrannahúsanna og aukinni 
umferð. Ekki þýði að tala við 
nágrannana, annar þeirra segi 
ósatt og hinn berji höfðinu við 
steininn.  - gar

Deilt um umgang á baklóð:

Segir nágranna 
berja höfðinu 
við steininnLÖGREGLUMÁL Karl á þrítugsaldri 

hefur viðurkennt að hafa stolið 
þvottavél úr sameign fjölbýl-
ishúss á höfuðborgarsvæðinu 
nýverið. Fleiri slík mál eru til 
rannsóknar hjá lögreglu að því er 
segir í tilkynningu. Í síðustu viku 
fannst illa fengin þvottavél í bif-
reið sem var stöðvuð í borginni. Í 
því tilviki var hægt að koma vél-
inni aftur í réttar hendur en hætt 
er við að einhverjar séu seldar 
á verði sem er of gott til að vera 
satt. Vegna þessa hvetur lögregl-
an fólk til að hafa samband ef það 
verður vart við óeðlileg tilboð. 

Lögreglan í Reykjavík:

Þvottavélaþjóf-
ur gómaður 

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR

SAMGÖNGUR Vegagerðin hefur 
tekið í notkun þrjár nýjar vef-
myndavélar, allar á Vestfjörð-
um. Þær sýna hvernig færðin er á 
Mikladal milli Patreksfjarðar og 
Tálknafjarðar; á Hálfdáni á milli 
Tálknafjarðar og Bíldudals og í 
Fossahlíð í Skötufirði. Með nýju 
vélunum hafa verið settar upp 28 
vefmyndavélar. Fljótlega verða 
fimm vélar til viðbótar tekn-
ar í notkun. Vél í Þrengslum, við 
Skeiðavegamót, við Landvegamót, 
við Landeyjahöfn á Bakkafjöru-
vegi og í Eldhrauni.  - shá

Nýjar vefmyndavélar:

Meta má færð 
heima í stofu

LOKAÐ! Sífellt aukast möguleikar vegfar-
enda til að kanna aðstæður áður en lagt 
er af stað.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EFNAHAGSMÁL Starfsmenn Kaup-
þings, sem fengu skuldir sínar við 
bankann felldar niður gætu þurft 
að greiða 17,5 milljarða í skatt 
vegna niðurfellingarinnar. 

Þetta kemur fram í áliti rík-
isskattstjóra, sem hann vann að 
beiðni bankans og fréttastofa 
Stöðvar 2 sagði frá í gær. 

Samkvæmt heimildum blaðsins 
þarf bankinn sjálfur ekki að standa 
skil á staðgreiðslu skatta og trygg-
ingargjaldi vegna niðurfelling-
anna. Í álitinu segir hins vegar að 
væntanlega sé um skattalagt hag-
ræði starfsmannanna að ræða. 

Skúli Eggert Þórðarson ríkisskatt-
stjóri vildi ekki tjá sig um málið í 
gær. 

Alls fengu 130 starfsmenn Kaup-

þings 47,3 milljarða króna að láni 
frá bankanum til hlutabréfakaupa. 
Gamla stjórn bankans ákvað á 
stjórnarfundi tveimur vikum áður 
en bankinn féll að fella niður allar 
persónulegar ábyrgðir starfs-
mannanna vegna lánanna.

Álit ríkisskattstjóra barst Arion-
banka, arftaka Kaupþings, fyrir 
helgi. Þar mun segja að þar sem 
aðeins hluti starfsmanna fékk 
umrædd lánakjör á grundvelli 
starfssambands við bankann, megi 
líta á þetta sem hluta af lánakjör-
um. Niðurfellingin myndi því skatt-
skyldar tekjur.  - kóþ, sh, ghh

Niðurfelling lána starfsmanna Kaupþings yrði skattlögð, segir ríkisskattstjóri:

Gætu þurft að greiða 17,5 milljarða

ARION BANKI Forveri Arions, Kaupþing, 
veitti umtalsverð lán til valinna starfs-
manna, sem síðar voru felld niður. 

SPURNING DAGSINS



Það er

Sími

Netið

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

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

800 7000 • siminn.is
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VEÐURSPÁ
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San Francisco

Stokkhólmur
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LÍFSEIG N-ÁTT  
Litlar breytingar eru 
í veðrinu næstu 
daga. Áfram verða 
norð- og austlæg-
ar áttir ríkjandi 
með tilheyrandi 
ofan komu N- og 
A-lands en bjartara 
veðri sunnantil. 
Það verður frost 
um allt land og 
ekki horfur á að 
hlýni fyrr en í fyrsta 
lagi næstu helgi.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

VEIÐI Mikil spenna var á meðal 
skotveiðimanna þegar útdrátt-
ur hreindýraveiðileyfa fór fram 
á Egilsstöðum á laugardaginn. 
Útdrátturinn var sendur út beint 
á veraldarvefnum og voru um 
2.700 tölvur tengdar meðan á 
drættinum stóð. 

Auk þess höfðu um 2.000 
manns horft á upptöku af drætt-
inum um kvöldið.

Alls bárust 3.737 gildar 
umsóknir um þau 1.272 dýr sem 
voru í boði þetta árið. Umhverf-
isstofnun hefur heyrt af veiðifé-
lögum sem söfnuðust saman til 
að fylgjast með drættinum.   - shá

Hreindýraveiðin 2010:

Veiðifélagar 
horfðu í beinni

LÖGREGLUMÁL Brot fjórtán öku-
manna voru mynduð á Dyngju-
vegi í Reykjavík í gær, að því er 
segir í tilkynningu frá lögregl-
unni. 

Fylgst var með ökutækjum sem 
var ekið Dyngjuveg í austurátt, 
að Hjallavegi. Á einni klukku-
stund, eftir hádegi, fóru 28 öku-
tæki þessa akstursleið og því ók 
helmingur ökumanna of hratt. 
Meðalhraði hinna brotlegu var 44 
kílómetrar á klukkustund en þar 
er 30 kílómetra hámarkshraði. Sá 
sem hraðast ók mældist á 53. 

Hraðamælingar á Dyngjuvegi:

Fjórtán yfir lög-
legum hraða

VIÐSKIPTI „Ef þetta er staðan er 
hún áhyggjuefni og ekki viðeig-
andi,“ segir Gunnar Andersen, for-
stjóri Fjármálaeftirlitsins (FME) 
um skuldir fjögurra félaga Heim-
is V. Haraldssonar endurskoðanda. 
Þau skulduðu samtals 1,2 milljarða 
króna í lok árs 2008, að mestu við 
Landsbankann. Heimir hefur setið í 
skilanefnd Glitnis frá því Fjármála-
eftirlitið tók lyklavöldin í bankan-
um fyrir um sautján mánuðum. 

Gunnar tekur fram að þetta eigi 
almennt við um fjárhagsstöðu og 
skuldbindingar þeirra sem sitji í 
skilanefndum.

Af félögunum Heimis stend-
ur einkahlutafélagið Safn verst. 
Það tapaði rúmum 1.468 milljón-
um króna árið 2008 og var eigið fé 
þess neikvætt um 576,3 milljónir. Á 
sama tíma námu skuldir 771 milljón 
króna umfram peningalegar eignir 
og bókfært eigið fé. Félagið fjárfest-
ir í erlendum hlutabréfum.  

Heimir er skráður fyrir 27 pró-
senta hlut í Safni en afganginn eiga 
félögin Fjármagn og Nafn. Þau eru 
öll skráð á hann. Fjórða einkahluta-
félag Heimis er ráðgjafarfyrirtækið 
Safn ráðgjöf. Félögin voru stofnuð á 
árunum 1995 til 2003 að því síðast-
talda undanskildu. Það var stofnað í 
desember 2008 og tapaði 87 þúsund 
krónum á árinu en skuldaði 86 millj-
ónir króna í lok árs. Heildarskuld-
ir félaganna fjögurra námu rúmum 
1,2 milljörðum króna. Eignir námu 
723,4 milljónum króna og var eigið 
fé þeirra neikvætt um 492,7 milljón-
ir króna í lok árs.

„Það sem mestu skiptir er að 

engar skuldir eru við Glitni eða 
Íslandsbanka,“ segir Heimir, sem 
stóð til boða að taka sæti í skila-
nefnd Landsbankans við ríkisvæð-
ingu bankanna. Því hafnaði hann 
vegna hagsmunaárekstra. 

Árni Tómasson, formaður skila-
nefndar Glitnis, kannaðist ekki við 
skuldastöðu félaga Heimis þegar 
hann var inntur eftir því í gær. 
Hann segir Fjármálaeftirlitið hafa 
farið yfir fjárhagslega stöðu skila-
nefnda að einhverju leyti í kringum 
hrun bankanna. Hann gat ekki sagt 
til um hversu ítarleg sú skoðun var. 
Þeir sem rætt hefur verið við segja 

skilanefndir hafa verið myndaðar í 
óðagoti og lítill tími gefist til skoð-
unar á fjárhagsstöðu skilanefnda-
fólks. Skilanefndir hafi sjálfar átt 
frumkvæðið að því að greina frá 
hagsmunum sínum gagnvart bönk-
unum.  FME setti skilanefndirnar 
saman í október 2008 og hafði eftirlit 
með þeim til loka apríl í fyrra þegar 
ný lög voru sett um þær. Í kjölfarið 
færðist valdið yfir til kröfuhafa og 
þurfa skilanefndir að standa skil á 
öllu sínu gagnvart óformlegu kröfu-
hafaráði. Það hefur takmarkað vald, 
eftir því sem næst verður komist. 
 jonab@frettabladid.is

Ekki viðeigandi að 
skulda í skilanefnd
Fjögur félög Heimis V. Haraldssonar í skilanefnd Glitnis skulduðu Landsbank-
anum rúman milljarð króna í lok árs 2008. Árni Tómasson, formaður skila-
nefndar, hafði enga hugmynd um stöðuna. Óviðeigandi, segir forstjóri FME.

SKRIFAÐ UNDIR EIGNARHALD Á ÍSLANDSBANKA Árni Tómasson, formaður skila-
nefndar Glitnis, fremstur á myndinni, vissi ekki fyrr en í gær um fjárhagsstöðu 
fjögurra félaga tengdum einum skilanefndarmanna.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

STJÓRNMÁL Þótt síðustu misseri hafi 
verið erfið og einstök deilumál hafi 
komið upp er það mikill misskiln-
ingur að VG eigi í sérstökum inn-
anflokksvandræðum þessa dagana, 
segir Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður VG. Opinská skoðanaskipti 
séu hluti af hefð flokksins og menn-
ingu.

Í fréttaskýringu blaðsins í gær 
var greint frá kergju meðal flokks-
manna og sér í lagi milli stuðnings-
fólks Ögmundar Jónassonar ann-
ars vegar og Steingrímsmanna 
hins vegar. Meðal annars var rætt 
um að fólk Steingrímsmegin hefði 

barist gegn fólki Ögmundarmegin í 
nýloknu forvali. Spurður hvort hann 
kannist við þetta og hafi sjálfur 
komið að máli, segir Steingrímur: 
„Ég lyfti ekki litlafingri 
og kom ekki nálægt 
þessum prófkjörum og 
hef aldrei gert eftir að 
ég varð formaður. Ég held 
það séu einhver undan-
tekningar-
tilvik sem 
menn eru 
að vitna í. 
Hvað ein-
hverjir 

segja í símtölum sín á milli, það er 
ómögulegt að elta ólar við það, en 

auðvitað er það þannig að 
það hriktir oft í flokkum 
þegar farið er í forvöl.“

Fjarstæðukennt sé að 
í VG séu skýrar línur 

flokksmanna 
sem megi skipta 
í arma, held-
ur skerist línur 
á ýmsan hátt, 
eftir málefnum 
eða frambjóð-
endum hverju 
sinni. Auðvitað sé 

óþol í fólki gagnvart ríkisstjórninni 
og þess vænst að hún komi fleiri 
málum í gang. „En ég tel að það sé 
mikill og eindreginn stuðningur í 
flokknum um að við höldum áfram 
í ríkisstjórn,“ segir Steingrímur.

Ögmundur Jónasson segir, spurð-
ur um ástand flokksins, að það væri 
óheiðarlegt fyrir mann sem fór úr 
ríkisstjórn vegna ágreinings að láta 
sem ekkert hafi á bjátað í flokkn-
um: „En ég er sannfærður um að ef 
menn einblína á hugsjónir okkar og 
sameiginleg markmið takist okkur 
að yfirstíga tímabundna erfiðleika.“
 - kóþ

Formaður Vinstri grænna segir fjarstæðukennt að tala um að fólk skiptist í arma innan flokksins:

Lyfti ekki litlafingri gegn Ögmundi

STEINGRÍMUR 
J. SIGFÚSSON

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

VIÐSKIPTI Fimm erlendir virtir 
greinendur greina nú stoðtækja-
fyrirtækið Össur á meginlandi 

Evrópu. Þrír 
eru á Norður-
löndunum og 
tveir í London í 
Bretlandi.  

Greinend-
urnir eru ABG 
Sundal Colli-
er, Nordea og 
S E B  E n s k-
ilda Equities í 
Kaupmanna-

höfn og Piper Jaffray og Jefferies 
í London. 

Skráning hlutabréfa Össurar 
í Kaupmannahöfn í Danmörku í 
september í fyrra er sögð hafa 
aukið áhuga fjárfesta á fyrir-
tækinu og gert það sýnilegra sem 
álitlegan fjárfestingarkost, að því 
er segir í tilkynningu. Skráningin 
var valin viðskipti ársins í Mark-
aðnum, viðskiptablaði Frétta-
blaðsins, í fyrra.  - jab

Fleiri fjárfestar ytra sjá Össur:

Fimm greina 
félagið erlendis

JÓN SIGURÐSSON

KÓPAVOGUR Bæjarstjórinn í 
Kópavogi kannast ekki við að 
hafa lekið upplýsingum til að 
skaða Gunnar 
I. Birgisson, 
fyrrum bæj-
arstjóra, fyrir 
prófkjör Sjálf-
stæðisflokks í 
Kópavogi.

Bæjarstjór-
inn, Gunn-
steinn Sig-
urðsson, segir 
í samtali við 
Vísi að fréttamenn hafi einung-
is fengið þær upplýsingar sem 
þeir báðu um og áttu rétt á að 
fá.

Gunnar hafði sagt þetta við 
Pressuna, og að óhróður og 
rógur hefði einkennt nýafstaðið 
prófkjörið. Hann mun ekki hafa 
ákveðið hvort hann tekur sæti á 
lista flokksins. - kóþ

Bæjarstjórinn í Kópavogi:

Kannast ekki 
við orð Gunnars

GUNNSTEINN 
SIGURÐSSON

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  
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

230,0148
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

127,89  128,51

197,72  198,68

173,90  174,88

23,360  23,496

21,571  21,699

17,684  17,788

1,3996  1,4078

195,67  196,83

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Tæknilegi 
síminn frá LG 
með snertiskjá
Stór snertiskjár, flott 
myndavél, spilar DivX og 
færir auðveldlega myndbönd 
beint yfir á YouTube. Flottur 
til að fara á netið.

LG Viewty

Eftirstöðvum dreift
á 12 mánuði.*

2.000 kr. inneign á 
mán. í 12 mán. fylgir.

0 kr.
Útborgun

LG Viewty - Þrír litir eru í boði.

3G sími, snertiskjár,
24 þúsund í inneign.

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

24 þúsund

í inneign

yfir 12 mán.
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UTANRÍKISMÁL Forystumenn stjórn-
málaflokkanna voru á einu máli 
um það í gær að tilboð Breta og 
Hollendinga, sem fundað var 
um alla helgina, væri ekki við-
unandi. Steingrímur J. Sigfús-
son fjármálaráðherra svaraði 
því bréflega í gær, í samráði við 
stjórnarandstöðuna. Ekki var um 
gagntilboð að ræða, heldur við-
brögð við tilboðinu.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins var í bréfinu ámálgað 
að sendinefndin legði aftur land 
undir fót og færi til fundar við 
Breta og Hollendinga. Ekki er 
ljóst á hvaða forsendum þær við-
ræður myndu verða.

Óvíst er hvort Bretar og Hol-
lendingar eru reiðubúnir til frek-
ari viðræðna. Í bréfi sem Wouter 
Bos, fráfarandi fjármálaráðherra 
Hollands, lagði inn á hollenska 
þinginu, segir að um lokatilboð 
hafi verið að ræða af hálfu Breta 
og Hollendinga. 

Í tilboðinu fólust hugmynd-
ir um að breyta vöxtum frá því 
sem samið var um. Bretar og Hol-
lendingar lögðu til að haft væri 
2,75 prósent álag ofan á breyti-
lega vexti. Sameiginlegt mat for-
ystumanna hérlendis var að það 
væri óviðunandi. Þá er í tilboðinu 
einnig gert ráð fyrir því að engir 
vextir verði greiddir árin 2009 og 
2010.

Ein af þeim kröfum sem þeir 
gerðu fyrir nýjum viðræðum var 
sú að hérlendis yrði samstaða um 
málið. Sú samstaða virðist nú 
fyrir hendi, en reyndar gagnvart 
því að hafna tilboðinu.

Í umræðum á Alþingi í gær 
kom fram að Össur Skarphéð-
insson utanríkisráðherra hefur 

óskað eftir fundi með Hill-
ary Clinton, utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna. Umræðuefnið 
verður Alþjóðagjaldeyrissjóður-

inn og tregða þar til að ljúka end-
urskoðun efnahagsáætlunar þar 
sem Icesave er óklárað.

 kolbeinn@frettabladid.is

Samstaða var um að 
hafna tilboðinu í gær
Forystumenn stjórnmálaflokkanna voru á eitt sáttir um að hafna tilboði Breta 
og Hollendinga. Þar er kveðið á um 2,75 prósent álag á breytilega vexti. Ekki 
var sent gagntilboð en hugmyndir reifaðar um að sendinefndin fari aftur út.

STÍF FUNDARHÖLD Formenn stjórnmálaflokkanna funduðu stíft um helgina um 
tilboð Breta og Hollendinga. Hér sitja þeir á fundi með samninganefndinni á 
sunnudag. Að lokum var ákveðið að hafna tilboðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í bréfi sem Wouter Bos, fráfarandi 
fjármálaráðherra Hollands, lagði inn 
á hollenska þinginu og Fréttablaðið 
hefur undir höndum, segir Bos frá 
skilningi sínum á fundi Breta og Hol-
lendinga með Steingrími, Sigmundi 
Davíð og Bjarna Benediktssyni í 
Haag. Þar segir Bos fjögur skilyrði 
hafa verið sett fyrir frekari viðræðum:
■ full endurgreiðsla lánsins.
■ sanngjarnar bætur vegna kostnað-

ar við lánið (vextir).
■ samstaða stjórnmálaflokkanna á 

Íslandi og stuðningur forsetans.
■ fundin verði einföld lausn og 

viðræður gangi hratt fyrir sig.
Þetta stangast á við orð Sigmund-
ar Davíðs um að tilboð Breta og 

Hollendinga frá því á föstudag hafi 
verið viðsnúningur frá viðræðunum 
í Haag.

Bos segir að í viðræðum í London, 
15. og 16. febrúar, hafi íslenska 
sendinefndin talað fyrir nýjum leið-
um til að leysa Icesave-deiluna. Þær 
hugmyndir hafi ekki verið í samræmi 
við viðræður flokksformannanna í 
Haag.

Þá segir Bos að tilboðið frá því 
á föstudag hafi verið endanlegt af 
hálfu Breta og Hollendinga. Íslend-
ingar leggi mesta áherslu á vexti og 
tilboðið sé rausnarlegt í þeim efnum. 
Allir vilji leysa deiluna. „Ég tel að ég 
hafi lagt mitt af mörkum til að það 
náist með þessu lokaboði.“

STANGAST Á VIÐ ORÐ SIGMUNDAR DAVÍÐS

ÞÝSKALAND, AP Þúsundir farþega sem áttu bókað far 
með vélum þýska flugfélagsins Lufthansa reyndu 
hvað þeir gátu í gær að finna aðrar leiðir til að koma 
sér á áfangastað eftir að allsherjarverkfall flug-
manna félagsins hófst.

Stjórnendur Lufthansa kröfðust þess í gær að 
dómstólar settu lögbann á verkfallið og skylduðu 
um fjögur þúsund flugmenn sem lagt hafa niður 
störf aftur til starfa. Vonast var eftir niðurstöðu í 
gærkvöldi eða snemma í dag. 

Um 10 þúsund farþegar um allan heim lentu í 
vanda vegna verkfallsins. Verkfallinu á að ljúka á 
miðnætti á fimmtudag, en hugsanlega verður það 
framlengt.

Vélar Lufthansa fara um 1.800 flugferðir á dag. 
Kostnaður við hvern dag sem verkfallið stendur yfir 
er áætlaður um 34 milljónir bandaríkjadala, sem 
jafngildir tæplega 4,4 milljörðum króna.

Von er á frekari truflunum á ferðalögum í Evr-
ópu því flugumferðarstjórar í Frakklandi hafa 
boðað fjögurra daga verkfall frá og með deginum í 
dag. Verkfallið mun hafa áhrif á flug til Charles de 
Gaulle- og Orly-flugvallanna við París. 

Þá hafa flugáhafnir British Airways-flugfélagsins 
hótað að leggja niður störf í næstu viku.  - bj

Verkfall flugmanna þýska flugfélagsins Lufthansa hefur áhrif á ferðalög þúsunda:

Vilja lögbann á verkfallið

ALLT STOPP Flugmenn Lufthansa söfnuðust saman í gær til 
að leggja áherslur á kröfur sínar. Þeir vilja hærri laun og meira 
starfsöryggi. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ALÞINGI Fjárhagsvandi Álftaness er 
gríðarlegur og ástæða hans er sam-
bland af hruninu og offjárfestingu. 
Þetta sagði Kristján L. Möller, ráð-
herra sveitarstjórnarmála, í utan-
dagskrárumræðum um fjárhags-
vanda Álftaness á Alþingi í gær.

Magnús Orri Schram, Samfylk-
ingunni, fór yfir áhrif vandans; þau 
birtast í allri þjónustu sveitarfélags-
ins við íbúana. Kvaðst hann óttast 
fólksflótta og að Álftanes geti orðið 
annars flokks sveitarfélag. Kenndi 
hann átján ára kolrangri efnahags-
stefnu um ástandið.

Ásbjörn Óttarsson, Sjálfstæð-

isflokki, vísaði því á bug að efna-
hagsstefnu stjórnvalda væri um 
að kenna; sökin lægi hjá efnahags-
stefnu sveitarstjórnar Álftaness. 
Gagnrýndi hann um  leið ákvarðan-

ir núverandi ríkisstjórnar um hækk-
un tryggingagjalds og atvinnuleys-
istryggingar sem þýddu tilflutning 
upp á tvo og hálfan milljarð króna 
frá sveitarfélögunum í ríkissjóð. 

Velti Ásbjörn líka fyrir sér hvort 
rétt væri að lögbinda að sveitarfé-
lög þurfi að bera umfangsmiklar 
fjárfestingar undir eftirlitsnefnd 
um fjármál sveitarfélaga og/eða 
að íbúar þurfi að kjósa um slíkar 
framkvæmdir. 

Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Sjálf-
stæðisflokki, sagði sveitarfélagið 
Álftanes hafa offjárfest, ábyrgðin 
væri því þess. - bþs

Óttast fólksflótta frá Álftanesi og að það verði annars flokks sveitarfélag: 

Ráðherra segir vandann gríðarlegan  

MAGNÚS ORRI 
SCHRAM

KRISTJÁN MÖLLER

Dagur menntunar í
 ferðaþjónustu

www.saf.is
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DÓMSMÁL Tæplega tvítugur piltur 
hefur verið ákærður fyrir Hér-
aðsdómi Vesturlands fyrir rán. 
Honum er gefið að sök að hafa, í 
félagi við óþekktan mann, veist að 
sautján ára pilti á Stykkishólmi. 
Þeir þvinguðu piltinn til að fylgja 
sér bak við nærliggjandi hús. Þar 
reyndu þeir að þvinga hann ofan 
í ruslatunnu. Síðan ýttu þeir við 
honum svo hann féll í jörðina. Þá 
hófu þeir að sparka í hann þar 
sem hann lá og skipa honum að 
afhenda sér peninga. Þeir tóku eitt 
þúsund krónur af honum.  - jss

Tæplega tvítugur ákærður:

Börðu og rændu 
sautján ára pilt

KJÖRKASSINN

Borðaðir þú fisk oftar en einu 
sinni í síðustu viku?
Já   51,7
Nei   48,3

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Tækir þú strætó oftar ef 
hámarksbið eftir honum væri 
fimm mínútur?

Segðu skoðun þína á Vísi.is
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1 Á hvaða eyju urðu aurskriður 
fjölda manns að bana?

2 Hve margir íslenskir kepp-
endur eru á vetrarólympíuleik-
unum í Vancouver?

3 Vinafélag hvaða lands ber 
nafnið Hellas?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

MADEIRA Leitað var í húsarústum á 
Madeira í gær en að minnsta kosti 
fjögurra er saknað eftir flóð og aur-
skriður helgarinnar. Alls 42 létust 
í hamförunum. Notast var við leit-
arhunda og björgunarsveitir grófu 
bíla upp úr leðjuhraukum. Vatni og 
leðju var og dælt úr bílakjallara 
verslunarmiðstöðvar í miðbænum 
þar sem óttast var að einhverjir 
hefðu orðið innlyksa.

Flóðin féllu eftir að stormur reið 
yfir eyjuna á laugardag. Aurskrið-
ur sem féllu niður fjallshlíðar í kjöl-
far rigninganna hrifu með sér tré, 
bíla, hús, vegir eyðilögðust og brýr 
hrundu. Eyðileggingin er gríðarleg 
en stormurinn er sá versti í manna 
minnum á Madeira.

Þó að opinberlega sé einung-
is fjögurra saknað óttast yfirvöld 
mjög að þeir séu fleiri, sambands-
leysi vegna ónýtra símalína og vega 
hefur komið í veg fyrir að yfirvöld 
hafi yfirsýn yfir afleiðingar ham-
faranna.

Talsmaður stærsta sjúkrahússins 
í Funchal, höfuðborgar Madeira, 

sagði 151 hafa leitað lækninga við 
sárum af völdum flóðanna. Yfir-
völd óttast fleiri aurskiður og hafa 
beðið íbúa á hættusvæðum um að 
yfirgefa heimili sín. Skólar voru 
lokaðir í gær og íbúar voru hvattir 
til að vera heima. 

Madeira er stærst eyja í sam-
nefndum eyjaklasa í Atlantshafi 
sem er um 480 kílómetra undan 
vesturströnd Afríku. Eyjarnar til-
heyra Portúgal. Tæplega 250 þús-
und búa þar, nær allir á Madeira-
eyju.   - sbt

42 látnir eftir flóð á Madeira:

Fórnarlamba ham-
fara leitað í rústum

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands, sendi í gær samúðarkveðj-
ur til forseta Portúgals, Aníbals 
Cavaco Silva „vegna hinna hörmu-
legu náttúruhamfara á Madeira 
en tugir manna hafa látið lífið og 
margvíslegar hörmungar steðja að 
íbúunum“, segir í tilkynningu frá 
skrifstofu forsetans. 

SAMÚÐARKVEÐJUR 
FORSETA ÍSLANDS

LEITAÐ Í RÚSTUM Maður og börn hans leita eigna sinna í rústum húss síns í Funchal, 
sem er höfuðborg eyjunnar. NORDICPHOTOS AFP 

SAMGÖNGUR Samningar tókust í 
kjaradeilu Flugvirkjafélags Íslands 
og Icelandair í gærmorgun. Óveru-
legar tafir urðu á flugi vegna verk-
falls sem hófst á miðnætti, en var 
aflýst um klukkan átta í gærmorg-
un.

Kristján Kristinsson, formaður 
samninganefndar flugvirkja, segir 
samninginn í takt við þjóðarsáttina 
og aðra samninga sem gerðir hafi 
verið undanfarið. Þar séu einnig 
ákvæði um ákveðna hagræðingu í 
starfi sem geti skilað flugvirkjum 
umbun takist vel til.

Flugvirkjar höfðu upphaflega 

krafist 25 prósenta launahækk-
unar, en Kristján segir niðurstöð-
una hvergi nærri þeirri kröfu, sem 
sett hafi verið fram í samhengi við 
þróun vísitölu neysluverðs.

Samningurinn verður nú kynnt-
ur fyrir félagsmönnum, og því næst 
greidd um hann atkvæði. Flugliðar 
höfðu boðað ótímabundið verkfall 
frá 15. mars tækjust ekki samning-
ar fyrir þann tíma. Kristján segir 
að því verkfalli hafi verið seinkað 
um rúma viku, en verkfallsboðun-
in standi verði samningarnir ekki 
samþykktir.

Guðjón Arngrímsson, upplýsinga-
fulltrúi Icelandair, segir að samið 
hafi verið á svipuðum nótum og við 
aðrar stéttir. Ekki hafi orðið miklar 
truflanir á flugi vegna verkfallsins.  
 - bj

Verkfalli flugvirkja hjá Icelandair aflýst um átta klukkustundum eftir að það hófst:

Samið í takt við þjóðarsáttina

VERKFALL Flugvirkjar munu greiða 
atkvæði um kjarasamninginn. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HEILBRIGÐISMÁL Ekki þarf leng-
ur að panta tíma í bólusetningu 
vegna svínainflúensu á höfuð-
borgarsvæðinu heldur er hægt 
að mæta í bólusetningu á virkum 
dögum. Þetta kemur fram í frétta-
tilkynningu sóttvarnalæknis og 
ríkislögreglustjóra. Hafið er bólu-
setningarátak gegn svínainflú-
ensu og eru landsmenn sem ekki 
hafa látið bólusetja sig nú þegar 
hvattir til þess að gera það. Með 
útbreiddri bólusetningu verði 
hægt að verjast nýju áhlaupi veik-
innar sem búist er við síðar.  - sbt

Svínainflúensa:

Óþarfi að panta 
í bólusetningu

SVEITARSTJÓRNIR „Umhleðslustöð 
á gámasvæði sveitarfélagsins 
mun geta sparað sveitarfélögum 
á starfssvæði Sorpstöðvar Suð-
urlands um eða yfir 100 milljónir 
króna á ári,“ segir í bókun meiri-
hlutans í bæjarstjórn Árborgar. 

Bæjarstjórnin telur brýnt að 
koma upp umhleðslustöð til að 
draga úr kostnaði við flutning á 
sorpi til urðunar á höfuðborgar-
svæðinu. „Í ljósi fyrirliggjandi 
upplýsinga um eðli og umfang 
starfseminnar og þann gríðar-
lega sparnað sem af henni mun 
hljótast er lagt til að unnið verði 
áfram að málinu í samvinnu við 
Sorpstöð Suðurlands með það 
markmið að umhleðslustöð geti 
tekið til starfa sem allra fyrst,“ 
segir í bókuninni.   - gar

Umhleðsla sunnlensks sorps:

Árlega sparast 
100 milljónir

ATVINNUMÁL Yfir 700 íslenskir sér-
fræðingar á byggingarsviði og 
flestar stærstu arkitekta- og verk-
fræðistofur landsins taka þátt í 
hönnunarsamkeppni nýs Land-
spítala við Hringbraut. 

Tilkynnt var um niðurstöður 
forvals samkeppninnar í gær.

Alls bárust sjö umsóknir og 
uppfylltu sex teymi tilskildar 
hæfniskröfur. 

Fimm teymum verður boðið að 
taka þátt í hönnunarsamkeppn-
inni en ábyrgðaraðilar þeirra eru 
Mannvit hf., Almenna verkfræði-
stofan hf., TBL arkitektar ehf., 
Verkís hf. og Efla hf. 

Fjögur fyrstnefndu teymin 

hlutu fullt hús stiga í hæfismat-
inu, 180 stig, og fimmta teymið 
hlaut 160 stig en lágmarksstiga-
fjöldi teymis til að teljast hæft var 
135 stig.

Meginforsenda hönnunarsam-
keppninnar er að ljúka samein-
ingu stóru spítalanna á höfuðborg-
arsvæðinu þannig að starfsemi 
Landspítala í Fossvogi flytji á 
Hringbraut. 

Samkeppnin er tvíþætt og tekur 
annars vegar til áfangaskipts 
skipulags lóðar Landspítala við 
Hringbraut í heild og hins vegar 
til útfærslu á fyrsta áfanga þess 
sem er spítalastarfsemi í 66 þús-
und fermetra nýbyggingu.  - shá

Fimm teymi keppa um hönnun Landspítala:

Yfir 700 sérfræðingar 
í hönnunarkeppninni

Skráning og nánari upplýsingar eru á landsbankinn.is og í síma 410 4000.  
Allir velkomnir. 

Landsbankinn kynnir röð fjármálanámskeiða 
fyrir almenning undir yfirskriftinni Fimmtu-
dagskvöld eru fjármálakvöld. Markmið nám-
skeiðanna er að auðvelda fólki að öðlast  
betri yfirsýn yfir fjármál heimilisins.

Fjármál heimilisins
Sérfræðingar bankans fjalla um skipulag og stýringu fjármála heimilisins, 
útgjöld, endurskipu-lagningu, kosti heimilisbókhalds, sparnaðarleiðir og 
lánamöguleika.

Fimmtudagskvöld 
eru fjármálakvöld
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25. febrúar Grafarholt Fjármál heimilisins

11. mars Sauðárkrókur Fjármál heimilisins

18. mars Snæfellsbær Fjármál heimilisins

Námskeiðin verða haldin í eftirtöldum útibúum: 

Landssamband íslenzkra verzlunarmanna

LÍV krefst þess að efling 
atvinnulífsins verði 

algjört forgangsmál.

VEISTU SVARIÐ?



Listh3 m

Í starfi mínu legg ég 
megináherslu á 
heilbrigt stoðkerfi,
stuðningur frá góðri 
heilsudýnu gegnir þar 
mikilvægu hlutverki.

FRAMTÍÐIN Í FJÖLSTILLANLEGUM RÚMUM

TM

- Hægt að stilla við iPhone® og iPod touch®
- Hrotu stjórnun
- Wi-Fi fjarstýring
- Fimm stilliminni
- Vekjaraklukka með léttu nuddi og hljóði
- „Finna fjarstýringu“ stilling
- Stærsti framleiðandi í heimi á stillanlegum rúmum

- Mest selda stillanlega rúmið hjá Svefn og heilsu á
mjög góðu verði

- Stýring er einföld og þægileg
- Sterkir og hljóðlátir mótorar

- Stillanlegu rúmin okkar fást bæði í dökkum og
ljósum lit

„IQ-CARE heilsudýnurnar hafa svo
sannarlega slegið í gegn hér á landi. Þær

eru einstakur valkostur og hafa reynst 
l. Viðskiptavin
stillanleg rúm 
aklega hannað
ngar sem stilla
m gera kröfu ti
ð komu IQ-CA
heilsudýnanna
fum við enn b
að koma til m

sértækustu þar
ina okkar og f
ýnu sem best h
rjum og einum
ur Matthíasson, for



10  23. febrúar 2010  ÞRIÐJUDAGUR

IÐNAÐUR Ef áætlanir Sambands sveitarfé-
laga á Norðurlandi vestra (SSNV) ná fram 
að ganga mun rísa lyfjaverksmiðja á Norður-
landi. Staðsetning hefur ekki verið ákveðin en 
Blönduós er helst nefndur.

Um framleiðslu svokallaðra innrennslis-
lyfja er að ræða. Starfshópur á vegum heil-
brigðisyfirvalda komst að þeirri niðurstöðu 
2005 að hefja skyldi framleiðslu slíkra lyfja 
hérlendis án tafar ellegar stórauka birgðahald 
í öryggisskyni. 

Jón Óskar Pétursson, framkvæmdastjóri 
SSNV, segir hugmyndirnar byggja á geng-
isþróuninni. Nú sé fyrir hendi rekstrar-
grundvöllur lyfjaverksmiðju ólíkt því sem 
var þegar áform voru síðast uppi um þenn-
an iðnað árið 2005. „Innviðirnir eru allir til 
staðar hér á Norðurlandi og af hverju skyld-
um við ekki nýta okkur það? Lyfjakostnaður 
heilbrigðisstofnana hefur verið til umfjöll-
unar og öll gjaldeyrissparandi framleiðsla 
er af hinu góða. Í framhaldinu mætti síðan 
skoða útflutning þessara lyfja auk þess sem 
möguleikar eru til að víkka út framleiðsluna 
í framhaldinu, til dæmis í framleiðslu dýra-
lyfja.“ 

Jón Óskar segir að undirbúningur lyfja-
framleiðslunnar, hvað varðar stærð verk-
smiðjunnar og framleiðslugetu, byggi á 
skýrslu starfshóps heilbrigðisyfirvalda frá 
2005. Starfshópurinn mælti þá með að verk-
smiðja yrði byggð og rekin í tengslum við 
Landspítalann. Í fundargerð í lok árs 2005 
segir að engan tíma megi missa og komst hóp-
urinn að þeirri niðurstöðu að þriggja mánaða 
birgðir væru ásættanlegar ef starfrækt væri 
lyfjaverksmiðja hérlendis. Annars væri nauð-
synlegt að hafa tólf mánaða birgðir í land-

inu á hverjum tíma en mjög erfitt getur verið 
með aðdrætti ef kæmi til heimsfaraldurs, og 
er inflúensa nefnd sérstaklega. Einnig gæti 
mikil aukning á innrennslislyfjum orðið við 
atburði af völdum annarra sýkla, eiturefna, 
hópslyss eða náttúruhamfara.

