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Skráning er

Skráning er til 14.mars
til 4 mars

Sigurgeir segir

bæinn Paimpol
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jmh@365.is
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góðum árangri
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INGIBJÖRG EGILS

Fljótandi hótel, ísborgir
og ferðir með troðara

Ný aðstoðarkona Kalla
Berndsen í sjónvarpinu

Sérblaðið Vetrarlíf

Ný þáttaröð að hefjast
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Björgunarsveit vill þefhesta
Miklir möguleikar eru fólgnir í notkun hesta við björgunarstörf hér á landi. Geta hentað þegar þarf að fara
yfir torsótt landsvæði. Einn leitarhestahópur starfandi á landinu. Framtíðarmarkmið að þjálfa þefhesta.
BJÖRGUN Þótt hestar hafi verið

TÍMAMÓT 18

Hitti klónið
Jón Ársæll Þórðarson
hitti klónaða útgáfu
af sjálfum sér í
Pálma Gestssyni.
FÓLK 22

Skilanefndasiðferði
„FME getur skipað nýjan skilanefndarmann ef einhver hættir.
En bara ef einhver hættir,” skrifar
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir.

notaðir öldum saman hér á landi
við leit og smölun á sauðfé hefur
minna farið fyrir því undanfarin
ár að þarfasti þjónninn sé notaður
við leit og björgun á fólki.
Hópur björgunarsveitarfólks í
Borgarnesi hefur starfrækt Leitarhesta í Borgarfirði í á annað ár.
Halla Kjartansdóttir, forsvarsmaður hópsins, segir hópinn tilbúinn, nú sé beðið eftir útkalli
þar sem hestarnir þyki henta.
Unnið er að því að koma slíkum
hópum á legg á öðrum svæðum, til dæmis á Suðurlandi og í
Skagafirði, enda góð leið til að
sameina áhuga á hestamennsku,
björgunarstörfum og útivist.

„Hestar komast ótrúlega vel
og hratt yfir torsótt land. Knapinn sér betur yfir en fótgangandi
björgunarsveitarmaður og hefur
meira ráðrúm til að líta í kringum
sig,“ segir Halla. Reiðmaðurinn
hafi að auki annað sett af skynfærum sem næmur knapi geti
nýtt sér.
„Við teljum leitarhesta góða viðbót við aðra leitarmöguleika sem
nú eru í boði,“ segir Halla. „Þetta
er hrein viðbót við það sem nú er
í gangi. Fólk leitar á alls konar
farartækjum, og sum þeirra henta
ekki við allar aðstæður.“
Halla segir að framtíðarmarkmiðið sé ekki bara að nota hesta
við leit og björgun, heldur að

þjálfa þefhesta. Þeir geti gegnt
svipuðu hlutverki og leitarhundar, með því að finna lykt af fólki
sem verið er að leita að. Hestar
hafa mjög gott þefskyn, og innan
leitarhópa í Bandaríkjunum er
stundum hluti af hestum hópsins
þjálfaður sem þefhestar, segir
Halla.
Ekki gengur að senda hvaða
hest sem er til leitar, enda verða
hestarnir að vera vel tamdir og
traustir, fótvissir, sterkir og sjálfstæðir í hugsun. Halla segir þetta
til að mynda eiga við marga af
þeim hestum sem notaðir séu við
smölun. Þá þarf knapinn að hafa
þjálfun í björgunarstörfum til að
nýtast sem best, þótt einstöku

Erlent prjónaáhugafólk:

UMRÆÐAN 14

Flýgur til Íslands
til að prjóna

Basl á Börsungum
Barcelona mátti
þakka fyrir jafntefli
gegn Stuttgart í
Meistaradeildinni í
gær.

FERÐIR „Þetta er alveg nýr mark-

hópur í ferðaþjónustu á Íslandi
en að skipuleggja prjónaferðir
hingað til lands
hefur ekki verið
gert áður svo
ég viti,“ segir
Ragnheiður
Eiríksdóttir,
sem á og rekur
Knitting Iceland
með Hélène
Magnusson
prjónahönnuði. RAGNHEIÐUR
EIRÍKSDÓTTIR
Mikill áhugi
er meðal erlends prjónafólks á lúxusferðum sem þær stöllur hafa
skipulagt og snúast um að prjóna
í íslensku umhverfi. „Með þessa
hugmynd komumst við svo inn í
verkefni sem kallast Útflutningsaukning og hagvöxtur og er í gangi
hjá Útflutningsráði og þar höfum
við unnið með skipulag og markaðssetningu þessara ferða síðan í
október.“
- jma / sjá allt í miðju blaðs

ÍÞRÓTTIR 26

VEÐRIÐ Í DAG
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sinnum hafi verið leitað til óþjálfaðra heimamanna sem þekkja
leitarsvæðið vel.
Gallinn við að nota hesta frekar en vélknúin farartæki er að
útkallstíminn getur verið lengri.
Halla segir mögulegt að leitarhópar á hestum verði frekar notaðir við leit eftir að fyrstu viðbrögð hafi verið sett í gang, til
dæmis á öðrum degi leitar eða
þegar leit sé efld.
Notkun hesta til leitar og björgunar er þekkt víða um heim. Halla
er í forsvari fyrir undirbúningshópi sem vinnur að stofnun fleiri
leitarhópa hér á landi. Hún segir
mikilvægt að nýta sér reynslu
annarra í þessum efnum.
- bj
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ALLHVASST NV-TIL Í dag verða
norðaustan 8-13 m/s en hvassara
NV-til og við SA-ströndina. Víða
snjókoma eða él og S- og SV-til
síðdegis. Frost 2-10 stig.
VEÐUR 4

73,8%
LÍFSINS LEIKUR Þótt kalt sé í veðri skín sólin samt og engin ástæða til að sitja heima með hendur í skauti. Þetta vita þessir efni-

legu piltar sem lögðu á ísinn á Reykjavíkurtjörn í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



Stöðug samskipti við breska og hollenska ráðamenn en óvíst hvert stefnir:

23,7%
MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

Fréttablaðið er með 212% meiri
lestur en Morgunblaðið.

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

Viðbragða við svarbréfi beðið
STJÓRNMÁL Ekki fengust formleg viðbrögð við svarbréfi íslenskra ráðamanna við tilboði Breta og
Hollendinga um lausn Icesave-málsins í gær. Óvíst
er að þau fáist í dag en í stjórnkerfinu er vonast til
að þau fáist fyrir vikulok.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins átti Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra samtöl við
ráðherra í Bretlandi, Hollandi og Noregi í gær.
Hollenski fjármálaráðherrann, Wouter Bos, lét af
embætti í gær í framhaldi afsagnar ríkisstjórnar
landsins, og var eitt hans síðasta embættisverk að
ræða við Steingrím J. Sigfússon.
Samtölin voru óformleg og í þeim fékkst ekki
ádráttur um svör eða nýtt tilboð.

Hluti íslensku samninganefndarinnar hélt til
Lundúna í gær og er þar reiðubúinn að ganga á
fund með Bretum og Hollendingum, þegar og ef til
hans verður blásið. Ytra eru formaðurinn Lee C.
Buchheit, Guðmundur Árnason og Lárus Blöndal.
Heima sitja Einar Gunnarsson og Jóhannes Karl
Sveinsson.
Þó að alls óvíst sé hvenær svarbréfi Íslendinga
verður svarað og jafnóvíst sé á hvaða nótum
svarið verður ríkir enn sæmileg bjartsýni meðal
íslenskra ráðamanna. Þeir benda jú á að engum
dyrum hafi enn verið lokað. Tími til samninga sé
þó naumur.
- bþs, kóp

E6G@:I
96<6G

ÌgbaV->Hb^/*.*%*%%

24. febrúar 2010 MIÐVIKUDAGUR

2

SPURNING DAGSINS

Mikil uppstokkun í ríkisstjórn Danmerkur:

Héraðsdómur Reykjaness:

Nýr ráðherra í flest ráðuneyti

Framlengt á
fimm Litháa

DANMÖRK, AP Lars Løkke Rasmus-

María, eru þeir að reyna að
salsa undir sig markaðinn?
„Já, þeir eru endalaust að krukka í
minni máttar.“
Eigendur veitingastaðarins Santa María
við Laugaveg standa nú í stappi við
alþjóðlega tex-mex-sósukeðju sem ber
sama nafn og selur ótal sósukrukkur um
heim allan á dag. María Hjálmtýsdóttir er
annar eigendanna.

Rannsóknarnefnd Alþingis:

Svarfresturinn
rennur út í dag
BANKAHRUNIÐ Frestur til að gera
athugasemdir við efnisatriði
í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um bankahrunið
rennur út í dag. Tólf manns úr
stjórnsýslunni var gefinn kostur á að skila slíkum athugasemdum og hefur fresturinn
til þess einu sinni verið framlengdur.
Ekki liggur fyrir hvenær
skýrslunni verður skilað, en
til stóð að gera það fyrir lok
febrúar. Síðasti dagur mánaðarins er á sunnudag.
Þegar haft var samband við
skrifstofu nefndarinnar í gær
fengust þau svör að nefndarmenn væru ekki til viðtals.
- sh

Ráðherra varnarmála vestra:

Ósáttur við afvopnun Evrópu
BANDARÍKIN, AP Andúð Evrópu-

búa á hernaði kemur í veg
fyrir að Atlantshafsbandalagið geti sinnt stríðsrekstri sínum
svo vel sé. Þetta segir Robert
Gates, varnarmálaráðherra
Bandaríkjanna, á fundi
í Washington
með yfirmönnum úr herjum
Evrópuríkja.
„Afvopnun
Evrópu,“ segir
hann, „hefur
þróast úr því
að vera blessROBERT GATES
un á 20. öldinni
yfir í að hamla því að raunverulegt öryggi og varanlegur friður
náist á 21. öld.“
Hættan er sú, að mati ráðherrans, að hugsanlegir andstæðingar í framtíðinni hætti að
taka mark á NATO.