Haraldur Briem sóttvarnarlæknir segir 
innlenda framleiðslu innrennslislyfja vera 
öryggisatriði. „Það væri til bóta að vera ekki 
háð innflutningi þessara lyfja. Það ætti að 

meta það alvarlega hvort ekki sé ástæða til að 
kosta nokkru til að hafa slíka verksmiðju hér. 
Þetta er þó fyrst og síðast pólitísk ákvörðun.“

Haraldur segir að sex mánaða birgðir séu 
í landinu nú. Hann telur það vera nægjanlegt 
en þörfin var endurmetin nýlega. Hann segir 
að framleiðsla innrennslislyfja sé til stað-
ar í Færeyjum og rætt hafi verið um að gera 
samning á milli þjóðanna um lyfjakaup.

 svavar@frettabladid.is

Sveitarfélög á Norðurlandi 
vilja reisa lyfjaverksmiðju
Hugmyndir um framleiðslu innrennslislyfja á Norðurlandi eru komnar á góðan rekspöl. Heilbrigðisyfir-
völd telja framleiðsluna auka öryggi sjúklinga ef neyðarástand skapast vegna heimsfaraldurs eða slysa.

HERMAÐUR Sómalískur stjórnarher-
maður stendur vörð um búðir her-
manna nærri átakasvæði í suðurhluta 
landsins.  NORDICPHOTOS/AFP

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarráð Hvera-
gerðis hyggst selja eina íbúð 
sem bærinn á til að geta veitt 
fleirum sérstakar húsaleigu-
bætur og minnkað biðlista eftir 
þeim. 

„Enn fremur er rétt að geta 
þess að með sífelldri fjölgun 
leiguíbúða á hinum almenna 
markaði hefur þörfin fyrir 
félagslegar leiguíbúðir í eigu 
bæjarfélaga minnkað,“ segir í 
bókun meirihluta bæjarráðs. 
Fulltrúi minnihlutans sagði 
óforsvaranlegt að selja eignir 
bæjarins í núverandi ástandi. 

„Í ljósi þeirra erfiðleika sem 
nú ríkja í þjóðfélaginu eru mikl-
ar líkur á að þörfin fyrir félags-
legt leiguhúsnæði eigi eftir 
að aukast enn frekar,“ segir í 
bókun Róberts Hlöðverssonar. 

 - gar

Félagsleg íbúð á sölu:

Andvirðið upp í 
húsaleigubætur

LANDSPÍTALINN Á hverju ári eru notaðir á 
Landspítalanum ríflega 200 þúsund lítrar 
af innrennslislyfjum. Hætt var framleiðslu 
þessara lyfja þegar það svaraði ekki lengur 
kostnaði vegna gengisþróunar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

■ Innrennslislyf (dreypilyf) eru til dæmis saltvatn, sykur-
vatn og dauðhreinsað vatn. Innrennslislyf eru aðallega 
notuð til að gefa sölt eða næringarlausnir en einnig er 
um mikilvirk lyf að ræða.

■ Innlend þörf á innrennslislyfjum, leysivökvum og 
skolvökvum er metin um 250 þúsund lítrar. Þörf á 
skilunarvökvum er 120 þúsund lítrar til viðbótar.

■ Gert er ráð fyrir verksmiðju með grunnframleiðslu á 
um 300 þúsund lítrum en milljón lítra framleiðslu í 
neyðarástandi.

■ Húsnæðið þyrfti að vera um þúsund fermetrar.
■ Reiknað er með sextán stöðugildum.
■ Reiknað er með að uppsetning verksmiðjunnar taki um 

eitt ár (2005).
■ Líklegt er að kostnaður sé á annan milljarð króna. 

Hann var talinn um 700 milljónir árið 2005 utan hönn-
unar og endanlegs vals á tækjum.

■ Á grundvelli samþykktar ríkisstjórnarinnar undirbjó 
starfshópur á vegum LSH að reisa lyfjaverksmiðju árið 
2005.

■ Gert var mat á neyðarástandi og talið að tólf mánaða 
birgðir væru nauðsynlegar. Nú er talið að sex mánaða 
birgðir dugi. Notkun innrennslislyfja er talin fjórfaldast í 
neyðarástandi eins og við heimsfaraldur inflúensu. 

FRAMLEIÐSLA INNRENNSLISLYFJA
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DÓMSMÁL Héraðsdómur Vestur-
lands hefur dæmt Nemendagarða  
Samvinnuháskólans, sem reka Nem-
endagarða við Háskólann á Bifröst, 
til að greiða Selfelli ehf., sem reisti 
Nemendagarðana, tæplega 60 millj-
ónir króna í vangoldna leigu.

Deilur hafa staðið um Nemenda-
garðana, sérstaklega um slælegan 
frágang húsanna og drátt á afhend-
ingu. Eftir að deilur höfðu staðið frá 
árinu 2007 var gerður samningur í 
maí 2008 þar sem Nemendagarð-
arnir féllu frá kröfum á hendur 
Selfelli vegna vanefnda á samningi. 
Síðar felldu forsvarsmenn Nem-

endagarðanna samkomulagið ein-
hliða úr gildi. Héraðsdómur komst 
að þeirri niðurstöðu að óheimilt 

hafi verið að fella samninginn úr 
gildi, og hafnaði því rúmlega 70 
milljóna króna kröfu Nemenda-
garðanna á hendur Selfelli vegna 
vanefnda.

Selfell krafðist þess að fá tæp-
lega 65 milljónir króna frá Nem-
endagörðunum vegna ógreiddrar 
leigu og kostnaðar. Héraðsdómur 
staðfesti kröfuna að mestu leyti, 
og dæmdi Nemendagarðana til að 
greiða 59,7 milljónir króna, auk 
dráttarvaxta. Þá voru Nemenda-
garðarnir dæmdir til að greiða Sel-
felli eina milljón króna í málskostn-
að.  - bj

Háskólinn á Bifröst þarf að greiða 60 milljónir vegna leigu á Nemendagörðum:

Óheimilt að rifta samkomulagi

BIFRÖST Deilur hafa staðið um byggingu 
Nemendagarða við Háskólann á Bifröst, 
meðal annars vegna fjölmargra galla 
sem komu í ljós á húsunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

AFGANISTAN Alls féllu 27 óbreyttir 
borgarar í loftárás Nató á bílalest 
í suðurhluta Afganistans. Stjórn-
völd í Uruzgan-héraðinu þar sem 
loftárásin átti sér stað segja að 
árásin hafi átt sér stað á svæði 
sem er undir stjórn talibana, allir 
hinna föllnu hafi hins vegar verið 
óbreyttir borgarar.

Í yfirlýsingu Nató kom fram 
að talið hefði verið að talibanar í 
árásarhug hefðu verið í bílunum. 
Ríkisstjórn Afganistans fordæmdi 
árásina og sagði hana með öllu 
óréttlætanlega.  - sbt

Loftárás í Afganistan:

Óbreyttir borg-
arar féllu í árás

RÍKISSKULDABRÉFASJÓÐIR  |  landsbankinn.is  |  410 4000

Ríkisskuldabréfasjóðir Landsbankans eru verðbréfasjóðir samkvæmt lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Vörslufélag sjóðanna er Landsbankinn. 
Rekstrarfélag sjóðanna er Landsvaki hf. Gengi hlutdeildarskírteina í verðbréfasjóðum getur bæði hækkað og lækkað. Nánari upplýsingar um sjóðina má finna í útboðslýsingu eða 
útdrætti úr útboðslýsingu sjóðanna sem finna má á heimasíðu Landsbankans www.landsbankinn.is eða heimasíðu rekstrarfélagsins www.landsvaki.is. Fjárfestum er bent á að 
kynna sér útboðslýsingu sjóðanna áður en fjárfest er í þeim, en þar er meðal annars ítarleg umfjöllun um þá áhættu sem felst í fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða.  
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Fjórar góðar leiðir 
til ávöxtunar

Sparibréf meðallöngReiðubréf ríkistryggð Sparibréf stutt Sparibréf löng

*Samsetning sjóðanna 01.02.2010

Kynntu þér kostina

Komdu við í næsta útibúi Landsbankans eða hafðu samband 
við Fjármálaráðgjöf Landsbankans sem veitir upplýsingar 
og aðstoð við fjárfestingar í innlánum, verðbréfasjóðum og 
öðrum fjárfestingarleiðum í síma 410 4040.

Landsbankinn býður upp á fjóra skuldabréfasjóði sem 
fjárfesta nær eingöngu í ríkistryggðum skuldabréfum.  
Sjóðirnir henta vel til reglubundins sparnaðar og hafa 
á síðustu mánuðum skilað betri ávöxtun en almennir 
innlánsreikningar. Einfalt er að kaupa og selja í sjóðunum 
og njóta viðskiptavinir þess að enginn munur er á kaup- og 
sölugengi í áskrift.

Sjóðirnir hafa sömu fjárfestingarstefnu en mismikla 
vaxtaáhættu. Skuldabréf og aðrar kröfur með ábyrgð 
íslenska ríkisins nema 90-100% af heildareignum sjóðanna 
en innlán á bilinu 0-10%.

Ríkissku
ld

a
b

réfasjóðir Landsbankans

www.landsbankinn.is

DÓMSMÁL Tveir karlmenn hafa 
verið ákærðir fyrir vörslu fíkni-
efna, sem ætluð voru til sölu.

Um var að ræða hass, amfet-
amín og maríjúana sem ætlað var 
til sölu. Efnin fundust á bifreiða-
plani undir bifreið sem menn-
irnir voru á í júlí á síðasta ári. 
Einnig fundust efni við leit í bif-
reiðinni á lögreglustöð.

Þá er þriðji maðurinn ákærð-
ur fyrir að hafa ekið mönnunum 
tveimur frá Reykjavík til Selfoss 
með þá vitneskju að þeir hygðust 
selja fíkniefnin. -jss

Héraðsdómur Suðurlands:

Földu fíkniefni 
undir bifreið

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur hefur dæmt mann á tut-
tugasta aldursári í fimm mánaða 
óskilorðsbundið fangelsi fyrir 
þrettán lögbrot – sex þjófnaði, 
fimm hylmingar og tvö fíkniefna-
brot.

Maðurinn er meðal annars 
dæmdur fyrir að stela súkku-
laði stykkjum og hafa í vörslum 
sínum tvo stolna riffla.

Þrátt fyrir ungan aldur hefur 
maðurinn tvívegis hlotið þunga 
fangelsisdóma, tólf mánaða dóm 
árið 2007 fyrir fjölda brota. - sh

Fimm mánaða fangelsi:

19 ára dæmdur 
fyrir ýmis brot

Í HELGUVÍK Framkvæmdir voru í gangi 
við byggingu álvers Norðuráls í Helguvík 
þegar ljósmyndari átti þar leið hjá á 
miðvikudag.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

IÐNAÐUR VM, Félag vélstjóra 
og málmtæknimanna lýsir yfir 
miklum vonbrigðum með dóm 
Félagsdóms þar sem hafnað var  
kröfu félagsins um að það fengi 
að koma að gerð kjarasamnings 
fyrir hönd félagsmanna sinna í 
álverinu á Grundartanga.
„Kjarasamningar þar eru nú laus-
ir. Í dag eru á fjórða tug starfs-
manna álversins sem aðild eiga 
að VM og greiða til þess félags- 
og sjóðagjöld,“ segir í tilkynn-
ingu og áréttað álit félagsins um 
að dómurinn sé illa grundaður 
og ekki í samræmi við lögvernd-
aðan samningsrétt félagsins eða 
vilja starfsmannanna. „VM hefur 
þegar falið lögmönnum sínum að 
kanna möguleika þess að skjóta 
málinu til Mannréttindadómstóls 
Evrópu,“ segir þar.  - óká

VM um nýfallinn dóm:

Illa grundað 
hjá Félagsdómi

Börn fari ekki í leiktækjasali
Meirihluti fjölskylduráðs Hafnarfjarðar 
vill bann við að börn undir lögaldri 
heimsæki leiktækjasali. Fulltrúi Sjálf-
stæðisflokks í ráðinu segir ekki ljóst 
hvort það eigi stoð í lögum að banna 
börnum yfir 14 ára aldri inngöngu á 
staði sem ekki eru með veitingaleyfi. 
Einnig þurfi að skoða skilgreiningu á 
leiktækjasölum.

HAFNARFJÖRÐUR
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50 ilmandi matseðlar.

UMHVERFISVOTTUÐ
PRENTSMIÐJA

Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.  Höfðabakka 3-7.  110 Reykjavík.  Sími 515 5000.  www.oddi.is

20 mismunandi bækur 
sem dæma þarf af kápunni.
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CCP stjórnar heilu hagkerfi 
sem nær yfir mörg sólkerfi.

Við erum bankinn þeirra.
Lárus Sigurðsson, útibússtjóri Borgartúni

Það er minna mál að skipta um 
banka en þú heldur. 

Kynntu þér málið á mp.is eða 
hafðu samband í síma 540 3200.

Borgartúni 26  ·  Ármúla 13a   

Varfærni, einfalt þjónustuframboð og 
örugg vinnubrögð skipta öllu máli fyrir 
fólk og fyrirtæki. 
Þannig á banki að vera.

Gjaldeyrisreikningar
Erlend viðskipti
Innheimtuþjónusta
Fyrirtækjaráðgjöf
Netbanki & þjónustuver

Kreditkort
Ávöxtun innlána
Veltureikningur
Fjármögnun
Ábyrgðir

F
í

t
o

n
/

S
Í

A Varfæ
örug
fólk o
Þann

Kre
Ávö
Vel
Fjá
Áby

EGGALDIN Í HRÚGU Indverskur bóndi 
hrúgar upp eggaldinum úr nýrri 
uppskeru skammt frá Bhubaneswar á 
Indlandi. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

MOSFELLSBÆR Það er ekkert voða 
smart að hafa tvo miðaldra karla 
í tveimur efstu sætunum, segir 
Hanna Bjartmars Arnardóttir, 
frambjóðandi Samfylkingar til 
sveitarstjórnarkosninga.

Samfylkingin blés til prófkjörs 
á dögunum. Eftir það er Jónas Sig-
urðsson í fyrsta sæti og Valdimar 
Leó Friðriksson í öðru.

Hanna sóttist eftir öðru sæti, 
en hafnaði í þriðja sæti. Í fjórða 
sæti er Anna Sigríður Guðnadótt-
ir. Anna sóttist einnig eftir öðru 
sætinu.

Heimildir blaðsins herma að 

rætt hafi verið um að Valdimar 
verði færður neðar á listann og 
kona verði sett í annað sæti. Hanna 
segist ekki hafa farið fram á eitt né 
neitt í þeim efnum og segist engar 

upplýsingar hafa um hvort Valdi-
mar verði færður.

Í prófkjörinu var ekki stuðst við 
fléttulista, þannig að annað kynið 
yrði ekki í tveimur sætum í röð.

„Eftir á að hyggja hefði kannski 
átt að gera það, í efstu sætin tvö,“ 
segir Hanna.

Anna Sigríður segist ekki alveg 
vita hvernig henni lítist á að taka 
fjórða sætið á listanum, sam-
kvæmt niðurstöðu prófkjörsins. 
Ekki sé búið að taka ákvörðun um 
listann.

Prófkjörið var ekki bindandi, 
og kjörstjórn liggur nú yfir niður-
stöðum þess. Tillaga nefndarinn-
ar verður lögð fram á fimmtudag 
á félagsfundi.

Anna segir að þá hljóti að koma 
„einhver farsæl lausn“. - kóþ

Framboðslisti Samfylkingar í Mosfellsbæ endanlega afgreiddur á fimmtudag:

Ekki smart að hafa tvo miðaldra karla

STJÓRNMÁL Ragnheiður Ríkharðs-
dóttir, þingmaður Sjálfstæðis-
flokks, skilaði í gær til Ríkisend-
urskoðunar gögnum um kostnað 
sinn vegna prófkjörs fyrir alþing-
iskosningarnar 2007.

Ragnheiði bar ekki skylda til að 
skila þessum gögnum, en gerði það 
svo ekki drægi úr trausti til setu 
hennar í þingnefnd sem á að bregð-
ast við skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis.

Samkvæmt bráðabirgðaákvæði í 
lögum um fjármál stjórnmálasam-
taka átti Ríkisendurskoðun að taka 
við gögnum af þessu tagi fyrir 15. 
nóvember síðastliðinn og birta þau 
fyrir áramót. Ríkisendurskoðun er 
því hætt að taka við þeim.

Lárus Ögmundsson, skrifstofu-
stjóri hjá Ríkisendurskoðun, segir 
að skoðað verði hvort stofnun-
in verður við beiðni Ragnheiðar, 
um að birta gögnin. Hins vegar 
sé Ragnheiði frjálst að birta þessi 
gögn upp á eigin spýtur. Stofnun-
in leggi hvort eð er ekkert mat á 
þau.

Ragnheiði var í gær boðið að 
birta gögnin í Fréttablaðinu, en 
hún sagðist vilja bíða niðurstöðu 
Ríkisendurskoðunar.

Til upprifjunar má geta þess 
að þrír borgarfulltrúar Sjálf-
stæðisflokksins birtu gögn um 
prófkjörs kostnað sinn í blaðinu 
í janúar, en þau voru í svipuðum 
sporum og Ragnheiður.  - kóþ

Ríkisendurskoðun og fjármál frambjóðenda:

Ragnheiður skilar 
gögnum um kostnað

RAGNHEIÐUR RÍKHARÐSDÓTTIR Í ágúst 2009 var ákvæði bætt við lög um fjármál 
stjórnmálasamtaka, sem skyldaði Ríkisendurskoðun til að birta gögn um fjárframlög 
og kostnað vegna stjórnmálastarfs allt aftur til ársins 2002. Frambjóðendurnir sjálfir 
áttu að biðja stofnunina um að birta gögnin.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

VALDIMAR LEÓ 
FRIÐRIKSSON

HANNA BJARTMARS 
ARNARDÓTTIR

ANNA SIGRÍÐUR 
GUÐNADÓTTIR
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Bókhald 1
Sérlega hagnýtt námskeið fyrir þá sem vilja ná tökum á bókhaldi og styrkja 
stöðu sína á vinnumarkaði með góðri undirstöðu, þekkingu og grunnþjálfun í 
bókhaldsvinnu.  Kennsla byggir að mestu leyti á verklegum æfingum með 
raunveruleg fylgiskjöl og er metið til eininga. Helstu kennslugreinar:  Verslunar-
reikningur, VSK reglur og skýrslur.  Bókhaldsgrunnur og tölvubókhald.
Hefst  10. mars og lýkur 3. maí.  Kennt er þrisvar í viku og eru morgun- og 
kvöldnámskeið í boði.  Lengd 110 std.  Verð kr. 109.000,- 
Ath. möguleika á niðurgreiðslu fyrir atvinnulausa og endurgr. stéttarfélaga, 
kynntu þér málið.

Navision – fjárhagsbókhald 
Nám ætlað þeim sem hafa einhvern bókhaldsgrunn að byggja á eða hafa t.d. 
lokið bókhaldsáföngum í handfærðu bókhaldi í framhaldsskóla.  Aðalmarkmið 
námskeiðs að þjálfa fólk til starfa við tölvubókhald í Navision og kenna meðferð 
bókhaldgagna í Navision. Sjá ítarlega námslýsingu á heimasíðu. 
Námskeið hefst  14. apríl og lýkur 3. maí.  Kennt er þrisvar í viku. 
Morgun og kvöldnámskeið í boði. Lengd 42 std.  Verð kr. 54.000,-  
Ath. möguleika á niðurgreiðslu fyrir atvinnulausa og endurgr. stéttarfélaga, 
kynntu þér málið.

Skrifstofuskólinn

Tölvuviðgerðir A+ frá CompTIA
Eftirsótt og gagnleg alþjóðleg prófgráða frá CompTIA. Þetta nám hentar þeim 
sem vilja fá betri skilning á virkni tölvunnar, bæði hvað varðar vélbúnaðinn 
(A+ Core Hardware) og ýmis stýrikerfi (A+ OS Technologies) A+ þekking er mjög 
góð undirstaða fyrir þá sem sinna viðhaldi og kerfisstjórn tölvubúnaðar hjá fyrir-
tækjum og stofnunum.  Sjá ítarlega námslýsingu á heimasíðu skólans. 
Námskeið hefst  2. mars og lýkur 20. apríl.  Kennt er þri og fim 
kl 13-16:30 Lengd 50 std.  Verð kr. 99.000,- 

Cisco - CCNA 
Cisco Certified Network Associate gráðan er talin ein sterkasta gráðan í upplýsinga-
tækni sem völ er á.  Gráðan hentar þeim sem vilja verða sérfræðingar í uppbygg-
ingu á nútíma tölvunetum og þeim tækjum sem notuð eru í samskiptum á 
nær- og víðnetum. 
Námskeið hefst  23. feb og lýkur 1. apríl.   
Kennt er þri og fim kl 17- 20:30 Lengd 80 std.  Verð kr. 229.000,- 

SharePoint Site Owner – SharePoint lykilnotendur
Þetta námskeið hentar fyrir fólk sem er að vinna með SharePoint vefi, lista og 
skjalasöfn. Góð innsýn er veitt inn í uppbyggingu SharePoint og hagnýtar aðferðir 
við stjórnun efnis eru kenndar. Kennslan byggir á kennsluefni frá viðurkenndum 
aðilum og er sambland af fyrirlestrum og verklegum æfingum þátttakenda. 
Kennt er dagana 16. og 17. mars  frá kl. 9:00 til 16:30.  Verð kr. 98.000,-

Sérfræðinámskeið Almennt tölvunám
Sérstaklega hagnýtt námskeið fyrir þá sem komnir eru af byrjunarstiginu og 
eru að nota tölvu í vinnunni eða heima.  Tilvalið námskeið fyrir þá sem þurfa 
að auka öryggi sitt í allri tölvuvinnslu með aukinni þekkingu hraða og færni.  
Námskeið hefst  3. mars og lýkur 14. apríl. Kennt er tvisvar í viku, mán &  mið.  
Morgun og kvöldnámskeið í boði.  Lengd 60 std.  Verð kr. 49.000,- 
Ath. möguleika á niðurgreiðslu fyrir atvinnulausa og endurgr. stéttarfélaga, 
kynntu þér málið.

Almenn tölvunámskeið

FR
Á

 B
YR

JE
N

D
U

M
 T

IL
 S

ÉR
FR

Æ
Ð

IN
G

A
 

Fjarkennslaí beinni !
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GEYMIÐ
AUGLÝSINGUNA

Grafísk hönnun
Vinsælt og hagnýtt nám fyrir skapandi fólk.  
Kennt er á mest notuðu hönnunarforritin í dag.  
Photoshop,  Illustrator og InDesign  (CS4)
Lengd 105 std.  Verð kr. 129:000,-  Hefst 6. apríl. 

Vefsíðugerð 1 – Grunnur
Nám ætlað byrjendum í vefsmíði og fólki sem vill koma sér upp einfaldri og 
þægilegri heimasíðu með sérstakri áherslu á myndgerð og myndanotkun á 
heimasíðunni.  Kennt er á algengustu forritin sem notuð eru til vefsmíða og 
myndvinnslu fyrir vefinn, Dreamweaver og Photoshop.  Í lok námskeiðs eiga 
þátttakendur að vera færir um að búa til frambærilega heimasíðu fyrir sjálfan sig 
eða lítil fyrirtæki til kynningar á Netinu og kunna skil á uppfærslu og umsjón hennar.
Lengd 47 std.  Verð kr. 54.000,-  Hefst 3. mars.  
Kennt er mán og mið (morgun og kvöldhópar)

Vefsíðugerð 2 – Framhald
Námskeið ætlað þeim sem vilja bæta enn frekar við kunnáttu sína við gerð 
faglegra vefsvæða og læra betur á Dreamweaver ásamt því að læra að setja inn 
bannera og hreyfimyndir á vefi. Þetta námskeið hentar einnig vel þeim sem hafa 
hug á að starfa við heimasíðugerð eða vilja styrkja stöðu sína á vinnumarkaði. 
Helstu áhersluatriði námskeiðsins eru Dreamweaver (frh), Flash, HTML og CSS.
Lengd 42 std.  Verð kr. 49.000,-  Hefst 2. mars.  
Kennt er þri og fim (morgun og kvöldhópar)

Vefur, grafík og myndvinnsla

St.fj
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14

21

26

18

14

Hefst
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17. mars

10. mars

17. mars

Verð
27.000,-

27.000,-

27.000,-

27.000,-

29.000,-

21.000,-

15.000,-

Stök forrit
Word 

Excel grunnur

Excel frh

Photoshop

Dreamweaver

Einöld myndbandavinnsla

Stafr. myndavélar og Picasa
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Nánari uppl. www.easv.dk

Mikilvægt skref í átt að 
þínum frama

BUSINESS ACADEMY SOUTHWEST

meet us!
Hótel Hilton Nordica: 23/2 18:00-20:00

Welcome to a 
world of challenge 

& innovation

BACHELOR Degrees:

   International Sales & Marketing

   Software Development

   Web Development

   Technical Manager Offshore

ESBJERG

SØNDERBORG

AP Degrees:

   Marketing Management

   Computer Science

   Multimedia Design &
   Communication

   Fashion Design
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DÓMSMÁL Bæjarráð Hafnarfjarðar 
samþykkti í gær að fá dómkvadda 
matsmenn til að meta verðmæti 
lands í Kapelluhrauni sem tekið 
var eignarnámi af Skógrækt rík-
isins. Landið var skipulagt undir 
atvinnulóðir en ekkert varð af 
uppbyggingu þar vegna sam-
dráttar í efnahagslífinu og hruns 
fjármálakerfisins. Matsnefnd 
eignarnámsbóta komst að þeirri 
niðurstöðu að Hafnarfjarðarbær 
ætti að greiða 608 milljónir króna 
fyrir landið. Hafnfirðingar telja 
það alltof hátt í ljósi aðstæðna 
eftir hrunið en matsnefndin mið-
aði við markaðsverð í apríl 2008. 
Bærinn hefur átt í viðræðum við 
Skógræktina vegna málsins.  - gar

Hafnfirðingar ósáttir við mat:

Vilja nýtt mat á 
skógræktarlóð

Í KAPELLUHRAUNI Enginn vill nú byggja 
á landi sem Hafnarfjarðarbær tók af 
Skógræktinni fyrir hrun.

Opna upplýsingaveitu
Þjóðskrá hefur opnað upplýsinga-
veitu fyrir kjósendur um skráningu á 
kjörskrá í fyrirhugaðri þjóðaratkvæða-
greiðslu 6. mars næstkomandi. Veitan 
er á vef dómsmálaráðuneytisins, 
kosning.is og á vef Þjóðskrár, thjod-
skra.is. Með því að slá inn kennitölu 
kemur upp nafn hans, lögheimili, 
sveitarfélag og kjördæmi. 

KOSNINGAR

DÓMSMÁL „Þetta er ámælisvert 
og greinilega tilraun til þess að 
slá ryki í augu almennings,“ segir 
Tómas Jónsson, lögmaður Brim-
borgar, sem gagnrýnir borgaryf-
irvöld fyrir að afvegaleiða umræð-
una um úrskurð samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins í 
kærumáli fyrirtækisins vegna 
synjunar á lóðarskilum á Esju-
melum.

Eftir úrskurð samöngu- og sveit-
arstjórnaráðuneytisins í máli 
Brimborgar hefur borgin vitnað 
til niðurstöðu Héraðsdóms Reykja-
víkur frá í desember í máli Hugar 
ehf. sem borgin synjaði um að 
fá að skila tæplega 300 milljóna 
króna lóð í Hádegismóum. Hér-
aðsdómur sagði að borginni hefði 
ekki borið að taka við lóðinni aftur. 
Borgin hefur sagt þennan dóm og 
úrskurð ráðuneytisins stangast 
algjörlega á.

Tómas Jónsson segir málin hins 
vegar ekki sambærileg. Það sé rétt 
að Brimborg hafi byggt á því að til 
staðar væri einhliða skilaréttur á 

lóðum. Þessu hafi bæði héraðsdóm-
ur og ráðuneytið hafnað; héraðs-
dómur í máli Hugar og ráðuneyt-
ið í máli Brimborgar. Málin væru 
hins vegar frábrugðin í veigamikl-
um atriðum enda hafi Brimborg að 
auki byggt málflutning sinn á því 

að Reykjavíkurborg hefði brotið 
stjórnsýslureglur gagnvart félag-
inu, þar með talda jafnræðisregl-
una.

„Ráðuneytið fellst á þau rök og 
á því byggist niðurstaða ráðuneyt-
isins um að ákvörðun Reykjavík-

urborgar sé ógild. Þessi slæma 
stjórnsýsla var ekki til umfjöllun-
ar í nefndum héraðsdómi enda átti 
Brimborg enga aðild að því máli,“ 
segir Tómas. „Niðurstaða héraðs-
dóms og ráðuneytisins var sam-
hljóða varðandi skilaréttinn en 
stjórnsýsluafglöp borgarinnar og 
meint valdníðsla gagnvart Brim-
borg var alls ekki til umfjöllunar 
í þessum héraðsdómi sem borgin 
ber fyrir sig.“

Kristbjörg Stephensen borgar-
lögmaður segir þetta ekki rétt hjá 
Tómasi. „Ein meginforsenda ráðu-
neytisins fyrir sinni niðurstöðu er 
að í framkvæmd hafi lóðarhöfum 
atvinnulóða verið heimil einhliða 
skil lóða. Af þeim sökum hafi sú 
ákvörðun Reykjavíkurborgar, að 
hætta að taka við lóðum, talist 
meðal annars brot á jafnræðisregl-
unni. Héraðsdómur kemst að þver-
öfugri niðurstöðu. Enginn einhliða 
skilaréttur hafi verið til staðar og 
því hafi engin jafnræðisregla verið 
brotin,“ útskýrir borgarlögmaður.  
 gar@frettabladid.is

Lögfræðingur segir borgina 
slá ryki í augu almennings
Lögmaður Brimborgar gagnrýnir borgina fyrir að bera lóðamál félagsins saman við niðurstöðu héraðsdóms 
í máli annars félags. Þar hafi ekki verið fjallað um jafnræðisreglu. Borgarlögmaður segir þetta ekki rétt.

Á ESJUMELUM Brimborg sættir sig ekki við að Reykjavíkurborg neitar að taka aftur 
við lóð sem bílafyrirtækið keypti byggingarréttinn á fyrir hrun. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

IÐNAÐUR Hafnarfjarðarbær og 
Titan Global ehf. hafa undirritað 
yfirlýsingu um uppbyggingu á 40 
þúsund fermetra gagnaveri í Kap-
elluhrauni.

Fyrirvari er í viljayfirlýsing-
unni um raforkuöflun. „Aðilum er 
ljóst að til þess að af uppbyggingu 
gagnavers verði þarf Titan Global 
ehf. að ná samningum meðal ann-
ars um orkukaup, orkudreifingu og 
gagnaflutninga“, segir í yfirlýsing-
unni.

Áætlað er að bygging fyrir 
gagnaverið verði um fjörutíu þús-
und fermetrar að flatarmáli. Í yfir-

lýsingunni kemur fram að á næst-
unni verði unnið nánar að skipulagi 

byggingarinnar í samráði við sveit-
arfélagið og skipulagsyfirvöld.

„Tekin hefur verið frá lóð í 
1. áfanga Kapelluhrauns, sem 
afmarkast af vegi meðfram mörk-
um eignarlands Geymslusvæðisins 
að norðan, Koparhellu og lóð nr. 3 
við Koparhellu að austan, og mörk-
um akstursíþróttasvæðis að sunn-
an og suðvestan“, segir um áætlaða 
staðsetningu gagnaversins. Eftir 
að endanleg lóð hafi verið ákveð-
in og Titan Global staðfest vilja til 
að byggja á þeirri lóð eigi Hafnar-
fjarðarbær að ljúka þar deiliskipu-
lagi innan þriggja mánaða.  - gar

Hafnarfjarðarbær og Titan Global hafa undirritað viljayfirlýsingu til átján mánaða:

Gagnaver rísi í Kapelluhrauni

LÓÐ TITAN GLOBAL Hér hefur verið tekin 
frá rúmlega fimmtíu þúsund fermetra 
lóð fyrir Titan Global sem nú hefur 
átján mánuði til að útvega raforku og 
taka endanlega ákvörðun um byggingu 
risagagnavers. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í HVERAGERÐI Mannvirkja- og umhverf-
isnefnd Hveragerðis vill fjölga heimsókn-
um ferðamanna.

SVEITARSTJÓRNIR Vinna á að mik-
illi uppbyggingu sem miðar að 
því að stórauka aðsókn ferða-
manna að hverasvæðinu í Hvera-
gerði. „Ráðgert er að setja upp 
hænsnakofa fyrir landnámshæn-
ur og munu ferðamenn svo sjóða 
eggin í Manndrápshver. Snæða 
má svo eggin með nýbökuðu 
rúgbrauði sem bakað verður á 
staðnum í heitum jarðveginum,“ 
segir í fundargerð mannvirkja- 
og umhverfisnefndar bæjarins. 
„Nú er unnið að því að setja upp 
fótabað í lauginni neðst á svæð-
inu, en enn fremur verða sett upp 
fótaleirböð þar við hliðina ásamt 
skolunaraðstöðu. Göngubrú hefur 
verið sett upp til aukins örygg-
is við manndrápshver og lokið 
hefur verið við smíðar á bekkjum 
og nestisaðstöðu.“  - gar

Nýjungar í Hveragerði:

Landnámsegg í 
Manndrápshver

SAMGÖNGUR Bæjarráð Kópavogs 
hefur hafnað því að veita fram-
kvæmdaleyfi fyrir tvöföldun 
Suðurlandsvegar frá Fossvöllum 
ofan Lögbergsbrekku að sveitar-
félagamörkum Kópavogs og Ölf-
uss. Bæjarráðið fer þar að tillögu 
skipulagsnefndar bæjarins sem 
lýsti sig andvíga framkvæmdinni 
á þeirri forsendu að fyrirhuguð 
mislæg gatnamót við Fossvelli 
séu ekki innan framkvæmda-
svæðisins. Ítrekaði skipulags-
nefndin fyrri samþykkt sína frá í 
fyrrasumar.  - gar

Tvöföldun Suðurlandsvegar:

Fá ekki leyfi til 
framkvæmda

HITABYLGJA Miklir hitar hafa gert fólki 
lífið leitt á Filippseyjum undanfarið. 
Þessar stúlkur kældu sig í yfirfalli uppi-
stöðulóns skammt frá höfuðborginni 
Manila. NORDICPHOTOS/AFP



Góður árangur  
Frjálsa lífeyrissjóðsins

Frjálsi lífeyrissjóðurinn hentar þeim sem hafa frjálst val um í hvaða 
lífeyris sjóð þeir greiða skyldu lífeyrissparnað sinn og er opinn öllum 
sem leggja fyrir í viðbótarlíf eyrissparnað.

Sjóðfélagar í Frjálsa lífeyrissjóðnum eru rúmlega 43 þúsund  
og stærð sjóðsins er um 80 milljarðar króna.

Hjá Frjálsa lífeyrissjóðnum er mikil áhers la lögð á gagnsæi. Þú getur nálgast  
ítarlegar upplýsingar um eignir sjóðsins á vefnum frjalsilif.is. Upplýsingarnar  
eru upp færðar á þriggja mánaða fresti.

Leitaðu til okkar þegar kemur að lífeyrissparnaði
Hafðu samband við Lífeyrisþjónustu Arion banka Borgartúni 19, í síma 444 7000,
sendu tölvupóst á lifeyristhjonusta@arionbanki.is eða komdu við í næsta útibúi.

Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um ávöxtun í framtíð. Myndin sýnir  

5 ára meðalnafnávöxtun áranna 2005–2009 en ávöxt unin er mismunandi á milli ára. 

Frekari upplýs ingar um ávöxtun hvers árs má nálgast á frjalsilif.is

Nafnávöxtun 2009  5 ára meðalnafnávöxtun

Hafðu samband

„Frjálsi lífeyrissjóðurinn hlaut 
nýverið alþjóðleg verðlaun sem 
besti lífeyrissjóður á Íslandi“

*Stofnaður 1. janúar 2008
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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Á sunnudaginn voru 33 óbreytt-
ir borgarar drepnir í loftár-

ásum NATO-herja í suðurhluta 
Afganistan. Meðal hinna látnu 
voru konur og börn og hefur rík-
isstjórn Afganistans þegar for-
dæmt atvikið, en loftárásirn-
ar voru liður í nýrri „stórsókn“ 
NATO í Afganistan. Þar hefur 
Obama Bandaríkjaforseti og frið-
arverðlaunahafi Nóbels fjölgað í 
herliði Bandaríkjanna og önnur 
NATO-ríki hafa fylgt eftir. Með 
aðild sinni að NATO er Ísland og 
hefur lengi verið beinn þátttak-
andi í hernaðinum í Afganistan, 
þar með talið morðum og ofbeld-
isverkum á konum og börnum. 
Ástæða er til að velta því fyrir 
sér hvort ekki eigi að taka þá 
stefnu til gagngerrar endurskoð-
unar.

Stríðið í Afganistan hefur nú 
bráðum staðið í níu ár. Stórsóknin 
sem núna er hafin hefur þann til-
gang að koma í veg fyrir uppgjöf 
sem annars blasti við. Skærulið-
ar talíbana hafa aldrei verið öfl-
ugri síðan þeir voru hraktir frá 
völdum 2001; í fjórum fimmtu 
hlutu landsins eiga árásir vopn-
aðra vígamanna sér stað oftar en 
einu sinni í viku og nú í janúar 
gerðu talíbanar árás á höfuð-
borgina Kabúl. Sjálf ríkisstjórn 
landsins situr í fölsuðu umboði 
þar sem seinustu forsetakosn-
ingar voru gagnrýndar af eft-
irlitsmönnum víða um lönd. Þó 
að ríkisstjórn Afganistans sitji í 
skjóli Bandaríkjanna tókst þeim 
ekki að koma í veg fyrir víðtækt 
kosningamisferli Karzais forseta 
til að tryggja eigið endurkjör í 
ágúst síðastliðnum. Á hinn bóg-
inn þiggja NATO-herirnir umboð 
sitt frá afgönsku ríkisstjórninni 
en hún hefur enga stjórn á þeim 
og hefur ítrekað gagnrýnt fram-
ferði þeirra. Því er ekki hægt 

að tala um eitt yfirvald sem fari 
með lögsögu yfir Afganistan; það 
er misheppnað ríki. Samkvæmt 
alþjóðlegum rannsóknum er það 
næstspilltasta land heimsins 
og barnadauði er þar meiri en í 
nokkru öðru ríki. 52% af þjóðar-
tekjum koma af fíkniefnasölu, en 
henni hafði nánast verið útrýmt 
árið 2000. 

Hernaður NATO í Afganistan 
hefur það yfirlýsta markmið að 
styðja við bakið á ríkisstjórn sem 
flestar ríkisstjórnir bandalagsins 
hafa þó gagnrýnt fyrir kosninga-
svik. Sjálf hefur þessi ríkisstjórn 
þó ekkert að segja varðandi fram-
kvæmd hernaðarins sem á í orði 
kveðnu að vera henni til aðstoð-
ar. Engin tengsl eru lengur á milli 
talíbana og al-Kaída þannig að 
ekki er hægt að tengja hernaðinn 
í Afganistan lengur við hið illskil-
greinda „stríð gegn hryðjuverk-
um“. Stríðið er borgarastyrjöld 
sem hafin var að tilstuðlan öflug-
asta stórveldis veraldar og er við-
haldið af því, enda þótt árangur-
inn af því hafi verið lítill.

Aðkoma NATO að stríðinu 
er öll hin furðulegasta. Þegar 
Bandaríkin réðust inn í Afgan-
istan árið 2001 flykktu NATO-
ríki sér að baki innrásinni enda 
þótt hún hefði ekki verið borin 
undir bandalagið. NATO tók síðan 
að sér að létta á Bandaríkja-
her þegar hann réðst inn í Írak 

2003 og veitti jafnframt óbein-
an stuðning við hernám Íraks 
sem þó hafði verið gagnrýnt af 
leiðtogum margra ríkisstjórna 
bandalagsins. Hernám Afganist-
an hefur æ síðan verið samstarfs-
verkefni Bandaríkjanna og NATO 
en allar ákvarðanir þó teknar af 
Bandaríkjastjórn. Þessi hernað-
ur tengist mörgum illræmdustu 
glæpaverkum Bush-stjórnarinn-
ar undanfarin áratug, ólöglegri 
fangavistun í Guantanamo, leyni-
fangelsum CIA og pyntingum á 
stríðsföngum. Eigi að síður hafa 
önnur NATO-ríki aldrei gengið 
svo langt að leggja til að banda-
lagið dragi sig úr þessu stríði. 
Meðal ríkja sem gætu átt frum-
kvæði að því er Ísland en ríkis-
stjórn Íslands hefur til þessa stutt 
hernaðinn á vettvangi NATO, t.d. 
á fundinum í Rúmeníu vorið 2008 
þar sem þáverandi forsætisráð-
herra og utanríkisráðherra töldu 
ástæðu til að leigja einkaþotu til 
að geta farið og stutt við fram-
takið.

Núna liggur fyrir Alþingi til-
laga að rannsókn á tildrögum 
þess að Ísland lýsti yfir stuðn-
ingi við innrás Bandaríkjanna í 
Írak. Full ástæða er til að taka 
þá ákvörðun til ítarlegrar rann-
sóknar. Þar með er þó ekki nóg 
að gert. Einnig þarf að taka til 
rækilegrar athugunar með hvaða 
hætti þær ákvarðanir hafa verið 
teknar sem gert hafa íslensku 
þjóðina að beinum þátttakanda í 
stríðsátökum í Afganistan. Slík-
ar ákvarðanir hafa nefnilega ekki 
verið bornar undir Alþingi Íslend-
inga og svo sannarlega ekki undir 
íslensku þjóðina. Það væri jafn-
vel nærtækara mál fyrir íslensku 
þjóðina að kjósa um heldur en 
hvort vextir af tilteknu erlendu 
láni eigi að vera prósentinu hærri 
eða lægri, fastir eða fljótandi.

Víg í okkar nafni

Afganistan 
SVERRIR JAKOBSSON

Í DAG |

JÓN SIGURÐSSON

UMRÆÐAN
Jón Sigurðsson skrifar um 
söguritun

Ritun sögu Seðlabanka Íslands 
fyrir hálfrar aldar afmæli 

stofnunarinnar er opinbert verk-
efni og óþarft að dylgjur séu 
um það. Síðsumars 2007 leitaði 
bankastjórn til mín um að taka 
saman heimildir og gögn verk-
inu til undirbúnings, en þetta hafði lengi verið til 
umræðu innan bankans. Ég vann að þessu í hluta-
starfi frá september til ársloka 2007 og skilaði 
því þá af mér. Þá var sú mynd komin á verkið að 
bankastjórn bað mig að halda áfram, og var skip-
uð ritnefnd til að fylgja málinu eftir. Ég hélt því 
áfram í samstarfi við ritnefndina allt árið 2008. 
Launagreiðslum lauk í árslok 2008 og verkið var 
afhent fullbúið um vorið 2009.

Þetta rit um sögu Seðlabanka Íslands er hugsað 
sem yfirlitsrit fyrir almenning. Í megindráttum er 
þetta skýrsla um atburði og ákvarðanir sem einnig 
geti hentað fræðimönnum til frekari efnisvinnslu. 
Kaflar fjalla um sérstök svið starfseminnar og 
nokkur mikilvægustu fyrirbæri seðlabankafræða 
eru kynnt mjög lauslega. Fylgt er atburðum og 

ákvörðunum í íslensku fjármálakerfi ár fyrir ár. 
Í aðalatriðum fjallar verkið um sögu Seðlabanka 
Íslands frá því stofnunin var aðskilin frá Lands-
banka Íslands árið 1961. Auk þess er rakin saga 
íslenskra seðla og myntar lengra aftur og nokkrir 
aðrir þættir einnig. Ritnefnd hefur tvívegis lesið 
verkið yfir og ég gert breytingar í framhaldi af 
athugasemdum hennar. Efni verksins lýkur við 
árslok 2008 og er verkið 356 blaðsíður lesmál í A4 
broti.  

Fyrir þetta verk fékk ég rúmlega 233 þús. kr. á 
mánuði síðustu fjóra mánuði ársins 2007 og tæp-
lega 239 þús. kr. á mánuði allt árið 2008. Mér var 
sagt að þetta væri nærri launum framhaldsskóla-
kennara en ég lagði ekki mat á það, enda verkefn-
isvinna í hlutastarfi og skil á mína ábyrgð. Mér 
vitanlega hafa ekki verið teknar frekari ákvarð-
anir um afdrif verksins, en það stendur fyrir sínu 
nú þegar í bókasafni Seðlabanka Íslands svo langt 
sem það nær. Aftur á móti lýkur frásögu þess í 
miðjum klíðum atburða, þannig að eitthvað þarf 
að vinna frekara að því, útvega myndir o.fl., ef 
almenn útgáfa verður að ráði. 

Ég legg auðvitað ekki mat á ákvarðanir banka-
stjórnar og ekki er ég dómari um eigið verk. 

Höfundur er fyrrverandi seðlabankastjóri og lekt-
or við Háskólann í Reykjavík.

Ritun sögu Seðlabanka Íslands 

Þurru tárin
Eitt af skilyrðunum sem bresk og 
hollensk stjórnvöld setja fyrir nýjum 
Icesave-samningum er samstaða 
hérlendis. Hermt er að formaður 
Sjálfstæðisflokksins taki ágætlega í 
nýjar hugmyndir um samningana en 
formaður Framsóknarflokksins er enn 
tregur í taumi. Í heitu pottunum var 
sú skoðun reifuð að atburðarásin sé 
farin að draga dám af goðafræð-
inni, þegar æsir freistuðu þess 
að endurheimta Baldur frá 
Hel. Hún féllst á að láta hann 
af hendi ef allir hlutir heims, 
lifandi og dauðir, legðust 
á eitt og grétu Baldur. 
Það strandaði á Loka 

Laufeyjarson í gervi tröllkonunnar 
Þakkar, sem grét ásinn þurrum tárum.  
Og Baldur fór því ekki fet.

Ítarlegt
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir alþingis-
maður lagði fram fyrirspurn fyrir fjár-
málaráðherra um skipan í stjórnir fyr-
irtækja á vegum ríkisbankanna. Spurði 
hún meðal annars hver skipting þeirra 
væri eftir kyni. Fjármálaráðuneytið 
sendi bönkunum bréf og 
óskaði eftir þessum upp-
lýsingum. Íslandsbanki lét 
ekki segja sér það tvisvar 
heldur rakti nöfn allra 

stjórnarmanna á 
sínum vegum og 

kyngreindi þá, væntanlega til að koma 
í veg fyrir misskilning.  

Úr einu starfi í annað
Gunnar Birgisson, fyrrverandi bæjar-
stjóri, fór halloka í prófkjöri Sjálfstæð-
isflokksins í Kópavogi á laugardag. 
Gunnar var þögull sem gröfin eftir 
ósigurinn og gaf ekki færi á neinum 
viðtölum um helgina. Í gær rauf Gunn-
ar loksins þögnina á vefmiðlinum 
Pressunni. Það fór svo sem vel á því, 
því sama dag hóf Þór Jónsson störf 
á Pressunni. Hann starfaði áður sem 
upplýsingafulltrúi Kópavogsbæjar og 
er því þaulvanur í að koma sjónarmið-

um Gunnars Birgissonar á framfæri.  
 bergsteinn@frettabladid.is

Viðarhöfða 6 - Reykjavík  /  Bæjarhrauni 12 - Hafnarfirði
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Öflug 12 V borvél m. höggi
3ja gíra, 0-450/1200/1800
Hersla 44 Nm.
2x2,6 Ah Ni-Mh rafhlöður.
40 mín. hleðslutæki.
Taska fylgir.

Borvél m. höggi 12 V

66.900
Áður kr. 79.900

TILBOÐ

N
ú er svo komið að varla er rætt um gjaldmiðil lands-
ins öðruvísi en í félagsskap við orðin bönn og höft. 
Á Alþingi í gær viðraði til dæmis Ragnheiður Rík-
harðsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, þá hug-
mynd að ef til vill væri orðið tímabært að banna 

sveitarfélögum að taka lán í annarri mynt en í íslenskum krón-
um.

Þetta er sá veruleiki sem Íslendingar búa við. Krónan er við 
svo slaka heilsu að hún lifir ekki á frjálsum markaði, heldur þarf 
að slá um hana höftum, boðum og bönnum.

Um tvö ár eru liðin frá því gengi krónunnar tók lóðrétta stefnu 
niður á við. Þegar fallið stöðvaðist höfðu helstu gjaldmiðlar 
heims hækkað um tugi prósenta gagnvart krónunni. Í febrúar 
fyrir tveimur árum kostaði til að mynda einn Bandaríkjadollar 
66 krónur. Í gær kostaði hann 129 krónur.

Nánast hvert einasta heimili og fyrirtæki landsins hefur orðið 
fyrir verulegum búsifjum af völdum þessa minnsta sjálfstæða 
gjaldmiðils heims. Bæði þau sem eru með verðtryggð lán og hin 
sem skulda í erlendri mynt. Í fyrra tilvikinu hefur verðbólgan 
hlaðið stórfelldri og óafturkræfri hækkun á höfuðstóli lána. Í 
því síðara hafa í mörgum tilfellum skuldir og afborganir tvö-
faldast.

Krónan er sérstakt fyrirbrigði meðal gjaldmiðla heimsins að 
öðru leyti en að vera sá minnsti. Hún er í raun og veru tvær 
myntir. Annars vegar óverðtryggða krónan, sem kemur inn á 
launareikningana okkar, og hins vegar verðtryggða krónan, sem 
hvílir á húsakynnum okkar og hækkar í takt við verðbólguna 
ólíkt hinni. 

Þeir eru til sem telja að verðtryggingin sé vandamálið en ekki 
sjálfur gjaldmiðillinn. Staðreyndin er þó sú að krónan er ekki 
nothæf án verðtryggingarinnar. Án hennar yrði ekki hægt að 
tryggja lífeyri og annan sparnað í krónum.

Í öðrum löndum féllu bankar með tjóni fyrir þá sem áttu í þeim 
hlutafé eða innistæður eftir atvikum. Hér féllu bankar og auk 
eigenda þeirra töpuðu líka hinir sem áttu ekki neitt í bönkunum 
né í öðrum fyrirtækjum. 

Allir fasteignaeigendur hafa mátt þola stórfellt eignatap og aukn-
ar álögur, líka þeir sem hafa lifað spart og af skynsemi. Orsökin er 
krónan. Hún tryggði að höggið lenti miklu víðar en ella.

Um þetta er ekki deilt, frekar en að vegna krónunnar þurfa 
vextir að vera hærri á Íslandi en víðast annars staðar. Engu síður, 
eftir þær hamfarir sem krónan hefur valdið öllum nema fáein-
um spákaupmönnum, lætur stór hópur fólks eins og hún sé ekki 
vandamál. 

Þetta stappar nærri sturlun.

Gjaldmiðill landsins er í vondum félagsskap.

Krónuskatturinn
JÓN KALDAL SKRIFAR

Krónan er sérstakt fyrirbrigði meðal gjaldmiðla 
heimsins að öðru leyti en að vera sá minnsti. Hún er í 
raun og veru tvær myntir.
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CINE CLUB HISPANO  kvikmyndaklúbburinn býður 

upp á kvikmyndasýningar í vetur. Sýndar verða myndir alla 

þriðjudaga klukkan 17 í Lögbergi stofu 101. Í dag verður sýnd 

kólumbíska myndin María Ilena de gracia frá 2004.

Kristín Kristjánsdóttir mun keppa 
í bodyfitness á hinu virta Arnold 
Classic-móti sem haldið er í Banda-
ríkjunum. Kristín hefur æft body-
fitness í fjögur ár og þrátt fyrir 
að hafa aðeins keppt í greininni 
undanfarin þrjú ár hefur hún náð 
góðum árangri bæði hér heima og á 
heimsvísu. Arnold Classic-mótið er 
kennt við Arnold Schwarzenegger 
og í ár munu 17.000 manns keppa í 
hinum ýmsu íþróttagreinum. 

„Mótið er boðsmót og ég fékk 
fyrst boð um þátttöku í fyrra en 
komst ekki þá. Ég ákvað aftur 
á móti að sækja sjálf um í ár og 
athuga hvort ég fengi ekki inni 
aftur þar sem ég hafði ekki komist 
í fyrra og ég fékk það. Ég keppi í 
flokki sem kallast 35+ Masters og 
á mótinu eigum við að koma fram 
í bikiníi og gera vissar pósur og 

stöður, sýna á okkur skrokkinn 
og reyna að heilla dómarana. Ég 
er mjög spennt fyrir keppninni og 
hlakka mikið til. Þetta mót er öðru-
vísi en þau sem ég hef hingað til 
tekið þátt í, bæði er öll umgjörð-
in gríðarlega stór og framkoman 
er einnig öðruvísi en ég er vön,“ 
útskýrir Kristín sem er fyrst 
Íslendinga til að keppa í bodyfitn-
ess á Arnold Classic. Áður hefur 
hún keppt bæði á heimsmeistara-
móti og Evrópumóti í íþróttinni og 
var það í kjölfar þátttöku hennar 
á þeim mótum að henni bauðst að 
taka þátt í Arnold Classic-mótinu 
í fyrra. 

Kristín hefur náð góðum árangri 
í greininni og er í hópi tíu bestu 
kvenna í heiminum í dag. Aðspurð 
segist hún æfa að jafnaði þrettán 
sinnum í viku allt árið um kring 

en taki sér þó frí tvo mánuði á ári 
og æfi þá aðeins einu sinni á dag. 
„Ég vissi ekkert hvað bodyfitness 
var áður en ég byrjaði að æfa, ég er 
ekki viss um að ég hefði lagt í þetta 
hefði ég vitað hversu mikil vinna 
liggur að baki þessu. En þetta er 
afskaplega gaman og mjög ávana-
bindandi. Ég þyki nokkuð gömul 
miðað við marga aðra sem æfa 
íþróttina og við sem eldri erum 
þurfum að hafa enn meira fyrir 
því að halda okkur í formi,“ segir 
hún og hlær. Kristín fer út 2. mars 
og segir alltaf gaman á lokaspretti 
undirbúningstímabilsins. „Það er 
alltaf gaman þegar maður sér fyrir 
endann á þessu. Ég hlakka mikið 
til að fara út og upplifa þetta og sjá 
hina keppendurna. Þetta verður án 
efa mikið ævintýri,“ segir hún að 
lokum.   sara@frettabladid.is 

Keppir á móti sem kennt 
er við Schwarzenegger
Kristín Kristjánsdóttir er fyrst Íslendinga til að keppa í bodyfitness á Arnold Classic-mótinu sem haldið 
verður í mars. Hún er meðal tíu bestu kvenna í bodyfitness í heiminum og æfir þrettán sinnum í viku.

Kristín Kristjánsdóttir mun keppa í bodyfitness á Arnold Classic-mótinu sem kennt er við Arnold Schwarzenegger sjálfan. Hér er 
hún í Rússlandi ásamt þjálfara sínum, Sigurði Gestssyni.  MYND/ÚR EINKASAFNI

• Tekur þú omega fitusýrur, vítamín, steinefni,
   andoxunarefni, acidophilus, jurtir?
• Tekur þú of mikið eða of lítið - Allt eða ekkert?
• Hvað átt þú að velja og hvað virkar fyrir þig?
• Geta bætiefni hjálpað við hinum ýmsu kvillum?
• Þarft þú á bætiefnum að halda yfir höfuð?

2. mars kl. 19:30 - 21:30 & 16. mars kl. 19:30 - 21:30

www.heilsuhusid.is

Að loknum
fyrirlestri

gefst ráðrúm
til umræðna
og spurninga

Leiðsögn um
bætiefnafrumskóginn
INGA KRISTJÁNSDÓTTIR næringarþerapisti
DET kennir þátttakendum að rata um
bætiefnafrumskóginn, velja réttu efnin og
fræðir um notkun þeirra.

Það er mikið af bætiefnum á markaðnum
og oft flókið að velja rétt!

Fyrirlestrarnir verða í Heilsuhúsinu Lágmúla. Verð: 4.400 kr.
Mappa með fróðleik innifalin.
Upplýsingar og skráning í
síma 899 5020 og eig@heima.is

•  LÍTILL OG ÞÆGILEGUR
•  HÆGT AÐ NOTA Á ALLAN LÍKAMANN
•  LOSAR UM VÖÐVABÓLGU OG HARÐSPERRUR
•  ENDURNÆRIR HÁLS, AXLIR, BAK OG FÆTUR
•  STERKUR OG ENDINGARGÓÐUR
•  TVEGGJA ÁRA VERKSMIÐJUÁBYRGÐ

WWW.LOGY.IS

Maxwell nuddpúðinn - og þú endurnærist!

LOGY EHF -  B E R J A R I M I  6  -  112  R E Y K J AV Í K -  S Í M I  6 61-2 5 8 0  O G  5 8 8 -2 5 8 0
SENDUM Í PÓSTKRÖFU EÐA KEYRUM HEIM Á REYKJAVÍKURSVÆÐI 

Láttu þér líða vel í sófa frá Patta

226.710
kr

Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18  og  Laugard.  frá 11 til 16

Patti húsgögn
Landsins mesta úrval af sófasettum

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.is

Fimmtudaga

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447
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Rub23 er veitingastaður í eigu 
kokkanna Einars Geirssonar og 
Kristjáns Kristjánssonar og leggja 
þeir áherslu á ferskt, íslenskt hrá-
efni framreitt á japanska vísu. 
Einar er fyrrum landsliðskokkur 
og hefur áralanga reynslu í veit-
ingahúsageiranum. Hann var val-
inn matreiðslumaður ársins árið 
2003 og hefur einnig unnið til 
fjölda verðlauna með landsliðinu. 

Rub23 er byggður á grunni Kar-
ólínu Restaurant og er hluti af vel 
þekktu og vinsælu kaffihúsi í Gil-
inu; Kaffi Karólínu. „Það er vissu-
lega sjarmerandi að vera partur af 
þessari miklu elítu Akureyrar sem 
Listagilið einkennir,“ segir Einar, 
sem býr sjálfur inni í Eyjafjarðar-
sveit. „Þetta er miðpunktur menn-
ingarinnar í bænum og stemningin 
sem getur skapast hérna er engri 
lík.“

Húsnæðið hefur verið tekið í 
gegn að utan sem innan og er inn-
anhússhönnunin létt og nútíma-
leg, undir áhrifum frá japanskri 
veitingastaðahönnun, sem legg-
ur áherslu á að nýta rýmið sem 
best og rúmar staðurinn allt að 65 
manns í sal. 

Sérstaða Rub23 er í raun sam-
spil hins mikla fjölbreytileika sem 
íslenskst hráefni og japönsk mat-
reiðslugerð hefur upp á að bjóða. 

Nafnið „Rub“ vísar í heiti yfir 
kryddblöndur sem eru settar á eða 
nuddað inn í fisk, kjöt eða græn-
meti. Viðskiptavinirnir geta því 
haft mikið að segja um það sem 

þeir borða hverju sinni, þar sem 
þeir hafa fullt val um samsetn-
ingu hráefnis og krydds. Auðvitað 
er svo hægt að fá eftirlæti kokk-
anna hverju sinni. 

Sushi-pitsa er fyrirbæri sem er 
nýtt fyrir Íslendingum. „Þetta er 
algjört einsdæmi hér á landi, að 
mér vitandi,“ segir Einar. „Þetta 
er skemmtileg samblanda amer-
ískrar og japanskrar hefðar sem 
við erum búnir að laga að íslensk-
um aðstæðum. Sushi-pitsan okkar 
er eitt það vinsælasta á seðlinum. 
Það er svo gaman að því hvað fólk 
er til í að prófa nýja hluti í þessum 
bæ.“  - sv

Tempura-deig
Nori-blöð
Sushi-grjón
Blandaður, ferskur fiskur
Sæt soja-chilisósa

Soðin hrísgrjón eru sett 
milli tveggja nori-blaða 
og dreift vel. Þessu er 
dýft í tempuradeig og 
djúpsteikt þar til það 
verður gullið. Fiskurinn 
og sósan er sett ofan 
á, skorið í bita og borið 
fram strax.

FLUGSAFN ÍSLANDS  er á Akureyrarflugvelli. Þar er að 

finna fjölbreytt úrval flugvéla og annarra gripa sem tengjast 

íslenskri flugsögu. Í vetur er safnið opið á laugardögum 

frá 14 til 17 eða eftir samkomulagi. www.flugsafn.is

Íbúar Akureyrar voru 

17.522 í desember 

2008. Bæjarlandið er 

um 125 ferkílómetrar, 

þar eru átta grunnskól-

ar og fjórtán leikskól-

ar. Árið 2008 komu 

330.400 gestir í Sund-

laug Akur-

eyrar.

www.akureyri.is

Kryddnudd og sushi-pitsur
Í miðju Listagilsins á Akureyri mætast áhrif tveggja ólíkra þjóða, Japans og Íslands. Á veitingastaðnum 
Rub23 er lögð áhersla á ferskt íslenskt hráefni sem matreitt er á japanska vísu.

Sushi-pitsan nýtur mikilla vinsælda. 

Kristján Kristjánsson og Einar Geirsson 
eru eigendur Rub23, en Einar er fyrrum 
landsliðskokkur.

Nafnið Rub23 er komið frá þeirri hefð að nudda kryddblöndum á kjöt, fisk og grænmeti. MYND/ÚR EINKASAFNI 

SUSHI-PITSA RUB23

www.adamogeva.is
Kleppsvegur 150 - Sími 517-1773

Hverfisgata 82/Vitast. - Sími 511-6966
Selfoss : Austurvegur 3 - Sími 517-1133
Akureyri : Sunnuhlíð 12 - Sími 461-3031

Sími: 896 8464  •  gulavillan@nett.is • www.gulavillan.is  
Gistiheimili í hjarta bæjarins

Veitum fúslega allar nánari upplýsingar í síma 452-2888 

eða á heimasíðunni www.busetiak.is

 

Búseti á Norðurlandi er húsnæðissamvinnufélag 

sem er opið öllum sem óska inngöngu og 

greiða árgjald til félagsins.

Félagið á og rekur um 230 íbúðir af fjölbreyttri 

gerð á Akureyri og Húsavík. Félagsmaður sem fær 

úthlutað íbúð greiðir 10% af verðmæti íbúðarinnar 

og eignast með því búseturétt sem hann heldur 

svo lengi sem hann reynist skilvís greiðandi  

mánaðargjalds. Almennur uppsagnarfrestur er 6 mánuðir, 

en íbúðir er mögulegt að rýma með skemmri fyrirvara 

ef nýir kaupendur óska að taka við íbúðinni  fyrr.   Inn-

borgaður búseturéttarhlutur greiðist til baka, með fullum 

verðbótum, eftir að nýr búseti hefur tekið við og uppgjör 

liggur fyrir.  Búsetar í almennum íbúðum eiga rétt til 

vaxtabóta í samræmi við reglur, en íbúar í félagslegum 

íbúðum (leigjendur) geta sótt um húsaleigubætur.

Tékkaðu á okkur! 
Við gætum einmitt átt hagkvæmustu 
íbúðina fyrir þig og þína fjölskyldu

Óskum eftir að ráða 
bakara / Konditora til starfa 
á gamalgróið kaffi hús á besta stað í miðbæ Akureyrar. 

• Starfi ð felst í hefðbundnum störfum bakara og um 100% starf 
 er að ræða.
• Viðkomandi þarf að vera stundvís, samviskusamur og áreiðanlegur.  
 Góður í mannlegum samskiptum og geta unnið undir miklu álagi.

Þeir sem hafa áhuga vinsamlega sendið umsóknir til:
Bláa kannan, Hafnarstræti 96, 600 Akureyri. 

eða á netfangið blaakannan@internet.is
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Söng- og leikkonan Jana María 
Guðmundsdóttir hóf tónleikaröð 
til heiðurs íslenskum dægurlaga-
söngkonum í Samkomuhúsinu á 
Akureyri á sunnudag en fyrstu 
tónleikana tileinkaði hún Hel-
enu Eyjólfsdóttur. Hinn 14. mars 
næstkomandi flytur hún lög Ingi-
bjargar Þorbergs og í apríl heldur 
hún tónleika til heiðurs Ellý Vil-
hjálms. 

Jana María lauk burtfararprófi 
frá Söngskóla Reykjavíkur árið 
2006, hélt þaðan til leiklistarnáms 
í Skotlandi og er nú fastráðin hjá 
Leikfélagi Akureyrar. „Mig hefur 
lengi langað til að flytja tónlist 
íslenskra dægurlagasöngkvenna 
en lengi vel voru undirtektirnar 
heldur dræmar. Hér á Akureyri 
er hins vegar svo jákvætt and-
rúmsloft og forsvarsmenn Leik-
félags Akureyrar voru tilbúnir til 
að leyfa mér að halda tónleika í 
leikhúsinu.“

Jana María ákvað í kjölfarið að 
grafast svolítið fyrir um umrædd-
ar konur. Hún tók viðtöl við Hel-
enu og Ingibjörgu og fékk hvora 
um sig til að segja sér frá lífi 
sínu og starfi. „Eins fór ég upp í 
Útvarpshús og hlustaði á gamla 
útvarpsþætti með þeim svo dæmi 
séu tekin.“

Á tónleikunum flytur Jana María 
átta til tíu lög en segir svo sögur af 
söngkonunum inni á milli. „Ég leit-
ast við að skapa notalegt andrúms-
loft og lít á þetta sem eins konar 
stofutónleika þó ég standi uppi á 
sviði,“ segir Jana María en Valmar 
Väljaots, organisti í Glerárkirkju, 
er henni innan handar á píanó.

Jana segir tónleikana ekki síður 
ætlaða ungu kynslóðinni en þeirri 
eldri. „Ég held að það sé mikilvægt 
að gera þessum konum skil með 
reglulegu millibili og kynna þær 
fyrir næstu kynslóð.“ Jönu Maríu 
langar til að taka fleiri konur fyrir 
en margar þeirra eiga þó færri lög 
en þær Helena, Ingibjörg og Ellý. 
„Ég hef því velt því fyrir mér að 

halda eina tónleika þar sem ég tek 
nokkrar söngkonur fyrir í einu 
auk þess sem ég hef gælt við þá 

hugmynd að flytja lög eftir skand-
inavískar söngkonur.“

vera@frettabladid.is

Tónleikaröð til heiðurs 
íslenskum söngfuglum 
Jana María Guðmundsdóttir hefur kynnt sér ævi og störf þriggja íslenskra dægurlagasöngkvenna og 
gerir þeim hátt undir höfði í tónleikaröð sem hún stendur fyrir í Samkomuhúsinu á Akureyri. 

Á tónleikunum flytur Jana María átta til tíu lög en segir svo sögur af söngkonunum 
inn á milli. Næstu tónleikar verða tileinkaðir Ingibjörgu Þorbergs.

MYND/HEIDA.IS

Lífsstíll sjö til níu ára barna
ERLINGUR JÓHANNSSON PRÓFESSOR GREINIR FRÁ RANNSÓKN SEM GERÐ VAR Á LÍFSSTÍL 7-9 ÁRA BARNA Á FÉLAGSVÍS-
INDATORGI HÁSKÓLANS Á AKUREYRI Á MORGUN.

Erlingur Jóhannsson, prófessor í íþrótta- og heilsufræðum við HÍ, heldur 
í hádeginu á morgun fyrirlestur á félagsvísindatorgi háskólans á Akur-
eyri. Erindið ber heitið Lífsstíll 7 til 9 ára barna – íhlutunarrannsókn til 
bættrar heilsu. Þar fjallar Erlingur um niðurstöður rannsóknar á lífsstíl 7-
9 ára barna sem sýna að hægt er að auka hreyfingu og stuðla að holl-
ara mataræði með samstilltu átaki heimila og skóla. Rannsóknin er 
samstarfsverkefni sem vísindamenn og framhaldsnemar við mennta-
vísindasvið og heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands unnu að á árun-
um 2006-2008. Verkefnið miðaði að því að auka heilbrigði barna og 
var unnið í samstarfi við menntasvið Reykjavíkurborgar og sex grunn-
skóla í borginni.
Nánari upplýsingar má nálgast á www.unak.is Erlingur Jóhannsson, prófessor í íþrótta- og 

heilsufræðum.

Nuddolíur Urtasmi junnar eru 
lífræn vottu  íslensk framlei sla

Innihalda: bló berg, vallhumal, rau smára, fjólur, eini, 
arniku, rósmarín, morgunfrú, lofnarblóm, rós, engifer.

Vö va/gigtar-nuddolía:
Á li abólgur, eymsli, verki, stir leika, har a og spennta 
vö va og sinar. Li kar, hitar, slakar og róar sinadrátt.

Græ iolía, hú olía:
Fyrir flösuexem, skánir í hársver i, mis útbrot, klá a
og hú urrk. Náttúrulegur sveppabani.

Slökunarolía, afstressari:
Dregur úr spennu og streitu.Veitir slökun, hvíld og 
vellí an. Einnig gó  í ba i . Frábær fyrir svefninn.

Nuddolíurnar eru nota ar ví a á nuddstofum og hafa
fengi  einróma lof sjúkranuddara og nudd ega.

Veljum íslenskt
Fæst í Heilsuhúsinu á Akureyri

og helstu heilsu- og náttúruvöruverslunum.
Urtasmi jan, Svalbar sströnd s. 462 4769

gigja@urtasmidjan.is / urtasmidjan.is

Gisting Akureyri 
www.gista.is

Huggulegar frístundaíbúðir á 
Akureyri. 2ja og 3ja herbergja. Góð 
aðstaða í göngufæri við miðbæinn. 

Uppábúin rúm og þráðlaust net.
 

Uppl. í síma 694-4314. 

www.kruasiam.blog.is • Strandgata 13  • 600 Akureyri

www.kruasiam.blog.is • Strandgata 13  • 600 Akureyri

ÞEGAR ÞÚ FERÐAST FLOTT!

HAFNARFJÖRÐUR  
     5 500 770

ÖRYGGI   ÞJÓNUSTA   ÞÆGINDI

AKUREYRI 
     5 500 700

ÞEGAR ÞÚ FERÐAST FLOTT!

☎ ☎
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Wushu, opna Norðurlandamótið 
í kung-fu, fór fram í tíunda sinn 
í Kalmar í Svíþjóð dagana 11. til 
14. febrúar. Keppendur á vegum 
Heilsudrekans frá Íslandi tóku í 
fyrsta sinn þátt í mótinu og gerðu 
gott betur með því að lenda í þrem-
ur efstu sætunum í unglingaflokki. 
Ari Emilsson, sextán ára, var einn 
fjögurra keppenda sem hélt utan 
og sneri heim með bikar.

„Okkur gekk bara rosalega vel,“ 
segir Ari hæstánægður en hann 
hefur æft kung fu í á fjórða ár og 
bætir við að þetta sé í fyrsta sinn 
sem hann vinni til verðlauna fyrir 
frammistöðu sína í þessari íþrótt. 
Þetta er þó ekki í fyrsta sinn sem 
Ari keppir á kung fu-móti erlend-
is. Síðast tók hann þátt í Norður-
landamóti í Noregi fyrir tveimur 
árum. Hann segist hafa lært ýmis-
legt þar sem hann nýtti sér í Sví-
þjóð. „Keppnin var mjög svipuð, 
það hjálpaði,“ segir Ari.

Í för með hópnum var einnig 
vöruhönnuðurinn Manzo Mbomyo 
sem er fyrsti fullorðni þátttakand-
inn sem keppir fyrir Íslands hönd 
á móti í kung fu erlendis. Manzo er 
frá Sevilla á Spáni en hefur búið á 
Íslandi um nokkurra ára skeið og 
fór að stunda kung fu fyrir aðeins 

ári í Heilsudrekanum. Þrátt fyrir 
skamman feril og enga reynslu af 
keppnismennsku náði Manzo samt 
þeim frábæra árangi að hafna 
í fjórða sæti á Wushu-mótinu í 
Kalmar. Hann kveðst vera ánægð-

ur með árangurinn en segir hann 
jafnframt hafa komið sér á óvart. 

„Ég er mjög sáttur, sérstak-
lega þar sem ég vissi alls ekki við 
hverju átti að búast,“ viðurkenn-
ir Manzo og bætir við að íslenski 
hópurinn hafi að auki hlotið mikla 
athygli á mótinu fyrir kunnáttu 
sína í san shou, sem er bardaga-
afbrigði af kung fu. „Einn skipu-
leggjandi mótsins bað okkur að 
sýna listir okkar með aðeins dags 
fyrirvara þannig að við höfðum 
nánast engan tíma til að undir-
búa okkur. Okkar hópur var sá 
eini sem fékk þann heiður að fá 
að sýna þessar æfingar á mótinu 
og tókst svo vel til að skipuleggj-
endurnir voru orðlausir af hrifn-
ingu.“

Þeir Ari og Manzo stefna báðir 
á frekari keppnismennsku í kung 
fu. Til stendur að hópur á vegum 
Heilsudrekans taki þátt í heims-
meistaramóti í kung fu í Hong 
Kong í Kína í apríl á næsta ári. Ef 
allt gengur að óskum verða félag-
arnir með í för þannig að ljóst er 
að ekkert lát verður á æfingum 
þangað til. Þeir segja það þó ekki 
koma að sök og hlakka greinilega 
til frekari ævintýra.

 roald@frettabladid.is

Frækinn sigur í kung fu
Íslenskir keppendur gerðu það gott á Wushu, opna Norðurlandamótinu í kung-fu, í Kalmar í Svíþjóð á 
dögunum. Þar náði íslenski hópurinn að landa fyrstu þremur efstu sætunum í flokki unglinga.  

Manzo Mbomyo hefur lengi haft áhuga 
á kung fu en fór að stunda þessa bar-
dagaíþrótt í Heilsudrekanum í Skeifunni 
3j fyrir einu ári. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hér sýna þeir Haraldur Karlsson, sautján ára, Ari Emilsson, sextán ára og Bjarni Jónsson, fimmtán ára, nokkur vel valin brögð. 
Ari og Bjarni lentu í efsta sæti í hópi þeirra sem sýndu kung fu með vopnum en Haraldur í öðru sæti. Haraldur var efstur í hópi 
þeirra sem sýndu brögð án vopna, Ari annar og Bjarni sá þriðji. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

NÁUM ÁTTUM  er heiti á morgunverðarfundi um börn 

með ADHD sem haldinn verður á Grand hóteli miðvikudag-

inn 24. febrúar frá klukkan 8.15 til 10. www.naumattum.is

Það er ekki nauðsynlegt að leggja reiðhjólinu um leið og 
vetur gengur í garð. Hægt er að festa kaup á nagladekkj-
um fyrir reiðhjól og eru til ýmsar gerðir af nagladekkjum 
með mismörgum nöglum í. Að auki er hægt að kaupa 
skóhlífar fyrir reiðhjólafólk sem gerðar eru úr vatnsheldu 
efni og má smeygja yfir skófatnað fólks. Þessar skóhlíf-
ar fást í mismunandi lengdum og hlífa bæði skóm og 
fatnaði hjólreiðamannsins þegar blautt er úti. Ekki má 
þó gleyma ljósbúnaði þegar hjólað er að vetri til og er 
nauðsynlegt að vera með ljós bæði að framan og aftan 
og mælir fagfólk með því að notuð séu tvö ljós að fram-
an; annað til að lýsa leiðina og hitt blikkljós. 

Hjólað yfir veturinn
ÝMSAR LEIÐIR ERU FÆRAR TIL AÐ GERA HJÓLA-
MENNSKU MÖGULEGA ÞRÁTT FYRIR ÍS OG SNJÓ.