GLATT Á HJALLA Lars Løkke Rasmussen í

hópi nýrra ráðherra. Lene Espersen, sem
tók við embætti utanríkismálaráðherra,
er vinstra megin við forsætisráðherrann
á myndinni.
NORDICPHOTOS/AFP

sætt mikilli gagnrýni eftir að
áformum um að senda danska sér-

sveitarmenn til Íraks árið 2007 var
lekið í fjölmiðla áður en þinginu var
greint frá þeim áformum. Grunur
leikur á að lekinn hafi komið frá
utanríkisráðuneytinu.
Þær Espersen og Lillelund Bach
eru fyrstu konurnar sem gegna
embættum utanríkis- og varnarmálaráðherra í Danmörku.
Uppstokkunin er ekki óvænt,
því reiknað hafði verið með henni
allt frá því Lars Løkke Rasmussen
tók við forsætisráðherraembættinu fyrir tæpu ári af, þegar sá síðarnefndi varð framkvæmdastjóri
Atlantshafsbandalagsins.
- gb

Umframorka Landsvirkjunar eftirsótt
Þrjú stóriðjufyrirtæki sækjast eftir 40 megavatta umframorku í raforkukerfi
Landsvirkjunar. Fyrstur kemur, fyrstur fær, segir talsmaður Landsvirkjunar.
ORKUMÁL Mikil sókn er í þá

umframorku sem til er í raforkukerfi Landsvirkjunar. Að minnsta
kosti þrjú stóriðjufyrirtæki sækjast eftir umframorkunni. „Fyrstur kemur, fyrstur fær,“ segir
Agnar Olsen, staðgengill forstjóra Landsvirkjunar.
Gagnaver Verne Holding á
Keflavíkurflugvelli hefur þegar
tryggt sér 25 megavött úr þeim
potti, sem Landsvirkjun hefur til
ráðstöfunar án
þess að ráðast
í nýjar virkjanir. Eftir standa
þá um 40 megavött. Gagnaver,
sem fyrirtækið Greenstone
hyggst reisa við
Blönduós, og
KATRÍN
kísilmálmverkJÚLÍUSDÓTTIR
s m i ðj a , s e m
Tomahawk er
með á prjónunum í Helguvík,
ásælast bæði þá
orku.
Að
auki
nefndi Katrín
Júlíusdóttir
iðnaðarráðherra nýlega
AGNAR OLSEN
að hún sæi ekkert því til fyrirstöðu að Landsvirkjun ráðstafaði þessari sömu
umframorku til álvers Norðuráls
í Helguvík en raforkuþörf þess
hefur ekki enn verið leyst.
Stjórn Landsvirkjunar samþykkti sumarið 2007 að gera
ekki nýja samninga um sölu raforku til álvera á Suðvesturlandi.
Í samræmi við það hefur Landsvirkjun engar viðræður átt um
að leggja Norðuráli til raforku
ENNEMM / SÍA / NM40924

- gb

sen, forsætisráðherra Danmerkur, gerði mikla endurnýjun á ríkisstjórn sinni í gær. Skipt var um
stjórnendur í sextán af alls nítján
ráðuneytum ríkisstjórnarinnar.
Einna mestum tíðindum þótti
sæta að Lene Espersen, leiðtogi
Íhaldsflokksins, er orðin utanríkisráðherra, en Per Stig Møller
er farinn úr því ráðuneyti yfir í
umhverfisráðuneytið.
Þá tekur Gitte Lillelund Bech
við utanríkisráðuneytinu af Søren
Gade, sem hættir í ríkisstjórninni.
Hann hefur undanfarna mánuði

RSÍ krefst ...
... þess að rekstur
fyrirtækja sé reistur
á ábyrgð og siðferði.
Nánari upplýsingar á www.asi.is

STÓRIÐJA Landsvirkjun á 40 MW til ráðstöfunar án þess að ráðast í nýjar virkjanir.
Iðnaðarráðherra hefur nefnt þann möguleika að álver í Helguvík fái þá orku til
bráðabirgða. Gagnaver á Norðurlandi og kísilmálmverksmiðja í Helguvík sækjast eftir
þessum sömu megavöttum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Mín grundvallarafstaða
er sú að Landsvirkjun eigi
að reka með því sjónarmiði að
hún fái sem mest fyrir sína orku.
KATRÍN JÚLÍUSDÓTTIR
IÐNAÐARRÁÐHERRA

vegna Helguvíkurverkefnisins.
Katrín Júlíusdóttir sagði við
Fréttablaðið að hún telji koma
til greina að Landsvirkjun kanni
möguleika á að útvega álverinu
í Helguvík tímabundið orku af
umframorku sinni: „Mín grundvallarafstaða er sú að Landsvirkjun eigi að reka með því
sjónarmiði að hún fái sem mest
fyrir sína orku,“ sagði Katrín. Ef

stjórn fyrirtækisins telji þjóna
því markmiði gæti fyrirtækið
ákveðið að brúa bil fyrir álverið
í Helguvík, meðan unnið er að því
að byggja upp afkastagetu jarðvarmavirkjana á Hengilssvæðinu
og Reykjanesi.
„Auðvitað er alltaf hægt að
endurskoða svona samþykktir,“
segir Agnar Olsen. „Það er ekki
komið í neina alvöruumræðu;
það á alveg eftir að skoða það
betur.“
L a ndsv i rkju n hefði enga
aðkomu haft að orkuöflun álversins í Helguvík.
Umframafl Landsvirkjunar
nemur nú um 40 megavöttum af
1.860 megavatta uppsettu afli
sem framleitt er með 37 vélum í
virkjunum Landsvirkjunar.
peturg@frettabladid.is

DÓMSTÓLAR Héraðsdómur Reykja-

ness framlengdi í gær gæsluvarðhald yfir fimm litháískum karlmönnum til 8. mars. Tveir þeirra
kærðu úrskurðinn til Hæstaréttar.
Mennirnir sem um ræðir eru
ákærðir, auk eins Íslendings,
fyrir mansal gagnvart nítján ára
litháískri stúlku. Þá eru sumir úr
hópnum ákærðir fyrir hylmingu,
líkamsárásir, hótanir og fjárkúgun.
Fyrir liggur rökstuddur grunur
um að þeir tengist allir glæpasamtökum í Litháen.
- jss

Sérstakur saksóknari:

Niðurfellingar
Kaupþings enn
til rannsóknar
LÖGREGLUMÁL Embætti sérstaks
saksóknara rannsakar enn
hvort niðurfelling persónulegra
ábyrgða starfsmanna Kaupþings vegna
hlutabréfakaupa í bankanum samræmist
lögum.
Ólafur Þór
Hauksson segir
málið hafa
ÓLAFUR ÞÓR
marga fleti
HAUKSSON
en sé þó ekki
í sérstökum forgangi enda liggi
embættinu ekki á að tryggja sér
aðgang að gögnum vegna þess
eins og í öðrum málum.
Stjórn Nýja Kaupþings, nú
Arion, ákvað á sínum tíma að bíða
með að taka endanlega ákvörðun
um niðurfellingarnar þar til saksóknari hefði lokið rannsókninni.
Lánin, alls 47,3 milljarðar, voru
þó færð yfir í Nýja Kaupþing á
núlli, að því er Viðskiptablaðið
fullyrti í síðustu viku.
- sh

Afkomuviðvörun Eik banka:

Tvöfalt meira
tap en spáð var
VIÐSKIPTI Stjórnendur Eik banka
í Færeyjum segja útlit fyrir að
tap bankans muni nema frá 310
til 329 milljónum danskra króna,
jafnvirði allt að 7,7 milljarða
íslenskra, í fyrra.
Þetta kemur fram í afkomuviðvörun bankans í gær. Í október í
fyrra var gert ráð fyrir helmingi
minna tapi. Verri afkoma skrifast á niðurfærslu á dönskum fasteignalánum.
Haft er eftir Marner Jacobsen,
bankastjóra Eik banka, í afkomuviðvöruninni að afar leitt sé að
greina frá svo slæmri afkomu og
sé hún langt í frá viðunandi. - jab

Flugumferðarstjórar með samninga lausa í fjóra mánuði og ræða verkfallsboðun:

Reikna með verkföllum í mars
KJARAMÁL Félagsmenn í Félagi íslenskra flugumferð-

arstjóra (FÍF) samþykktu á aðalfundi félagsins á
mánudagskvöld að fela stjórn og trúnaðarráði félagsins að hefja undirbúning atkvæðagreiðslu um boðun
verkfalls. Í gærkvöldi útfærði svo trúnaðarráð félagsins atkvæðagreiðsluna nánar, það er hvers konar
verkfallsaðgerðir félagsmenn fá um að velja.
Nokkra daga tekur að undirbúa atkvæðagreiðslu
og greiða atkvæði, auk þess sem gefa verður lögbundinn fyrirvara, segir Ottó Garðar Eiríksson, formaður félagsins. Hann telur líklegt að lagt verði til
að verkfall verði boðað fyrri hluta marsmánaðar.
Spurður hvort um fleiri en eitt tímabundið verkfall verði að ræða, eins og oft hefur verið hjá
flugumferðarstjórum, segir Ottó það líklegt.
Samningur FÍF við Samtök atvinnulífsins og Flugstoðir rann út í lok október síðastliðnum. Loftur
Jóhannsson, formaður samninganefndar félagsins,
segir að markmið flugumferðarstjóra sé að ná fram
launahækkun í takt við aðrar stéttir í fluggeiranum.
Byrjunarlaun flugumferðarstjóra eru nú rúmlega
300 þúsund krónur á mánuði. Með vaktaálagi fara
byrjunarlaunin nærri 400 þúsund krónum á mánuði.
Launin hækka með starfsaldri og lífaldri. Þannig

VERKFALL Atkvæðagreiðsla um boðun verkfalls flugumferðarstjóra kemur í kjölfar skammvinns verkfalls flugvirkja hjá
Icelandair.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

gæti 59 ára flugumferðarstjóri verið með um 570 þúsund krónur í laun fyrir dagvinnu, segir Loftur. Hann
bendir á að laun flugumferðarstjóra í nágrannalöndunum séu á bilinu 70 til 160 prósentum hærri en hér
á landi.
- bj
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Bandaríkjadalur

127,94

128,56

Sterlingspund

197,33

198,29

Evra

174,04

175,02

Dönsk króna

23,380

23,516

Norsk króna

21,675

21,803

Sænsk króna

17,784

17,888

Japanskt jen

1,4059

1,4141

SDR

195,84

197,00

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
230,2902
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Flugmenn hjá Lufthansa:

Verkfalli frestað
en tafir áfram
ÞÝSKALAND, AP Flugmenn þýska
flugfélagsins Lufthansa eru hættir í bili við verkfall sitt, sem hófst
á mánudag og átti að standa í fjóra
daga.
Tafir verða engu síður áfram á
ýmsum flugleiðum í Þýskalandi
næstu daga. Þeir héldu aðeins út
í einn dag, en samningaviðræðum verður haldið áfram. Kröfur
flugmannanna snerust ekki síst
um að áhafnir flugfélaga í eigu
Lufthansa í öðrum löndum fengju
sömu laun og áhafnir Lufthansa í
Þýskalandi. Þannig hugðust þeir
tryggja að lægra launaðar áhafnir
yrðu ekki ráðnar í störf þeirra. - gb

Færðu eign yfir á eigin nöfn:

Einn milljarður
hvílir á hóteli

EFNAHAGSMÁL Veðbönd upp á
rúman milljarð króna hvíla á 101
hóteli Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og Ingibjargar Pálmadóttur.
Hótelið var áður skráð á IP Studium, en hefur verið fært yfir á
nöfn Jóns Ásgeirs og Ingibjargar.
Þetta kom fram í fréttum Stöðvar
tvö í gærkvöld.
Skilanefnd Landsbanka, sem á
stærstu áhvílandi kröfuna á fasteigninni, tjáði Stöð tvö í gær að
nefndinni væri ekki kunnugt um
eignarhaldsbreytinguna, en Ingibjörg vildi ekki tala við stöðina í
gær.
- þþ

LÖGREGLUFRÉTTIR
Verðmætum stolið úr bílum
Brotist var inn í nokkra bíla á ýmsum
stöðum á höfuborgarsvæðinu um
helgina, meðal annars á bílastæðum
við útivistarsvæði. Úr þeim var til
dæmis stolið GPS-tækjum, veskjum
með greiðslukortum í, radarvara og
Ipod.

Eftirlit með skilanefndum þarf að vera mjög öflugt, segir viðskiptasiðfræðingur:

Starfsmaður Oddeyrarskóla:

Tveir skulduðu 4,7 milljarða

Grunur um
barnanetklám

VIÐSKIPTI „Þegar menn í skila-

nefndum eru með milljarðalán í
annarri lánastofnun þarf að vera
mjög öflugt eftirlit með þeim.
Menn geta fallið í freistni,“ segir
Stefán Einar Stefánsson viðskiptasiðfræðingur og kennari
við Háskólann í Reykjavík.
Fram kom í Fréttablaðinu í gær
að félög í eigu Heimis V. Haraldssonar endurskoðanda, sem situr í
skilanefnd Glitnis, hafi í lok árs
2008 skuldað 1,2 milljarða króna,
að mestu í Landsbankanum. Þá
greindi DV frá því um miðjan
mánuðinn að félag, sem lögmað-

urinn Ólafur
Garðarsson
á rúmlega 22
prósenta hlut
í, skuldaði Icebank 3,5 milljarða króna í lok
sama árs. Ólafur situr í slitastjórn Kaup STEFÁN EINAR
þings.
STEFÁNSSON
Haft var eftir
Gunnari Andersen, forstjóra Fjármálaeftirlitsins (FME), í Fréttablaðinu í gær að almennt væri
ekki viðeigandi að félög fólks í

skilanefndum glímdu við mikla
skuldabyrði. Skilanefndir voru
skipaðar í óðagoti við fall bankanna haustið 2008 og fjárhagslegir hagsmunir skilanefnda ekki
kannaðir í þaula. Sem dæmi átti
Heimir frumkvæðið að því að gera
grein fyrir hagsmunum sínum
gagnvart Landsbankanum.
Stefán segir geta verið flókið
mál að skipa í skilanefndir. Bæði
verði að hafa í huga að viðkomandi geti staðið í skuld við bankann, verið í hópi kröfuhafa eða
unnið hjá fyrirtækjum, sem eigi
kröfu á hann.
- jab

LÖGREGLUMÁL Starfsmaður Odd-

eyrarskóla á Akureyri er til rannsóknar hjá lögreglu vegna gruns
um að hann hafi verið með barnaklám í vörslu sinni. Að auki eru
önnur samskipti hans á netinu til
athugunar hjá lögreglu.
Samkvæmt upplýsingum
Fréttablaðsins er um eldri mann
að ræða, sem tilheyrir starfsliði
skólans. Maðurinn var handtekinn í skólanum í fyrradag og hald
lagt á tölvubúnað sem hann hafði
aðgang að. Málið er ekki talið
umfangsmikið.
- jss

Margt rangt í skýrslu
Bandaríkjamannsins

FRÁ DÚBAÍ Fasteignaverð hrundi um
fimmtíu prósent í Dúbaí í fyrra.

Utanríkisráðherra segir að ekki megi taka of mikið mark á minnisblaði æðstráðanda í sendiráði Bandaríkjanna. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir upplýsingar
í því alvarlegar. Það beri með sér að ríkisstjórnin tali ekki fyrir málstað Íslands.

Botninn nálgast í Dúbaí:

Fasteignaverð
upp á næsta ári

ALÞINGI Margt í minnisblaði stað-

gengils sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi af fundi hans með
íslenskum embættismönnum er
rangt. Þetta sagði Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra í
umræðum um málið á Alþingi í
gær.
Bjarni Benediktsson, formaður
Sjálfstæðisflokksins, sagði að í
minnisblaðinu kæmu fram athyglisverðar og alvarlegar upplýsingar með hliðsjón af hagsmunum Íslands. Það beri með sér að
ríkisstjórnin hefði lagt sig fram
um að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu um Icesavelögin, ekki hafi verið efst á baugi
að tala fyrir málstað Íslands og að
reynt hafi verið að velta Icesavevandamálinu yfir á Norðmenn.
Bjarni sagði alvarlegast að fulltrúar stjórnvalda skyldu á fundinum í bandaríska sendiráðinu tala
um þjóðargjaldþrot og greiðslufall Íslands á næsta ári. Sú óþægilega tilfinning læddist að sér að
hagsmunir ríkisstjórnarinnar
fari ekki saman með hagsmunum
þjóðarinnar.
Össur varaði menn við að taka
of mikið mark á fundargerðinni,
margt í henni væri ekki rétt.
Sjálfur kannaðist hann ekki við
ýmislegt og annað virtist tekið
upp úr fréttum. Sagði hann fráleitt að starfsmenn utanríkisþjónustunnar hefðu lýst yfir
greiðslufalli á næsta ári yrði
Icesave-lögunum hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu en benti
á að ríkisstjórnin hefði sent
forsetanum gögn þar sem talað

DÚBAÍ, AP Niðursveifla á fasteignamarkaði í borgarríkinu
Dúbaí er að ná botni og mun fasteignaverð leita upp á við í byrjun
næsta árs. Þetta er mat Markus
Giebel, forstjóra Deyaar Development, eins af umsvifamestu
verktakafyrirtækjum ríkisins.
Fasteignaverð í Dúbaí náði
hæstu hæðum síðla árs 2008 en
hrundi um helming á tæpu ári
þegar erlendir fjárfestar, sem
dælt höfðu fjármagni inn í landið, hurfu þegar alþjóðlegir lánsfjármarkaðir lokuðust.
- jab

Sjúkrahús Róberts Wessman:

Ríkið leggur til
100 milljónir

SENDIRÁÐ BANDARÍKJANNA Í REYKJAVÍK Utanríkisráðherra segir staðgengil bandaríska sendiherrans hafa í mörgu farið rangt með það sem fram kom á fundi hans
með starfsmönnum íslensku utanríkisþjónustunnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

væri um auknar líkur á ætluðu
greiðslufalli. Sagði hann að endingu að fundurinn í sendiráðinu hefði verið partur af fundalotu með sendimönnum erlendra
ríkja á Íslandi og íslenskra sendimanna erlendis með þarlendum
stjórnvöldum.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður F ramsóknarflokksins, átaldi málflutning ríkisstjórnarinnar erlendis og beindi
sjónum sérstaklega að efnahagsog viðskiptaráðherranum. Gunnar Bragi Sveinsson, þingflokksformaður Framsóknar, sagði að
ef lýsing sendiráðsmannsins væri

HEILBRIGÐISMÁL Ríkið leggur

hundrað milljónir í að endurbyggja gamla hersjúkrahúsið á
hersvæðinu í Keflavík. Iceland
Healthcare, félag Róberts Wessman, mun síðan leigja sjúkrahúsið af ríkinu, til að reka þar einkaspítala. Stöð tvö greindi frá þessu
í gærkvöldi.
Framlagið fer í gegnum félagið Seltún, undir Þróunarfélagi
Keflavíkurflugvallar, sem er í
ríkiseigu.
Ögmundur Jónasson, þingmaður VG, spyr hvort rétt sé að láta
skattfé í einkarekið heilbrigðiskerfi um leið og skorið er niður í
almannaþjónustu.
- kóþ

röng þyrftu réttar upplýsingar að
koma fram.
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir,
þingflokksformaður VG, sagði
mikilvægast að áfram yrði málstaður Íslands kynntur erlendis.
Hafnaði hún kenningum um að
stjórnvöld reyndu að koma í veg
fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.
Þór Saari, Hreyfingunni, sagði
framgöngu sendiherra Íslands í
Washington á fundinum hneykslanlega. Hann ætti að kalla heim
og sjálfsagt væri að hann bæði
forseta Íslands og þjóðina alla
afsökunar á orðum sínum.
bjorn@frettabladid.is

VEÐURSPÁ

SGS krefst...
... þess að öryggi fjölskyldna í
efnahagsvanda sé tryggt. Rétturinn
er fólksins, ekki rukkaranna.

Elísabet
Margeirsdóttir
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VÍÐA SNJÓKOMA
Síðdegis er útlit
fyrir snjókomu við
suðurströndina og
seint í dag má búast við snjókomu
suðvestan til og þar
á meðal í höfuðborginni. Næstu
daga verður víða
ofankoma og ekki
útilokað að hún
verði talsverð sums
-7
staðar sunnan
heiða.
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FÖSTUDAGUR
5-10 m/s en hvasst
við S-ströndina.
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Alicante

17°

Basel

10°

Berlín

6°

Billund

-1°

Eindhoven
Frankfurt

12

-4

-4

Nánari upplýsingar á www.asi.is
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Á MORGUN
Strekkingur NV- og V-til,
annars hægari.