Með réttum búnaði er hægt að nýta hjólið áfram þrátt fyrir 
kulda og vetur. 

Borgartún 24 – Hæðarsmára 6 – Hafnarborg s. 58 58 700 www.madurlifandi.is

Í kvöld þriðjudag 
23. febrúar 
kl 18:00–21:00

Matreiðslunámskeið 
Í fræðslusal Maður lifandi 
Borgartúni 24

Hollt og Hagkvæmt

Ertu með eitthvað  
gott á prjónunum?
Sjálfboðaliðar í Kópavogsdeild Rauða krossins  prjóna 
og sauma ungbarnaföt fyrir börn í neyð. Hópurinn,  
sem kallast Föt sem framlag , mun hittast næst og 
prjóna í sjálfboðamiðstöðinni Hamraborg 11, 2. hæð, 
miðvikudaginn 24.febrúar kl. 15-18. 

Á staðnum verða prjónar, garn og gott fólk sem hittist 
reglulega og lætur gott af sér leiða. Velkomið er að  
taka með sér eigið prjónadót. Þeir sem vilja gefa garn  
í verkefnið vinsamlega hafið samband. Kaffi á könn-
unni og með því.

Allar nánari upplýsingar í síma 554 6626 .

Sjálfboðamiðstöð Hamraborg 11    opið virka daga kl. 10-16    sími 554 6626
kopavogur@redcross.is     redcross.is/kopavogur

Miðvikudaga

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447
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26.950Kr.

SJÓNVARPSFLAKKARI

United HD MMP 9530

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Skálholtsstaður 
sóttur heim
Mörg ungmenni heimsækja 
Skálholt í aðdraganda 
fermingar sinnar. SÍÐA 2
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Af Norðurlandaþjóðunum eru 
það frændur okkar Færeyingar 
sem sverja sig helst í ættina við 
þá fermingarsiði sem tíðkast hér 
á landi. Meðan til dæmis dansk-
ir og sænskir unglingar ferm-
ast einu ári síðar en þeir íslensku 
ganga Færeyingar í takt við okkur 
og fermast á fjórtánda aldursári. 
Færeyingarnir skera sig helst frá 
Íslendingum í þessum efnum að 
því leyti að þar standa fermingar-
veislur allan daginn og í heila viku 
eftir ferminguna skiptast krakkar 
á að bjóða hver öðrum heim til sín 
í kökur og kaffi.

Færeysk ungmenni fermast 
heldur ekki í kyrtlum heldur er 
hefð fyrir því að drengir fermist 
í svörtum fötum og stúlkur í hvít-
um kjólum. - kg

Mörg ungmenni heimsækja 
Skálholt í aðdraganda ferm-
ingar sinnar, upplifa helgi 
staðarins og fá innsýn í sögu 
hans. Kristinn Ólason er rektor 
Skálholtsskóla.

„Við viljum gefa fermingarbörn-
um kost á að tengjast Skálholtsstað 
í öllu sínu veldi og sýna þeim að 
hann er líka þeirra,“ segir Krist-
inn. „Það gerum við með nám-
skeiði sem yfirleitt tekur einn dag, 
einkum þegar hóparnir koma úr 
nánasta umhverfi eða frá Reykja-
vík.“

Kristinn segir fermingar-
fræðslu í Skálholti eiga sér langa 
sögu og minnist þess að hafa farið 
þangað með hóp þegar hann var 
æskulýðsfulltrúi í Neskirkju. 
Hann er beðinn að lýsa í stuttu 
máli fyrirkomulaginu nú og gerir 
það fúslega. 

„Við byrjum á góðri lýsingu á 
sögu staðarins með því að ganga 
með krökkunum um hann, fara 
í kirkjuna og ofan í kjallarann, 
koma að kistu Páls Jónssonar 
og í gegnum göngin. Nú er búið 
að ganga frá rústasvæðinu fyrir 
sunnan kirkjuna þannig að hægt 
er að gera sér vel grein fyrir því 
hvar Skálholtsskóli stóð og bisk-
upssetrið. Síðan er gengið að minn-
isvarðanum um Jón Arason og að 
skólavörðunni. Leiklistarþáttur 
hefur þróast á farsælan hátt sem 
hluti af fræðslunni. Gunnar Björn 
Guðmundsson hefur mótað hann 
með okkur síðustu ár, sá hinn sami 
og var með skaupið núna síðast. 
Leikræn tjáning, traust og sam-
skipti eru uppistaðan og ungling-
arnir fá frjálsar hendur með að 
túlka dæmisögu úr Nýja testa-
mentinu. Sagan um miskunnsama 
Samverjann hefur oft orðið fyrir 
valinu og það hefur verið gaman 
að sjá Gunnar opna fyrir mögu-
leikana sem í henni felast. Svo 
viljum við að krakkarnir kynn-
ist hér í Skálholti svolítið kirkju-
legri tónlist, eigi stund við orgel-

ið hjá Jóni Bjarnasyni organista, 
taki í hönd sálmabókina íslensku, 
læri að fletta upp í henni og syngi 
saman nokkra íslenska sálma og 
kóra. Við erum með helgistund 
sem tengist þessu atriði og bjóð-
um börnunum líka hverju fyrir sig 
að eiga stund í kirkjunni á sínum 
forsendum. Dyravörður sér um 
að enginn trufli á meðan. Þetta er 
sá rammi sem við höfum fylgt og 
hann hefur gefist vel.“

Von er á fimmtán hópum í Skál-

holt í næsta mánuði að sögn Krist-
ins. Prestur hvers hóps fylgir 
honum og einn eða tveir úr röðum 
foreldra eftir því hversu stór hóp-
urinn er. Dagskráin er augljós-
lega fjölbreytt og líkamlega fóðr-
ið virðist heldur ekki skorið við 
nögl. „Hér er boðið upp á hollan og 
góðan grjónagraut og heimabak-
að brauð í hádeginu og svo pitsur 
áður en börnin fara heim,“ segir 
Kristinn og bætir við brosandi. 
„Þær eru mjög vinsælar.“  - gun

Vill að fermingarbörnin fái 
að tengjast Skálholtsstað 

Helgistund í kirkjunni er fastur liður í heimsókn væntanlegra fermingarbarna í 
Skálholt. Þar handleika þau íslensku sálmabókina og taka nokkur lög við orgelið, að 
sögn Kristins rektors. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

● STAÐGÓÐUR 
MORGUNMATUR  
Morgunmatur er alltaf 
mikilvægur og ekki síst 
á fermingardaginn. Þó 
svo mikið sé að gera og 
nýta  þurfi hverja stund 
í undirbúning fyrir at-
höfn og veislu þá má 
næringin ekki gleymast. 
Kæruleysi í þeim efnum 

kemur niður á  líðaninni þegar líður á daginn og getur í verstu tilfell-
um orsakað yfirlið við altarið. Súrmjólk með múslíi, hafragrautur  eða að 
minnsta kosti ristað brauð og safi eða mjólk er því alveg málið að morgni 
þessa merkilega dags. 

● MINNINGAR UM GÓÐAR STUNDIR  Minningabók sem 
geymir ýmsar hugleiðingar og gjörðir sem tengjast fermingunni getur 
verið skemmtilegt að eiga í fórum sínum síðar meir. Gott er að kaupa 
hana eða búa til með nokkrum fyrirvara svo hægt sé að nota hana sem 
dagbók. Þar er hægt að skrá niður hvernig undirbúningur þessa merkis-
dags gengur fyrir sig, bæði hjá prestinum, í huganum og á heimilunum, 
hvaða ritningargrein verður fyrir valinu og hvað 
fermingarsystkinin heita. Þegar dagurinn er 
afstaðinn er komið að því að skrifa niður 
hvernig hann gekk fyrir sig, hvað 
presturinn sagði, hverjir komu 
í veisluna og hvað hver og 
einn gaf. Svo er sjálf-
sagt að líma inn mynd-
ir, kort, servíettur og 
fleira fallegt.

Ferming er guðsþjónusta þar sem 
skírður einstaklingur staðfest-
ir með játningu sinni þá játningu 
sem aðrir fóru með fyrir hans hönd 
í skírninni. Fermingin fer fram 
þegar sá hinn sami hefur lokið til-
skildum fermingarundirbúningi 
og hlotið tilhlýðilega fræðslu.

Í fermingarathöfninni flytja 
fermingarbörn bænir, lesa ritn-
ingartexta og aðstoða ef til vill við 
útdeilingu. Þau eru klædd hvítum 
kyrtlum og sitja í kór kirkjunn-
ar. Þegar fermingarbarn er kall-
að upp að altari með fullu nafni til 
þess að staðfesta skírnina er það 
spurt: Viltu leitast við, af fremsta 
megni, að hafa frelsarann Jesú 
Krist að leiðtoga lífsins. Ferming-
arbarnið svarar játandi og krýp-
ur síðan niður. Presturinn legg-
ur hönd á höfuð þess og segir: Al-
máttur Guð þinn ástríki faðir, 
styrki þig og leiði að eilífu. Þá rís 
fermingarbarn upp og tekur í hönd 

prestsins og mælir ritningargrein-
ina sem það hefur sjálft valið úr 
ritningunni. Altarisganga fer fram 
í fermingarmessunni en þá ganga 
fermingarbörn til altaris með for-
ásmt þeim sem óska. - ve

Staðfesting á trúnni

Í fermingunni eru fermingarbörnin 
spurð: Viltu leitast við, af fremsta megni, 
að hafa frelsarann Jesú Krist að leiðtoga 
lífsins?

Fermingarveislur í Færeyjum standa í heila viku. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Færeysk veisluhöld standa 
lengur en víða annars staðar



www.noatun.is

Fermingar-
veislur

★ Roast beef 
– með remúlaði og steiktum lauk

★ Nóatúns hamborgarhryggur
★ Kjúklingabitar
★ Nauta- eða lambapottréttur
★ Rjómalöguð sveppasósa
★ Kartöflusalat
★ Gamaldags ananas hrásalat
★ Hrísgrjón
★ Snittubrauð
★ Kartöflustrá
★ Brúnaðar kartöflur
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★ Nóatúns hamborgarhryggur
★ Kjúklingabitar
★ Hunangsristuð kalkúnabringa
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★ Nauta- eða lambapottréttur
★ Rjómalöguð sveppasósa
★ Rauðvínssósa
★ Kartöflusalat
★ Waldorfsalat
★ Gamaldags ananas hrásalat
★ Hrísgrjón
★ Snittubrauð
★ Kartöflustrá
★ Brúnaðar kartöflur

★ Roast beef 
– með remúlaði og steiktum lauk

★ Nóatúns hamborgarhryggur
★ Kjúklingabitar
★ Hunangsristuð kalkúnabringa
★ Grísahryggur
★ Nautapottréttur
★ Lambapottréttur 
★ Rjómalöguð sveppasósa
★ Rauðvínssósa
★ Kartöflusalat
★ Waldorfsalat
★ Gamaldags ananas hrásalat
★ Hrísgrjón
★ Snittubrauð
★ Kartöflustrá
★ Brúnaðar kartöflur

Nánari upplýsingar á noatun.is eða í næstu Nóatúns verslun.

VEISLA 1

1790
Á MANN

AÐEINS
VEISLA 2

1990
Á MANN

AÐEINS
VEISLA 3

þína
Þú velur þína samsetningu

VEISLU

VELDU

Austurver
585-7110
austurver@noatun.is

Grafarholt
585-7185
grafarholt@noatun.is

Hamraborg
585-7130
hamraborg@noatun.is

Hringbraut
585-7150
hringbraut@noatun.is

Nóatúni 17
585-7180
noatun17@noatun.is

Ö
ll 

ve
rð

 e
ru

 b
irt

 m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 p
re

nt
vi

llu
 o

g/
eð

a 
m

yn
da

br
en

gl

SENDUM

Á HÖFUÐBORGAR-

SVÆÐINU

FRÍTT
HEIM

RÍKULEGA

ÚTILÁTIÐ



 23. FEBRÚAR 2010  ÞRIÐJUDAGUR4 ● fréttablaðið ● fermingar

Fáeinar gjafir til ferminga

Falleg 
hönnun fyrir 

framtíðarstundvísi. 
Habitat, Holtagörð-

um. Verð 11.000 
krónur.

Gulur Bobby-lampi er 
hressilegur í unglinga-

herbergið. Habitat, 
Holtagörðum. Verð 

6.380 krónur. 

Þykkt og stórt 
Normann 
Copenhagen-
handklæði. Til í 
þremur stærðum. 
Epal, Skeifunni 
6. Verð 9.800 

krónur.

Flestir vilja gefa fermingarbörnunum gjafir sem þau geta notað langt 
fram á fullorðinsár, ef ekki lengur. Útsendari Fréttablaðsins fór á 

stúfana að leita að eigulegum fermingargjöfum. Gott er að reyna 
að fara ótroðnar slóðir svo að fermingarbarnið endi ekki með 

tíu eintök af því sama. Einnig er vert að minnast þess að þótt 
peningagjafir séu góðar og gildar, eru munir, sem ferm-

ingarbarnið tengir við gefandann, oft mun persónu-
legri.  - jma

Eigulegur þriggja 
árstíða dúnpoki, 

TNF Green Kazoo. 
Fylltur með rúmlega 

hálfu kílói af gæsadún 
og fóðraður með 

silkimjúku efni. Útilíf, 
Kringlunni. Verð 

59.900 krónur. 

Babyliss-sléttu-
járn úr títaníum/
keramík-plötu. 
Elko, Skeifunni 
7. Verð 9.795 
krónur.

Margar flugur í einu 
höggi: gsm-sími, 
5MP myndavél, tón-
listarspilari, útvarp, 
skjalaskoðari og 
fleira til í LG Viewty-
símanum. Vodafone, 
Skútuvogi 2. Verð 
29.990 krónur. 

● FAÐIR VOR, ÞÚ SEM 
ERT Á HIMNUM  Faðirvor-
ið er líklega sú bæn sem flest-
ir þekkja og kunna. Bænina er að 
finna í Matteusarguðspjalli og 
hefur verið bæn kristinna manna 
í áraraðir. Samkvæmt lögum 
frá miðöldum áttu allir kristn-
ir menn að kunna Faðirvorið og 
bendir allt til þess að mönnum 
hafi verið kennt það á móður-
málinu og þess vegna hafi það 
verið þýtt á íslensku. Elsta útgáfa 
Faðirvorsins er frá 13. öld en sú 
útgáfa sem notuð er í dag var 
þýdd af Oddi Gottskálkssyni og 
kom út í kringum 1540.

HANNAÐ HEIMA  Fermingarboðskort eru fastur liður í fermingar-
undirbúningnum en í seinni tíð eru margir farnir að hanna og gera þau 
upp á eigin spýtur, enda er tækjabúnaður margra heimila oftar en ekki 
vel til þess fallinn. Þó hönnunin fari fram heima er hægt að prenta kort-

in hjá flestum ljósmyndaþjónustum en í gegnum þær 
má einnig panta stöðluð kort með persónulegri 

mynd. 
Eigi að senda eigin kort í prentun þarf 

hins vegar að kynna sér hlutföll og stærð-
ir auk þess að sjá til þess að upplausn 

mynda sé góð. Eins er gott að hafa í 
huga að ávallt fer eitthvað af könt-

unum í prentun og því er ekki ráð-
legt að setja texta og flúr of ná-

lægt köntum.

Gleymið ekki að panta kleinur í Fermingarveisluna.

í fermingarveisluna
Kleinur 

H.S. Kleinur
Sími 692 3853

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
Kreistu fram bros gegn kvíðanum.

● ÓÞARFI AÐ HAFA ÁHYGGJUR  Fermingarbarnið er miðpunkt-
ur dagsins en það getur reynst mörgum unglingnum erfitt. Ef mikill kvíði 
sækir að fermingarbarninu fyrir stóra daginn má reyna eftirfarandi ráð: 
■ Forðast að horfa á sjálfan sig í spegli. Ef þú getur ekki haldið þig frá 

speglinum neyddu þig þá til að brosa framan í sjálfan þig.
■ Fá sér eitthvað létt að borða eins og ávöxt.
■ Horfa á skemmtilega mynd til að gleyma 

tímanum.
■ Leiða hugann frá því sem fram undan 

er með því að hlusta á skemmtilegt lag 
og syngja hástöfum með.

■ Vera á hreyfingu, dansa og hlæja 
upphátt.

■ Segja við sjálfan sig að fermingin 
verði skemmtileg.

■ Skvetta köldu vatni á andlitið.



Viðurkenndir Canon söluaðilar um land allt 
ELKO Flugstöð Leifs Eiríkssonar / Reykjavík Sense Center, Kringlunni - Verslun Nýherja, Borgartúni 37 - ELKO Lindum & Skeifunni - Beco, 
Langholtsvegi 84 - Myndval, Mjódd - Fotoval, Skipholti 50b / Akureyri Pedromyndir - A4 / Húsavík Bókaverslun Þórarins / Ísafjörður Bókahornið 
- Penninn / Sauðárkrókur Tengill - Kaupfélag Skagfirðinga / Blönduós Kjalfell / Hvammstangi Ráðbarður / Grundarfjörður Hrannarbúðin / 
Stykkishólmur Skipavík / Borgarnes Omnis / Akranes Omnis / Reykjanesbær Omnis / Selfoss TRS / Höfn í Hornafirði Martölvan / Neskaup-
staður Tónspil / Egilsstaðir Myndsmiðjan / Vestmannaeyjar Foto - Tölvun / Netverslun Nýherja, www.netverslun.is

Fangaðu heiminn með Canon
 Hágæða Canon myndavélar fyrir allar aðstæður

Ertu að leita að stórri eða smárri myndavél, algjörlega sjálfvirkri eða með handvirkum stillingum og útskiptanlegum linsum?
Viltu taka fallegar landslags-, náttúrulífs- og íþróttamyndir eða skemmtilegar fjölskyldumyndir? 
Viltu taka myndavél með í sundið, veiðina eða á skíðin?

Kíktu á Canon EOS, IXUS og POWERSHOT myndavélar og finndu út hvaða vél hentar þér. 

Taktu Canon PowerShot D10 með 
í sundið, veiðina eða á skíðin

• Vatnsheld niður að 10m dýpi,
 högg–held (1.22m) og þolir allt að
 10 stiga frost. 

• 12.1 megapixlar til að kroppa   
myndir og prenta út í plakat stærð. 

• 3.0x aðdráttarlinsa með optcal
 Image Stabilizer (hristivörn). 

• 2.5“ PureColor LCD II skjár.   
 2m varnargler verndar    
 skjáinn fyrir sliti og fingraförum.

Taktu ofur aðdráttarmyndir með 
Canon PowerShot SX200 IS 

• 28mm gleiðlinsa með 12x optical  
aðdrætti.

• 12.1 megapixlar til að kroppa  
myndir og prenta út í plakat 
stærð.

• 3.0” LCD skjár. 

• Handvirkar stillingar auka   
tökumöguleika.

Notendavæn Ixus hönnun 
með Canon Ixus 95 IS 

• 10.0 megapixlar & þrír litir   
í boði. 

• 3.0x aðdráttarlinsa með   
optical Image Stabilizer   

 (hristivörn). 

• 2.5” PureColor LCD II. 

• Face Detection tryggir   
frábærar andlitsmyndir.

Segðu alla söguna með
EOS 500D 

• 15.1 megapixla CMOS sensor.

• Full HD vídeóupptaka (1080p).

• ISO 3200 sem er útvíkkanlegt  
 upp í 12800 fyrir léleg birtuskilyrði.

• Fangar 3.4 ramma á sek. 
í samfelldri myndatöku.

• 3.0” 920.000 punkta LCD  
skjár með Live View Mode. 

• Samhæfð við yfir 60 EF og  
EF-S linsur.

www.canon.nyherji.is
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• ferðatöskur 
• íþróttatöskur
• beautybox
• bakpokar
• seðlaveski 
• tölvutöskur

TIL FERMINGARGJAFA

Komið í miðbæinn og skoðið
fermingatilboðin okkar

Í fermingarfræðslu Fríkirkjunn-
ar í Reykjavík er áhersla lögð 
á góða blöndu af fræðslu, leik 
og skemmtilegum samveru-
stundum. Fermingarbörnin 
taka virkan þátt í guðsþjónust-
unni. 

FERMINGARFRÆÐSLAN MJÖG 
SKEMMTILEG

„Ég er að ferm-
ast til þess að 
staðfesta skírn 
mína og tengj-
ast Guði og svo 
langar mig í 
gjafir,“ segir 
Margrét Sól 
Ragnarsdótt-
tir. „Mig langar 
í rúm frá fjöl-

skyldunni minni og svo langar 
mig líka í peninga. Ég er ekki að 
safna fyrir neinu sérstöku en það 
er gott að eiga peninga í banka.“

Hún segir fermingarfræðsluna 
í Fríkirkjunni vera mjög skemmti-
lega. „Hún er dálítið öðruvísi en í 
Þjóðkirkjunni. Eina nóttina gist-
um við til dæmis í Fríkirkjunni, 
eða réttara sagt vöktum, því við 
sváfum ekki neitt. Það var mjög 
skemmtilegt. Hin fermingarbörn-
in koma úr ýmsum áttum svo að 
ég er líka búin að kynnast fullt 
af nýjum, skemmtilegum krökk-
um.“ 

FERMIST TIL AÐ STAÐFESTA SKÍRNINA
Birta Dögg Svans. Michelsen 
hefur lært margt í fermingar-
fræðslunni. „Ég er búin að læra 
um guð, hvernig hann skapaði 
heiminn, lífið og vináttu. Mér 
finnst ég trúa meira á Guð en 
áður,“ segir Birta Dögg sem er 
með það á hreinu hvers vegna hún 

fermist. „Til 
þess að stað-
fest a  sk í r n 
mína, fá gjafir 
og hitta annað 
fólk. Krakk-
arnir í ferm-
ingarfræðsl-
unni koma víða 
að og það hefur 

verið gaman að kynnast þeim. Í 
fermingarfræðslunni hef ég ein-
mitt verið að læra um samskipti 
og hvernig eigi að koma fram við 
aðra. Maður á að koma fram við 
aðra eins og maður vill að aðrir 
komi fram við sjálfan mann.“

TRÚIR NÚ MEIRA Á JESÚ
„Ég trúði eiginlega ekkert áður 

á Jesú,“ segir 
Da níel  Ingi 
Wium Eyjólfs-
son, sem hrós-
ar fermingar-
fræðslunni. „Ég 
er að fermast 
vegna þess að 
ég trúi á Jesú 
og vil halda 

áfram að trúa á hann og læra um 
hann. Það var svo margt sem ég 
vissi ekki áður að hann hafði gert 
og mér finnst gott að trúa á Jesú. 
Ég er búinn að fara í allar skyldu-
messurnar en ég ætla samt að 
fara í nokkrar í viðbót. Hjörtur 
Magni er voðalega góður prestur. 
En fermingarfræðslan hefur verið 
mjög skemmtileg, alltaf þegar við 

erum búin að 
læra höfum við 
fengið pitsur.“ 
Það finnst Dan-
íel Inga greini-
lega ekki leið-
inlegt. 

FERMINGIN ER 
HEFÐ

„Það hafa nú allir í minni ætt 
fermst og ég ætla ekkert að bregða 
út af þeirri venju,“ segir Kristinn 
Þórarinsson. „Mér finnst ferming-
arfræðslan hafa verið mjög góð og 
skemmtileg. Ég veit líka meira um 
kristna trú en áður.“ 

Hefur eitthvað komið þér á 
óvart? „Nei, eiginlega ekki,“ segir 
Kristinn en segist þó vera trúaðri 

en áður og hefur áhuga á að við-
halda þekkingunni. Hvað varð-
ar gjafir eru peningar efstir á 
óska listanum. „Ég er safna mér 
fyrir ferð til Þýskalands, þar sem 
ég ætla að keppa í sundi í sumar 
en ég er eiginlega búinn að æfa 
sund síðan ég var tveggja ára.“

FRÆÐSLA OG LEIKUR Í FRÍKIRKJUNNI 
Í REYKJAVÍK
„Fríkirkj-
an í Reykja-
vík er ekki 
hverfiskirkja 
og fermingar-
fræðslan tekur 
dálítið mið af 
því,“ segir Anna 
Hulda Júlíus-
dóttir,  með -
hjálpari í Frí-
kirkjunni í Reykjavík. „Við höfum 
talið það til kostanna hjá okkur að 
fermingarfræðslan hefst síðustu 
vikuna í ágúst áður en skólarn-
ir byrja en þá hristum við hóp-
inn vel saman og förum bæði vel 
í gegnum fræðsluefnið en sam-
tvinnum það vettvangsferðum 
eins og í Þjóðminjasafnið, Kirkju-
garðinn við Suðurgötu og Hall-
grímskirkju. Þessa viku leggjum 
við einnig áherslu á að þau semji 
bænir sem þau svo síðar fara með 
í kirkjunni sjálfri. Síðan hittumst 
við einu sinni í mánuði og í ferm-
ingarfræðslunni og reynum að 
blanda saman fræðslu og leik, 
vinnum verkefni og reynum að 
gera krakkana meðvitaða um um-
hverfið og náungann. Þá leggjum 
við ekki síður áherslu á skemmti-
legar samverustundir, eins og 
vökunótt í Fríkirkjunni og góð 
samskipti, auk þess sem ferm-
ingarbörnin taka virkan þátt guð-
þjónustum, til dæmis með því að 
lesa ritningarorðin.“ - uhj

Fræðsla og leikur í Fríkirkjunni

Margrét Sól 
Ragnarsdóttir

Birta Dögg 
Svans. Michelsen

Daníel Ingi Wium 
Eyjólfsson

Kristinn
Þórarinsson

Anna Hulda
 Júlíusdóttir

Þau Margrét, Birta, Daníel og Kristinn hafa lært eitt og annað í fermingarfræðslu Fríkirkju Reykjavíkur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

● BLÓÐ KRISTS, LÍKAMI KRISTS 
 Ein þeirra hefða sem fylgir fermingunni er 
altarisgangan. Þá meðtaka fermingarbörnin 
heilagt sakramenti en oblátan eða brauð-
ið táknar líkama Krists og vínið blóð hans. 
Á árum áður var notað svokallað messuvín 
í kaleikinn en Áfeng-
is- og tóbaksversl-
un ríkisins fram-
leiddi það. Þegar 
framleiðslu þess 
var hætt var farið að 
nota rauðvín eða rautt púrtvín, en 
geymsluþol þess er mun meira en 
rauðvíns. Á hverju ári verða um-
ræður um hvort viðeigandi sé að 
veita fermingarbörnum áfengi 
og hví ekki sé notað óáfengt vín. 
Þá hefur verið bent á að geymsluþol 
óáfengra vína sé lítið og venjulega er 
púrtvínið sem notað er blandað til helm-

inga með 
vatni. 
Eins er 

magnið sem 
neytt er ör-
lítið. Þá má 
einnig benda 

á að ekki þarf 
að neyta nema 

annars af brauð-
inu eða víninu til að 

njóta þess sem sakram-
entinu fylgir.
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Gaman getur verið að rifja 
upp fermingartísku fyrri ára 
og sjá þá breytingu sem hefur 
átt sér stað. Fréttablaðið fékk 
að skoða gamlar auglýsinga-
úrklippur frá fatakeðjunni 
NTC sem sýna að auk mikilla 
sveiflna í fermingartísku hafa 
margir þjóðþekktir einstakl-
ingar setið fyrir.

„Nei, ég held það séu nú engin bein 
tengsl á milli velgengni og þess 
að sitja fyrir í fermingartískunni 
hjá okkur,“ segir Svava Johansen, 
framkvæmdastjóri NTC, og hlær, 
spurð hvernig standi á því að jafn-
margar af fyrirsætunum sem hafa 
setið fyrir í fermingartískunni hjá 
NTC hafi öðlast frægð síðar á lífs-
leiðinni.

Svava segist frekar vera þeirr-
ar skoðunar að fyrirsætustörf-
in endurspegli löngunina til að 
vera í sviðljósinu. „Ég held það sé 
engin tilviljun að margir af þess-
um krökkum hafa síðar lagt leik-
list eða fyrirsætustörf fyrir sig,“ 
útskýrir hún og nefnir í því sam-
hengi leikkonuna Anítu Briem og 
fyrirsæturnar Eddu Pétursdótt-
ur og Thelmu Þormarsdóttir sem 
hafa unnið fyrir mörg af þekktustu 
tískuhúsum heims, svo sem Prada, 
Gucchi og D&G.

Þótt fermingartískan hafi tekið 
miklum breytingum segir Svava 
sömu reglur alltaf hafðar að leið-
arljósi við val á fyrirsætunum. 
„Okkur hefur þótt mikilvægt að 
velja heilbrigða og flotta krakka. 
Ég ákvað að gera svolítið meira úr 
þessu í ár, þar sem ég er nú sjálf að 
ferma og við fengum því til liðs við 
okkur tuttugu hressa krakka til að 
sitja fyrir. Þetta var mjög gaman 
og góður vinskapur hefur tekist 
með krökkunum; þau voru velflest 
orðnir vinir á Facebook daginn 
eftir myndatökurnar.“

Spurð hvort hún haldi sjálf sam-
bandi við einhverjar af „gömlu“ 
fyrirsætunum játar Svava því. 
„Margar fyrirsæturnar hafa unnið 
hjá okkur og sumar snúið aftur til 
baka eftir hlé enda góðir starfs-
kraftar alltaf velkomnir aftur.“ - rve

Margir stigið fyrstu skrefin 
í auglýsingum hjá Sautján

 Hér má sjá fermingartískuna 1998. Á myndinni má meðal annars sjá Unni Birnu 
Vilhjálmsdóttur bregða fyrir, en hún er önnur til hægri á stóru myndinni.

Leikkonan Aníta Briem sést hér á fermingaraldrinum en hún sat fyrir hjá NTC árið 
1996. Á hægri myndinni má sjá Sigurð Bollason athafnamann og Elmu Lísu Gunnars-
dóttur leikkonu í auglýsingu frá NTC árið 1987.

Sérstaklega mikið var lagt í myndatökuna í ár þar sem tuttugu hressir krakkar sátu fyrir. MYND/ALDÍS PÁLSDÓTTIR

Svava hefur verið viðstödd stóran hluta þeirra myndatakna sem hafa farið fram á 
vegum NTC í tengslum við fermingartískuna. Hér er Svava með fyrirsætunni Emilíu.

Edda Pétursdóttir fyrirsæta og Tanja Marín Friðjónsdóttir dansari í auglýsingu fyrir 
NTC. Á hægri myndinni sést Edda á tískusýningu í New York 2008.

Síðan Aníta sat fyrir hjá NTC hefur 
hún verið áberandi í kvikmyndum. 
Unnur Birna hefur sömuleiðis sést 
á hvíta tjaldinu en hún fór meðal 
annars með stórt hlutverk í mynd-
inni Jóhannes. 

Hlíðarsmári 2 · 200 Kópavogur
Sími 565 3380 · Gsm 896 0791 · marina@mi.is

Marína Svabo Ólason
Snyrtifræðingur og meistari

Snyrti- og naglastofan
SculpturE

Snyrti- og naglastofan
SculpturE

Snyrti- og naglastofan
SculpturE

Snyrti- og naglastofan
SculpturE

Allar almennar snyrtingar 
í boði á góðum verði.
TÍMAPANTANIR Í SÍMA 

565 3380

Marína Svabo Ólason
Snyrtifræðingur og meistari
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● HÁTÍÐLEGT  Kyrtill sem 
Sigurður Guðmundsson teikn-
aði um 1870 hefur verið notað-
ur talsvert sem  fermingarbún-
ingur. Kyrtillinn er einfaldari í 
sniði, léttari og íburðarminni en 
skautbúningurinn sem Sigurð-
ur teiknaði um miðja 19. öld-
ina. Við kyrtilinn er þó borinn 
sams konar höfuðbúnaður og 
við skautbúninginn: faldur, fald-
blæja og faldhnútur. Koffur eða 
spöng úr gylltu silfri er við fald-
inn og um mittið er stokkabelti 
eða sprotabelti.

Make Up Store býður upp á ráðgjöf í 
förðun.

Fléttur eiga við hin ýmsu tilefni. 

Snyrtivöruverslunin Make Up 
Store býður upp á ráðgjöf fyrir 
stúlkur sem er tilvalin annað 
hvort fyrir ferminguna eða sem 
gjöf handa fermingarstúlkunni. 
Stúlkurnar læra að farða sig undir 
handleiðslu förðunarfræðings og 
tekur námskeiðið tæpa klukku-
stund. Að námskeiðinu loknu fá 
þær vöruúttekt að eigin vali. Mar-
grét Jónasardóttir, förðunarfræð-
ingur hjá Make Up Store, segir 
námskeiðið sniðugt fyrir stúlk-
ur sem eru að byrja að farða sig, 
þarna læri þær réttu handtökin og 
fái ráðgjöf.  - sm

Kenna stúlkum 
réttu handtökin

FERMINGARGJAFIRNAR
FÁST Í OFFICE 1

Hnettir

Skeifan, Smáralind, Korputorg, Hafnarfjörður
Selfoss, Egilsstaðir, Akureyri

TÍMA
SKEIFUNNI

OPIÐ

Mikið úrval 
gjafabréfa

Spil í mikluúrvali

● AÐ VANDA VALIÐ  Það hefur tíðkast að gefa 
fermingarbarni peningagjafir á fermingardaginn. Mörg 
fermingarbörn kjósa að leggja fermingarpeningana 
inn á bankareikning og geyma til betri tíma, en önnur 
kjósa að kaupa sér eitthvað fallegt fyrir þá. Þá er tilval-
ið að nota þennan pening til þess að kaupa sér eitt-
hvað endingargott og notadrjúgt líkt og 
svefnpoka, reiðhjól, húsgagn eða útivist-
arfatnað. Þegar fermingarbarnið eld-
ist er gaman að geta litið til baka 
og hugsað til þess að þennan 
hlut hafi það eignast á ferming-
ardaginn.

Gaman er að nýta 
fermingar-

peningana í 
eitthvað nota-
drjúgt.

● FÍNAR FLÉTTUR Í HÁRIÐ  Hárflétt-
ur eru skemmtileg og einföld lausn þegar setja 
á hárið upp í fallega greiðslu. Þekktar stjörn-
ur hafa verið duglegar að skarta fléttum við hin 
ýmsu tækifæri undanfarið og virðist ekkert lát 
vera á vinsældum þeirra. 

 Hægt er að leika sér svolítið með fléttur með 
því að flétta aðeins toppinn, gera nokkrar laus-
ar fléttur á víð og dreif um kollinn eða einfalda 
fasta fléttu aftan í hnakka. Að auki er hægt að 
skreyta flétturnar með ýmsu hárskrauti eins og 
til dæmis silkiborðum, blómum eða fallegum 
spennum. -
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Björgvin Franz Gíslason hafði ekki mikinn áhuga á Söru Bernharðs-kökunum sem boðið var upp á í fermingarveislunni hans.

„Það hefur orðið algjör sprenging hjá okkur,“ segir 
Hope Knútsson, formaður Siðmenntar, félags sið-
rænna húmanista, sem býður nú upp á borgaralega 
fermingu í 22. sinn á Íslandi.

Fyrst var boðið upp á slíkar fermingar árið 1989 
og nýttu sér það alls sextán fermingarbörn. Nú, rúm-
lega tveimur áratugum síðar, hefur sú tala risið upp 
í 166, sem er rúmlega 35 prósenta fjölgun frá því á 
síðasta ári.

Hope segist ekki vita nákvæmlega hver ástæð-
an fyrir þessari miklu fjölgun sé. „Fyrir þessu geta 
verið margvíslegar ástæður. Borgaraleg ferming 
höfðar ekki eingöngu til krakka sem ekki eru trúaðir. 
Það getur verið að sú fræðsla sem við bjóðum upp á 
höfði meira til þeirra, en hún gengur meðal annars út 
á siðfræði, gagnrýna hugsun og umræður um stöðu 
unglinga í neyslusamfélagi. Kannski finnst sumum 
hreinlega skemmtilegra að sækja svona námskeið en 
það sem kirkjan býður upp á,“ segir Hope.

Í vetur hefur Siðmennt staðið fyrir sex námskeið-
um í aðdraganda borgaralegrar fermingar, auk fjar-
náms fyrir þá sem búa erlendis. Þar á meðal er eitt 

námskeið haldið á Akureyri fyrir fermingarbörn á 
Norður- og Austurlandi. Fermingarathafnirnar verða 
alls fjórar, tvær í Háskólabíói hinn 18. apríl, á Akur-
eyri 24. apríl og þann 19. júní á Fljótsdalshéraði.

Flestir sem fermst hafa á ann-
að borð luma á skemmtilegum 
minningum úr sjálfri ferming-
unni eða veislunni sem fylgdi 
í kjölfarið. Fréttablaðið ræddi 
við þrjá fermda einstaklinga.

„Ætli það eftirminnilegasta við 
ferminguna mína sé ekki sú stað-
reynd að ég var minnstur á ferm-
ingarhópmyndinni,“ segir Steinn 
Ármann Magnússon leikari, sem 
fermdist í Þjóðkirkjunni í Hafnar-
firði árið 1978. 

Að sögn Steins Ármanns er 
fótabúnaður fermingarsystkin-
anna þó hluti af skýringunni. „Á 
þessu tíma voru svokallaðir „plat-
form-skór“ vinsælir og einhverjir 
klæddust svoleiðis í fermingunni, 
sem hækkaði þá talsvert. Slík-
ir skór voru ekki alveg minn te-
bolli, en þó hafði ég mjög ákveðn-
ar skoðanir á fermingarfötunum 
og vildi ekki vera í jakkafötum. 
Ég klæddist leðurjakka og Hoov-
er-flauelsbuxum, en var svo í 
skyrtu og með slaufu við,“ segir 
Steinn Ármann og bætir við að 
hann hafi ekki orðið fyrir neinu 
aðkasti vegna klæðaburðarins, 
þótt fáir hafi farið að hans for-
dæmi.

Ræða sem Karl Lilliendahl 
hljóðfæraleikari, móðurafi Hild-
ar Lilliendahl ljóðskálds, hélt í 

fermingarveislu barnabarnsins 
árið 1995 er Hildi afar eftirminni-
leg. „Hún var vissulega hjartnæm 
og falleg en mikið skammaðist ég 
mín þegar hormónarnir báru mig 
ofurliði og ég raunverulega tár-
felldi fyrir framan alla, þrett-
án ára gelgjan, undir þessum 
orðum afa míns: „Það er trú mín 
að þeim sem mikið er gefið sé um 
leið fengin sú ábyrgð að verja auði 
sínum vel. Varðveittu hreinleika 
hugans, hlustaðu á samvisku þína, 
þá ertu á réttri braut,“ segir Hild-
ur. „Afi Kalli dó sjö árum seinna 
og enn þykir mér vænna um þessi 

orð en nokkuð annað tengt þess-
um degi,“ bætir hún við.

Matargerð Gísla Rúnars Jóns-
sonar, föður Björgvins Franz 
Gíslasonar leikara, er nokkuð sem 
Björgvin segist aldrei gleyma úr 
fermingarveislunni sinni. „Pabbi 
er mikill matmaður og lét búa til 
geigvænlegt magn af Söru Bern-
harðs-kökum, um þrjú hundr-
uð stykki ef ég man rétt, sem 
ég hafði engan áhuga á. Ég hef 
pabba grunaðan um að hafa pant-
að kökurnar fyrst og fremst fyrir 
sjálfan sig,“ segir Björgvin og 
skellir upp úr. - kg

„Platform-skór“ og ræður

Steinn Ármann Magnússon fermdist í 
leðurjakka og flauelsbuxum með slaufu.

Ræða sem móðurafi Hildar Lilliendahl 
hélt í veislunni er henni í fersku minni.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fermingarfræðslan hjá Siðmennt gengur meðal annars út á 
siðfræði og gagnrýna hugsun. NORDICPHOTOS/GETTY

Fleiri fermast borgaralega

Auglýsendur vinsamlegast hafi ð samband:

• hlynurs@365.is 
• sími 512 5439

Kemur út fi mmtudaginn
25. febrúar
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● KÖLD OG HEIT BORÐ ÁRIÐ 1985  Gaman getur verið að 
skoða gamlar auglýsingar frá veisluþjónustum í dagblöðum til að sjá 
hvernig kaffi- og matarhlaðborð fermingarveislnanna hefur breyst. Árið 
1985 má sjá auglýsingar frá tveimur veisluþjónustum í Dagblaðinu Vísi. 
Af því sem þar er talið upp má nefna Sacher-tertur, brauð-
tertur, roastbeef-snittur, agúrkurönd, rækjurönd, Par-
ísartertur, skúffutertur, kókostertur, mokka-
tertur, döðlubrauð og flatbrauð með hangi-
kjöti og baunasalati. Á borðum þar sem lögð 
var áhersla á mat var gjarnan köld 
skinka, reyktur lax, hamborgarhrygg-
ur, síld, grísasteik og roastbeef. Að 
ógleymdum pinnum með osti og 
vínberjum.

Í fermingarveislum svigna 
veisluborðin undan kræsing-
um sem boðið er upp á í tilefni 
dagsins. Þeir sem ekki hafa 
tíma eða getu til að standa í 
matargerð geta nýtt sér veislu-
þjónustur sem bjóða upp á 
fjölbreytt úrval girnilegra rétta 
sem hægt er að panta.

Guðmundur G. Kristinsson, sölu- og 
markaðsstjóri hjá Teiti veisluþjón-
ustu, segir viðskiptavini sína helst 
kjósa hið hefðbundna kaffihlaðborð 
eða smáréttahlaðborð. Teiti býður 
einnig upp á sérstakt steikarhlað-
borð sem innifelur þrjá kjötrétti 
auk súpu í forrétt og kaffi á eftir. 

„Fólk pantar ýmist kaffihlað-
borð eða smáréttahlaðborð. Smá-
réttahlaðborðið hentar betur fyrir 
veislur sem haldnar eru hádeginu 
eða seinni part dags því það er 
matarmeira en kaffihlaðborðið. 
Við erum einnig með steikarhlað-

Kaffihlaðb

Rúnar Kristinsson, 
Guðmundur G. 
Kristinsson og 
Buddhika Gamage 
hjá Teiti veislu-
þjónustu.

● AFGANGAR NÝTT-
IR  Margir sitja uppi með mikið 
af kökuafgöngum eftir að hafa 
haldið fermingarveislur. Sumum 
þykir erfitt að halda áfram að 
narta í afgangana næsta dag 
eftir að hafa  borðað nægju sína 
af kökum deginum áður. Snið-
ugt er að  frysta afgangana strax 
og borða kökurnar seinna. Einnig 
er hægt að kveðja gestina með 
nesti og setja kökusneiðar í fal-
leg  ílát sem gestir geta tekið með heim. Kökurnar er einnig hægt að nýta 
í skemmtilega eftirrétti kvöldið eftir og snæða þær með  ís eða ávöxtum.

Kalda hlaðborðið sem Teiti 
býður upp á er vinsæll 
valkostur í fermingarveislur 
ásamt hinu hefðbundna 
kaffihlaðborði.
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borð sem inniheldur þrjá kjötrétti 
og oftar en ekki er einnig súpa í 
forrétt og kaffi á eftir. Fólk velur 
sér veitingar eftir efnum og að-

stæðum eins og gefur að skilja og 
þar sem steikarhlaðborðið er dýr-
ari kostur þá er minna um að fólk 
panti slíkt. Maður finnur fyrir því 
að fólk rýnir meira í verðið og það 
er meira um að það haldi veislur í 
heimahúsum og geri þetta á hag-
kvæmari hátt,“ segir Guðmundur.

Veitingaþjónustan Veislu-
list býður einnig upp á hlaðborð 
í fermingarveislur og segir Sig-
urpáll Birgisson, yfirmatreiðslu-
maður, að steikarhlaðborðið sé 
hvað vinsælast í ár ásamt gamla 
og góða kaffihlaðborðinu. „Steik-
arhlaðborðið er nokkuð vinsælt 
hjá okkur um þessar mundir, en 
svo er pinnamaturinn einnig að 
koma sterkur inn. Hann inniheld-
ur bæði kjöt, fisk og grænmeti og 
sósur fylgja með. Þetta er sniðug-
ur kostur fyrir fólk sem ætlar sér 
til dæmis að baka sjálft. Það pælir 
meira í kostnaðinum núna og ætli 
það hafi ekki einhver áhrif á valið 
á þeim réttum sem pantaðir eru í 
veisluna,“ segir Sigurpáll. - sm

orðin halda velli

Sigurpáll Birgisson, yfirmatreiðslumað-
ur hjá Veislulist, segir steikarhlaðborð 
og pinnamat koma sterkt inn í ár.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FERÐALAG 
ER ÞROSKANDI
FERMINGARGJÖF

GJAFABRÉFIÐ GILDIR
SEM GREIÐSLA UPP

Í FLUGFAR MEÐ
ICELANDAIR

ÞÚ VELUR UPPHÆÐINA + Pantaðu fermingargjöfina á icelandair.is

Gjafabréf gildir í tvö ár frá útgáfudegi.

HUGURINN BER ÞIG 
AÐEINS HÁLFA LEIÐ

FRÉTTA
BLA

Ð
IÐ
/A
N
TO

N
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Fermingin er ein af stærri tíma-
mótunum í lífi okkar. Það hefur 
þótt tilheyra að gefa ferm-
ingarbarninu gjafir þennan 
dag og hafa foreldrar gjarnan 
notað tilefnið og gefið barninu 
eitthvað sem muni nýtast því. 
Fermingargjöfin er oft því í 
veglegri kantinum frá pabba 
og mömmu.

Gegnum áratugina hafa tískusveifl-
ur sett mark sitt á fermingargjaf-
irnar eins og gengur. Þó eru gjafir 
sem hafa staðist allar tískusveiflur 
eins og Biblían, orðabækur og rit-
söfn eins og Íslendingasögur, skart-

gripir handa stúlkunni og eins hafa 
piltarnir oft fengið sína fyrstu rak-
vél í fermingargjöf. 

Á fyrstu áratugum tuttugustu 
aldar voru jafnvel gervitennur al-
gengar fermingargjafir, einfald-
lega vegna þess að tennur barna 
voru oft orðnar svo skemmdar á 
unglingsárum að skipta þurfti um. 

Armbandsúr voru vinsæl ferm-
ingargjöf um miðja 20. öldina og 
voru þá vönduð úr sem enst hafa 
jafnvel til dagsins í dag.

Húsgögn hafa einnig verið vin-
sæl fermingargjöf og voru tekk-
kommóður gjarnan gefnar á sjö-
unda og áttunda áratugnum. Svefn-
sófar með rúmfatahirslu undir voru 
allsráðandi á níunda áratugunum 

og þá voru líka hljómflutnings-
tæki sérstaklega vinsæl. 

Á níunda áratugnum var 
einnig vinsælt að gefa nám-
skeið eins og tungumálaskóla í 
útlöndum og fór þá fermingar-
barnið utan í eina til tvær vikur, 
oft í fyrstu utanlandsferðina.

Tölvur urðu vinsælar ferm-
ingargjafir seint á tíunda ára-
tugnum og um aldamótin.

Farsímar, DVD-spilarar, flat-
skjáir og gjafabréf í verslanamið-
stöðvar hafa verið algengar ferm-
ingargjafir síðustu ár. Upphæð 
gjafabréfsins hefur verið frá tug 
þúsunda króna og upp í jafnvel 
hundruð þúsunda króna. - rat

Gjafirnar í gegnum árin

Orðabækur hafa 
verið vinsælar 

fermingargjafir og 
þótt fermingarbarninu 
finnist þær kannski 
ekki spennandi er þetta 
samt gjöf sem mun 
örugglega gagnast því 
um ókomin ár.

Útivistarbúnaður eins og svefnpoki, 
bakpoki eða tjald hafa leynst í ferm-
ingarpökkuum lengi en meðal annars 
má finna auglýsingar frá fimmta áratug 
tuttugustu aldar þar sem svefnpokar 
eru auglýstir sem góð fermingargjöf.

Á níunda áratugnum voru námskeið 
ýmiss konar vinsæl eins og ljósmynda-
námskeið og tungumálanámskeið. Þá 

var vinsælt að gefa fermingarbarn-
inu stutta ferð til dæmis til 

Englands þar sem það sat 
enskunámskeið.

Tekkkommóður voru vinsæl ferm-
ingargjöf á sjöunda og áttunda 
áratugnum. Svefnsófar tóku svo 
við, gjarnan með skúffu undir fyrir 
rúmföt.

Skartgripir 
hafa verið 
gefnir í ferm-
ingargjafir 
áratugum 
saman.

Tölvur urður algeng 
fermingargjöf seint 
á tíunda áratugnum. 

Hljómflutningstækin voru ómissandi í ferm-
ingarpakkann á níunda áratugnum. 

Piltarnir fá oft 
sína fyrstu rakvél í 
fermingargjöf.

Armbandsúr voru vinsæl fermingargjöf 
um miðja 20. öldina. Það var þá gjarnan 
fyrsta armbandsúrið sem viðkomandi 
eignaðist og entist árum saman.

HVAÐ ER Í MATINN? Á 

 kynnir skemmtilegan sérvef um matargerð og 
hagkvæm matarinnkaup.

Með því að nota einfalt og skemmtilegt kerfi útbúum við 
handa þér matseðil eftir þínu höfði. 

Kynntu þér ótrúlegan fjölda gómsætra uppskrifta á 
Hvað er í matinn? á 

...ég sá það á visir.is



FERMINGARGJAFIR OFL.

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ SELFOSSI HÚSAVÍK AKUREYRI REYKJAVÍK S: 569 1500

VERÐ

49.995
VERÐ

37.995

TILBOÐ

9.995
VERÐ

6.495
VERÐ

4.995

VERÐ

14.995

TILBOÐ

34.995

TILBOÐ

24.995

TILBOÐ

187.995
TILBOÐ

179.995
TILBOÐ

139.995

100Hz
DVB-T

SKERPA
2.000.000:1

42 TOMMUR

TILBOÐ

22.995

37 TOMMUR32 TOMMUR
SKERPA
40.000:1

4

DVB-T
2 HDMI

24p

SKERPA
30.000:1

2 HDMI

DVB-T
24p

Whirlpool heimilistæki 
frá stærsta framleiðanda 
í heimi - Mikið úrval!



FERMINGARGJAFIR
RAFMAGNAÐAR

TILBOÐ     109.990
FULLT VERÐ kr. 139.990

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT  REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar, 
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, 
Egilsstöðum. Kauptún, Vopnafirði. KF Héraðsbúa, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.

1971 - 2010 www.sm.is ALLAR GERÐIR

MINNISKORT

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

TILBOÐ     54.990
FULLT VERÐ kr. 59.990

TILBOÐ     29.990
FULLT VERÐ kr. 39.990

TILBOÐ     17.990
FULLT VERÐ kr. 22.990

TILBOÐ     64.990
FULLT VERÐ kr. 69.990

TILBOÐ     27.990
FULLT VERÐ kr. 32.990

TILBOÐ     17.990
FULLT VERÐ kr. 22.990

TILBOÐ     69.990
FULLT VERÐ kr. 79.990

TILBOÐ     59.990
FULLT VERÐ kr. 64.990

United 19DD91HD
19" LCD BREIÐTJALD með innbyggðum DVD spilara, 
stafrænum móttakara (DVB-T), 1440x900 upplausn, 
Nicam Stereó, sjálfvirkri stöðvaleit, HDMI, Scart, S-Video 
& VGA (PC) tengjum. Tekur 12v og 220v straum.

United 22DD91HD
22" LCD BREIÐTJALD með innbyggðum DVD spilara, 
stafrænum móttakara (DVB-T), 1680x1050 upplausn, 
Nicam Stereó, sjálfvirkri stöðvaleit, HDMI, Scart, S-Video 
& VGA (PC) tengjum. Tekur 12v og 220v straum.

2 HDMI

ACTIVE
VISION

Toshiba 32AV605PG
32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768p uppl, 
Active Vision, 18.000:1 skerpu, HD-Ready 720p, 
20w Stereó hljóðkerfi, 2 Scart, 2 HDMI, VGA, 
Component, Composite, heyrnatólstengi ofl.

VERÐ      59.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      14.990
FRÁBÆRT VERÐ

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

Philips MC147
Hljómgóð MÍKRÓSAMSTÆÐA með geislaspilara 
og FM útvarpi með stöðvaminnum, Dynamic 
Bass Boost, heyrnartólstengi ofl.

Panasonic SCPM5
2x10w MÍKROSAMSTÆÐA með CD spilara, stafr. FM/
AM RDS útv. með minnum, tónjafnara, Bass Reflex, 
klukku, vekjara, svefnrofa, USB, Music Port ofl.

Panasonic SCHC3
Örþunn 2x20W SAMSTÆÐA með innb. iPod 
vöggu, D.Bass, MASH CD spilara, stafr. RDS 
útvarpi með 30 minnum, klukku, vekjara og 
svefnrofa, USB, heyrnartólstengi, vönduðum 
Bamboo Cone hátölurum ofl. Spilar MP3.

MICRO SYSTEM
Panasonic SC-HC3

2009-2010

FÆST Í 
2 LITUM

FÆST Í 2 LITUM

HÖGGHELD - VATNSHELD - FROSTHELD - RYKHELD

Olympus FE26
Stafræn vél með 12 millj. punkta uppl., Face 
Detection, Autofocus, Contrast Detection, DSP 
hristivörn, 2.7" LCD skjá, 3x Optical og 4x Digital 
Zoom, 6.3 - 18.9mm linsu, hreyfimyndatöku með 
hljóði, USB, 19MB minni, rauf fyrir xD kort ofl.

Casio EXZ90
Stafræn vél með 12,1MP með EXILIM 4.0, Auto 
BESTSHOT, hágæða hristivörn, Face Detection, 3" 
Super Clear LCD breiðskjár, 3x Optical og 4x Digital 
Zoom, HD hreyfimyndataka, YouTube, 35.7MB minni, 
kortarauf og 230 mynda hleðslurafhlaða.

Casio EXG1 EXILIM G
Stafræn vél með 12,1 millj. punkta uppl., EXILIM Engine 4.0, hristivörn, 3x Optical og 
4x Digital Zoom, Dynamic Photo/Make-up Mode, BESTSHOT, Face Detection, 2.5" TFT 
skjá, F3.9 - F5.4 linsu, ISO 64-3200, hreyfimyndatöku, YouTube, 300 mynda Super 
Life rafhlöðu, 35,7mb minni og rauf fyrir microSD/SDHC kort. Höggheld að 2.13 
metrum. Vatnsheld að 3 m. Frostheld að -10°, C/Dustproof.

Nikon D3000 KIT1855DX
Stafræn SLR með 10.2 millj. punkta uppl., DX mynd-
flögu með Nikon EXPEED, ISO 100 -1600, 3" LCD 
skjá, mjög skörpum 11 svæða sjálfv. fókus, Active 
D-Lighting, skjámynd snýst, Stop-motion ofl.

TILBOÐ     114.990
FULLT VERÐ kr. 129.990

Tasco 168RB
FERÐASJÓNAUKI með 10x 
stækkun og 25mm glerjum.

VERÐ      4.990
FRÁBÆRT VERÐ

Intenso 3903800
Stafrænn 7" MYNDARAMMI með fjarstýringu. 
Stílhreinn og flottur.

10.2 DX

JVC GZMS120S
Digital TÖKUVÉL með innb. kyrrmyndavél, 2.7" 
LCD skjá, 35x Optical / 40x Dynamic Zoom / 800x 
Digital Zoom, Laser Touch viðmóti, 1/6" CCD 
upptökuflögu, Konica Minolta F1.8 linsu, MicroSD 
rauf, USB, A/V út ofl. Þyngd aðeins 290g.

Blá, bleik, rauð, 
svört og silfur

FÆST Í 
5 LITUM



BÍLAR &
FARATÆKI

FORD MONDEO GHIA STATION. Árg 
2005, ek 102 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 1.980þ Skoðar skipti Rnr.129900 
Óskum eftir Hjólhýsum og tjaldvögnum 
á söluskrá okkar.

FORD ECONOLINE. Árgerð 1992, ekinn 
227 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur Verð 
490þ Skoðar öll skipti dýrari/ódýrari 
Rnr.170272 Óskum eftir Hjólhýsum og 
tjaldvögnum á söluskrá okkar.

FORD E250 ECONOLINE HÚSBÍLl 
Árg. 2000, ekinn 60 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur.Umboðsbíll - Algjör moli 
Verð 1.780þ skoðar skipti Rnr.151194 
Óskum eftir Hjólhýsum og tjaldvögnum 
á söluskrá okkar.

TOYOTA HIACE Árg 2003, common-
rail D4-Diesel ekinn 69 þ.km, 5 gírar. 
Verð 1.980þ skoðar skipti Rnr.129777 
Óskum eftir Hjólhýsum og tjaldvögnum 
á söluskrá okkar.

SSANGYONG KYRON TDI. 7/2007 
Árgerð 2008, ekinn 46 þ.km, DÍSEL, 
Sjálfskiptur, leður, einn með öllu. 
Listaverð er 4.400 Tilboðsverð 3.980þ 
skoðar skipti Rnr.151210 Óskum eftir 
Hjólhýsum og tjaldvögnum á söluskrá 
okkar.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

Hyundi Starex disel 2004, ek. 173þús, 
7 manna, 4x4, bs, vel með farinn bíll. 
Verð 1890 þús, ath skipti á ódýrari. 
Uppl. í sima 895 5577.

Isuzu D-max 2009 ek. 1 þ.km sjálfskipt-
ur disel ath. skipti á ódýrari uppl. í sima 
895 5577.

Hyundai H-1 árg 1/12/99 hvítur ekin 
115.Þ ný.sk 11 beinskiptur verð 590,000 
uppl í síma 893-5400

290 þús
Nissan Almera árg 98 svartur 1,4 bens-
ín beinskiptur ný.sk.11 ekin 135,Þ Verð 
290,000 uppl í síman 847-6400

Huyndai Elantra 1.6 árg. ‚03 5gíra, 
ek. 100þ.km. Bensín 6l. Uppl. í s. 616 
2597.

Toyota Hiace, Dísel, árg. 2003, skráður 
9 manna. sími 898 5435.

Til sölu renault kangoo árg. ‚08 1,6 
bensín ek. 71þús. vetrardekk verð 1150 
þús. ath. skifti ódýrari gsm 892 7852.

Nýkominn sending af módelbílum úr 
járni í úrvali. Tómstundahúsið, Nethyl 2, 
sími: 5870600, www.tomstundahusid.is

Hilux Double C ‚93 til sölu. V. 400 þús. 
Uppl. í s. 847 9874.

 0-250 þús.

Renault Clio ‚99, ek. 169 km. Skoðaður 
og í góðu standi. Krókur Verðhugmynd 
150-200 þúsund Sími 695-1943 og 
555-3323

Benz 260E W124 ‚86 ek. 297þ. ssk 
sk.10. verð 290þ. Fæst á 200 þús, er í 
HFJ s. 847 2003.

Rúmgóður sparibaukur 
195þ.

Daihatsu Grand Movie 5d., 5g., sk. ‚11, 
sparneytinn. Ný tímareim. Verð 195þ. 
S. 891 9847.

 250-499 þús.

Góður sparibaukur!
Daihatsu Cuore 1.0 árg‘99 ek.40 þús 
á vél,5 dyra,5 gíra,heilsársdekk,frábær 
snattari sem eyðir mjög litlu um 5-
6/100 verð 320 þús s.841 8955

Tilboð 350 þús
Nissan Almera árg. ‚99 ek. 113þús, sk‘11. 
Verð 350 þús. Uppl. s. 659 3459.

 1-2 milljónir

Ford Excape 3000 árg. 12/2003, ek. 
77 þús. km TILBOÐSVERÐ 1.500.000. 
Sími 825 7245.

 Bílar óskast

Toyota, Micra eða 
Lancer óskast

Árg. 1994-2001 fyrir 50-200 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 694-
2545

!!! 0-200þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
200þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

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

Renult Lagona 99‘ ek. 120þ. ás. 350þ. 
Í skipt. fyrir dýrari sparn. disel bíl + allt 
að 500þ. í milligj. WV og polo koma vel 
til greina. s: 698-6009.

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

 Jeppar

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

 Sendibílar

Leigð‘ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn 
og opnanleg hlið. Uppl. í s. 898 3206.

 Vörubílar

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

 Húsbílar

Til sölu. Tilboð óskast í húsbil sem er 
skemmdur eftir bruna. Uppl. í síma 
8675121

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

S: 525 8000

NISSAN NOTE TEKNA
Nýskr: 01/2008, 1600cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósbrúnn, 
Ekinn 17.000 þ.
Verð: 2.480.000
EU-U37

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr: 07/2006, 2500cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Svartur, Ekinn 
52.000 þ.
Verð: 4.650.000
YO-012  

NISSAN TERRANO LUXURY
Nýskr: 04/2004, 3000cc
5 dyra, Beinskiptur, Grár - tvílitur, 
Ekinn 173.000 þ.
Verð: 2.280.000
Tilboðsverð: 1.590.000
PS-180

OPEL CORSA ENJOY
Nýskr: 01/2008, 1400cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósgrár, Ekinn 
16.000 þ.
Verð: 2.180.000
Tilboðsverð: 1.780.000
DP-U88  

SUZUKI GRAND VITARA
Nýskr: 05/2005, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósbrúnn, 
Ekinn 82.000 þ.
Verð: 1.620.000
BD-305

RENAULT MODUS
Nýskr: 09/2006, 1200cc
5 dyra, Beinskiptur, Ljósgrár, Ekinn 
20.000 þ.
Verð: 1.450.000
BB-908

BMW X5
Nýskr: 07/2006, 3000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Svartur, Ekinn 
49.000 þ.
Verð: 5.980.000
PK-769

FORD TRANSIT
Nýskr: 05/2005, 1800cc
5 dyra, Beinskiptur, Hvítur, Ekinn 
81.000 þ.
Verð: 1.590.000
OP-475

HYUNDAI SANTA FE
Nýskr: 06/2005, 2400cc
5 dyra, Beinskiptur, Hvítur / Grár, 
Ekinn 115.000 þ.
Verð: 2.390.000
AH-431

ISUZU D-MAX
Nýskr: 06/2008, 3000cc
4 dyra, Beinskiptur, Dökkrauður, 
Ekinn 38.000 þ.
Verð: 3.250.000
VR-K03

LAND ROVER RANGE 
ROVER SPORT
Nýskr: 12/2006, 4200cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Grár, Ekinn 
55.000 þ.
Verð: 8.320.000
VU-589

NISSAN PATROL ELEGANCE
Nýskr: 11/2005, 3000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Dökkrauður, 
Ekinn 42.000 þ.
Verð: 4.430.000
VF-320

MAZDA 6
Nýskr: 02/2006, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Dökkgrár, 
Ekinn 79.000 þ.
Verð: 1.850.000
KP-948

NISSAN DOUBLE CAB
Nýskr: 09/2006, 2500cc
4 dyra, Beinskiptur, Hvítur, Ekinn 
65.000 þ.
Verð: 2.090.000
YB-058

NISSAN PATHFINDER
Nýskr: 03/2006, 2500cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósgrár, Ekinn 
82.000 þ.
Verð: 4.390.000
EF-874

SAAB 9-5 BIO POWER
Nýskr: 09/2007, 2300cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósgrár, Ekinn 
24.000 þ.
Verð: 4.480.000
MV-H58

RENAULT AT MASTER
Nýskr: 11/2006, 0cc
6 dyra, Beinskiptur, Hvítur, Ekinn 
54.000 þ.
Verð: 2.800.000
HR-319

VOLVO C30
Nýskr: 05/2007, 2000cc
3 dyra, Beinskiptur, Svartur, Ekinn 
46.000 þ.
Verð: 2.970.000
UV-824

Líttu við að Sævarhöfða 2 eða Fossháls 1 - Allar tegundir bíla - bilaland.is

Bílar til sölu

Vantar bíla á skrá
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 Mótorhjól

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

Útsala á vespum í stuttan 
tíma!

Aðeins 1 svört og 3 rauðar eftir af 
50cc vespum. Áður 188 þús. Nú 169 
þús. Eigum einnig vespur 125cc. Eigum 
einn rauðan hippa 250cc aðeins ek. 
700km.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

Til sölu tveir dekkjagangar undir fjór-
hjól,grof radial dekk á alfelgum.27x12..
Einnig er til sölu 3 sæta aukabekkur 
í toyota Hiace.Uppl í s.8949906 eða 
runarbj@simnet.is

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

 Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

 PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði

 Varahlutir

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

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

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

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

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.

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

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

 Bátar

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

Línubalar til sölu 32 gráir,9 hvítir.Uppl. í 
s. 861 0096 & 581 1979.

Allt fyrir háþrýst vökvakerfi. Dælur, mót-
orar, fittings, viðgerðir og fl. Vökvatæki 
ehf 561-2209

ÞJÓNUSTA

 Veislusalir

Fermingarveislur, nokkrir dagar lausir. 
Fallegur salur, tekur frá 30-200 manns. 
Salur,veitingar og þjónusta frá 3000 
á manninn.Uppl í S.588 8588 eða 
699 2363.

 Hreingerningar

Húsfélagaræsting. Gólfbónun. 
Bónleysing. Teppahreinsun. 
Hreingerningar. Flutningsþrif og fl.

 Garðyrkja

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

 Bókhald

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

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

 Fjármál

Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot - 
hvað gerist ef þú hættir að borga? 
Greiðsluaðlögun, skattamál, stofnun 
fyrirtækja atoz@atoz.is s. 588 4545.

 Málarar

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig verk-
efnum 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.

 Tölvur

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

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

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

 Nudd

Whole body massage. S. 849 5247

Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264

Unaðsnudd! Láttu það eftir þér! Komdu 
og leyfðu okkur að stjana við þig. S. 
692 1123.

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

Sælunudd í boði! Mjög góð þjónusta, 
opið 11-23 alla daga vikunnar. S:698 
4105.

 Spádómar

Spásími Daddýar 846 
6364

Opið frá kl. 15-20 alla daga. Visa/Euro

Spái í spil, ræð drauma einnig í gegn-
um síma. Ekkert mínutugjald. S. 891 
8727, Stella.

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Tanka og pallaviðgerðir - Viðgerðir á 
ál-vélahlutum - Kerru viðgerðir - Öll 
almenn ál og ryðfrí smíði - 5 met. inn-
keyrsluhurðir - Áratuga reynsla.

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Þjófavarnirnar komnar 
aftur!

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.

Er leiðinlegt að ryksuga ?
 Auto Cleaner elskar það 

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

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Rafmagns heitapottur til sölu. Árg. 
‚05 Lítillega bilaður. Fæst með 90% 
afslætti. Uppl. í s. 897 0770.

- ÚTSALA -
Útsala á efnum, mikill afsláttur. Seyma 
- Vesturgata 4 - 101 Reykjavík - S. 
562 2707.

 Óskast keypt

Carat - Haukur 
gullsmiður

Smáralind - Kaupum gull
Staðgreiðum í gull í verslun 

okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Þjónusta
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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

Loftpressa ‚notuð snigilspressa‘ óskast 
keypt. Uppl í S.660 8566.

 Vélar og verkfæri

Til sölu Baykal sax og Göteneds beyju-
vel fyrir 250cm sími 898 5435.

 Bækur

TILBOÐ frá útgefanda: AÐEINS ÚT 
ÞESSA VIKU! Dagatalið alkunna Vegur 
til farsældar 1000kr. lækkun nú 3990kr. 
581-4084 - 820-8408 Guðbjörg.

 Til bygginga

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

Kerfisloft. Óska eftir að kaupa 
400x700fm af kerfisloftum 60x60. 
Upplýsingar gefur Jón Grétar 8438811, 
jgt@vhe.is

 Verslun

ÚTSALA
Á Triumph sundfatnaði. Bæjarlind 1-3, 
201 Kópavogur, sími: 564 0035,www.
aquasport.is

BOLADAGAR !! Bolir á 2-3.000 kr. 
Emilía Bláu húsin Faxafeni 
s: 588-9925 emilia.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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.betr-
iheilsa.is/erla

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF 
 Í ÞYNGDARSTJÓRNUN!

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

ERTU MEÐ VERKI ÞARFTU BETRI 
HEILSU? KYNNTU ÞÉR BYLTINGU Í 
HEILSUVÖRUM betri-heilsa@visir.is

LR kúrinn er hagstæðari. Nattúruleg 
og árangursrík aðferð. LRlinur.com s. 
773 2100.

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir 
og óléttubekkir. Upplýsingar í S: 891 
6447 Óli

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

J. B. HEILSULIND 
Tilboð 2 fyrir 1

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

Gott nudd - good massage. S. 844 
0329 & 843 9975.

Allskonar nudd í boði á góðu verði 
þegar þér hentar. S. 772 2600. www.
nudd.biz

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hágæða fóður fyrir hunda og ketti 
á kynningarafslætti. Petmax verslun 
Skútuvogi 11a og petmax.is

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Spánn stutt og langtímaleiga: 
Barcelona, Costa Brava, Andalusia, 
Menorca, Reykjavík 101, Flórída. www.
starplus.is og www.starplus.info Uppl. í 
s. 899 5863.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

www.leiguherbergi.is 

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

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

824 4535.

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

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

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

Hverfisgata123við Hlemm Herb til leigu 
hiti, rafmagn, net og satellite Innifalið 
frá 37þ Laust strax 8963536

 Mosfellsbær. Rúmgóð 2ja herb.kjall-
araíbúð til leigu. Laus 1. mars. Hafið 
samband við cgtms@hotmail.com

Glæsileg 105 fm 3. herb. íbúð til leigu 
í miðbænum. Verð 130þ. Uppl. í s. 
692 5105.

Nýtt 170fm einbýlishús til leigu í innri 
Njarðvík. Verð 135þ. Uppl. í s. 692 
5105.

Leiguliðar ehf 
Fossaleyni 16

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

45 fm íbúð í 108 með garði. Laus 1 
mars. V. 85þ. m/hita + rafm. Íssk. & 
þvottav. geta fylgt. Engar húsaleigub. 
S. 694 8295.

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

ROOM f/RENTw/FURNITURE IN 108 
NEAR KRINGLA AND IN 109 AND 111 
BREIÐHOLT 8973611

 Húsnæði óskast

Óska eftir 1-2 herb. íbúð í Reykjavík. S. 
899 4489.

Fjölskylda með 1 barn óskar eftir 2-3 
herb. íbúð 101 eða 105 Rvk. Greiðslug. 
45-70þ. S. 694 3785.

Óska eftir 3. herb. íbúð til leigu í 
Kópavogi, Garðabæ eða Hafnarfirði frá 
1. mars. Tryggar greiðslur og meðmæli 
ef óskað er. Uppl. í síma 892-1562 eða 
karldui@simnet.is

Par með hund vantar húsnæði, þarf 
að vera með sér inngangi. 3. herb. 
Í Njarðvík eða Keflavík. Greiðslugeta 
allt að 120 þús á mán. Sem fyrst. 823 
6682.

 Sumarbústaðir

Smáhýsi til sölu 12fm - fullbúinn timb-
urhús. Verð 1,2 milj. m/vsk. S. 692 
4597.

 Atvinnuhúsnæði

Hálsar, um 1.900 fm iðn-
aðarhúsnæði.

Hægt að skipta niður í minni 
einingar, frá um 170 fm. Erum 
með önnur laus iðnaðarhús-

næði t.d. 3.500 fm, og 6.500 fm.
Uppl. um þessi og önnur 
atvinnuhúsnæði af öllum 

tegundum til sölu eða leigu 
Atvinnueignir s.534-1020.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

suZushii stjörnutorgi.
Vegna anna leitum við eftir 

vönum sushigerðar-manni/konu 
í fullt starf. Og einnig einstakl-

ing í afgreiðslustörf/aðstoð 
eftir hádegi og um helgar. 

Umsækjendur verða að vera yfir 
18 ára, reglusamur, stundvís og 

útsjónarsamur.
Áhugasamir sendi e-mail á 

siggi@siggisan.is

Texture hárstofa óskar eftir hársnyrti-
fólki til starfa. s.8452227

Leitum að hæfum einstaklingi til að 
annast vefsíðugerð, vefumsjón og 
markaðssetningu á netinu (SEM). 
Áhugasamir sendið upplýsingar á ber-
eady@visir.is

Kaffi Klassík Kringlunni
Óskar eftir þjónustuliprum og glaðleg-
um einstaklingi í afgreiðslu og þjón-
ustu. Vaktavinna. Íslenskukunnátta skil-
yrði. Uppl. í s. 661 7976.

 Viðskiptatækifæri

VIÐ TÓKUM SKREFIÐ HVAÐ ÆTLAR ÞÚ 
AÐ GERA? taktuskref@visir.iS

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Nytjamarkaður til styrkt-
ar ABC barnahjálp og 

kærleikans, 
Skútuvogi 11a

Til sölu bæði nýtt og notað, t.d 
föt, húsgögn og fleira. Föt 50 
kr - 1200.- Einnig gefins föt. 

Húsgögn frá ca. 200-15þ.
Tökum á móti öllum hlutum, 

Skútuvogur 11A. 
Opið virka daga frá 12-18.

S. 520 5500.

 Einkamál

Hér er á ferð gríðarlega merkileg upp-
taka ungrar konu sem á svölunum 
sínum (í febrúar!) með kaldan svala-
drykk í hendi, og leikur sér. Þú heyrir 
þessa nýju upptöku (og um 500 aðrar) 
hjá Sögum Rauða Torgsins í s. 905-
2002 (símatorg) og 535-9930 (kredit-
kort), uppt.nr. 8801.

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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Atvinna

Jobb i Norge for skandinavisk-
talende sykepleiere!

Walldén Bemanning AS søker kreative og eventyr-
lystne sykepleiere og hjelpepleiere.

Walldén Bemanning AS er lokalisert i Trondheim, 
Norge. Vi rekrutterer norske og utenlandske sykepleiere 
og hjelpepleiere for fast jobb og sesongarbeid (som-
mer, jul og påske) i Norge. Vi tilbyr gode betingelser, 
kreativt arbeidsmiljø og nye utfordringer for Skandi-
navisktalende (Norsk, Svensk eller Dansk) sykepleiere 
og hjelpepleiere. Alle gjennomgår en lønnet praksispe-
riode for oppgradering og fi npuss av språk.
I tillegg til norsk tariffl ønn dekker vi jevnlige reiser
mellom hjemland og oppdragssted og bolig i Norge, 
inkl. elektrisitet og internett etc.

Vil du vite mer? 
Ta kontakt med oss på telefon eller mail. 
Vår kontaktperson er Tommy Iversen.
Tlf: +47 922 64 983, mail: tommy@wbas.no 

Walldén 
Bemanning AS

Haakon VII’s gt. 27
7041 Trondheim
Norge

Telefon: +47 73 90 18 00
Telefaks: +47 73 90 18 01
E-post: tommy@wbas.no

Starfsmenn óskast í tískuvöruverslun 
í Reykjavík hálfan og allan daginn. 

Upplýsingar í síma 820-1299.

Tilkynningar Styrkir

MiðvikudagaJóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
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SEND IÐ OKK UR LÍNU

Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur 
til að senda línu og leggja orð í 
belg um málefni líðandi stundar. 
Greinar og bréf skulu vera stutt 
og gagnorð. Tekið er á móti efni 
á netfanginu greinar@frettabladid.
is eða á vefsíðu Vísis, þar sem 
finna má nánari leiðbeiningar. 
Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í 
Fréttablaðinu eða Vísi eða í báðum 
miðlunum að hluta eða í heild. 
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og 
til að stytta efni.