HEIMURINN
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8°
11°

Friedrichshafen

9°

Gautaborg

-1°

Kaupmannahöfn

-1°

Las Palmas

21°

London

10°

Mallorca

15°

New York

7°

Orlando

21°

Ósló

-5°

París

12°

San Francisco

16°

Stokkhólmur

-3°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Viðskiptavinir Varðar eru ánægðustu viðskiptavinir
íslenskra tryggingafélaga*.

EINFALDAR TRYGGINGAR FYRIR FLÓKIÐ LÍF
Borgartúni 25 - 105 Reykjavík - Sími 514 1000

*Samkvæmt niðurstöðum íslensku ánægjuvogarinnar fyrir árið 2009.

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

70,3
29,7

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú að fara og kjósa um
gamla Icesave-samninginn ef
betri samningur verður í boði?
Segðu skoðun þína á Vísi.is
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KJÖRKASSINN

Bæjarfulltrúi Framsóknar í Kópavogi greinir frá nýskráningum í flokkinn:

Brot gegn valdstjórninni:

Halldór og Gunnarsdætur í Framsókn

Kýldi lögreglumann í andlitið

STJÓRNMÁL Báðar dætur Gunnars I. Birgissonar, fyrrverandi bæjarstjóra í Kópavogi, eru gengnar í Framsóknarflokkinn. Það sama á við um tengdasyni hans
og Halldór Jónsson, verkfræðing og einn nánasta
pólitíska trúnaðarmann Gunnars.
Ómar Stefánsson, bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins, vekur athygli á þessu á bloggsíðu sinni.
„Ekki er ég að fara grenja yfir því, heldur fagna
ég þessum nýju félögum. Því ég veit að þau eru að
gera þetta af góðum hug fyrir Einar Kristján,“ skrifar Ómar, og vísar þar til Einars Kristjáns Jónssonar,
keppinautar síns og Gísla Tryggvasonar um efsta
sætið á lista Framsóknarflokksins.
„Ég veit ekkert á hvers vegum fólk skráir sig í
Framsóknarflokkinn,“ sagði Einar Kristján í samtali
við Fréttablaðið í gær og þvertók fyrir það að hann

ÓMAR
STEFÁNSSON

GUNNAR I.
BIRGISSON

HALLDÓR
JÓNSSON

hefði myndað einhvers konar bandalag með Gunnari
Birgissyni um samstarf þeirra í milli.
Þá bendir hann á að flokksskrá Framsóknarflokksins sé trúnaðarmál og það sé mjög óeðlilegt af Ómari
og brot á persónuverndarlögum að birta opinberlega
upplýsingar um nýskráningar í flokkinn.
- sh

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur
ákært karlmann á fertugsaldri
fyrir brot gegn valdstjórninni.
Manninum er gefið að sök að
hafa kýlt lögreglumann í andlitið.
Atvikið átti sér stað í nóvember
2009. Maðurinn var í fangaklefa
á lögreglustöðinni á Húsavík.
Lögreglumaðurinn hafði afskipti
af honum vegna skyldustarfa
sinna og brást maðurinn við með
þessum hætti.
Lögreglumaðurinn hlaut
eymsli, mar og fleiður á nef og
efri vör.
- jss

Mikið álag á húð- og
kynsjúkdómadeild
Dagur menntunar í
ferðaþjónustu
Ráðstefna á Grand Hóteli um mikilvægi fræðslu
og símenntunar starfsfólks í ferðaþjónustu
25. febrúar kl.13:30-17:00.
Nánari upplýsingar, dagskrá og skráning á

www.saf.is

Morgunfundur í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsinu,
25. febrúar kl. 08.30 - 10.00
Nýtt aðalskipulag - Ávarp
Júlíus Víﬁll Ingvarsson, formaður skipulagsráðs

Miðborgin, fortíð, nútíð, framtíð
Ólöf Örvarsdóttir, skipulagsstjóri

Borg/ari
Sigrún Birgisdóttir, arkitekt,
lektor við Listaháskóla Íslands

Reykjavík með augum ferðamannsins
Sif Gunnarsdóttir,
forstöðumaður Höfuðborgarstofu

Húsvernd eftir bólu
Snorri Freyr Hilmarsson,
formaður Torfusamtakanna

Miðborgarspjall
Páll Hjaltason, arkitekt

Að byggja borg
Steinþór Kárason, arkitekt

Umræður
www.adalskipulag.is

Sérstaklega erfiður tími er á húð- og kynsjúkdómadeild Landspítalans þessa
dagana, að sögn Jóns Hjaltalín Ólafssonar, yfirlæknis deildarinnar. Mikið álag
hefur verið á starfsfólki, meðal annars vegna niðurskurðar á deildinni.
HEILBRIGÐISMÁL Álagstoppur hefur

verið á húð- og kynsjúkdómadeild
Landspítala – háskólasjúkrahúss
að undanförnu og allnokkur bið
eftir að komast að.
„Á deildinni háttar þannig til
að bið eftir viðtali getur verið
lengri eða skemmri eftir aðstæðum hjá okkur,“ segir Jón Hjaltalín
Ólafsson, yfirlæknir á deildinni.
„Stundum getur verið löng bið,
stundum er engin bið. Að undanförnu hefur fólk þurft að bíða allnokkuð til að komast í viðtal.“
Jón segir mikið álag hafa verið
á starfsfólki deildarinnar að
undanförnu.
„Við höfum verið með heldur
færri lækna en áður,“ útskýrir hann. „Staðan er því sérstaklega erfið núna. Það getur verið
tveggja vikna bið eftir að komast að hjá lækni og vika eftir
að fá tíma hjá hjúkrunarfræðingi. Venjulega leiðin er sú, að
séu engin einkenni til staðar fær
fólk tíma hjá hjúkrunarfræðingi.
Hann tekur sýni hjá viðkomandi.
Reynist eitthvað vera að vísa
hjúkrunarfræðingarnir á læknana, þar sem viðkomandi fær tíma
í meðferð.
Ef sjúklingar lýsa einkennum
þegar tími er pantaður, svo sem
kviðverkjum, sviða eða að þeim
líður mjög illa er auðvitað reynt
að sinna þeim fyrr og þeir teknir
aukalega inn ef hægt er. Svo getur
fólk alltaf leitað á heilsugæsluna,
til húð- og kynsjúkdómalækna eða
kvensjúkdómalækna ef það fær
ekki þá þjónustu sem það óskar
eftir hjá okkur.“
Jón segir þetta fyrirkomulag, að
einkennalausir fái fyrst viðtal hjá

HÚÐ- OG KYNSJÚKDÓMADEILD Mikið álag hefur verið á deildinni að undanförnu og
allnokkur bið eftir því að komast að hjá læknum hennar.

Staðan er því sérstaklega
erfið núna. Það getur
verið tveggja vikna bið eftir að
komast að hjá lækni og vika eftir
að fá tíma hjá hjúkrunarfræðingi.
JÓN HJALTALÍN ÓLAFSSON
YFIRLÆKNIR

hjúkrunarfræðingi haft á til þess
að spara læknatímana. Hins vegar
séu hjúkrunarfræðingarnir einnig í erfiðleikum nú þar sem verið
sé að skera alls staðar niður, ekki
síst hjá húð- og kynsjúkdómadeild
þar sem deildin hefur meðal annars þurft að sjá á eftir reyndum
hjúkrunarfræðingi og ekki fengið
að ráða annan í staðinn.
„Það er erfiður tími hjá okkur

núna,“ segir Jón. „Læknar hafa
þurft að fara í frí, það hafa verið
veikindi og svo mætti áfram
telja.“
Jón telur að ástandið muni
lagast eftir nokkrar vikur.
Spurður hvort komið hafi til
þess að þurft hafi að vísa fólki á
einkastofur úti í bæ segir Jón ekki
mikið um það. „En auðvitað kemur
það fyrir ef við ráðum ekki við tilfellið hér á deildinni. Það er ýmislegt sem við getum ekki gert hér.
Við höfum til dæmis ekki tæki
né mannafla til að sinna erfiðari
meðferðum gegn sumum kynsjúkdómum. Viðkomandi einstaklingum er þá vísað á stofur úti í bæ,
ekki síst til kvensjúkdómalækna
og kynsjúkdómalækna.“
jss@frettabladid.is

Fjórir af hverjum fimm eru andvígir því að Jóhannes í Bónus fái hlut í Högum:

Segir könnun engu breyta

Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

KÖNNUN Rúmlega 80 prósent þeirra sem afstöðu taka
í skoðanakönnun MMR eru andvígir því að Jóhannes
Jónsson, kenndur við Bónus, fái að kaupa allt að tíu
prósenta hlut í Högum af Arion banka.
Alls sögðust rúmlega 59 af þeim sem afstöðu tóku
mjög andvígir því að Jóhannes fái að kaupa hlut, en 21
prósent sögðust frekar andvígir. Um þrettán prósent
sögðust frekar fylgjandi kaupum Jóhannesar, og sjö
prósent mjög fylgjandi.
„Mér er alveg sama hvað kemur út úr þessari skoðanakönnun,“ segir Jóhannes í samtali við Fréttablaðið í gær. Hann segist ekki taka niðurstöðurnar til sín.
Þær hafi engin áhrif á ákvörðun um hvort hann hyggist kaupa hlut í fyrirtækinu.
Spurður hvort hann telji það geta skaðað Haga
verði hann í eigendahópi fyrirtækisins segir Jóhannes: „Þetta bull sem er búið að vera í gangi getur skaðað, en hefur sem betur fer ekki gert það enn þá.“
Ólafur Þór Gylfason, framkvæmdastjóri MMR,
segir að spurningin hafi verið sett inn í könnun fyrirtækisins að eigin frumkvæði. Starfsmenn MMR velji
gjarnan nokkrar fréttatengdar spurningar til að setja
inn í hverja könnun.

JÓHANNES JÓNSSON Segist ekki taka niðurstöður skoðanakönnunarinnar til sín og þær hafi engin áhrif á ákvörðun um
hvort hann hyggist kaupa hlut í fyrirtækinu.

Spurt var: Hversu fylgjandi eða andvíg(ur) ertu því
að Jóhannes Jónsson (Jóhannes í Bónus), starfandi
stjórnarformaður Haga, fái að kaupa allt að 10 prósenta hlut í Högum af Arion banka? Tæplega 83 prósent aðspurðra tóku afstöðu til spurningarinnar.
- bj
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VEISTU SVARIÐ?

Samtök fjárfesta komu vel undan hruninu og funda um stöðu hluthafa:

Brotist inn í vinnubúðir:

Eiga hundruð milljóna í sjóði

Vörubílsfarms
af þýfi leitað

VIÐSKIPTI „Félagsmönnum hefur

1 Hvað heitir bæjarstjórinn í
Kópavogi?

2 Hvers konar verksmiðju vilja
sveitarfélög á Norðurlandi
reisa?
3 Hvaða íslenska veitingastað
reynir erlent risafyrirtæki að
skikka til að skipta um heiti?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

ekki fækkað þrátt fyrir hrunið.
Í síðasta félagatali voru þeir um
fimmtán hundruð. Færri þeirra
eiga nú hlutabréf,“ segir Vilhjálmur Bjarnason, framkvæmdastjóri Samtaka fjárfesta. Samtökin halda almennan fund í dag
þar sem fjallað verður um nokkur dómsmál sem gengið hafa að
undanförnu, svo sem gegn Glitni
og Straumi.
Vilhjálmur segir samtökin
hafa komið vel undan efnahagshruninu. Þau keyptu hlutabréf í
Verðbréfaþingi í kringum 1995,

höfðu arð af
fjárfestingunni
og fengu dágóða
summu þegar
sænska kauphallarsamstæðan OMX tók þá
íslensku yfir
árið 2007. Söluandvirðið var í
VILHJÁLMUR
sænskum krónBJARNASON
um. Það hefur
frá upphafi legið inni á reikningi,
nemur nú sjö hundruð milljónum
króna og lýtur bæði stjórn samtakanna og viðskiptaráðuneytis.

Einu tekjur sjóðsins eru vextir á
reikningnum. Fé úr sjóðnum er
nýtt til rekstrar samtakanna og
er Vilhjálmur eini launaði starfsmaður þeirra. Eina eign samtakanna til viðbótar eru hlutabréf
í Kauphöllinni upp á um sextíu
milljónir króna.
Ekki eru greidd félagsgjöld í
Samtökum fjárfesta. Vilhjálmur
segir það hafa verið reynt síðast
fyrir um fjórum árum. Vilhjálmur segir innheimtuna hafa verið
dýra og því ákveðið að fella hana
niður þegar söluandvirðið skilaði
sér á sínum tíma.
- jab

LÖGREGLUMÁL Brotist var inn í

vinnubúðir við Herdísarvík sem
eru á vegum verktaka við Suðurstrandarveg í gærmorgun eða
fyrradag.
Auk iðnaðarvéla var mörgum
heimilistækjum stolið. Má þar
nefna uppþvottavél, frystikistur,
þvottavélar, þurrkara, gaseldavél,
gufuofn, hrærivél, örbylgjuofn,
flatskjá og fjölda búsáhalda. Til
verksins hefur þurft stóran flutningabíl. Lögreglan á Selfossi biður
þá sem veitt geta upplýsingar að
hafa samband í síma 480 1010. - jss

Schengen-aðild betri en að
standa utan samstarfsins
Yfirvöld stæðu frammi fyrir alvarlegri vandamálum utan Schengen-samstarfsins en innan. Aðild fylgir
aðgangur að mikilvægu upplýsingakerfi. Ísland hefur greitt tæpan milljarð króna vegna aðildarinnar.
ALÞINGI Ísland hefur frá 1996 greitt

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHLEM

FME gagnrýnir tryggingafélög:

Viðskipti Sjóvár
og TM skoðuð
VIÐSKIPTI Fjármálaeftirlitið
(FME) hefur gert athugasemdir
við viðskipti tryggingafélagsins
Elísabet, sem er í eigu Tryggingamiðstöðvarinnar (TM), og annars
félags, sem ekki er nefnt á nafn.
Flest bendir til að þar sé átt við
Sjóvá.
FME skoðaði iðgjöld og viðskiptahætti vátryggingafélaganna. Í tilfelli Elísabetar laut
athugasemdin að framsetningu
auglýsinga og að ekki hafi komi
fram með nógu skýrum hætti að
vörumerkið Elísabet væri í eigu
TM. Brugðist var við athugasemdum FME innan tilskilinna
tímamarka, að því er segir í tilkynningu.
- jab

SCHENGEN-KOSTNAÐURINN
Ár
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

Fjárhæð
94,6
137,5
71,4
98,3
46,9
42,5
72,4
65,4
111,9
105,7
113,2
5,8
7,2
4,8
Fjárhæðir eru í milljónum króna.

LANDAMÆRAEFTIRLIT Í LEIFSSTÖÐ Nokkrum sinnum hefur verið gripið til sérstaks

landamæraeftirlits á Keflavíkurflugvelli. Á það einkum við þegar von hefur verið á
erlendum glæpagengjum sem hafa átt vingott við Íslendinga.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

talið sé eitt mikilvægasta tæki til
lögreglusamvinnu innan Evrópu.
Fram kemur að afnám landamæraeftirlits á innri landamærum geti gert afbrotamönnum
hægara um vik við undankomu til
annarra ríkja. Endurkomubann
og farbann séu haldlítil þegar í
hlut eigi brotamenn sem staddir

eru innan svæðisins og eru staðráðnir í að koma aftur til landsins.
Segir dómsmála- og mannréttindaráðherra að landamæraeftirlit
myndi vissulega auka möguleika
íslenskra yfirvalda til að framfylgja endurkomubanni. Á hinn
bóginn myndi slíkt landamæraeftirlit engu breyta um að íslensk

yfirvöld stæðu berskjölduð gagnvart margfalt stærri hópi erlendra
glæpamanna sem hér gæti hlaupið í skjól frá handtökuskipunum
sem skráðar séu í upplýsingakerfi
Schengen.
Líkt og áður sagði hefur Ísland
varið tæpum milljarði króna til
Schengen-samstarfsins. Gerir ráðherra ráð fyrir að eftirleiðis verði
kostnaðurinn um 150 milljónir
króna á ári, að meðaltali. Er talið
að svipaður kostnaður yrði við
upptöku landamæraeftirlits með
öllum farþegum á leið til Íslands
frá Evrópu.
bjorn@frettabladid.is
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SJÓVÁ Margt bendir til að Sjóvá sé
annað tveggja tryggingafélaga sem FME
hafi skoðað og gagnrýnt.

tæpan milljarð króna fyrir þátttöku í Schengen-samstarfinu. Um
er að ræða greiðslur til stofnana
Evrópusambandsins auk kostnaðar sem sérstaklega er stofnað til
hér á landi.
Þetta er meðal þess sem kemur
fram í svari Rögnu Árnadóttur,
dómsmálaog mannréttindaráðherra,
við fyrirspurn
Sigurðar Inga
Jóhannssonar,
þingmanns
Framsóknarflokksins, um
Schengen-samRAGNA
starfið.
ÁRNADÓTTIR
Sigurður
spurði meðal annars um mat ráðherra á ávinningi samstarfsins.
Leggur Ragna áherslu á að frjáls
för fólks grundvallist á EESsamningnum en ekki Schengensamstarfinu. Bendir hún líka á að
þrátt fyrir að persónueftirlit hafi
verið afnumið á innri landamærum Schengen-svæðisins komi það
ekki í veg fyrir að lögregla geti
framkvæmt slíkt eftirlit. Í svarinu er bent á mikilvægi aðildar að
Schengen-upplýsingakerfinu sem

Enginn kostnaður NS cV`XV]abZ ZR `WV @aRS[V` ~ SRO_N_

Stefnir - Samval.
Meiri möguleikar á
breytilegum markaði.
Verðbréfaþjónusta Arion banka
er söluaðili sjóða Stefnis.
Kynntu þér sjóðina hjá starfsfólki
verðbréfaþjónustu Arion banka
í síma 444 7000, í næsta útibúi
eða á arionbanki.is/sjodir
*Upplýsingar fengnar af www.sjodir.is
fyrir tímabilið 31.01.2005–31.01.2010.

Hafðu samband

sími !!! $  N_V\[ON[XVV`

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

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

ÍSLENSKA SIA.IS AOL 49320 02/10

Atlantsolíudagur
Í dag veitir dælulykill Atlantsolíu 5 króna
afslátt fram til miðnættis. Lykillinn er ókeypis.
Aukaafsláttur dagsins bætist ekki ofan
á önnur afsláttarkjör.