UMRÆÐAN 
Vigdís Erlendsdóttir 
skrifar um barna-
verndarmál

Þann 18. febrúar sl. 
gerði ég hið tvöfalda 

hlutverk Barnaverndar-
stofu gagnvart meðferð-
arheimilum að umtalsefni. 
Tilefni skrifa minna voru viðbrögð 
stofunnar við nýlegum dómi Hér-
aðsdóms Norðurlands eystra yfir 
kynferðisbrotamanni sem framið 
hafði brot gegn stúlkum sem vistað-
ar höfðu verið á einu þeirra. Í grein 
minni bendi ég m.a. á að heimilið 
sem um ræðir lúti sem önnur með-
ferðarheimili landsins yfirumsjón 
Barnaverndarstofu og sé rekið á 
grundvelli þjónustusamnings við 
stofuna sem jafnframt hefur með 
því fjárhagslegt og faglegt eftirlit.

Lögfræðingur Barnaverndar-
stofu svarar grein minni þann 
20. febrúar undir yfirskriftinni 
„sleggjudómar“ og að því er segir 
í leiðréttingarskyni. Ekki greinir 
okkur á um málavöxtu. Hins vegar 
amast lögfræðingurinn við þeim 
ummælum mínum að Barnavernd-
arstofa hafi heimilað manninum 
að starfa á öðru meðferðarheimili 
eftir að ákvörðun um að ákæra ekki 
lá fyrir og leyft honum að lokum 
að snúa aftur í sitt gamla starf. Í 
öðru orðinu mærir lögfræðingur-
inn Barnaverndarstofu fyrir skjót 
og skelegg viðbrögð þegar grun-
ur vaknaði enda hafi stofan gefið 
út fyrirmæli um brottvikningu 
mannsins úr starfi. Í hinu orðinu 
firrir hann stofuna valdi og ábyrgð 
í málinu og vísar ýmist til vinnu-
réttar, mannréttindaákvæða eða 
aðildarskorts. Gerir hann rekstrar-
aðila meðferðarheimilanna ábyrga 
fyrir þeirri ákvörðun að fá mann-
inn aftur til starfa enda hafi þeir 
lagt á það ríka áherslu. Barna-
verndarstofa hafi ekki húsbónda-
vald yfir starfsmönnum meðferð-

arheimila. Þá hafi stofan 
jafnframt verið bundin af 
þeirri grundvallarreglu 
að maður teljist saklaus 
uns sekt er sönnuð og því 
ekki hægt að víkja honum 
úr starfi. Síðar í greininni 
segir lögfræðingurinn það 
að jafnaði ekki mögulegt að 
vísa manni úr starfi nema 
til ákæru komi. Í þessu 
felst augljós mótsögn enda 

alkunna að maður telst ekki sekur 
við það eitt að sæta ákæru.

Undirritaðri er eins og þorra 
manna kunnugt um að maður teljist 
saklaus uns sekt er sönnuð. Þetta 
kemur þó ekki í veg fyrir að vinnu-
veitandi geti hlutast til um starfslok 
manns. Má ráða af orðum forstjóra 
Barnaverndarstofu að hann hafi 
skilning á þessu enda segir hann í  
viðtali við DV þann 29. sept. 2009 
það vera meginreglu „að ef rann-
sókn leiði til ákæru [sé] mönnum 
sagt upp störfum þó sekt hafi ekki 
sannast”. Þá geri stofan jafnframt 
sínar eigin athuganir í málum sem 
þessum. „Það skiptir máli að það 
ríki traust um okkar starfsemi og 
börn njóti vafans.“  

Í þessu máli er óumdeilanlegt að 
börnin sem um ræðir nutu ekki vaf-
ans. Hafi Barnaverndarstofa gert 
sínar eigin athuganir þegar grun-
ur vaknaði, leiddu þær ekki til 
þeirra aðgerða sem áskildar voru 
til að vernda stúlkuna sem fyrst 
bar manninn sökum. Ekki vernd-
uðu þær heldur stúlkuna sem síðar 
greindi frá áreitni af hendi manns-
ins. Það var ekki fyrr en um ári 
síðar að þriðja stúlkan sagði frá 
þeirri háttsemi sem varð tilefni 
þess að lögreglurannsókn var tekin 
upp að nýju og þá fyrir tilverknað 
barnaverndarstarfsmanns. Það 
voru því verk annarra en Barna-
verndarstofu sem að lokum leiddu 
málið til lykta. 

Lögfræðingur Barnaverndar-
stofu gerir mér upp þá skoðun að 
með breyttu eftirliti eða annars 
konar vinnulagi telji ég að koma 

megi að fullu í veg fyrir brot gegn 
börnum sem vistast á meðferðar-
heimilum. Hér reiðir lögfræðing-
urinn stóru sleggjuna svo hátt til 
höggs að ummælin eru ekki svara 
verð. Hins vegar tel ég skrif lög-
fræðingsins staðfesta að eftirlits-
hlutverk, ábyrgð og vald Barna-
verndarstofu er í besta falli óljóst. 
Við lestur greinarinnar vakna m.a. 
þessar spurningar: Getur stofan 
haft áhrif á hverjir starfa á með-
ferðarheimilum eða getur hún það 
ekki? Getur stofan hlutast til um 
brottvikningu starfsmanns eða 
getur hún það ekki? Hvaða gildi 
hefur það sjónarmið stofunnar 
að unnt sé að víkja ákærðum en 
ódæmdum manni úr starfi ef vald 
hennar til þess er ekkert? Er stof-
unni stætt á að verja framangreint 
sjónarmið um leið og hún heldur 
því fram að brottvikning manns 
sem ekki hefur verið sakfelldur, sé 
ígildi þess að svipta hann mannorði 
og lífsviðurværi án dóms og laga? 
Sér stofan enga aðra möguleika á 
að hlutast til um starfslok manns 
en að reka hann?

Athygli vekur að í fréttinni sem 
vitnað er í hér að ofan slær forstjóri 
Barnaverndarstofu eign sinni á 
starfssemi meðferðarheimilanna og 
vísar til hennar sem „okkar starf-
semi“ þótt önnur ummæli tengd 
málinu miði að því einu að sverja af 
stofunni alla ábyrgð. Þá renna skrif 
lögfræðings stofunnar enn styrkari 
stoðum undir réttmæti þeirra sjón-
armiða sem félagsmálaráðherra 
víkur að í áður tilvitnaðri yfirlýs-
ingu frá 8. sept. 2009: „Það er óhjá-
kvæmilegt að koma á algerlega 
sjálfstæðu eftirliti með velferðar-
þjónustu á vegum hins opinbera 
og skilja slíkt eftirlit með öllu frá 
þeim stofnunum sem taka ákvarð-
anir um hvar og hvernig þjónusta 
er veitt, svo ekki sé minnst á þær 
stofnanir sem þjónustuna veita. 
Þannig styrkjum við eftirlitið og 
tryggjum algert hlutleysi þess.“ 

Höfundur er sálfræðingur.

Um dóma og sleggjudóma

UMRÆÐAN
Sigurður Líndal svarar 
Kristni H. Gunnarssyni

Í grein í Fréttablaðinu 16. 
febrúar sl. fór ég þess á 

leit við Kristin Gunnars-
son að hann benti á skýrar 
og ótvíræðar yfirlýsingar 
íslenzkra stjórnvalda sem 
skuldbyndu íslenzka ríkið 
til að takast á hendur ríkisábyrgð 
á lágmarkstryggingu innistæðna 
Icesave-reikninganna, sbr. grein 
hans í Morgunblaðinu 13. febrú-
ar þar sem hann hélt því fram 
að íslenzk stjórnvöld hefðu við-
urkennt slíka ábyrgð. Kristinn 
svarar í grein í Fréttablaðinu 20. 
febrúar sl. og skulu nú rök hans 
skoðuð.

1. Hann tilgreinir fyrst frétta-
tilkynningu um samkomulag milli 
Hollands og Íslands 13. október 
2008, en á líklega við fréttatil-
kynningu frá 11. október. – Einnig 
nefnir hann samkomulag við Evr-
ópusambandið f.h. Hollendinga og 
Breta 16. nóvember 2008. Þar er 
átt við svokölluð Brüssel-viðmið. – 
Skemmst er frá að segja að í engu 
þessara plagga er nefnd ríkisá-
byrgð.

2. Ef mönnum tækist að túlka 
texta þessara gagna þannig að 
með þeim hefðu stjórnvöld geng-
izt undir ríkisábyrgð færi slíkur 
gerningur í bága við 40.-41. gr. 
stjórnarskrárinnar og væri ógild-
ur, enda hefði Bretum og Hollend-
ingum mátt vera það ljóst miðað 
við allar aðstæður. Reyndar við-
urkennir Kristinn hálft í hvoru að 
það sé „annað mál hvort þær við-
urkenningar skuldbinda ríkið“. 
Hann dregur reyndar úr og held-
ur því fram að svo þurfi ekki að 
vera. Fjármálaráðherra undirriti 
kjarasamninga án þess að Alþingi 
komi þar nærri og þeir taki gildi 
þó að Alþingi veiti ekki nægu fé 
til þeirra. Tugmiljarða samning 
um að reisa og reka tónlistarhús 
í Reykjavík hafi tveir ráðherr-
ar gert f.h. ríkisins og hann ekki 
komið fyrir Alþingi. Nú hljóta 
samningar eins og þessir að vera 
gerðir á þeirri forsendu að fé verði 
veitt lögum samkvæmt og samn-
ingsaðilar séu í góðri trú um það. 
Ef slíkt bregzt kynni slíkt að valda 
ríkinu bótaskyldu vegna vanefnda. 
Annars er Kristinn með þessu að 
skírskota til gersamlega ósam-
bærilegra mála.

3. Þá segir Kristinn að með sam-
þykkt frá 5. desember 2008 hafi 
Alþingi staðfest framangreind-
ar yfirlýsingar um ábyrgð rík-
isins með því að fela ríkisstjórn-
inni að leiða til lykta samninga við 
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn á grund-
velli fyrirliggjandi viljayfirlýs-
inga íslenzku ríkisstjórnarinnar. 
Með þessu staðfesti „Alþingi áður-
nefndar yfirlýsingar stjórnvalda 
um ábyrgð ríkisins á Icesaveinn-
stæðunum og gerir þær að sínum.“ 
Þar með telur Kristinn „að ábyrgð 
ríkisins sé orðin óvéfengjanleg, 
hafi hún ekki legið fyrir áður“ 
og þá geti kröfuhafi fengið dóm 
fyrir kröfu sinni. – Í stuttu máli 
felst þetta í rökfærslu Kristins: 
Alþingi gengst undir ríkisábyrgð 
með þingsályktun sem staðfesti 
yfirlýsingar þar sem hvergi er 
minnzt á slíka ábyrgð. Og hér er 

ekki látið staðar numið: 
Alþingi samþykkir ríkis-
ábyrgð með þingsályktun. 
Kristinn þarf greinilega 
að lesa stjórnarskrána 
betur. Ríkisábyrgð verður 
einungis veitt með lögum.

4. Þá fullyrðir Krist-
inn að með lögum um 
innstæðutyggingar (nr. 
98/1999) séu í 10. gr. for-
takslaus fyrirmæli til 

Innstæðutryggingarsjóðs að bæta 
lágmarksfjárhæð sem tiltekinn 
er að fullu. Hvergi minnzt á rík-
isábyrgð í greininni, einungis að 
sjóðnum sé heimilt að taka lán ef 
eignir hrökkva ekki til að greiða 
kröfuhöfum.

5. Loks er einni spurningu ósvar-
að. Hvers vegna er Alþingi að sam-
þykkja sérstök lög sem heimila 
fjármálaráðherra fyrir hönd rík-
issjóðs að veita Tryggingarsjóði 
innstæðueigenda og fjárfesta rík-
isábyrgð vegna lána frá brezka og 
hollenzka ríkinu svo sem nánar er 
mælt í 1. gr. laga nr. 96/2009, sbr. 
lög nr. 1/2010 úr því að skuldbind-
ingar um ríkisábyrgð liggja þegar 
fyrir? Reyndar er þessu svarað í 2. 
gr. þar sem segir að ekkert í lögum 
þessum feli í sér viðurkenningu á 
því að íslenzka ríkinu hafi borið 
skylda til að ábyrgjast greiðslu 
lágmarkstryggingar til innstæðu-
eigenda í útibúum Landsbankans í 
Bretlandi og Hollandi. – Og hvers 
vegna standa Bretar og Hollend-
ingar í samningaþófi við Íslend-
inga í stað þess að fá dóm fyrir 
óvefengjanlegum kröfum sínum?

Mér sýnist sem allur málflutn-
ingur Kristins sé á sandi byggður 
og er hulin ráðgáta hvað honum 
gengur til. Hitt kemur enn meira 
á óvart af hve mikilli léttúð hann 
umgengzt stjórnskipan landsins.

Höfundur er lagaprófessor.

Um rökstuðning 
á ríkisábyrgð 

VIGDÍS 
ERLENDSDÓTTIR 

SIGURÐUR LÍNDAL 

Landsmenn eru eindregið hvattir til að láta bólusetja sig
gegn svínainflúensu á næstu dögum og vikum til að verjast
veikinni enda eru miklar líkur á nýju áhlaupi
inflúensunnar síðar á þessu ári eða því næsta. Best er að
verjast svínainflúensunni með bólusetningu og það strax 
enda nóg til af bóluefni í landinu.

Við boðum bólusetningarátak um allt land!

Íbúar á höfuðborgarsvæðinu geta nú gengið inn  
á næstu heilsugæslustöð á almennum þjónustutíma 
alla virka daga og látið bólusetja sig. Ekki þarf lengur 
að skrá sig í bólusetningu fyrir fram!

Áfram þarf hins vegar að panta tíma í bólusetningu á 
heilsugæslustöðvum utan höfuðborgarsvæðisins.

Tveir Íslendingar af hverjum fimm hafa látið sprauta sig 
gegn svínainflúensu á undanförum mánuðum sem er eitt 
hæsta hlutfall sem þekkist meðal þjóða.

Íslendingar eiga hrós skilið fyrir að bregðast hratt og 
ákveðið við inflúensufaraldrinum með því að mæta til 
bólusetningar, tileinka sér tíða handþvotta, bera spritt á 
hendur, nota pappírsklúta og gera fleira sem stuðlar að 
heilsuvernd.

Fullvíst er að allar þessar ráðstafanir hafa komið í veg fyrir
að tugir þúsunda Íslendinga sýktust af svínainflúensunni
fyrr í vetur.

Verjumst nýju áhlaupi 
svínainflúensunnar A(H1N1)!

Nánari upplýsingar um bóluefnið og bólusetningu vegna svínainflúensu A(H1N1) er að finna á influensa.is.

Tilkynningar og upplýsingar um viðbúnað vegna inflúensu A(H1N1) eru á influensa.is og á almannavarnir.is. 

Landlæknisembættið
sóttvarnalæknir

Ríkislögreglustjórinn
almannavarnadeild
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Námsgagnastofnun hefur opnað vef-
síðu með ellefu bókum þýddum á tákn-
mál heyrnarlausra. Líkt og aðrir vefir 
Námsgagnastofnunar er síðan öllum 
opin á slóðinni www.nams.is/takn-
malsbaekur. Sylvía Guðmundsdóttir, 
ritstjóri hjá Námsgagnastofnun, segir 
útgáfuna ekki síður gagnast aðstand-
endum heyrnarlausra og þeim sem 
vilja kynna sér táknmálið en heyrnar-
lausum sjálfum.

„Í námsskrá grunnskóla er lögð 
áhersla á að heyrnarlausir nemendur 
þurfi líka að fá námsefni á sínu móður-
máli sem er táknmál. Til að auðvelda 
þeim að læra bæði íslensku og hjálpa 
þeim að auðga sitt eigið móðurmál, 
táknmálið, var ákveðið að þýða nokkr-
ar námsbækur,“ segir Sylvía um mark-
mið útgáfunnar en miðað er við að 
prentaðar útgáfur bókanna séu lesnar 
á undan eða eftir að notendur fylgjast 
með táknmálsútgáfunni á vefnum.

Sigurlín Margrét Sigurðardóttir 
táknmálskennari hafði umsjón með 

þýðingunni og naut aðstoðar aðstoðar-
skólastjóra táknmálssviðs Hlíðaskóla, 
Berglindar Stefánsdóttur, en bækurn-
ar voru valdar í samráði við kennara 
á táknmálssviði Hlíðaskóla.  

Að sögn Sylvíu er þetta ekki í fyrsta 
skipti sem Námsgagnastofnun lætur 
þýða bækur á táknmál. Upp úr alda-
mótunum 2000 voru einnig ellefu 
bækur þýddar en þær þá settar á 
myndbönd sem hafa verið í notkun. 
Það verkefni var unnið í samvinnu 
við Samskiptamiðstöð heyrnarlausra 
og heyrnarskertra. „Nú hefur tæknin 
auðvitað breyst og miklu auðveldara 
að setja efni á vefinn. Vefurinn fór í 
loftið síðastliðinn fimmtudag en hefur 
verið í prófun síðustu vikur. Marg-
ir komu að verkefninu en það er tals-
verð vinna að þýða íslenskan texta yfir 
á táknmál heyrnarlausra. Efnið á vefn-
um ætti hins vegar að geta nýst þeim 
sem hafa áhuga á að kynna sér tákn-
mál heyrnarlausra, svo sem vinum, 
foreldrum og systkinum um leið og 

það hjálpar heyrnarlausum nemend-
um að læra íslensku og styrkja tákn-
málið en heyrnarlausir eru í raun tví-
tyngdir.“       

Táknmálsbækurnar er inni á 
krakka- og unglingasíðum Náms-
gagnastofnunar en þeir sem ekki hafa 
aðgang að prentuðu bókunum sem 
námsmenn í skóla þurfa sjálfir að út-
vega þær. „Bækurnar eru úr Smábóka-
flokki Námsgagnastofnunar og bóka-
flokknum Komdu og skoðaðu … sem 
er ætlaður til náttúru- og samfélags-
fræðikennslu á yngsta stigi grunn-
skólans,“ segir Sylvía og minnist að 
lokum á annan vef sem er í vinnslu hjá 
Námsgagnastofnun og verður væntan-
lega tilbúinn í byrjun næsta skólaárs. 
„Þar verður hægt að finna fingrastaf-
rófið og tákn yfir algenga flokka eins 
og liti, tölur, daga, mánuði, dýr, matar-
heiti og fleira. Sá vefur kemur einnig 
til með að nýtast ungum börnum sem 
hafa áhuga á að kynnast táknmáli.“  

juliam@frettabladid.is

NÝ VEFSÍÐA NÁMSGAGNASTOFNUNAR MEÐ TÁKNMÁLSBÆKUR:  ÖLLUM OPIN

Efni sem gagnast mörgum 

MARGIR KOMU AÐ VERKEFNINU Sylvía Guðmundsdóttir, ritstjóri hjá Námsgagnastofnun, segir marga hafa komið að nýjum vef Námsgagnastofn-
unar sem hýsir bækur þýddar á táknmál heyrnarlausra. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

MERKISATBURÐIR
1660 Karl 11. verður konungur 

Svíþjóðar. 
1889 Hið íslenska kennarafélag 

er stofnað. 
1985 Torfi Ólafsson setur 

heimsmet í réttstöðulyftu 
í flokki unglinga.

1987 Konur eru fulltrúar á bún-
aðarþingi í fyrsta sinn. 
Þær voru Ágústa Þorkels-
dóttir og Annabella Harð-
ardóttir. 

1987 Sprengistjarna sést í 
Stóra-Magellanskýinu. 

1992 Skuttogarinn Krossnes 
frá Grundarfirði sekkur á 
Halamiðum. Þrír farast en 
níu er bjargað. 

1997 Eldur gýs upp í rússnesku 
geimstöðinni Mír.

Á þessum degi árið 1919 klauf 
Benito Mussolini sig úr ítalska 
Sósíalistaflokknum og mynd-
aði Fasistaflokkinn.

Mussolini, sem hét fullu 
nafni Benito Amilcare Andr-
ea Mussolini, var blaðamaður, 
rithöfundur, stjórnmálamað-
ur og að lokum einræðisherra 
sem ríkti yfir Ítalíu frá 1922 
til 1943. Mussolini var helsti 
kenningasmiður ítalska fasism-
ans og undir hans stjórn ríkti 
flokksræði, ritskoðun og mark-
viss útskúfun allrar stjórnar-
andstöðu á Ítalíu. Þegar hann 

gerðist bandamaður nasista í 
síðari heimsstyrjöldinni varð Ít-
alía eitt af skotmörkum banda-
manna. Innrás bandamanna 
á Suður-Ítalíu varð að lokum 
til þess að hann missti völd-
in og var seinna handtekinn 
nálægt Mílanó. Hann var tek-
inn af lífi af flokki ítalskra and-
spyrnumanna þann 28. apríl 
árið 1945.

Nú um stundir er Fasista-
flokkurinn eini stjórnmála-
flokkurinn sem bannað er að 
endurreisa samkvæmt stjórn-
arskrá Ítalíu.

ÞETTA GERÐIST:  23. FEBRÚAR 1919

Mussolini myndar Fasistaflokkinn

Krabbameinsfélag Íslands, í 
samvinnu við Stangaveiðifé-
lag Reykjavíkur, Veiðihornið 
og Veiðikortið, efnir til hnýt-
ingakeppni um silungaflugu. 
Glæsileg verðlaun eru í boði 
fyrir þær flugur sem lenda 
í þremur efstu sætunum í 
tveimur flokkum: Almenn-
um flokki og unglingaflokki, 
það er sextán ára og yngri.

Dómnefnd val in af 
Krabbameinsfélaginu mun 
ákveða hvaða flugur bera 
sigur úr býtum. Flugurnar 
verða að vera hannaðar og 
hnýttar af þátttakendum en 
keppnin er 
opin öllum. 
Unglingum 
er frjálst 
a ð  t a k a 
þátt í almenn-
um flokki en hver 
keppandi getur 
einungis keppt í 
einum flokki. Kepp-
anda er frjálst að 
senda inn ótakmark-
aðan fjölda flugna.

Með þátttöku samþykkir 
keppandinn að flugan verði 
eign Krabbameinsfélags 
Íslands og verður flugan 
fjöldaframleidd og seld til 
fjáröflunar fyrir félagið. 

Skila skal flugunni í 
pakkningu sem ver hana 
skemmdum og merkja pakk-
ann með leyniorði eða núm-
eri. Pakkanum skal fylgja 
umslag merkt sama leyni-
orði eða númeri en í því 
skulu vera upplýsingar um 
nafn, kennitölu, heimilisfang 
og símanúmer/tölvupóstfang 
keppanda. 

Flugan þarf að berast 
Krabbameinsfélaginu að 

Skógarhlíð 8, 105 Reykja-
vík fyrir 19. mars 

2010. 
Nánari upplýs-

ingar er að finna 
á www.krabb.is

Efnt til flugu-
hnýtingakeppni

KEPPNI Krabba-
meinsfélag 

Íslands ásamt fleir-
um efnir til hnýtinga-

keppni um silungaflugu.

AFMÆLI

DAKOTA 
FANNING 
leikkona er 
16 ára.

MIDO 
knatt-

spyrnu-
maður er 

27 ára.

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

Æviminning
Gísli Eiríkur Helgason

Laugateigi 72, Reykjavík

Gísli Eiríkur Helgason fæddist í 

Reykjavík 1. janúar 1931. Hann 

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 12. 

janúar síðastliðinn. Foreldrar hans 

voru Guðrún Jónsdóttir frá Þingeyri 

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

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

Gísli Eiríkur bjó fyrstu æviár sín í 

Reykjavík en fluttist eftir það vestur 

til Ísafjarðar með foreldrum sínum 

og systkinum. 

Systkini Gísla Eiríks eru Jón

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

1941.
Eiginkona Gísla Eiríks er Margrét Magnúsdóttir hjúkr-

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

band árið 1960. Börn Gísla Eiríks og Margrétar eru: 

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

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

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

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

Jórunni Dröfn Ólafsdóttur leikskólakennara, f. 15.2. 

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

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

Halldórssyni stjórnmálafræðingi, f. 6.6. 1980.

Gísli Eiríkur lauk skyldunámi á Ísafirði en hélt suður 

til Reykjavíkur 17 ára gamall til að nema húsasmíði. 

Húsasmíðar urðu ævistarf hans. Framan af starfsæv-

inni vann hann á Trésmíðaverkstæðinu Furu en eftir að 

hafa fengið meistararéttindi í iðn sinni stofnaði hann 

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

og rak þar til fyrir fáeinum árum.

Stangveiði var aðaláhugamál Gísla Eiríks alla tíð 

og sinnti hann meðal annars trúnaðarstörfum fyrir 

Stangveiðifélag Reykjavíkur. 

Útför Gísla Eiríks fer fram í dag kl. 13.00 í Fossvogskirkju.
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Ísafjarðar með foreldrum sínum og systkinum. 

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

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

unarfræðingur, f. 4. apríl 1937. Þau gengu í hjóna-
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1) Magnús kennari, f. 1.5. 1972, kvæntur Guðbjörgu

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

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

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

Jórunni Dröfn Ólafsdóttur leikskólakennara, f. 15.2. 

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

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

Halldórssyni stjórnmálafræðingi, f. 6.6. 1980.

Gísli Eiríkur lauk skyldunámi á Ísafirði en hélt suður 

til Reykjavíkur 17 ára gamall til að nema húsasmíði. 

Húsasmíðar urðu ævistarf hans. Framan af starfsæv-

inni vann hann á Trésmíðaverkstæðinu Furu en eftir að 

hafa fengið meistararéttindi í iðn sinni stofnaði hann 

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

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

og sinnti hann meðal annars trúnaðarstörfum fyrir 

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

Pantanir í síma 562 0200

Á fallegum og notalegum 
stað á 5. hæð Perlunnar.

Aðeins 1.750 kr. á mann.

ERFIDRYKKJUR

STAN LAUREL LÉST Á ÞESSUM 
DEGI ÁRIÐ 1965.

„Ef einhver verður með 
fýlusvip í jarðarförinni 

minni mun ég aldrei tala 
við hann aftur.“

Stan Laurel fæddist í Lanc-
ashire-sýslu í Englandi árið 
1890. Hann var annar hluti 

gríntvíeykisins fræga Laurel 
and Hardy, sem kallast Steini 
og Olli upp á íslensku og Gøg 

og Gokke á dönsku.

Víkingur Heiðar Ólafsson mun 
leika með Sinfóníuhljómsveit Ís-
lands á tvennum tónleikum 25. og 
26. febrúar. Víkingur Heiðar mun 
leika fyrri píanókonsert Chopins 
í fyrsta sinn á tónleikum. Einn-
ig verður flutt sjöunda sinfón-
ía Antons Bruckners sem er ekki 
síst kunn fyrir ægifagran hægan 
þátt sem tónskáldið samdi í minn-
ingu Richard Wagners. Sinfóníur 
Bruckners eru voldugar og þykja 
oft minna á dómkirkjur í tónum og 

svo er einnig hér. Það er finnski 
stjórnandinn Pietari Inkinen sem 
stjórnar tónleikunum. 

Uppselt er á tónleikana fimmtu-
dagskvöldið 25. febrúar og nú er 
nær uppselt á aukatónleika föstu-
dagskvöldið 26. febrúar. Nánar á 
www.sinfonia.is.

Spilar Chopin með Sin-
fóníuhljómsveit Íslands

SPENNANDI VIÐBURÐUR Þess má 
geta að Sinfóníuhljómsveit Íslands og 

Víkingur Heiðar fengu tilnefningu til 
Íslensku tónlistarverðlaunanna sem 

Tónlistarflytjandi ársins. 



ÞRIÐJUDAGUR  23. febrúar 2010 19

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

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

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Guðlaugur Borgarsson 
Hólagötu 7, Ytri-Njarðvík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sunnudaginn 
14. febrúar. Jarðarför fer fram miðvikudaginn 24. 
febrúar kl. 13.00 í Ytri-Njarðvíkurkirkju. Bestu þakkir 
til starfsfólks í Víðihlíð sem og Heilbrigðisstofnunar 
Suðurnesja fyrir góða umönnun.

                                  Katrín Sigurðardóttir
Magnea Rán Guðlaugsdóttir             
Dofri Örn Guðlaugsson
Soffía Guðlaugsdóttir Gylfi Vilberg Árnason
Sigurbjörg Guðlaugsdóttir Sigmundur Valgeirsson
Sædís Guðlaugsdóttir Þráinn Ómar Svansson
Sigurður Óskar Lárusson Guðbjörg Magnúsdóttir
Lárus Ingi Lárusson Trina Ören

Áskær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir og afi,

Sigurður Þór Pétursson
Pétursborg, Kjalarnesi,

lést á líknardeild Landspítala í Kópavogi aðfaranótt 20. 
febrúar.

Árnína Kristín Dúadóttir
Þóra Kristín Sigurðardóttir   Heimir Björgvinsson 
Oddrún Ýr Sigurðardóttir   Pétur Már Sigurðsson 
Árnína Björt, Þórdís Rún, Sigurður Darri og Sölvi Þór.

Ástkær bróðir minn, 

Hilmar Arason
Írabakka 12, Reykjavík,

lést á heimili sínu 14. febrúar. Jarðarförin hefur farið 
fram í kyrrþey.

Hörður Arason
Hafdís Björgvins
og fjölskylda.

Þökkum öllum þeim er sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför 
okkar kæra

Hjálmars Breiðfjörð 
Jóhannssonar.

Guðmunda D. Sigurðardóttir
Sigríður Hjálmarsdóttir             Jóhann Kristjánsson
Guðrún Hjálmarsdóttir             Sigurður Ketilsson
Guðfinna Hjálmarsdóttir           Þorvaldur Jóhannesson
Hörður Þ. Hjálmarsson             Ásdís Eva Baldvinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær sonur okkar, bróðir, mágur og 
barnabarn, 

Hörður Heimir 
Sigurðsson
Birkibergi 32, Hafnarfirði, 

lést á Grensásdeild Landspítalans sunnudaginn 
21. febrúar.

Margrét Elísabet Harðardóttir Andrés Þórarinsson
Sigurður Einarsson Guðbjörg Guðmundsdóttir
Einar Örn Sigurðsson Elín Björk Ragnarsdóttir
Daníel Freyr Andrésson Kolbrún Edda Haraldsdóttir
Þórarinn G. Andrésson Emil Þór Sigurðsson
Óðinn Sigurðsson
Hörður Rögnvaldsson
Elínbjörg Guttormsdóttir
Hulda Hjálmarsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Guðmundur Örn 
Árnason
skógfræðingur, Laufbrekku 17, 
Kópavogi,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð, fimmtu-
daginn 18. febrúar.  Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í 
Reykjavík fimmtudaginn 25. febrúar kl. 15.00.

Árni Guðmundsson    Sigríður Huld Konráðsdóttir
Aðalheiður Guðmundsdóttir
Úlfur Guðmundsson
Hróbjartur Örn Guðmundsson Elín Björg Héðinsdóttir
Sigurveig Guðmundsdóttir Böðvar Bjarki Thorsteinson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Anna Margrét Elíasdóttir 
sem lést á Hrafnistu Hafnarfirði föstudaginn 
12. febrúar sl., verður jarðsungin frá Garðakirkju 
miðvikudaginn 24. febrúar kl. 13.00. Jarðsett verður í 
Hafnarfjarðarkirkjugarði.

Ragnar Stefán Magnússon   Guðlaug P. Wíum
Svanhvít Magnúsdóttir
Elín Guðmunda Magnúsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir 
og afi,

Eggert Ingvar Ingólfsson
vélvirki, Skarði, Landsveit,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut 
sunnudaginn 21. febrúar. Útförin auglýst síðar.

                      Helga Fjóla Guðnadóttir
Guðlaug Ingvarsdóttir  Olav Heimir Davidson
Ingólfur Ingvarsson   Snjólaug Elín Árnadóttir
Sæmundur Ingvarsson  Björg Egilsdóttir
Erlendur Ingvarsson Guðlaug Berglind Guðgeirsdóttir
Guðni Ingvarsson   Guðný María Sigurbjörnsdóttir
                            og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir 
amma og langamma,

Hildur Aðalbjörg 
Bjarnadóttir 
fyrrverandi húsmóðir í Hvammsgerði, 
Vopnafirði,

andaðist á Droplaugarstöðum aðfaranótt fimmtudags-
ins 18. febrúar.

Kristín Brynjólfsdóttir Arthúr Pétursson
Guðrún Brynjólfsdóttir Andrés Magnússon
 Elín Hannesdóttir
                  barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Ármann Snævarr
prófessor, fyrrv. háskólarektor og 
hæstaréttardómari,

verður jarðsunginn frá Neskirkju föstudaginn 
26. febrúar kl. 15.00

                            Valborg Sigurðardóttir 
Sigríður Ásdís Snævarr   Kjartan Gunnarsson
Stefán Valdemar Snævarr 
Sigurður Ármann Snævarr Eydís Kr. Sveinbjarnardóttir
Valborg Þór Snævarr   Eiríkur Thorsteinsson
Árni Þorvaldur Snævarr 
                                  og barnabörn.

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

Áslaug Pétursdóttir 
frá Lárkoti,

lést á heimili sínu laugardaginn 20. febrúar. Útför 
hennar fer fram laugardaginn 27. febrúar kl. 14.00 í 
Grundarfjarðarkirkju. 

Fyrir hönd aðstandenda,
Jóhanna Kristín Kristjánsdóttir Oddur Hannes Magnússon
Jens Pétur Högnason Friðbjörg Egilsdóttir
Patricia A. Heggie
Guðrún Lára Sigurðardóttir Ólafur Pétursson
Jón Sigurðsson Krystyna Jabluszewskas
Bergþóra Sigurðardóttir Andri Einarsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Þorsteinn Jónsson
lést á Landspítalanum Fossvogi, föstudaginn 
19. febrúar.

Hulda Svansdóttir
Ágústa Margrét Þorsteinsdóttir Gauti Ástþórsson
Jóhanna Sigurjónsdóttir Karl G. Kristinsson
Sigurbjörg Sigurjónsdóttir Hjalti J. Guðmundsson
og barnabörn.

Ástkær systir mín, frænka og vinkona,

Guðbjörg (Stella) 
Halldórsdóttir
frá Hraungerði í Álftaveri,

lést á Mora Sjukhus Dalarna í Svíþjóð sunnudaginn 
14. febrúar. Útförin fer fram frá Missionskyrjan í 
Leksand í Svíþjóð föstudaginn 16. febrúar.

Rannveig Halldórsdóttir
Halldór Rúnar Guðmundsson
Jón Hannesson
Sigurjóna Elfur Jónsdóttir
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hjálpið 
mér

Þú þarft að þola það 
að horfa upp á sjúka 

og ógeðslega 
hluti, Günther! 
Nú sýni ég þér 

mynd.

Jawohl!

Nein! Ekki 
meir, burtu 
með þetta, 

gerðu 
það!

Samþykkt! Þú sást 
væntanlega að þetta var 

nærmynd af karlmönnum 
í í vatnsleikfimi?

Já... ég þekkti 
hann aftur...

Flott, við 
höfum allir 

gengið í 
gegnum 
þetta!

Íkornaveiðar?
Jább.

Maður bindur hnetu 
á endann á spotta og 
bíður eftir að íkorni 

bíti á.

Og hvað svo? Það veltur eiginlega 
á íkornanum.

Hvað meinarðu með að 
þú eigir ekki hreinar galla-

buxur? Ég þvoði heilan 
haug í gær!

Hvernig átti 
ég að vita 

það?

Af því ég sagði þér að ég 
væri að fara að þvo haug 

af gallabuxum!
Er það?

Já! Ég leit á þig og sagði 
að ef þú værir með 
óhreinar gallabuxur 
skyldirðu koma með 

þær. Já, ókei. 
Ég sé hvað 
hefur gerst.

Var kveikt á 
sjónvarpinu?

Einmitt. Ég 
heyri betur 
þegar það 
eru auglýs-

ingar.

Á konudaginn fékk unnusti minn kaffi 
og ristað brauð í rúmið. Þennan sól-

ríka og syfjaða morgun tók ég skyndi-
ákvörðun um að konudagur væri dagur 
þar sem konur ættu að vera góðar við 
karlmennina í lífi þeirra. Valentínusar-
dagurinn var nú líka nýyfirstaðinn og 
maður var eiginlega kominn með hálf-
gerða velgju eftir hálfan mánuð af hrylli-
legri væmni þar sem karlmenn hafa verið 
næstum því skikkaðir til að dæla blóm-

um, kortum, súkkulaði og krúttleg-
um böngsum yfir okkur kvenfólk. 
Ég hef annars ekkert á móti þessum 
dagsetningum fyrir utan kannski 
þann skelfilega smekk sem iðulega 
fylgir slíku sprelli. Bleik sanseruð 
hjörtu og glimmerkort frá Hall-
mark eru ekki alveg minn tebolli 

og hver segir að okkur konurn-
ar langi í alvörunni í vanillu-
kerti eða sætt bleikt freyð-
andi jarðarberjasull í glösum? 
Ég á bágt með að skilja hvers 
vegna konur vilja að mennirn-
ir þeirra breytist í samkyn-
hneigða metrómenn þennan 
eina dag á ári. 

EINKENNILEGASTA þróun-
in sem hefur orðið hér á landi 

með tilkomu Valentínusardags-

ins og markaðsvæðingar konudagsins 
er hin undarlega samkeppni sem sumar 
konur virðast halda að þær séu í og kemur 
berlega í ljós á fyrirbærinu Facebook. 
Yfirlýsingar um hvað „karlinn“ færði 
þeim í bröns á sunnudagsmorgninum, 
hvaða blóm og hvaða gjafir hann keypti 
eru orðnar eins og Ólympíuleikar fyrir 
aðþrengdar eiginkonur. 

VIÐVÖRUNARBJÖLLUR klingja í höfði 
mér þegar fólk þarf að flagga slíkum hlut-
um svona opinberlega. Hvað þurfa þessar 
konur eiginlega að sanna? Er ástin virki-
lega svona eldheit ef maður þarf að lýsa 
því yfir við sjö hundruð vini að maður 
sé vel giftur eða að eiginmaðurinn (eða 
„karlinn“) hafi eytt fjórum klukkustund-
um í að framreiða lúxusmáltíð og hafi 
jafnvel dýft jarðarberjum í súkkulaði til 
að kóróna allt saman?

ÞAÐ VERSTA við konudagsfárið í ár var 
að uppgötva að konur um allt Ísland kalla 
elskhuga sína eða eiginmenn „karlinn“ 
líkt og fjöldi karlmanna kallar sömu kon-
urnar „kerlinguna“. Þetta er ósmekklegt 
og gersneytt allri virðingu. „Karlinn“ 
verður eins og einhver óþarfa hlutur sem 
er píndur upp á mann og þvælist fyrir. Og 
hvað gæti mögulega verið rómantískt við 
það? 

Ólympíuleikar eiginkvenna
BAKÞANKAR 

Önnu 
Margrétar 
Björnsson
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➜ Tónleikar
12.15 Gunnar Gunnarsson flautuleik-
ari og Guðmundur Sigurðsson orgel-
leikari koma fram á hádegistónleikum 
í Hafnarfjarðarkirkju við Strandgötu. Á 
efnisskránni verða verk eftir J. S. Bach, 
Albinoni, Otar Taktakishvili og Otto 
Olsson. Aðgangur er ókeypis og allir 
velkomnir. 

➜ Sýningar
Í Fógetastofum að Aðalstræti 10 
hefur verið opnuð sýning á ljósmynd-
um eftir Pétur Þorsteinsson og Óla 
Pál Kristjánsson. Myndirnar voru 
einnig á sýningunni „Lífið er ekki bara 
leikur” sem stóð yfir síðasta sumar hjá 
Ljósmyndasafni Reykjavíkur. Fógeta-
stofur eru opnar virka daga kl. 9-18 og 
um helgar kl. 12-17.
Í Listasafni Reykjanesbæjar (Duus-
húsum við Duusgötu) hefur verið 
opnuð sýning á verkum Björns Birn-
irs. Opið virka virka daga kl. 11-17 og 
helgar kl. 13-17.

➜ Kvikmyndir
20.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir 
mynd Orsons Welles, Touch of Evil 
(endurunnin útgáfa frá 1998). Sýning-
in fer fram í Bæjarbíói við Strandgötu í 
Hafnarfirði. Nánari upplýsingar á www.
kvikmyndasafn.is.

➜ Leiðsögn
12.05 Lilja Árnadóttir fagstjóri verður 
með leiðsögn um valin útsaumsverk 
á Þjóðminjasafninu við Suðurgötu 
(3. hæð). Allir velkomnir og enginn 
aðgangseyrir. Nánari upplýsingar á 
www.natmus.is.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Inga Þöll Þórgnýsdóttir flytur 
erindi um stefnu stjórnvalda og rann-
sókn bankahrunsins. Fyrirlesturinn fer 
fram hjá Háskólanum á Akureyri, Sól-
borg við Norðurslóð (L 201).
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Tónleikhús  ★★★★

Gunnar Þórðarson
Lífið og lögin

Í návígi við meistara
Söguloft Landnámssetursins í 
Borgarnesi er vettvangur frábærra 
uppákoma um þessar mundir. 
Þar vellur snilldin upp úr Jóni 
Gnarr og Gunni Þórðar fer yfir 
feril sinn í tali og tónum. Vilji fólk 
gera sér glaðan dag er ferlega góð 
hugmynd að taka pakka í sveitinni 
og hafa þessar uppákomur,  aðra 
þeirra eða báðar, sem möndul 
ferðarinnar.

Ísland á óvenju marga snill-
inga á tónlistarsviðinu miðað við 
fámennið. Gunni Þórðar kemur 
fyrstur upp í hugann, enda var 
hann fyrstur til að fylgja forskrift 
Bítlanna að fara að semja lög. 
Síðan hafa þau hrannast upp, 
óteljandi snilldarlög sem eru 
greipt í þjóðarsálina. 

Gunnar var framan af kunnur 
fyrir hlédrægni og væri hann 
spurður um ferilinn sagðist hann 

yfirleitt ekki muna neitt. Þetta hefur sem betur fer breyst að undanförnu, 
hann hefur spilað, sungið og talað á tónleikum um allt land. Sýning hans 
í Landnámssetrinu er blanda af sögustund og tónleikum. Söguloftið tekur 
tæplega 100 manns og Gunni röltir enda á milli með gítarinn, segir sögu 
sína og spilar lög í heild sinni eða brot úr þeim. Stundum er salurinn hvattur 
til að taka undir. Sýningin er um tveggja tíma löng en gæti auðveldlega 
verið helmingi lengri því ferill Gunnars er svo langur og fjölbreyttur. Á 
köflum var farið ansi hratt yfir sögu og Gunnar spilaði lögin full hratt, fannst 
mér, eins og hann væri á skeiðklukkunni. Fyrir hlé eru upphafsárin tekin fyrir 
og Hljómar og Trúbrot. Eftir hlé er „öllu hinu“ rúllað upp, og þá fannst manni 
á köflum að fókusinn hefði mátt vera skarpari. 

Þetta er vitanlega lúxus-vandamál því sýningin er mjög skemmtileg. 
Gunnar vegur salt á milli klassískra og óþekktari laga og það er gaman að 
heyra hann sjálfan syngja þau, enda er hann fínn söngvari. Gunnar blandar 
poppfræðinni og skemmtisögum af samtímafólki saman í góðum hlutföll-
um, fer einnig nokkuð djúpt í lagasmíðar sínar. Áhorfendur voru á öllum 
aldri, mest miðaldra þó, og ég gat ekki betur séð en allir væru himinlifandi 
með þessa stund sem við áttum í návígi við meistarann. Dr. Gunni

Niðurstaða: Vel heppnuð skemmtistund með poppsnillingi á Söguloftinu. 

– Lifið heil

Lægra
verð
í Lyfju

www.lyfja.is

20% verðlækkun
WELEDA Iris Moisture Cream er gott 24 stunda rakakrem fyrir 
venjulega húð. Íris-jurtin er mjög rakagefandi og hentar því vel á þurr 
svæði, rakinn hefur einnig hreinsandi áhrif á feit svæði. Unnið úr 
lífrænt ræktuðum jurtum og án allra aukaefna. 
2.767 kr. 2.214 kr.

20% verðlækkun
SÓLEY Eygló er hreinræktað andlitskrem með kvöldvorrósarolíu.
Nærir og endurbyggir þurra, þreytta og líflausa húð. Dregur fram 
náttúrulegan ljóma húðarinnar. Virkar gegn rósroða.
4.744 kr. 3.795 kr.

20% verðlækkun
PURITY HERBS Undur rósarinnar er hágæða andlitskrem sem 
hentar öllum húðtegundum. Kremið inniheldur einstakar jurtir og 
jurtaafurðir sem hægja á öldrunarferli húðarinnar, styrkja háræðar og 
jafna húðlit. 3.858 kr. 3.086 kr.

Gildir út febrúar 2010

Vandaðar bækur fyrir vandláta lesendur
sími 561 0055  •  www.ormstunga.is

Ný prentun í kilju!

Guðmundur Óskarsson

Bankster
Meitluð saga úr bankahruninu

„Sagan er einlæg, áreynslulaus, 
skemmtileg og hrífandi. […] Og inni í þessu 
öllu saman er afar falleg og tregablandin 
ástarsaga.“
– Þormóður Dagsson, Morgunblaðinu

„… hreinræktuð kreppubók og hreinasta 
afbragð sem slík. Besta kreppubókin.“
– Árni Matthíasson, Morgunblaðinu

„… Guðmundur Óskarsson hefur meira 
en kveðið sér hljóðs með þessari skáldsögu 
sinni.“
– Gauti Kristmannsson, RÚV

Íslensku
bókmennta-
verðlaunin

2009

Fyrsta prentun
uppseld!

Stökk upp í 1. sæti á metsölulista 
Eymundsson í flokki

innbundinna skáldverka.
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> KOMINN MEÐ NÝJA

Gítarleikarinn Ronnie Wood úr The 
Rolling Stones er kominn með nýja 
kærustu upp á arminn. Sú heitir 
Ana Araujo og er brasilísk fegurð-
ardís sem stundar nám í arkitektúr. 
Ronnie fór með dömuna í fjögurra 
tíma verslunarleiðangur um helg-
ina og segja breskir fjölmiðlar að 
þau hafi geislað af hamingju.

Shutter Island, nýjasta kvikmynd 
Martins Scorsese, fór beint á topp-
inn yfir aðsóknarmestu myndirnar 
vestanhafs um síðustu helgi. Mynd-
in náði inn fjörutíu milljónum doll-
ara, eða um fimm milljörðum króna, 
sem er betri árangur en búist var 
við. Þetta er jafnframt besta byrjun 
nokkurrar myndar Scorsesew, sem 
á að baki hinar vinsælu Taxi Dri-
ver, Raging Bull og The Departed. 
Leonardo DiCaprio leikur í Shutter 
Island lögreglumann sem rannsak-

ar mannshvarf á sjúkrahúsi fyrir 
geðsjúka glæpamenn. 

Fór beint á toppinn

SHUTTER ISLAND Leonardo DiCaprio 
leikur aðalhlutverkið í spennumyndinni 
Shutter Island.

Tónlistarmaðurinn Ólafur 
Arnalds er á leiðinni til 
Asíu í mars. Hann borgar 
ekki krónu fyrir ferðina, 
þar sem hann vann þúsund 
hljómsveitir og listamenn í 
keppni á vefsíðunni Sonic-
bids.com.

„Ástæðan fyrir því að ég var ekki 
búinn að fara til Kína var vegna 
þess að það er svo ógeðslega dýrt,“ 
segir tónlistarmaðurinn Ólafur 
Arnalds.

Ólafur er á leiðinni í tónleika-
ferðalag til Kína, Taívan og Hong 
Kong í boði vefsíðunnar Sonic-
bids.com og kynningarfyrirtækis-
ins Planetary Group. Fyrirtækin 
útvega og greiða fyrir atvinnu-
leyfi, flug, hótel, uppihald, auglýs-
ingaherferð og starfsfólk ferða-
lagsins og Ólafur tekur fjögurra 
manna hljómsveit með út. Yfir 
þúsund hljómsveitir og listamenn 
sóttu um pakkann á vefsíðu Sonic 
Bids og Ólafur stóð einn uppi sem 
sigurvegari. 

Ólafur hlakkar mikið til ferða-
lagsins sem hefst í borginni Taíp-
ei í Taívan 24. mars. Þaðan held-
ur hópurinn til Hong Kong og 
loks til Kína þar sem hann kemur 
fram á fimm tónleikum í Sjanghæ, 
Wuhan, Quingda, Peking og Tianj-
in. Spurður út í salina sem hann 
kemur fram í segir hann flesta 
vera stóra og flotta. „Þetta eru yfir 
þúsund manna salir – aðaltónleika-
staðirnir í þessum borgum,“ segir 
hann.

Þetta verður í fyrsta skipti sem 
Ólafur kemur til Kína. Hann komst 
reyndar nálægt því árið 2008, 
en þá gripu kínversk stjórnvöld 
í taumana. „Þá var hátíð í Kína 
sem borgaði undir okkur,“ rifjar 
hann upp. „Svo sagði Björk „Free 
Tibet“ og þá voru allar tónlist-
arhátíðir bannaðar í Kína og við 
fengum ekki að fara. Ég er ekki 
bókaður á hátíðir núna, þannig að 
ég er öruggur.“ Ferðin ætti þó að 
auðvelda Ólafi að heimsækja Kína 
í framtíðinni, en hann vonast til 

að komast í samband við fólk sem 
getur greitt götu hans.

Í kjölfarið á því að tilkynnt var 
um komu Ólafs til Kína ruku lög 
hans upp vinsældalistann á vefsíð-
unni Douban.com, sem er ein vin-
sælasta vefsíðan í Kína með fleiri 

en 10 milljónir skráða notendur. 
Ólafur situr nú í efsta sæti yfir vin-
sælustu listamennina á síðunni og 
fjölmargir notendur hafa tjáð sig 
um ágæti tónlistarinnar og meðal 
annar líkt henni við tóna Sigur 
Rósar.  atlifannar@frettabladid.is

Fer frítt í tónleikaferð til 
Kína, Taívan og Hong Kong

„Það var kalt og samloka á hótelinu kostaði 2.600 
krónur. Mér fannst það mikið sjokk,“ segir Sindri 
Már Sigfússon í hljómsveitinni Seabear. Hljómsveit-
in spilaði á By:Larm hátíðinni í Osló um helgina. 
„Þetta er mjög lík hátíð og Airwaves. Við spiluðum 
á tvennum tónleikum, það var fullt á þeim báðum 
og mjög góð stemning. Svo spiluðum við í norska 
sjónvarpinu. Það er eitthvert trend hjá þeim að taka 
bönd upp að spila á skrýtnum stöðum og þeir létu 
okkur spila í kókosbolluverksmiðju.“

Aðrir Íslendingar á By:Larm voru Kira Kira, Haf-
dís Huld og hljómsveitin For a minor reflection. 
Næst heldur Seabear í Evróputúr, sem hefst í Hann-
over á sunnudaginn. Um miðjan mars verður band-
ið svo að spila á SXSW hátíðinni í Austin í Texas. 
Fimm tónleikar eru fyrirhugaðir þar, en aðeins þau 
bönd sem mestar vonir eru bundnar við fá að spila 

svona oft á þessari hátíð. We built a fire, nýjasta 
plata sveitarinnar, verður fáanleg á Íslandi á cd og 
vínyl í byrjun mars.  - drg

Í kókosbolluverksmiðju

HLJÓMSVEITIN SEABEAR Mikið fram undan á næstunni 
– meðal annars fimm tónleikar á SXSW.

Móðir tónlistarmógúlsins 
Simons Cowell segir að hann 
hafi aldrei verið eins ham-
ingjusamur og nú, eftir að 
hann byrjaði á föstu með 
Mezhgan Hussainy. Julie 
Cowell segir að hamingj-
an hreinlega geisli af syni 
sínum.

Julie er 84 ára. Hún segir 
ótrúlegt að sjá þau áhrif 
sem kærastan hafi haft á 
son sinn eftir aðeins nokk-
urra mánaða samband. „Ég 
ætlaði ekki að trúa þessu 
þegar ég hitti hann. Hann 
bókstaflega geislar. Ég held 

að það að verða fimmtugur 
hafi breytt honum og feng-
ið hann til að meta líf sitt að 
nýju. Hann verður frábær 
eiginmaður,“ segir mamma 
gamla. Hún segir jafnframt 
að Mezhgan sé fyrsta kær-
astan sem Simon bjóði að 
flytja inn til sín. „Ég er viss 
um að þau eiga eftir að gifta 
sig og eignast börn,“ segir 
mamma Simons.

Cowell aldrei hamingjusamari

GLAÐUR OG ÁSTFANGINN Simon 
Cowell bókstaflega geislar af gleði 

og hamingju að sögn móður hans.
NORDICPHOTOS/GETTY

Endingargóðir og vandaðir kæli- og frystiskápar  
í öllum stærðum frá Liebherr á tilboði

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

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

30-50% 
AFSLÁTTUR 

af völdum tækjum

Fyrir atvinnueldhús

Hvítir kæliskápar

Stálklæddir kæliskápar

Innbyggðir kæliskápar

SIGURVEGARI Ólafur og hljómsveit fá allt greitt undir sig í ferðalaginu til Asíu, en þau 
koma við í Kína, Hong Kong og Taívan.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 564 0000

14
14
10
16
L
L
10
L

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 5 - 8 - 11
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI kl. 5 - 8 - 11 LÚXUS
THE LIGHTNING THIEF  kl. 5.30 - 8 - 10.30
EDGE OF DARKNESS  kl. 8 - 10.30   
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 3D kl. 3.40 - 5.50  ísl.tal
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D kl. 3.40 - 5.50  ísl.tal
AVATAR 3D kl. 8
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 3.30 íslenskt tal

SÍMI 462 3500

14
16
10
12
L
10

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 5 - 8 - 11
THE WOLFMAN  kl. 8 - 10.30
THE LIGHTNING THIEF  kl. 5.30  
IT´S COMPLICATED  kl. 8 - 10.35
MAMMA GÓGÓ                           kl. 6
AVATAR 3D   kl. 6 - 9.20

SÍMI 530 1919

14
10
12
L
L

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 6 - 9
THE LIGHTNING THIEF  kl. 5.30 - 8 - 10.30
IT´S COMPLICATED  kl. 5.30 - 8 - 10.30
NINE                 kl. 8 - 10.30
NIKULÁS LITLI   kl. 6 

SÍMI 551 9000

.com/smarabio

600600600

600600600

600600600
600600600

600600600 600600600 600600600

600600600
112.000 GESTIR!

600600

Gildir ekki Gildir ekki í 3Dí 3DGildir ekki í 3D
600600600

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

14
16
10
L

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI            kl. 6 - 9
THE WOLFMAN         kl. 10.10
THE LIGHTNING THIEF     kl. 8
ARTÚR 2     kl. 6

H.S.H. - MblH.S.H. - MblH.S.H. - Mbl

Þ.Þ. - Fbl T.V. - kvikmyndir.is

606060
LOFTKASTALINN

SEM HRUNDI

BYGGÐ Á METSÖLUBÓK STIEG LARSSON

MICHAEL NYQVIST    NOOMI RAPACÉ

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna
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16

12 12

12

12

12
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L

L

L

LL

L

L

L

FRÁ SAMA LEIKSTJÓRA OG FÆRÐI OKKUR 

PRETTY WOMAN

sýnd með íslensku tali

BROTHERS kl. 5:50 - 8 - 10:20
VALENTINE ‘S DAY kl. 5:30D - 8D - 10:40D

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

THE BOOK OF ELI kl. 10:20
AN EDUCATION kl. 5:50
UP IN THE AIR kl. 5:50 VIP - 8
SHERLOCK HOLMES kl. 8  - 10:40
BJARNFREÐARSON kl. 5:50

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

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

MAYBE I SHOULD HAVE kl. 8  Uppselt

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

FRÁBÆR GAMANSÖMU OG RÓMANTÍSK MYND
SUMIR ERU HEPPNIR Í ÁSTUM AÐRIR EKKI!

“The best movie I’ve seen in 2009. Tobey Maguire gives the
performance of his career.  Natalie Portman deserves an Oscar
nomination.“
Richard Roeper, richardroeper.com

“Brothers is arguably the most successful remake of a foreign film
since Martin Scorsese reworked Infernal Affairs into The Departed.“
88ReelViews - James B.

ÞRRIÐIÐJÐJUDADAGAGSBBÍÓÍÓ Í SASAMAMBBÍÓÍÓÓUNUM
Í DADAGAG KRKR. 6060000

NSKAR MYNDIR OG Á MYNDIR Í GILDIR EKKI Í VIP, Á ÍSLENSKAR MYNDIR OG Á MYNDIRKE K RRP,GILDIR EKKI Í VIP, Á ÍSLENSKAR MYNDIR OSÍSLENSKAR MYNDIRKKKKKNILDIR EKKI Í VIP, Á ÍSLEGILDIR EKKI Í VIP Á ÍSLENSKAR MYNDIR OSP Á ÍSLENSKAÍ Á ÍGILDIR EKKKKII Í VIVIP,P, Á ÍSÍSLENSKAKAAR MYMYNYNDIR OG Á MYNDOG Á MYMYNYNDIRIR ÍÍ 
ÚTSENDINGARNAR Ú3D OG BEINAR ÚÚRAR3D OG BEINAR ÚTSENDINGÚÚÚ3D OG BEINAR ÚTSENDINGARARNNN3D OG BEINAR ÚTSENDINGARA Ú3D OOG BEINANAAR ÚTSTSENDINGAGAAR

600
600

600

600

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI kl. 7 og 10 14

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 og 8 12
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Tónlist  ★★★★

Hátindar
Insol

Um ástina og ómælis-
víddir himingeimsins
Hátindar er safnplata með Kópavogstrúba-
dornum Ingólfi Sigurðssyni sem kallar sig 
Insol. Hann hefur fengist við tónlist síðan 
1983, en sendi frá sér sína fyrstu plötu árið 
1998. Hún fékk nafnið Insol og innihélt lög 
eftir Bob Dylan í meðförum Ingólfs en fyrsta 
platan hans með frumsömdu efni, Hið mikla 
samband, kom ári seinna. Á Hátindum eru 

sextán lög af fyrstu átta plötum Insols sem komu út á árunum 1998-2003, 
auk tveggja áður áður óútgefinna verka. Það var Dr. Gunni sem valdi efnið.

Aðalsmerki Insols eru flott lög og textar og persónulegur flutningur. 
Umfjöllunarefnin eru fjölbreytileg, allt frá hugleiðingum um stelpur yfir í 
kenningar um framtíð jarðarinnar og tenginguna út í ómælisvíddir himin-
geimsins. Þekktasta lag Insols, Hvenær mun hér á Íslandi rísa stjörnusam-
bandsstöð? tilheyrir síðastnefnda flokknum, algerlega frábært verk sem er 
löngu orðið klassískt og þau eru mörg fleiri á plötunni í sama gæðaflokki. Ég 
nefni til dæmis Er ég ekki of gamall fyrir þig?, Blóm friður og ást, Björgunar-
lag, Þakklátir tímar og hið glænýja Efnahagskreppan á upptök sín í Kína þar 
sem Insól fjallar um hrunið og fjármálakreppuna. Skýringar hans á orsökum 
kreppunnar eru jafn frumlegar og persónulegar og annað á þessari plötu. 
Insol hefur aðra sýn á heiminn heldur en flestir og í því felst meðal annars 
snilldin. 

Margir tengja Insol við hina hefðbundnu trúbadorauppstillingu, söng, gít-
arundirleik og munnhörpusóló, en eins og heyrist vel á Hátindum þá virka 
tónsmíðar hans líka ágætlega í hljómborðsútsetningum. Gott dæmi um það 
eru lögin Við viljum jafnrétti og Jafnréttið er eina svarið.

Hátindar er flott safnplata. Henni fylgir gott upplýsingablað um plöturnar 
átta og ferilinn. Hún er tilvalinn upphafspunktur fyrir þá sem ekki þekkja til 
Insols, en þeir sem komast á bragðið verða eflaust ekki saddir fyrr en þeir 
hafa leitað uppi upprunalegu plöturnar sjálfar.

 Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Gott yfirlit yfir feril trúbadorsins Insols sem er löngu tímabært 
að nái eyrum íslenskra tónlistaráhugamanna.

SKYREPORTS Hljómsveitin SkyReports 
sigraði á tónlistarhátíðinni Rokkstokk 
2010.

Rokksveitin SkyReports sigraði 
á tónlistarhátíðinni Rokkstokk 
2010 sem haldin var í Frumleik-
húsinu í Reykjanesbæ um síðustu 
helgi. Keanu lenti í öðru sæti og 
Reason to Believe var valin besta 
hljómsveitin af áhorfendum. 
Meðlimir SkyReports eru gítar-
leikarinn og söngvarinn Brynjar 
Freyr Níelsson, trommuleikar-
inn Ívar Marteinn Kristjánsson 
og bassaleikarinn og söngvarinn 
Davíð Þór Sveinsson. Þeir eru 
allir frá Reykjanesbæ. SamSuð, 
samtök félagsmiðstöðva á Suður-
nesjum, stóðu fyrir Rokkstokki 
og var þetta í fyrsta sinn síðan 
1999 sem keppnin var haldin.

SkyReports 
sigurvegari

Kvikmyndin The Hurt 
Locker kom, sá og sigraði 
á bresku Bafta-verðlauna-
hátíðinni sem var haldin í 
London um helgina. Myndin 
hlaut sex verðlaun og skaut 
í leiðinni stórvirkinu Avatar 
ref fyrir rass.

The Hurt Locker, sem fjallar um 
sprengjuleitarmenn í Írak, var 
valin besta myndin, auk þess sem 
Kathryn Bigelow var kjörin besti 
leikstjórinn. Þetta er í fyrsta sinn 
sem kona vinnur þessi verðlaun. 
Bar hún þar sigurorð af fyrrver-
andi eiginmanni sínum, James 
Cameron, sem var tilnefndur fyrir 
stórmyndina Avatar. Sú mynd var 
tilnefnd til átta Bafta-verðlauna 
eins og The Hurt Locker en hlaut 
aðeins tvenn. Forvitnilegt verður 
að fylgjast með viðureign þessa 
mynda á Óskarsverðlaununum 7. 
mars en þær fengu báðar níu til-
nefningar.

Bretarnir Carey Mulligan og 
Colin Firth voru kjörnir bestu leik-
ararnir í kvenna- og karlaflokki. 
Mulligan fyrir bresku myndina 
An Education og Firth fyrir túlkun 
sína á samkynhneigðum háskóla-
prófessor í A Single Men, fyrsta 
leikstjórnarverkefni tískuhönn-
uðarins Toms Ford. „Það sem 
Tom Ford veit ekki er að í póst-
hólfinu mínu er tölvupóstur þar 
sem ég skrifa honum og segi 
að ég geti engan veginn leik-
ið í þessari mynd. Ég ætl-
aði að fara að senda hann 
þegar náungi kom heim 
til að laga ísskápinn. Ég 
veit greinilega ekki hvað 
hentar mér best þannig 
að mig langar til að 
þakka ísskáps-náungan-
um,“ sagði Firth. 

Mulligan sigraði leik-
konur á borð við Meryl 
Streep og Audrey Tatou 
í sínum flokki. „Ég var 
hérna fyrir ári síðan og mér 
datt aldrei í hug að þetta 
ætti eftir að gerast. Ég vildi 
óska að ég gæti haldið ræðu 

eins og Colin Firth um ísskápa en 
ég get það ekki,“ sagði hún.

Christoph Waltz fékk enn ein 
verðlaunin fyrir aukahlutverk sitt 
sem gyðingaveiðarinn í Inglour-
ious Basterds og Mo´Nique sigr-
aði í kvennaflokki sem grimm-
lynd móðir í Precious. Fish Tank 
var kjörin besta breska myndin 
og Kristen Stewart úr Twiligh-
myndunum varð fyrir valinu 
sem efnilegasta ungstirnið. Þá 
var Up valin besta teiknimynd-
in og franska glæpamyndin A 
Prophet besta erlenda myndin.

Í lok athafnarinnar hlaut 
Vanessa Redgrave, sem er 73 ára, 

heiðursverðlaun Bafta úr höndum 
Umu Thurman og Williams Breta-
prins.

The Hurt Locker sigursæl

CAREY OG COLIN Carey Mulligan og Colin Firth 
voru valdir bestu aðalleikararnir á Bafta-verð-
launahátíðinni sem var haldin um helgina. NORDIC-

PHOTOS/GETTY

KATHRYN BIGELOW Bigelow 
er fyrsta konan til að fá Bafta 

sem besti leikstjórinn.
EFNILEGUST Kirsten Stewart var valin 
efnilegasta ungstirnið.
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N1-deild karla:
Valur-HK   25-27 (10-16)
Mörk Vals (skot): Arnór Þór Gunnarsson 7/2 
(14/3), Elvar Friðriksson 4 (9), Ólafur Sigurjóns-
son 4 (6), Gunnar Harðarson 3 (4), Gunnar Ingi 
Jóhannsson 2 (2), Sigfús Sigurðsson 2 82), Jón 
Björgvin Pétursson 1 (3), Ingvar Árnason 1 (2), 
Ernir Hrafn Arnarson 1 (4).
Varin skot: Ingvar Guðmundsson 12 (25/2) 48%, 
Hlynur Morthens 3 (17/3) 18%.
Hraðaupphlaup: 4 (Sigfús 2, Gunnar, Ólafur).
Fiskuð víti: 3 (Gunnar, Ólafur, Jón).
Utan vallar: 6 mín.
Mörk HK (skot): Bjarki Már Elísson 7 (7), Valdimar 
Þórsson 5/2 (13/2), Atli Ævar Ingólfsson 4 (4), 
Ragnar Hjaltested 4/3 (6/3), Bjarki Már Gunn-
arsson 2 (3), Ólafur Víðir Ólafsson 2 (5), Vilhelm 
Bergsveinsson 2 (3), Sverrir Hermannsson 1 (7).
Varin skot: Sveinbjörn Péturs. 16/1 (41/3) 39%.
Hraðaupphlaup: 5 (Bjarki Gun. 2, Bjarki Elís. 2, 
Vilhelm).
Fiskuð víti: 5 (Atli 2, Sverrir, Ólafur, Bjarki Elís.).
Utan vallar: 6 mín.
Dómarar: Ingvar Guðjónsson og Jónas Elíasson, 
áttu slakan dag. Ekkert samræmi og furðulegir 
dómar oft á tíðum. 
Akureyri-Fram    28-25
Mörk Akureyrar (skot): Árni Þór Sigtryggsson 11 
(18), Oddur Grétarsson 5/1 (6), Jónatan Magnús-
son 4 (7), Hörður F. Sigþórsson 3 (5), Heimir Örn 
Árnason 2 (5/1), Guðmundur H. Helgason 2 (6), 
Hreinn Þór Hauksson 1 (2).
Varin skot: Hörður Flóki Ólafsson 25 (47) 53%, 
Hafþór Einarsson 0 (1) 0%
Hraðaupphlaup: 9 (Hörður 2, Oddur 2, Heimir, 
Guðmundur, Jónatan, Árni, Hreinn).
Fiskuð víti: 2 (Hörður, Hreinn).
Utan vallar: 8 mín.
Mörk Fram (skot): Einar Rafn Eiðsson 9/4 (13), 
Guðjón Finnur Drengsson 5 (9), Andri Berg 
Haraldsson 4 (13), Hákon Stefánsson 3 (6), 
Haraldur Þorvarðarson 2 (6), Egill Björgvinsson 1 
(1), Daníel Berg Grétarsson 1 (7).
Varin skot: Magnús Erlendsson 19 (45) 43%, 
Sigurður Örn Arnarson 0 (2) 0%
Hraðaupphlaup: 3 (Guðjón 3).
Fiskuð víti: 4 (Haraldur 2, Daníel, Halldór).
Utan vallar: 6 mín.
Dómarar: Gísli Jóhannsson og Hafsteinn Ingi-
bergsson. Slakir.
FH-Stjarnan   25-22
Mörk FH: Bjarni Fritzson 7, Ólafur Guðmundsson 
4, Ásbjörn Friðriksson 3, Örn Ingi Bjarkason 3, 
Jón Heiðar Gunnarsson 3, Sigursteinn Arndal 2, 
Ólafur Gústafsson 1, Ari Magnússon 1, Sigurgeir 
Ægisson 1.
Mörk Stjörnunnar: Eyþór Magnússon 6, Ragnar 
Helgason 4, Daníel Einarsson 3, Björn Friðriksson 
2, Vilhjálmur Halldórsson 2, Sverrir Eyjólfsson 2, 
Gunnar Arnarson 2, Þórólfur Nielsen 1.
STAÐAN:
Haukar 12 9 2 1   308-277 20
FH 13 8 1 4   362-337 17
Valur 13 7 2 4   325-308 16
Akureyri 13 7 2 4   334-320 16
HK 12 7 1 4   313-303 15
Grótta 12 4 0 8   301-327 8
Stjarnan 12 2 1 9   275-308 5
Fram 13 1 1 11   330-368 3

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Englandsmeistarar 
Manchester United eiga mögu-
leika á að komast á sigurbraut á 
nýjan leik eftir tapið gegn Evert-
on um helgina þegar West Ham 
kemur í heimsókn á Old Trafford-
leikvanginn í kvöld. 

Knattspyrnustjórinn Sir Alex 
Ferguson hjá United er líklegur 
til þess að tefla fram miðvarða-
parinu Rio Ferdinand og Nem-
anja Vidic en þeir hafa ekki spil-
að hlið við hlið síðan í október. 

Ferdinand er nú búinn að 
afplána þriggja leikja bann og 
Vidic er leikfær eftir að hafa 
misst af öllum leikjum ársins 
2010 til þessa vegna meiðsla.

  - óþ

Enska úrvalsdeildin:

Ferdinand og 
Vidic leikfærir

FÓTBOLTI Ólafur Jóhannesson 
landsliðsþjálfari valdi í gær 20 
manna hóp sem mætir Kýpur í 
vináttulandsleik hinn 3. mars 
næstkomandi.

Mesta athygli vekur endur-
koma Bjarna Guðjónssonar í 
landsliðið en langt er síðan hann 
var síðast valinn. Reynsluminnsti 
leikmaður hópsins er síðan Blik-
inn Arnór Sveinn Aðalsteinsson 
en hann hefur aðeins leikið einn 
landsleik.

Allir sterkustu leikmenn lands-
liðsins gefa kost á sér í þetta 
verkefni.   - hbg

Íslenska karlalandsliðið:

Bjarni aftur 
í hópinn

BJARNI GUÐJÓNSSON Fær aftur tækifæri 
með landsliðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

LANDSLIÐSHÓPURINN
Markverðir:
Árni Gautur Arason  Odd Grenland
Gunnleifur Gunnleifsson  FH
Aðrir leikmenn:
Hermann Hreiðarsson  Portsmouth
Indriði Sigurðsson  Viking
Grétar Rafn Steinsson  Bolton
Ragnar Sigurðsson   IFK Göteborg
Sölvi Geir Ottesen  SönderjyskE
Arnór Sveinn Aðalsteinsson  Breiðablik
Brynjar Björn Gunnarsson  Reading
Emil Hallfreðsson  Barnsley
Bjarni Guðjónsson  KR
Pálmi Rafn Pálmason  Stabæk
Aron Einar Gunnarsson  Coventry
Helgi Valur Daníelsson  Hansa Rostock
Ólafur Ingi Skúlason   SönderjyskE
Rúrik Gíslason   OB
Eiður Smári Guðjohnsen  Tottenham
Heiðar Helguson  Watford
Veigar Páll Gunnarsson  Stabæk
Garðar Jóhannsson  Hansa Rostock

FÓTBOLTI Veislan í 16 liða úrslitum 
Meistaradeildar Evrópu heldur 
áfram í kvöld með tveimur leikj-
um þar sem annars vegar mæt-
ast Stuttgart og Barcelona og hins 
vegar Olympiakos og Bordeaux.

Þegar ljóst varð að Barcelona 
myndi mæta Stuttgart í 16 liða 
úrslitunum bjuggust flestir við 
tveimur auðveldum leikjum fyrir 
Meistaradeildarmeistarana enda 
var þýska félagið þá að ganga í 
gegnum erfitt tímabil þar sem 
félagið náði ekki að landa sigri í 
tíu leikjum í röð. 

Nú er öldin hins vegar önnur og 
Stuttgart er búið að vinna sex af 
síðustu sjö deildarleikjum sínum 
í Þýskalandi líkt og Barcelona er 
búið að gera á Spáni. Fyrirliðinn 
Carles Puyol hjá Barcelona varar 
við vanmati fyrir leikinn gegn 

Stuttgart á Mercedes Benz-
leikvanginum í kvöld.

„Ef við mætum ekki til-
búnir í þennan leik þá gæti 
þetta farið illa. Stuttgart 
er að spila vel þessa dag-
ana og er mjög hættulegt 
lið,“ segir Puyol. 

Knattspyrnustjór-
inn Pep Guardiola hjá 
Barcelona aftur á móti 
getur glaðst yfir því að 
Dani Alves og Xavi eru 
báðir leikfærir að nýju 
en Alves hefur verið 
meiddur í mánuð og 
Xavi meiddist í tapinu 
gegn Atletico Madr-
id á dögunum. Þá er 
framherjinn Zlatan 
Ibrahimovich einn-
ig leikfær en hann 

var hvíldur í sigurleikn-
um gegn Racing Sant-
ander um helgina. Seydou 

Keita og Eric Abidal 
eru hins vegar enn 
fjarri góðu gamni 
og ferðuðust ekki 

til Þýskalands.
Bordeaux er talið 

mun sigurstrang-
legra í viðureign sinni 
gegn Olympiakos en 
frönsku meistararnir 
fóru taplausir í gegn-
um riðlakeppnina þar 

sem liðið vann fimm leiki 

og gerði eitt jafntefli en stórliðin 
Juventus og Bayern München voru 
í sama riðli. Bordeaux hefur enn 
fremur verið að spila vel í frönsku 
deildinni og situr í toppsætinu þar 
sem stendur. 

Olympiakos hefur hins vegar 
átt góðu gengi að fagna á heima-
velli sínum, Georgios Karaiskakis-
leikvanginum, og vann þar til að 
mynda alla þrjá heimaleiki sína í 
riðlakeppninni, gegn AZ, Standar 
Liege og Arsenal. 

Slakur árangur á yfirstandandi 
tímabili í grísku deildinni varð 
hins vegar til þess að knattspyrnu-
stjórinn Zico var látinn fara. Í stað 
hans var Bozidar Bandovic ráðinn 
og mun hann leiða liðið í Meistara-
deildinni og spurning hvaða áhrif 
það hefur á grísku meistarana.  

 - óþ

Meistaradeildarmeistarar Barcelona verða í sviðsljósinu í kvöld í 16 liða úrslitunum gegn Stuttgart:

Bæði Alves og Xavi klárir í slaginn

MIKILL FENGUR Dani Alves 
og Xavi eru leikfærir með 

Barcelona í kvöld.
NORDIC PHOTOS/AFP

> Hreyfingin treystir stjórn KSÍ í blindni

Ingibjörg Hinriksdóttir, fyrrverandi stjórnarmaður hjá KSÍ, 
var á köflum hvassyrt í kveðjuræðu sinni á ársþingi KSÍ. 
Sérstaklega þegar kom að peningamálum sambandsins. 
„Engar umræður hafa verið um skýrslu stjórnar og reikn-
ingar hafa ekki vakið mikla athygli. Kannski hefur hreyfing-
in sofið á verðinum, verið værukær og treyst stjórnendum 
KSÍ í blindni. Slíkt kann ekki góðri lukku að stýra,“ sagði 
Ingibjörg meðal annars í ræðu sinni 
en hún gagnrýnir starfsmenn KSÍ 
einnig fyrir að hafa reynt að sópa 
kampavínsmálinu svokallaða undir 
teppið.