Fáðu þér dælulykil á www.atlantsolia.is

Atlantsolía - Lónsbraut 2, 220 Hafnarfirði - Sími 591 3100 - atlantsolia@atlantsolia.is
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Alþjóðahvalveiðiráðið vill sætta langvinnan ágreining innan sinna raða:

Höfuðborgarsvæðið:

Í skoðun að leyfa hvalveiðar

Hópar pilta
með fíkniefni

SJÁVARÚTVEGUR Alþjóðahvalveiði-

GUÐI MERKTUR Bandarískur hermað-

ur, sem hefur krotað „Guð“ aftan á
hjálminn sinn, horfir yfir valmúaakur í
Helmand-héraði í Afganistan.
NORDICPHOTOS/AFP

ráðið hefur kynnt drög að tillögum
sem gera ráð fyrir því að í lok ársins verði hvalveiðibanni sem verið
hefur í gildi í 24 ár aflétt. Hvalveiðiþjóðir geti þá veitt takmarkaðan fjölda hvala í atvinnuskyni.
Er ætlunin með þessu að draga
úr þeim heildarfjölda hvala sem
veiddur er, meðal annars í vísindaveiðum.
Samkvæmt fréttum erlendra
miðla er ætlunin með þessu sú
að miðla málum á milli hvalveiðiþjóða og annarra þjóða sem aðild
eiga að hvalveiðiráðinu. Í hópi hval-

veiðiþjóða eru Íslendingar, Japanar og Norðmenn. Veiðarnar yrðu
þá háðar reglum sem Alþjóðahvalveiðiráðið setur.
Í uppkasti að tillögunni, sem
verður til umræðu á næsta fundi
ráðsins í byrjun mars, er gert ráð
fyrir að kvóti á hvaltegundum
yrði ákveðinn af ráðinu til tíu ára
í senn og að vísindaveiðar nemi að
hámarki þúsund hvölum á ári.
Vonast er til þess að með þessari málamiðlunartillögu sé hægt
að koma í veg fyrir að ráðið liðist í
sundur vegna langvarandi deilna.
- sh

Listaverkasafn Arion banka:

Deilt um hvort 4-flúoróamfetamín sé á bannskrá:

Listasafn Íslands
hefur forgang

Algjörlega óljóst hvort
smyglara verður refsað

MYNDLIST Listasafn Íslands fær
forgang að þeim 193 verkum í
listaverkasafni Arion banka,
sem talin eru hafa mikla þýðingu
fyrir íslenska listasögu.
Finnur Sveinbjörnsson, forstjóri Arion banka, Katrín Jakobsdóttir menntamaálaráðherra
og Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra undirrituðu samning þessa efnis í gær. Þá verður
söfnum og menningarstofnunum
tryggður aðgangur að 199 öðrum
verkum í eigu bankans.
- pg

LÖGREGLUFRÉTTIR
Dekkjum stolið undan bílum
Dekkjum var stolið undan tveimur
bílum á höfuðborgarsvæðinu um
nýliðna helgi. Karlmaður á þrítugsaldri var handtekinn í tengslum við
rannsókn annars málsins. Lögregla
vinnur að rannsókn málanna.

UMDEILT Hvalveiðimenn flensa langreyði í Hvalstöðinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði afskipti af
allmörgum piltum vegna fíkniefnamála um síðustu helgi.
Í miðborginni voru höfð
afskipti af þremur piltum um
sínum. Þrír piltar á svipuðu reki
voru staðnir að verki í Garðabæ
þar sem þeir voru að nota fíkniefni og í Laugardal voru tveir
jafnaldrar þeirra teknir fyrir
fíkniefnamisferli. Þá fundust
fíkniefni í bíl í Árbæ en í bílnum
voru sex ungmenni á aldrinum 15
til 20 ára.
- jss

LÖGREGLUMÁL „Skilyrði til

við komuna í Leifsstöð
frá Berlín um miðjan
að halda manni í gæsludesember. Héraðsdómur
varðhaldi er, samkvæmt
gildandi lögum, að ljóst
úrskurðaði hann í áframsé að háttsemi hans varði
haldandi gæsluvarðhald
óskilorðsbundnu fangelsi.
fyrr í þessum mánuði, en
Það er ekki hægt að fullHæstiréttur felldi þann
úrskurð úr gildi. Hann
yrða um það þegar aldrei
hefur verið dæmt um
benti á að þetta efni væri
þetta efni hér á landi.“
ekki á skrá yfir ávanaSVEINN ANDRI
og fíkniefni sem bönnuð
Þ etta segi r Svei n n SVEINSSON
Andri Sveinsson hæstaværi á íslensku yfirráðaréttarlögmaður, verjandi
svæði.
Íslendings sem tekinn var með 3,7
Heilbrigðisráðuneytið sendi í
gær frá sér athugasemd vegna
kíló af svokölluðu 4-flúoróamfetamíni. Sveinn Andri telur algjördóms Hæstaréttar, þar sem segir
lega óljóst hvort eða til hvaða refsað 4-flúoróamfetamín flokkist
ingar maðurinn verði dæmdur þar
sem ávana- og fíkniefni. Bannsem innflutningur á 4-flúoroamflistinn taki til hvers konar afleiða
etamíni hafi aldrei komið til kasta
bannaðra fíkniefna, þótt þær séu
dómstóla hér.
ekki taldar upp á fylgiskjali regluMaðurinn var ha ndtekinn
gerðarinnar.
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STRÖNG GÆSLA Lögregla og her fyrir utan dómshúsið í Istanbúl meðan yfirheyrslur

fóru fram.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Herforingjar
í yfirheyrslu
Tugir yfirmanna í tyrkneska hernum yfirheyrðir
vegna gruns um að þeir hafi viljað gera stjórnarbyltingu. Þykir til marks um dvínandi áhrif hersins.
TYRKLAND, AP Handtökur og yfir-

heyrslur yfirmanna í tyrkneska
hernum þykja til marks um dvínandi áhrif hersins þar í landi og
sterka stöðu núverandi stjórnvalda.
Á mánudag var 51 fyrrverandi
og núverandi yfirmaður í hernum
tekinn höndum. Í gær hófust síðan
yfirheyrslur yfir þeim. Mennirnir
eru sakaðir um að hafa ætlað sér
að steypa stjórn landsins á árunum 2003 til 2005.
Bæði skjölum og upptökum með
samræðum herforingjanna hefur
verið lekið á Netið, en ágreiningur er um hvort upptökurnar séu
falsaðar. Þar heyrist einn þeirra
segja stjórnina ætla sér „að rífa
niður landið og breyta því í annað
íslamskt ríki“. Sama rödd segist ætla að hleypa liði sínu lausu
á Istanbúl: „Það er skylda okkar
að grípa til miskunnarlausra
aðgerða.“
Herinn hefur áratugum saman
haft mikil ítök í stjórn landsins og
gripið til þess að steypa stjórninni,
hafi yfirmönnum hersins ekki
litist á stefnu hennar og störf.

Recep Tayyip Erdogan forsætisráðherra hefur verið við völd síðan
2003.
Flokkur hans, Réttlætis- og þróunarflokkurinn, hefur yfirgnæfandi meirihluta á þingi, þannig að
stjórnin getur í reynd farið sínu
fram að vild.
Erdogan á rætur að rekja til
hreyfingar harðra íslamista
og stjórnarflokkur hans hefur
á stefnuskrá sinni að efla veg
íslamskrar trúar, en segist þó
eingöngu gera það á forsendum
lýðræðis, líkt og til dæmis kristilegir demókrataflokkar í Evrópuríkjum sem hafa kristileg gildi í
hávegum.
Herinn hefur á hinn bóginn
jafnan haft í hávegum hinn veraldlega grundvöll tyrkneska ríkisins, þar sem þess er vandlega gætt
að blanda ekki saman trúmálum
og stjórnmálum.
Erdogan segir stjórn sína nú
vera að undirbúa stjórnarskrárbreytingu, til að draga úr áhrifum stjórnarbyltingar hersins árið
1980 á stjórnskipan landsins.
gudsteinn@frettabladid.is

– Lifið heil

Nicotinell Mint
2 mg, 300 stk.
19% ódýrara
en 204 stk. pakkning
með myntubragði miðað
við hvert tyggjó.

8.127 kr.

Otrivin
tveir í einum
- fjölskyldupakki

8% ódýrari
1.234 kr.

Lægra
verð
í Lyfju

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 49284 02/10

www.lyfja.is

Það haustar
52 sinnum á ári
Áhugaverðar staðreyndir um vaxtarverki
og ástríðu sveppa fyrir haustinu

Íslenskir sveppir eru ræktaðir
í 100% lífrænum jarðvegi

Sveppir þurfa haust til að verða til
en í ræktunarklefum á Íslandi eru
framkölluð haust 52 sinnum á ári

Sveppir örva
kornrækt á Íslandi

Sveppir eru sykurlausir

Sveppir stækka um
4% á klukkustund og tvöfalda
þyngd sína á einum sólarhring

Á Íslandi hefur svepparæktun
nánast einskorðast við eina tegund
sem gengur undir nafninu ætisveppur
sem er hvítur og brúnleitur

ÍSLENSKA SIA.IS SFG 44761 06/09

Sveppir eru
fitulausir

islenskt.is
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Hrunsrannsóknin nái til
einkavæðingar bankanna
Ólafur Ísleifsson mæltist til þess við rannsóknarnefnd Alþingis að athugun hennar næði til einkavæðingar
bankanna og kannað yrði hvort forsætisráðuneytið hefði hlutast til um úttekt Ríkisendurskoðunar 2003.
EFNAHAGSMÁL Í minnisblaði til rann-

LYFTIR UPP BARNI Strákhnokki á Haítí

skemmtir sér hið besta þar sem hann
hangir í hendi bandarísks hermanns.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Stjórnarskipti í Hollandi:

Þingkosningar
haldnar í júní
HOLLAND, AP Þingkosningar verða

haldnar í Hollandi 9. júní, samkvæmt yfirlýsingu frá ríkisstjórninni sem
missti meirihluta sinn um
helgina.
Jan Peter
Balkenende
og ríkisstjórn
hans verða þó
áfram við völd
þangað til ný
JAN PETER
stjórn hefur
BALKENENDE
verið mynduð að loknum
kosningum. Umboð stjórnarinnar takmarkast þó við lausn
brýnustu mála.
Það voru deilur um þátttöku
Hollendinga í stríðinu í Afganistan sem urðu stjórn hægri- og
miðflokkanna að falli.
- gb

sóknarnefndar Alþingis mælist
Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og
lektor við viðskiptadeild Háskólans
í Reykjavík, til þess að rannsóknin nái allt til einkavæðingar bankanna. Minnisblaðið er frá í janúar
í fyrra. Þá kallaði nefndin fyrir sig
hópa hagfræðinga til ráðgjafar.
Í erindinu segir Ólafur að kanna
þurfi hver hafi verið tildrög þess
að bankarnir voru seldir svokölluðum kjölfestufjárfestum en ekki
með dreifða aðild fyrir augum eins
og boðað hafði verið. „Tilefni sýnist til að kanna þá fullyrðingu í
ljósi vals á kaupendum, sem engir
höfðu getið sér orð fyrir þekkingu á
bankastarfsemi, að bankarnir hafi
verið seldir eftir svonefndri helmingaskiptareglu stjórnarflokkanna
tveggja,“ segir í minnisblaðinu.
„Um leið sýnist ástæða til að skoða
sölu VÍS út úr Landsbankanum í
þessu samhengi.“
Þá segir Ólafur að kanna þurfi
fullyrðingu fyrrum bankamálaráðherra að Ríkisendurskoðun hafi lagt
faglega blessun yfir einkavæðingu
bankanna í ljósi alvarlegra athugasemda sem stofnunin hafi gert við
hana. Um leið segir hann ástæðu til
að kanna hvort forsætisráðuneytið hafi hlutast til um efni skýrslu
Ríkisendurskoðunar um einkavæðingu bankana í árslok 2003.
„Benda má á að skýrslan hefði
þurft að taka til sölu Búnaðar-

bankans úr hendi þeirra sem
keyptu ráðandi hlut af ríkissjóði,
en hann var í þeirra eigu aðeins
skamma hríð þar til þeir seldu
eignarhlutinn með umtalsverðum
hagnaði.“ Þá segir hann að svo virðist sem Ríkisendurskoðun hafi látið
undir höfuð leggjast að afla gagna
frá þýskum eftirlitsstofnunum um
þýska bankann Hauck & Aufhäuser Privatbankiers sem við einkavæðinguna eignaðist fjórðungshlut
í bankanum.
Ólafur tiltekur í erindi sínu til
nefndarinnar fjölda þátta sem
þyrfti að taka til athugunar við
rannsókn á aðdraganda og orsökum
á falli íslensku bankanna 2008 og
tengdum atburðum. Auk einkavæðingar bankanna taldi hann að kanna
þyrfti hvernig eftirliti Seðlabankans með fjármálastöðugleikanum
og með gjaldeyrisstöðu bankanna
hefði verið háttað, tilraunir Seðlabankans til að efla gjaldeyrisvarasjóðinn, samband Seðlabankans
við aðra banka og við ríkisstjórn,
eftirlit Fjármálaeftirlitsins (FME),
ákvörðunina um að þjóðnýta Glitni,
Icesave-reikninga Landsbankans,
Kastljósviðtal Davíðs Oddssonar þá
seðlabankastjóra, og fleiri þætti.
Stefnt er að því að skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis komi út
fyrir mánaðamótin. Frestur sem
tólf embættismönnum var gefinn til
að skila andmælum við efni hennar
rennur út í dag.
olikr@frettabladid.is

BOÐA FREST Tryggvi Gunnarsson og Páll Hreinsson sitja fyrir svörum fjölmiðla í

janúar eftir að í ljós kom að útgáfa skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um bankahrunið kæmi til með að frestast.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HLUTI AF EINKAVÆÐINGARSÖGUNNI
Upplýst var snemma í þessum mánuði að Sólon Sigurðsson, fyrrverandi
bankastjóri Búnaðarbankans, hefði í fyrstu neitað að lána Björgólfsfeðgum
fyrir kaupum í Landsbankanum þegar eftir því var leitað árið 2003. Í viðtali
við Ríkisútvarpið 9. þessa mánaðar sagðist Sólon hafa sagt að sér kæmi
umleitanin „svolítið undarlega fyrir sjónir“ því hann hefði haldið að „þeir
hefðu fengið að kaupa Landsbankann á grundvelli þess að þeir væru að
koma með svo mikið af dollurum til landsins að það hálfa væri nóg“. Sólon
kvaðst síðan hafa látið undan þrýstingi frá Halldóri J. Kristjánssyni, bankastjóra Landsbankans, og lánað 3,4 milljarða til kaupanna.
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Ólafur Ragnar Grímsson:

Valdimar Leó segir hæpið gagnvart kjósendum að færa sigurvegara neðar á lista:

Forsetinn hitti
nýja sendiherra

Hanna verði færð í fyrsta sætið

UTANRÍKISMÁL Forseti Íslands
fundaði í gær með tveimur nýjum
sendiherrum. Annars vegar frú
Manizha Bakhtari, sendiherra
Afganistans, og hins vegar herra
Ladislav Pivcevic, sendiherra
Króatíu. Bæði afhentu trúnaðarbréf sín í gær.
Forsetinn ræddi meðal annars
stöðuna í Afganistan við sendiherra Afganistans. Við sendiherra
Króatíu ræddi hann samskipti við
ESB, svo og möguleika á aukinni
samvinnu Íslands og Króatíu á
sviði menningarmála.
- óká

riksson, sem lenti í öðru sæti í prófkjöri Samfylkingar vegna komandi
sveitarstjórnarkosninga í Mosfellsbæ, leggur til að sá sem náði efsta
sætinu í prófkjörinu, Jónas Bjarnason, verði færður í þriðja sæti, eða
heiðurssæti, en Hanna Bjartmars
Arnardóttir, sem lenti í þriðja sæti,
fari í það fyrsta.
Kjörnefnd fer nú yfir niðurstöður prófkjörsins, sem var ekki bindandi. Í blaðinu í gær lýsti Hanna
Bjartmars þeirri skoðun sinni að
það væri „ekki smart að vera með
tvo miðaldra karla í tveimur efstu

Lottóútdráttur laugardagsins:

Mikil aukning útgjalda hjá ríki og sveitarfélögum á síðustu áratugum:

Vinningshafarnir fjórir hafa
gefið sig fram

Útgjöld fyrir hvern íbúa tvöfaldast

HAPPDRÆTTI Vinningshafar síð-

asta útdráttar í Lottóinu hafa
allir skilað sér til að vitja vinninga sinna. Fjórir voru með allar
tölur réttar og fékk hver 10,8
milljónir króna í sinn hlut.
Einn var fjölskyldufaðir í
Reykjavík með tvö lítil börn,
annar hjón utan af landi með
fjögur börn, þriðji eldri maður
sem keypti miða í Skalla við
Vesturlandsveg á útdráttardaginn, og fjórði hjón af Suðurlandi
sem eiga tvö börn.
Í tilkynningu Íslenskrar getspár kemur fram að enn hafi ekki
gefið sig fram miðaeigandi sem
vann rúmar fjórar milljónir í
Víkingalottói 10. febrúar. Sá miði
var keyptur í Ríkinu við Snorrabraut í Reykjavík.
- óká

sætunum“. Vilji
mun vera til þess
innan flokksins
í Mosfellsbæ að
færa annan karlframbjóðandann
niður, og hefur
nafn Valdimars
verið nefnt í því
samhengi. SamVALDIMAR LEÓ
k væmt pr ófFRIÐRIKSSON
kjöri lentu karlar í tveimur efstu sætunum og
konur í þriðja og fjórða sæti. Listinn verður ákveðinn á félagsfundi
á morgun.

„Ég er einn af sigurvegurunum
í prófkjörinu og finnst því hæpin
hugmynd gagnvart mér og kjósendum að færa mig niður,“ segir
Valdimar. „En vilji menn allt í
senn tefla fram breyttum sterkum
lista og gera konum hærra undir
höfði er hægt að gera þetta. Oddvitinn hefur setið þarna í sextán ár
og fékk bara 38 prósents stuðning
í fyrsta sætið, einu atkvæði meira
en ég,“ segir Valdimar.
Hann bætir við í gamni að
Hanna sé nú samt eldri en hann,
miðaldra karlinn.

Ryksugur
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MOSFELLSBÆR Valdimar Leó Frið-
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EFNAHAGSMÁL Útgjöld hins opinbera á hvern íbúa

landsins hafa nærri tvöfaldast milli áranna 1980 og
2008. Útgjöldin voru á föstu verðlagi 1.087 krónur
á hvern íbúa árið 1980 en voru komin í 2.071 krónu
árið 2008, að því er fram kemur í úttekt Hagstofu
Íslands.
Á þessu árabili hafa útgjöld hins opinbera vaxið
frá því að vera 34,1 prósent af landsframleiðslu í 44,8
prósent. Útgjöld ríkissjóðs jukust um 4,7 prósentustig, úr 27,5 prósentum af landsframleiðslu í 32,7 prósent. Útgjöld sveitarfélaga sem hlutfall af landsframleiðslu tvöfölduðust, úr 7,1 prósenti í 14 prósent.
Þrír stærstu málaflokkarnir, velferðarmál,
fræðslumál og heilbrigðismál tóku til sín 25,3 prósent af landsframleiðslu árið 2008. Tíu árum fyrr,
árið 1998, tóku þessir málaflokkar 22,6 prósent af
landsframleiðslunni.
Framlög til ýmissa málaflokka hafa aukist mikið
á áratugnum milli 1998 og 2008. Þannig hafa útgjöld
til efnahags- og atvinnumála nærri þrefaldast, úr
6,7 prósentum af landsframleiðslu í 19,5 prósent.
Útgjöld til menntamála hafa aukist um 15,7 prósent,
og útgjöld til menningar- og íþróttamála um 31,2
prósent.

- fyrsta flokks. Stór orð sem reynslan réttlætir.

.

Hátúni 6a 105 Reykjavík
Sími 552 4420 www.fonix.is

.