Ítrekað í vetur hefur lið Akureyrar komist nokkrum mörkum yfir 
en í stað þess að keyra áfram og klára leikina sína gefur það eftir 
og hleypir andstæðingnum inn í leikinn. Það gerðist í gær, bæði 
í fyrri og seinni hálfleik. Liðið var sex mörkum yfir þegar korter 
lifði leiks en hleypti spennu í leikinn. Fram minnkaði muninn 
í tvö mörk en Akureyri var sterkara á lokasprettinum og 
vann 28-25.
„Mér finnst við bara ekki vera að spila nógu góðum stand-
ard. Bæði ég, Jonni (Jónatan Magnússon) og Árni (Þór 
Sigtryggsson) erum alltof rokkandi. Það kemur einn og 
einn góður leikur en við getum aldrei verið góðir á sama 
tíma. Það vantar miklu meiri stöðugleika í liðið. Við erum 
bara rokkandi frá aumingjum upp í töffara. Ég ætla bara 
að vona að þetta lagist á lokasprettinum og fyrir úrslita-
keppnina,“ sagði Akureyringurinn Heimir Örn Árnason 
eftir leikinn.

Það er hárrétt hjá Heimi. Árni var góður í gær en stöðugleika 
skortir hjá Akureyri sem er þó í þriðja sætinu. „Ég held að Hómer 
Simpson hafi sagt: „Good, but not great.“ Þessi leikur var þannig, 
ekki gott en alveg nógu gott,“ sagði Hörður Flóki Ólafsson, mark-

maður Akureyrar, sem varði 25 skot og var maður leiksins. Hann 
varð faðir hinn 18. febrúar og hélt upp á það með mögnuðum 

leik. „Það er að bjarga mér hvað standardinn á deildinni er 
slakur. Ég er ekki að æfa mikið né vel og ég er ekki í góðu 
formi. Ég er líklega að taka þetta á reynslunni.“
Fram átti sína spretti. Það gafst ekki upp og baráttan er 
til staðar í liðinu. Það vantar einhvern neista í liðið. „Þetta 

er dæmigert fyrir okkur í vetur, við höfum spilað rosalega 
kaflaskipt. Það er svo erfitt að koma svona oft til baka. 

Þetta hefur verið ótrúlega erfitt tímabil fyrir alla en með því 
að fá menn úr meiðslum er þetta vonandi á uppleið,“ sagði 

Haraldur Þorvarðarson, fyrirliði Fram.   - hþh

N1-DEILD KARLA: AKUREYRINGAR ÞURFTU AÐ HAFA MIKIÐ FYRIR SIGRINUM GEGN BOTNLIÐI FRAM

Erum rokkandi frá aumingjum upp í töffara

HANDBOLTI HK nældi í gríðarlega 
mikilvæg stig gegn Val í gær með 
tveggja marka sigri, 25-27. HK 
hefði átt að klára leikinn í fyrri 
hálfleik og var að lokum hreinlega 
heppið að vinna leikinn.

Fyrri hálfleikurinn hjá  Val í 
gær er sá lélegasti sem ég hef séð 
Val spila. Þeir voru hreint ótrúlega 
lélegir. Það var alveg sama hvar 
litið er á leik liðsins, það var allt 
ömurlegt við þeirra leik.

Sóknarleikurinn var pínlega 
slak ur. Nákvæmlega ekkert að 
gerast og leikmenn litu út fyrir að 
vera algjörir byrjendur í íþrótt-
inni. Varnarleikurinn var að sama 
skapi ekkert til að hrópa húrra 
fyrir. Þess utan var markvarslan 
nákvæmlega engin. 

Óskar Bjarni, þjálfari Vals, gerði 
allt sem hann gat til þess að blása 
lífi í leik liðsins sem var dauður. 
Allir leikmenn liðsins, fyrir utan 
meiðslapésana Baldvin Þorsteins-
son og Sigurð Eggertsson, komu 
við sögu í hálfleiknum. Það breytti 
samt nákvæmlega engu, liðið var 
jafn lélegt.

HK náði frekar fljótt níu marka 
forskoti, 3-12 og svo aftur 7-16. 
Arnór Gunnarsson skoraði síðan 
þrjú síðustu mörk hálfleiksins, lag-
aði stöðuna fyrir Val og gaf þeim 
smá von fyrir síðari hálfeikinn. 
Miðað við hvað Valsmenn voru 
lé legir í hálfleiknum er ótrúlegt að 
munurinn hafi ekki verið meiri.

HK lék af yfirvegun og skyn-
semi í fyrri hálfleik og hefði átt að 
refsa meira. Það kom í bakið á lið-
inu í síðari hálfleik þegar kolbrjál-
aðir Valsmenn mættu til leiks með 
bakið upp við vegginn. HK hætti 
að spila af skynsemi og reyndi 
að halda forystunni í stað þess að 
keyra á Valsmenn af sama krafti 
og í fyrri hálfleiknum.

Valsmenn söxuðu hratt á for-
skotið og jöfnuðu, 24-24, þegar 
enn voru um 7 mínútur eftir af 
leiknum. Lokamínúturnar voru 
skrautlegar þar sem hver mistök-

in á fætur öðru litu ljós. HK fékk 
sókn í stöðunni 25-25 og mínúta 
eftir. Þeir voru næstum búnir að 
missa boltann, náðu honum aftur 
og grísuðu vítakast. Valdimar 
skoraði örugglega úr vítinu. Vals-
menn köstuðu svo frá sér boltanum 
á klaufalegan hátt í lokasókninni, 
HK fékk hraðaupphlaup og kláraði 
leikinn er tíminn rann út.

„Ég hefði ekki viljað hugsa þá 
hugsun til enda ef við hefðum 
klúðrað þessu. Maður hefðir verið 
í einhver ár að jafna sig eftir það,“ 
sagði Gunnar Magnússon, þjálf-
ari HK, en það hefði verið klaufa-
skapur ársins hefði liðið ekki unnið 
leikinn.

„Valsmenn voru værukærir í 
upphafi leiks. Þá náum við góðu 
forskoti sem lagði grunninn að 

þessum sigri. Við slökuðum allt of 
mikið á þegar við vissum að Vals-
menn myndu sækja. Strákarnir 
sýndu síðan karakter með því að 
klára leikinn

Sigfús Sigurðsson spilaði sinn 
fyrsta leik fyrir Val í vetur en útlit 
var fyrir að ferill hans væri á enda 
fyrir um hálfu ári síðan. Var því 
afar ánægjulegt að sjá Sigfús aftur 
á vellinum en hann skilaði sínu þó 
svo hann sé í litlu formi.

„Þetta var óvænt því ég ætlaði 
bara að veita stuðning. Ég varð því 
að vera með og þetta gekk ágæt-
lega. Það er afar góð tilfinning að 
spila aftur handbolta. Það er seigt í 
kallinum,“ sagði Sigfús og glotti en 
hann ætlar að reyna að vera með 
Valsmönnum það sem eftir lifir 
vetrar. henry@frettabladid.is

HK slapp með skrekkinn
HK var næstum búið að kasta frá sér unnum leik gegn Val. Lukkan gekk í lið 
með HK undir lokin. Valsmenn voru ömurlegir í fyrri hálfleik en rifu sig upp.

MAGNAÐUR Bjarki Már Elísson átti stórleik fyrir HK í gær og skoraði sjö mörk úr sjö 
skotum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

15.35 Útsvar  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Frumskógar Goggi  (19:26)

17.52 Skellibær  (21:26)

18.05 Vetrarólympíuleikarnir - Sam-
antekt

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Læknamiðstöðin  (Private Pract-
ice) Bandarísk þáttaröð um líf og starf 
lækna í Santa Monica í Kaliforníu. 

20.55 Leiðin á HM  (1:16) Upphitunar-
þættir fyrir HM í fótbolta sem hefst í Suður-
Afríku 11. júní. 

21.25 Nóbelsverðlaunin í bókmennt-
um 2009  (Nobelpriset 2009 - Literaturpro-
grammet) Sænskur þáttur um Nóbelsverð-
launahafann í bókmenntum 2009, þýsk/
rúmensku skáldkonuna Hertu Müller. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Síðasti óvinurinn  (The Last 
Enemy) (4:5) Bresk sakamálasyrpa í fimm 
þáttum. Vísindamaðurinn Stephen Ezard 
snýr heim til Bretlands eftir að Michael 
bróðir hans deyr. Ekkja Michaels skýlir ólög-
legum innflytjanda og Stephen sogast inn í 
dularfulla og háskalega atburðarás.

23.25 Vetrarólympíuleikarnir í Van-
couver  (Skíðaskotfimi kvenna)

01.10 Vetrarólympíuleikarnir í Van-
couver  (Sprettganga, frjáls aðferð)

02.40 Dagskrárlok

16.35 Veitt með vinum: Miðfjarðará

17.05 Bestu leikirnir: Valur - KR 
26.09.09 

17.35 PGA Tour Highlights Skyggnst á 
bak við tjöldin í PGA mótaröðinni í golfi. Árið 
sem framundan er skoðað gaumgæfilega og 
komandi mót krufin til mergjar.

18.30 Meistaradeild Evrópu: Frétta-
þáttur Skyggnst á bak við tjöldin og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

19.00 Meistaradeild Evrópu: Upphit-
un Hitað upp fyrir leiki kvöldsins.

19.30 Stuttgart - Barcelona Bein út-
sending frá leik í Meistaradeild Evrópu. Sport 
3. Olympiakos - Bordeaux

21.40 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk Allir leikir kvöldsins í Meistaradeild 
Evrópu skoðaðir. Öll mörkin og öll bestu til-
þrifin á einum stað.

22.05 Olympiacos - Bordeaux Útsend-
ing frá leik í Meistaradeild Evrópu.

23.55 Stuttgart - Barcelona Útsending 
frá leik í Meistaradeild Evrópu.

01.35 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk  

07.00 Blackburn - Bolton Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.00 Aston Villa - Burnley Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

18.10 Man. City - Liverpool Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.50 Man. Utd. - West Ham Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.00 Wigan - Tottenham Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

00.35 Man. Utd. - West Ham Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

16.20 7th Heaven  (5:22) 

17.05 Dr. Phil 

17.50 Fyndnar fjölskyldumyndir  (e)

18.20 High School Reunion  (8:8) 
Bandarísk raunveruleikasería þar sem fyrr-
um skólafélagar koma saman á ný og gera 
upp gömul mál. 

19.05 What I Like About You  (12:18) 
Bandarísk gamansería um tvær ólíkar syst-
ur í New York. 

19.30 Fréttir  

19.45 King of Queens  ( 14:25) (e)

20.10 Accidentally on Purpose  (5:18) 
Gamanþáttaröð um konu á besta aldri sem 
verður ólétt eftir einnar nætur kynni með 
ungum fola. 

20.35 Innlit/ útlit  (5:10) Hönnunar- og 
lífsstílsþáttur þar sem Katrín Fjeldsted kemur 
víða við. Hún heimsækir skemmtilegt fólk, 
skoðar áhugaverða hönnun. 

21.05 Leiðin að titlinum  Skemmtilegur 
þáttur þar sem stúlkurnar í Ungfrú Reykja-
vík 2010 eru kynntar til leiks og fylgst með 
ströngum undirbúningi þeirra fyrir keppnina.

21.55 The Good Wife  (7:23) Dótt-
ir eins af eigendum lögfræðiskrifstofunnar er 
lögsótt fyrir að hafa valdið slysi og Alicia er 
fengin til að hjálpa lögfræðingi hennar 

22.45 The Jay Leno Show  

23.30 CSI: New York  (24:25) (e)

00.20 Fréttir  (e)

00.35 The Good Wife  (7:23) (e)

01.25 King of Queens  (14:25) (e)

01.50 Pepsi MAX tónlist

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. 

21.00 Græðlingur  Gestur Gurrýar er Ág-
ústa Erlingsdóttir, skrúðgarðyrkjumeistari. Í 
þættinum verður farið yfir limgerðisklipp-
ingar í görðum og kynnt helstu tól og tæki 
sem því viðkemur. 

21.30 Mannamál  Sigmundur Ernir og 
mál dagsins

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

08.00 I‘ts a Boy Girl Thing 

10.00 The Seeker: The Dark is Rising 

12.00 Grettir: bíómyndin 

14.00 I‘ts a Boy Girl Thing 

16.00 The Seeker: The Dark is Rising 

18.00 Grettir: bíómyndin 

20.00 Showtime Gamansöm spennu-
mynd með Robert De Niro og Eddie Murphy 
í aðalhlutverkum. 

22.00 The Ex 

00.00 Die Another Day 

02.10 Glastonbury 

04.25 The Ex 

06.00 Let‘s Go To Prison 

> Emily Deschanel
„Hún er góð í starfi sínu en voðalega 
klaufsk í persónulega lífinu enda 
gagnast henni þar lítið þekkingin af 
vísindasviðinu.“ 
segir Deschanel um Dr. Temperance 
„Bones” Brennan, réttarmeinafræðing 
sem hún leikur í þættinum Bones sem Stöð 
2 sýnir í kvöld kl. 20.35.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Strumparnir, 
Stóra teiknimyndastundin og Bratz.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.15 In Treatment (10:43)

10.50 Numbers (2:23) 

11.40 Cold Case (13:23) 

12.35 Nágrannar

13.00 The New Adventures of Old 
Christine (3:10) 

13.25 Look Who‘s Talking 

15.00 Sjáðu 

15.30 Ofuröndin 

15.53 Ben 10 

16.18 Strumparnir 

16.43 Bold and the Beautiful 

17.08 Stóra teiknimyndastundin 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (3:23) 

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 (2:24) 

19.45 How I Met Your Mother (14:22) 

20.10 How I Met Your Mother (1:24)

20.35 Modern Family (4:24) Gaman-
þáttur um líf þriggja ólíkra en dæmigerðra 
nútímafjölskyldna.

21.00 Bones (3:22) Spennuþáttur þar 
sem Dr. Temperance „Bones“ Brennan, rétt-
armeinafræðingur leysir flókin morðmál. 

21.45 Hung (8:10) Gamansamur þátt-
ur með dramatísku ívafi frá HBO um Ray 
Drecker, skólaliðsþjálfara á fimmtugsaldri sem 
reynir fyrir sér á nýjum vettvangi og selur ein-
mana konum blíðu sína.

22.15 Entourage (5:12)

22.45 Louis Theraux: Gambling in Las 
Vegas 

23.45 Fringe 

00.30 Tell Me You Love Me (6:10) 

01.20 Look Who‘s Talking 

02.55 Cold Case (13:23) 

03.40 Modern Family (4:24) 

04.00 Hellraiser 8: Hellworld 

05.35 Fréttir og Ísland í dag

19.50 Man. Utd. - West Ham, 
beint   STÖÐ 2 SPORT 2

20.55 Leiðin á HM   SJÓNVARPIÐ

21.45 Hung   STÖÐ 2   

21.50 It‘s Always Sunny In 
Philadelphia   STÖÐ 2 EXTRA

21.55 The Good Wife  
 SKJÁREINN

Það er til marks um framsýni mína og tilfinningu fyrir 
tækninýjungum að ég fullyrti lengi að geisladiskurinn 
væri tískufyrirbrigði og ætti sér enga framtíð. Það var 
þess vegna sem ég, á nokkurra ára tímabili, keypti 
vel á þriðja hundrað vínylplötur á þorsksöluferðum 
mínum til Englands. Í þeirri verslun sem ég sótti hvað 
helst voru gömlu góðu plöturnar seldar á jarðhæðinni. 
Á tveim hæðum þar fyrir ofan voru seldir geisladiskar. 
Ég tók ekkert mark á þessari staðreynd. Í síðustu skipt-
in voru plöturnar komnar í smá horn á þriðju hæðinni. Ég keypti mína 
tónlist í þessu litla horni og fussaði og sveiaði yfir breytingunum. Ég var 
eins og þjóðþekktur vinstri maður sem sá enga framtíð í litasjónvarpinu. 

Núna er ég búinn að kaupa helvítis helling af geisladiskum en menn 
halda því fram að sú tækni sé að renna sitt skeið á enda. Ég ætla að 
þegja í þetta skiptið.  

Um tækina er annars fjallað í sjónvarpi frá öllum mögulegum og 

ómögulegum hliðum. Þegar horft er til baka er spaugi-
legt til þess að vita að plastefnum var ekki spáð neinni 
framtíð í iðnaði, eins og ég sá í sjónvarpi nýlega. Mál 
hafa þróast þannig að ef plastefni væru fjarlægð úr 
umhverfi okkar þá stæðu flestir naktir á götum úti á 
meðan horft væri á nýrri byggingar falla til jarðar. 

Þegar fjallað er um byltingar gleymum við því 
gjarnan að breytingar vegna tækninýjunga eru meiri 
á síðustu tveim áratugum en nokkru sinni. Nægir að 

nefna veraldarvefinn. Fólk sem fætt var á fyrri hluta síðustu aldar hefur 
nefnt stígvélin sem eftirminnilega uppfinningu. Það er gott að vera þurr 
í fæturna. 

Núna fer maður að komast á þann aldur að tónlist fer að skipta 
minna máli en að halda sér þurrum. Ég og mín kynslóð munum njóta 
þess hversu bleiuframleiðendur hafa náð miklum árangri í notkun 
plastefna.

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON SKRIFAR UM TÆKNI OG TÓNLIST

Plastið á sér enga framtíð

BESTU VINIRNIR 

SÍÐAN FRIENDS

NÝ ÞÁTTARÖÐ HEFST Í KVÖLD KL. 20:10
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Í KVÖLD

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

▼

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

12.30 Never Better 13.00 Absolutely Fabulous 
13.35 Doctor Who 14.20 Doctor Who 15.05 Extras 
15.35 Dalziel and Pascoe 16.25 Waterloo Road 
17.15 EastEnders 17.45 The Weakest Link 18.30 
Extras 19.00 Two Pints of Lager and a Packet of 
Crisps 19.30 Spooks 20.20 New Tricks 21.10 
Two Pints of Lager and a Packet of Crisps 21.40 
Only Fools and Horses 22.30 Never Better 23.00 
Absolutely Fabulous 23.30 New Tricks 

12.05 Seinfeld 12.30 Vinter OL 14.00 DR Update 
- nyheder og vejr 14.10 Boogie Mix 15.05 Family 
Guy 15.30 Dragejægerne 15.55 Kæledyr for vider-
ekomne 16.00 Vinter OL Studiet 16.30 Lille Nord 
17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen med Sport 
18.00 Aftenshowet med Vejret 18.30 Ha‘ det godt 
19.00 Kender du typen 19.30 Spise med Price 
20.00 TV Avisen 20.25 Kontant 20.50 Vinter OL 
Studiet 21.00 Vinter OL 22.15 Det Nye Talkshow - 
med Anders Lund Madsen 23.00 Dodens detekti-
ver 23.20 OBS 23.25 Et sted som det her 

13.00 OL hoydepunkter 14.00 NRK nyheter 14.10 
OL hoydepunkter 14.45 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 21.00 OL direkte 21.45 OL direkte 22.20 
Kveldsnytt 22.35 Extra-trekning 22.45 OL studio 
23.35 OL direkte 

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

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 Söngfuglar
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit

12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og aug-
lýsingar
13.00 Flakk
14.03 Breiðstræti
15.03 Útvarpssagan: Brúin á 
Drinu
15.25 Þriðjudagsdjass
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 Í heyranda hljóði
21.20 Tríó
22.10 Lestur Passíusálma
22.20 Fimm fjórðu
23.10 Sumar raddir
00.05 Næturtónar

17.00 The Doctors  Spjallþættir framleidd-
ir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á 
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagn-
legar upplýsingar um heilsufarsmál. 

17.45 Ally McBeal (18:23) Ally og Larry 
berjast í réttarsalnum í máli þar sem kona 
hefur kært skjólstæðing Allyar fyrir að villa á 
sér heimildir en þau kynntust á Netinu.

18.30 Seinfeld (4:24) Kramer stofnar sinn 
eigin blóðbanka og Georg gerir tilraun til að 
sameina kynlíf, mat og sjónvarp.

19.00 The Doctors

19.45 Ally McBeal (18:23) 

20.30 Seinfeld (4:24) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (11:15) Gamanþáttaröð um fjóra 
vini sem reka saman bar en eru of sjálfum-
glaðir til að geta unnið saman án þess að 
til árekstra komi, upp á hvern einasta dag. 
Danny DeVito leikur stórt hlutverk í þáttunum 
en hann er óþolandi faðir tveggja úr hópnum 
og er stöðugt að gera þeim lífið leitt.

22.15 American Idol (11:43) Níunda 
þáttaröð þessa vinsæla skemmtiþáttar. 
Draumar átta söngvara hafa ræst og allir hafa 
slegið í gegn, selt milljónir platna, bætt met 
og sungið sig inn í hjörtu heimsbyggðarinnar. 
Eins og kunnugt er þá er Paula Abdul horfin 
af braut en í hennar stað kemur Ellen DeG-
eneres sem mun aðstoða Simon Cowell, 
Randy Jackson og Köru DioGuardi.

23.00 American Idol (12:43) 

00.25 Supernatural (2:16) 

01.10 Sjáðu 

01.40 Fréttir Stöðvar 2 

02.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Í kvöld byrjar Stöð 2 að sýna 
fjórðu þáttaröðina af þessum 
vinsæla gamanþætti. Við fáum 
nú að kynnast enn betur vinun-
um Barney, Ted, Marshall, Lily og 
Robin og um leið komast nær 
sannleikanum um hvernig sögu-
maðurinn Ted kynnist móður 
barnanna sinna og hver hún 
í raun og veru er. Á undan, kl. 
19.45, sýnir Stöð 2 þátt úr eldri 
seríu líkt og önnur mánudags- til 
fimmtudagskvöld. 

STÖÐ 2 KL. 20.10

How I Met Your Mother Heimildarmynd frá BBC með Louie 
Theroux þar sem hann ferðast til Las 
Vegas og kynnist bæði fjárhættuspil-
urum og fólki sem rekur spilavíti og 
vinnur í þeim. Theroux er þekktur fyrir 
heimildarmyndir sínar sem eru í svo-
kölluðum „gonzo“-blaðamennskustíl 

og hefur hann meðal 
annars gert heim-

ildarmyndir um 
lýtalækningar, 
eiturlyfjafíkn 
og löggæslu 
sem hafa þótt 
áhugaverðar. 

VIÐ MÆLUM MEÐ 

Lois Theroux: Gambling in 
Las Vegas
Stöð 2 kl. 22.45

▼
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LÁRÉTT
2. bauti, 6. í röð, 8. duft, 9. háttur, 11. 
leita að, 12. slagorð, 14. urga, 16. pot, 
17. til viðbótar, 18. blóm, 20. tveir 
eins, 21. hvæs.

LÓÐRÉTT
1. helminguð, 3. kringum, 4. gróðra-
hyggja, 5. skáhalli, 7. tónsvið, 10. 
eldsneyti, 13. gerast, 15. sál, 16. hluti 
verkfæris, 19. sjó.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. buff, 6. áb, 8. mél, 9. lag, 
11. gá, 12. frasi, 14. ískra, 16. ot, 17. 
enn, 18. rós, 20. dd, 21. fnæs. 

LÓÐRÉTT: 1. hálf, 3. um, 4. fégirnd, 
5. flá, 7. barítón, 10. gas, 13. ske, 15. 
andi, 16. orf, 19. sæ. 

„Ég held að Pamela viti ekkert allt of mikið 
um snjóbretti,“ segir snjóbrettakappinn 
Halldór Helgason.

Eiki, stóri bróðir Halldórs, fékk faðm-
lag frá kynbombunni Pamelu Anderson 
á verðlaunahátíð tímaritsins Transworld 
Snowboarding á dögunum. Eiki var valinn 
snjóbrettamaður ársins af lesendum 
tímaritsins á hátíðinni og prýðir for-
síðu febrúarheftisins. Halldór segir 
verðlaunin þau bestu sem hægt er að 
fá í þessum bransa.

Halldór og Eiki eru atvinnumenn 
í íþróttinni og hafa verið á fleygi-

ferð undanfarin misseri og sópað að 
sér viðurkenningum. Eins og Frétta-
blaðið greindi frá á dögunum þá vann 
Halldór til gullverðlauna á X-Games 
íþróttamótinu í Bandaríkjunum og 
vakti það mikla athygli. „Það hefur 
hjálpað mjög mikið,“ segir hann. 

„Þetta er stærsta og virtasta mót 
sem maður getur unnið og það 
hefur aldrei verið jafn stórt og í 
ár – það er snilld.“

Í dag eru bræðurnir á fullu við 
að taka upp efni fyrir snjóbretta-
útgáfurnar Standard Films og Pir-
ate Productions. Halldór er stadd-
ur í Utah í Bandaríkjunum og 
Eiki er í Japan. „Það er það sem 

okkur finnst skemmtilegast að gera,“ segir Hall-
dór. „Við erum að taka upp og gerum nákvæm-
lega það sem við viljum gera.“  - afb

Innilegt faðmlag frá Pamelu Anderson

LIFA DRAUMINN Halldór og Eiki, bróðir hans, eru 
atvinnumenn á snjóbretti. 

KYNBOMBA Pamela Anderson gaf Eika 
Helgasyni innilegt knús.

„Átján mánuðum eftir að við opn-
uðum fengum við harðort bréf frá 
íslenskum hæstaréttarlögmanni, 
sem segir okkur að til að forðast 
aðgerðir frá umbjóðanda þeirra 
sem er risafyrirtæki sem selur 
krukkusósur og tex-mex-dót-
arí í stórmörkuðum, verðum við 
að hætta allri notkun á nafninu 
Santa María,“ segir María Hjálm-
týsdóttir, annar eigenda matsölu-
staðarins Santa María á Lauga-
vegi. „Þeir halda því fram að val 
okkar á nafni sé tilraun til að 
gerast sníkjudýr á viðskiptavild 
þeirra. Það er náttúrlega algjört 
bull. Við höfum engan áhuga á að 
kenna okkur við krukkumat. Við 
höfum alltaf gefið okkur út fyrir 
að selja alvöru mexíkóskan mat 
sem á ekkert skylt við það sem 
kallast tex-mex og stendur svo 
rækilega merkt á öllum vörum 
frá þeim.“

María segir Santa María-nafn-
ið dæmigert og geti varla talist 
frumlegt. „Við bentum góðfúslega 
á að um allan heim væri helling-
ur af fyrirtækjum og aðilum sem 
nota nafnið Santa María og þeir 
gætu líklega komist í enn feitari 
bita ef þeir tékkuðu á santamaria.
com, santamaria.org, santamaria.
de, santamaria.es, santamaria.
it og svo framvegis. Listinn er 
endalaus.“

María segir aðfinnslurnar 
koma beint frá höfuðstöðvum 
keðjunnar. „Í síðustu viku 
kom fulltrúi Santa 
Maria á Norðurlönd-
um í heimsókn og var 
hinn kátasti. Hann 
kannaðist ekkert við 
málið og sagði þvert 
á móti að hann myndi 
vilja útvega okkur 
vörur frá fyrirtæk-
inu til að auglýsa þær 
hjá okkur.“

Matsölustaðurinn 
hefur komið til móts 
við keðjuna. Búið er að 
taka nafnið úr glugg-
um og af matseðlum 
síðan deilurnar hófust. 
Einnig er búið að taka 
allt út af léninu www.
santa-maria.is. 

„Þennan samstarfs-
vilja þakkar keðjan 
okkur í gegnum lög-
ma nnsstofuna ,  en 
heimtar svo að til þess 
að málinu ljúki af 
þeirra hálfu þá fram-
seljum við þeim lénið 
og látum afskrá leyfið 
okkar fyrir nafninu hjá 
Einkaleyfastofu,“ segir 
María og viðurkennir að 
vera orðin dálítið pirr-
uð á yfirganginum. „Við 

erum bara litlir gaurar 

við Laugaveginn sem höfum ekk-
ert efni á að fara í hart við svona 
flottræfils risafyrirtæki í Evrópu 
sem beitir fyrir sig uppskrúfuð-
um hæstaréttarlögmönnum sem 
varla glittir í mennsku hliðina 
á. Ég bara veit ekki hvað gerist 
næst. Hvort við skiptum um nafn 
eða hvað.“ 

Valborg Kjartansdóttir hjá lög-
fræðiskrifstofunni Sigurjónsson 
og Thor ehf., sem fer með málið 
fyrir alþjóðlegu matvælakeðj-
una, tjáir sig ekki um það við fjöl-
miðla.  drgunni@frettabladid.is

MARÍA HJÁLMTÝSDÓTTIR: PIRRUÐ Á YFIRGANGI ERLENDS STÓRFYRIRTÆKIS

Bannað að heita Santa María

MARÍA HJÁLMTÝSDÓTTIR ER PIRRUÐ Alþjóðlegi matvælarisinn Santa 
Maria hamast nú á matsölustaðnum á Laugaveginum og meinar honum 
að heita Santa María.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Ég er að hlusta á The Madcap 
Laughs Again sem er diskur sem 
fylgdi með tímaritinu Mojo. Þar 
eru hinar og þessar hljómsveitir 
að spila lög sem Syd Barrett gaf 
út á sinni fyrstu sólóplötu. Þetta 
er mjög skemmtilegt og flott 
„tribute“.“

Jónatan Garðarsson fjölmiðlamaður.

Jón Þór Birgisson segir að laginu Hoppípolla 
með Sigur Rós hafi verið „nauðgað“ í 
bresku sjónvarpi. Í viðtali við síðuna 
Gigwise segist Jónsi vera ósátt-
ur við hversu litla stjórn hljóm-
sveitin hefur á því hvernig tónlist 
hennar er notuð í Bretlandi. „Á ein-
hvern undarlegan hátt þarf 
breska ríkissjónvarpið ekki 
að biðja um leyfi til að nota 
lög ef þau eru í bakgrunni í 
sjónvarpsþáttum. Það getur 
bara tekið þau traustataki 
og það gerðist oft með 
Hoppípolla,“ sagði Jónsi. 
Reyndar er hann ánægð-
ur með að lagið hafi verið 

spilað í náttúrulífsþættinum Pla-
net Earth.  

„Þátturinn með David Attenbor-
ough var samt flottur (Planet Earth). 
Við erum allir miklir aðdáendur 
hans.“

Jónsi segist vera hættur að 
æsa sig of mikið yfir þess-

ari notkun á Sigur Rósar-lög-
unum. „Ég hef lært að maður 
verður að láta hlutina eiga sig. 
Þú lifir í smá stund og deyrð 
síðan. Ekkert annað 
skiptir sérstaklega 
miklu máli.“   - fb

Hoppípolla ofnotað á BBC

JÓNSI Hoppípolla var 
„nauðgað“ í bresku sjónvarpi 
eftir að það kom út árið 2005.

ATTENBOROUGH Í uppá-
haldi hjá Sigur Rós.

Rás 2 stóð fyrir kosningu 
um kynþokkafyllstu konu 
landsins fyrir helgi. Mikil 
þátttaka var í kosning-
unni sem fór bæði fram 

í gegnum tölvupóst 
og í beinni útsend-
ingu stöðvarinnar 
þar sem útvarps-
menn á borð við 
Heiðu Ólafsdóttur 

tóku á móti atkvæðum hlustenda. 
Sigurvegari kosningarinnar var ein-
mitt Heiða Ólafsdóttir, sú hin sama 
og starfar á Rás 2. Og sú hin sama 
og hafði þann starfa að taka á móti 
atkvæðum hlustenda. Það skyldi þó 
ekki vera að þessi niðurstaða kosn-
ingarinnar væri ástæða þess að yfir-
menn Rásar 2 hafa ekki séð ástæðu 
til að senda út fréttatilkynningu um 
hana – eins og venjan hefur verið á 
þeim bænum?

Þó víðast hvar kreppi að 
eru þó enn til íslensk 
fyrirtæki sem gera það 
gott. Íslenska plötu-
útgáfan Borgin kom 
með ferska vinda inn 
á markaðinn í fyrra og 
aðstandendur hennar 
stefna á frekari sigra á 
þessu ári. Baldvin Esra 
Einarsson, einn Borg-
armanna, er búsettur í Belgíu um 
þessar mundir og þrír félagar hans 
flugu á hans fund í gær. Þeir Kiddi 
Hjálmur, Steinþór Helgi Arnsteinsson 
og Kristján Freyr Halldórsson dvelj-
ast næstu daga í Gent og þar verða 
ákvarðanir um næstu skref tekin.

Enn ein fjöðrin gæti verið á leið í 
hatt Dóru Takefúsa og Dóru Dúnu, 
en þær hafa rekið barinn Jolene 
með eftirtektarverðum árangri 
síðustu ár. Barinn er einn af fimm 
börum sem danska vefsíðan Ibyen.
dk hefur tilnefnt sem bar ársins 
2010. Í umsögn dómnefndar kemur 
fram að Jolene sé skemmtilega sam-
settur rokkbar sem er í senn kaffihús 
og næturklúbbur. Tvö ár eru síðan 
barinn var opnaður á Vesturbrú. 

Hann var fyrst opnaður við 
Norðurbrú, en 

sú staðsetn-
ing hentaði 
ekki vel og 
staðnum var 

lokað vegna 
hávaða.  
 - hdm, afb

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Madeira.

 2 4.

 3 Grikklands.
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eftir Ólaf Hauk Símonarson

með tónlist eftir Nýdönsk

Frumsýnt 19. m
ars

Sértilboð til
viðskiptavina Símans

1.200 kr. afsláttur
á fyrstu 15 sýningarnar

Hringdu strax í síma 568 8000
eða komdu í miðasölu 

Borgarleikhússins.

Takmarkaður
miðafjöldi

Fyrstu 1000 miðunum
fylgir glænýr geisladiskur

með tónlistinni
úr Gauragangi*

t

úr Gauragang

Frábært
forsölutilboð
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Net- og umferðaröryggi
Halldór Jörgensson, framkvæmda-
stjóri Microsoft á Íslandi, ferðast 
nú um landið í frítíma sínum, ræðir 
um netöryggi og dreifir kynning-
arefni í skólum. Fyrsta stopp var 
á Hornafirði, en hann lagði upp á 
sunnudag, samkvæmt bloggi sem 
haldið er úti um ferðina. Halldór fer 
ferðina í samstarfi við SAFT, vakn-
ingarátak um tækninotkun barna 

og unglinga. Halldór segir 
hins vegar fulla ástæðu 
hafa verið til að rifja líka 
upp umferðaröryggis-
reglur í vindhviðunum 

undir Eyjafjöllum á 
leiðinni austur. tilboð

500GB Flakkari 
Hönnnun Philippe Starck 

LACIE 500GB

www.epli.is

500GB USB harður diskur sem tekur straum frá tölvunni. iMac
21,5” og 27”  LED baklýstur skjár
Full HD upplausn (1080p)
Þráðlaust lyklaborð og mús
iLife ‘09 og Snow Leopard
Engir vírusar

Verð frá: 239.990,-Listaverð: 26.990,-
Tilboð: 21.990,-

GLÆSILEG HÖNNUN

MacBook 
MacBook 13”
2,26GHz Intel Core 2 Duo 
2GB innra minni
250GB harður diskur
NVIDIA GeForce 9400M 256MB skjákort
Innbyggð iSight vefmyndavél
Tvö USB 2.0 tengi , eitt FireWire 400
Þráðlaust WiFi netkort (801.11n), Bluetooth
Allt að 7 klst rafhlöðu ending
Aðeins 2.13 kg

Verð: 199.990,-
Tilboð: 189.990,-*

Nýr snertiflötur
Sterkbyggðari umgjörð
Bjartari skjár
Allt að 7 klst rafhlöðu ending

Magic Mouse 

er komin í verslun
TÖFRAMÚSIN FRÁ APPLE

Verð: 13.990,-Fréttablaðið er með 212% meiri 
lestur en Morgunblaðið.

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

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

73,8%

23,7%

Einn strákur og ein systir
Forval Vinstri grænna í Kópavogi fer 
fram á laugardag. Meðal þeirra sem 
taka þátt er fyrrverandi samfylking-
armaðurinn Gunnar Sigurðsson, 
þekktur úr Strákunum á Stöð 2. 
Hann sækist eftir 1. til 6. sæti. Á 
annað sætið stefnir síðan nýliðinn 
og ferðamálafræðingurinn 
Guðný Dóra Gestsdóttir. 
Bróðir Guðnýjar er þó öllu 
kunnugri pólitíkinni. Hann 
heitir Svavar Gestsson.

1 Össur vill tala við Clinton um 
AGS

2 Eru geimverur þegar á meðal 
vor?

3 Segir draugagang í 
gamla hersjúkrahúsinu á 
varnarsvæðinu

4 Flugmaður Bretadrottningar 
grunaður um raðmorð og 
nauðganir

5 Galdurinn gegn Bretum og 
Hollendingum virkaði

Viggó á Holtinu
Danski stórleikarinn Viggo Morten-
sen er enn þá staddur hér á landi 
og dvelur samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins á Hótel Holti. Hann 
hefur ferðast um landið undanfarna 
daga ásamt spænsku leikkonunni 
Ariödnu Gil, en þau komu meðal 
annars við á Patró í síðustu viku þar 
sem þau borðuðu þorsk og horfðu 
á leik í Meistaradeildinni. Viggó 
heldur væntanlega heim á leið í 
vikunni með fullt minniskort af nátt-
úrufegurð Íslands, en hann 
er fær ljósmynd-
ari og var að 
sjálfsögðu með 
myndavélina 
við höndina. 
 - afb
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