Auglýsingasími

UMHVERFIÐ Útgjöld til sumra þátta hafa dregist saman, til
dæmis til umhverfismála.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Aðrir flokkar hafa setið eftir. Aukning til löggæslu og dómsmála hefur aukist um 4,1 prósent,
og útgjöld til umhverfismála dregist saman um 5,6
prósent.
- bj

Allt sem þú þarft…
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Hrun efnahagskerfis og hrun
heimsmyndar um leið:

Traust og gegnsæi
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

G

egnsæi og traust hefur verið rauður þráður í kröfu
íslensks almennings um betra samfélag, framtíðarsýn
um það samfélag sem hér verður reist á rústum þess
sem féll.
Engan þarf að undra að undiraldan í þessum kröfum
er þung því við hrun bankanna og efnahagskerfisins alls hrundi
einnig heimsmynd sem hér hafði verið byggð upp af mikilli elju;
heimsmyndin um hina kláru Íslendinga sem væru búnir að gera
bissness áður en silalegir þegnar stærri þjóðríkja væru einu sinni
búnir að átta sig á viðskiptatækifærinu.
Eftir hrunið rann smám saman upp fyrir þjóðinni að innistæðan
var lítil fyrir þessari heimsmynd, hún var í raun meira og minna
reist á blekkingu og kláru Íslendingarnir voru klárastir í að næla
í lánsfé. Snjóboltarnir runnu niður fjallshlíðarnar og regluverkið
var á engan hátt í stakk búið til að koma í veg fyrir tjón af þeim
sökum.
Því er það svo að nú vill fólk ekki láta blekkja sig lengur, það hafnar feluleik, vill opna og gegnsæja stjórnsýslu og það vill einnig geta
treyst því að vel sé farið með þau fjármálafyrirtæki sem hér starfa,
að starfsemi þeirra þoli dagsins ljós og að þeir sem með ábyrgð fara
séu ekki uppvísir að því að hafa farið gáleysislega með fé.
Það er því afar eðlilegt að fulltrúar í skilanefndum séu undir smásjá en Fréttablaðið greindi í gær frá 1,2 milljarða króna skuldum og
2,2 milljarða króna tapi félaga í eigu fulltrúa í skilanefnd Glitnis. Í
frétt blaðsins kemur fram að forstjóra Fjármálaeftirlitsins finnist
þessi staða áhyggjuefni og ekki viðeigandi. Hins vegar eru heimildir
Fjármálaeftirlitsins til að skipta sér af skilanefndum takmarkaðar.
Einnig hefur komið fram að skilanefndir bankanna hafi verið skipaðar hratt og í nokkru flaustri, eins og raunar á við um ótal margar
ákvarðanir sem teknar voru í kjölfar hrunsins. Það er vissulega
talsvert áhyggjuefni ef eima á eftir af flausturslegum ákvörðunum
sem teknar eru í skugga stóráfalls um langa framtíð.
Nú er skýrslu rannsóknarnefndar þingsins beðið með óþreyju.
Vonast er til að með henni verði leyndarhjúp aflétt af að minnsta
kosti einhverjum atburðum sem áttu sér stað í aðdraganda hrunsins
og skópu þær aðstæður sem leiddu til þess.
Krafan um traust og gegnsæi beinist ekki bara að þeim sem fara
með ábyrgð í fjármálafyrirtækjum. Hún beinist að þingmönnum
og öðrum stjórnmálamönnum sem nú er gert að gera grein fyrir
fjárhagslegum tengslum sínum sem og þeim sem þeir hafa þegið
af fjárhagslegan stuðning.
Krafan beinist einnig að stjórnmálaflokkunum sjálfum sem einnig er gert að gera grein fyrir fjárhagslegum bakhjörlum í kostnaðarsamri kosningabaráttu. Fólk vill geta treyst því að þeir sem kjörnir
eru til að taka ákvarðanir sem varða hagsmuni heillar þjóðar séu
ekki bundnir af hagsmunum einstaklinga eða fyrirtækja.
Það verður að moka líkunum úr lestinni, bæði í fjármálaheiminum og stjórnmálunum. Þótt Íslendingar séu fáir þá eru þeir nógu
margir til að manna leiðandi stöður í því uppbyggingarstarfi sem
nú stendur.
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VR krefst samvinnu ríkis og
lífeyrissjóða um arðbærar framkvæmdir til að auka atvinnu.

Nóbelsverðlaunin
Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra segir minnisblað fulltrúa
bandaríska sendiráðsins um fund
hans með íslenskum embættismönnum ónákvæmt og að sumt sem komi
þar fram sé beinlínis rangt. Undir
það tekur Ögmundur Jónasson, sem
bætti því við að hann efaðist um að
fulltrúi sendiráðsins fengi Nóbelsverðlaun í sagnfræði. Ögmundur, sem er
sagnfræðingur, þarf svo sem
ekkert að efast um það, því
það er hreinlega útilokað:
Nóbelsverðlaun eru ekki veitt
í flokki sagnfræði. En ef
það er rétt hjá Össuri
að minnisblaðið sé
uppfullt af skáldskap,

er aldrei að vita nema fulltrúinn fái
Nóbelsverðlaun í bókmenntum.

Ekki samboðin flokknum
Gunnar I. Birgisson, fyrrverandi bæjarstjóri, er ekki ánægður með prófkjör
Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi. Segir
hann andstæðinga sína hafa beitt rógi
og óhróðri og fleiri óvönduðum meðulum til bola honum úr oddvitasætinu. Þá segir Gunnar að fólki úr öðrum
flokkum hafi verið smalað í Sjálfstæðisflokkinn, gagngert til að
fella hann. Hann ætlar að taka
málið upp við forystu flokksins,
enda væri óheiðarleg
prófkjörsbarátta ekki
samboðin Sjálfstæðisflokknum.

En kannski Framsókn
Það var ekki aðeins mikið um nýskráningar fyrir prófkjör Sjálfstæðisflokksins;
það sama var upp á teningnum í Framsóknarflokknum. Ómar Stefánsson,
oddviti Framsóknarflokksins í Kópavogi, upplýsti í gær að í hópi þeirra
sem gengu í Framsóknarflokkinn
skömmu fyrir prófkjör voru dætur
Gunnars Birgissonar, tengdasynir
hans og Halldór Jónsson, verkfræðingur og vinur Gunnars. Trauðla fellur
þetta undir skilgreiningu Gunnars á
heiðarlegum vinnubrögðum. En þótt
Gunnar telji slík vinnubrögð ekki
Sjálfstæðisflokknum samboðin
hefur hann ekkert á móti þeim
innan Framsóknarflokksins.
bergsteinn@frettabladid.is

Sterkara Ísland innan ESB
F

rá haustdögum 2008 hafa
orðið sviptingar í íslensku
þjóð- og efnahagslífi, meiri en
nokkurn óraði fyrir. Sjálfsmynd
okkar beið mikinn hnekki þegar
í ljós kom að innviðir velgengni
okkar reyndust á mörgum sviðum feysknir. Ekki bætti úr skák
að á augabragði breyttist aðdáun umheimsins á litla Íslandi í
góðlátlega meðaumkun í besta
falli en að öðru leyti í afskiptaleysi sem við eigum erfitt með að
skilja.
Efnahagslegir erfiðleikar hafa
leitt til þess að í stað þess að vera
fyrirmynd annarra ríkja í efnahagslegri velgengni höfum við
orðið að leita á náðir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og eigum í
erfiðum samskiptum við Breta
og Hollendinga vegna Icesave.
Okkur þykir sem bandamenn
okkar til langs og skamms tíma
hafi á ögurstundu brugðist okkur
í stað þess að leggja okkur lið.

Óvinafagnaður
Þessi staða er frjór jarðvegur
fyrir þá sem vilja ýta undir þjóðerniskennd og rómantískar hugmyndir. Því er haldið fram að
réttast sé að Íslendingar láti Evrópu sigla sinn sjó og að okkur
farnist best einum og óstuddum
með fullt forræði yfir eigin
málum og gjaldmiðli. Staðan sýni
svart á hvítu að þegar á reyndi
yrði aðild að ESB ekkert annað
en óvinafagnaður þar sem Ísland
mætti sín lítils gegn þjóðum sem
hyggja flátt í garð Íslendinga og
íslenskra hagsmuna.
Að minni hyggju er þessu þveröfugt farið. Atburðarás síðustu
missera sýnir glöggt hve vegferð þjóða er samtvinnuð og hve
mikilvægt það er að taka saman
á hlutum og hafa vettvang til
þess að ráða sameiginlega fram

JÓN STEINDÓR VALDIMARSSON

Í DAG | Ísland og ESB
úr vandasömum málum. ESB er
slíkur vettvangur og raunar sá
eini þar sem Íslandi gefst kostur
á að setjast til borðs. ESB er ekki
gallalaust og Íslendingar munu
ekki fá öll sín vandamál leyst þar.
Við munum örugglega þurfa að
beygja okkur undir einhverjar
ákvarðanir sem eru okkur ekki
að skapi. Innan ESB höfum við
hins vegar raunverulegan aðgang
að ákvörðunum og getum talað
okkar máli. Að standa utan ESB
leiðir hins vegar til fullkomins
áhrifaleysis og engum ber nein
sérstök skylda til þess að taka
tillit til okkar hagsmuna.

Við eigum erindi
Ísland er ekki stórveldi og verður aldrei. Ísland er og verður háð
samskiptum og viðskipum við
aðrar þjóðir. Ísland og Íslendingar hafa samt sem áður sýnt og
sannað að þeir eiga fullt erindi í
alþjóðlegt samstarf og geta lagt
þar gott til mála og að á þá er
hlustað. Engin ástæða er því til
að hafa minnimáttarkennd gagnvart aðild að ESB. Þar getum
við gengið stolt til leiks og lagt
okkar af mörkum til sameiginlegra verkefna og stefnumótunar á vettvangi fullvalda þjóða.
Samvinnan leiðir oftar en ekki
til betri lausna en að hver hokri í
sínu horni.
Aðild að ESB er ekki lausn á

aðsteðjandi efnahagsvanda. Evra
leysir Íslendinga ekki undan
því að kunna fótum sínum forráð í stjórn efnahagsmála sinna.
Þetta má glöggt læra af vandræðum Grikkja um þessar mundir.
Þeirra vandi snýr hins vegar
ekki að því að aðild að ESB eða
evran hafi steypt þeim í vandræði. Vandi þeirra er algjörlega
heimatilbúinn, sannkallað
sjálfskaparvíti.
Aðild Íslands að ESB og upptaka evru hefur í för með sér að
við verðum að temja okkur meiri
aga og ábyrgð í stjórn efnahagsmála á öllum sviðum. Það verður
erfitt og ef illa tekst til lendum
við í vandræðum. Takist okkur
hins vegar að nýta tækifærin af
skynsemi er líklegt að við náum
langþráðum stöðugleika í efnahagsmálum, minni verðbólgu,
lægri vöxtum og áhrif gengissveiflna verði nánast úr sögunni.
Þessi ávinningur er hluti af því
sem fylgir aðild að ESB.

Þjóð meðal þjóða
Við munum ekkert fá á silfurfati frekar en fyrri daginn þótt
við göngum í ESB. Eftir sem
áður verðum við að vinna hagsmunum okkar framgang af elju
og þrautseigju. Með því að velja
okkur réttan vettvang til að
vinna á verður Ísland sterkara í
samfélagi þjóðanna. Það ætti að
vera keppikefli okkar allra.
STERKARA ÍSLAND – þjóð
meðal þjóða er samfélag þeirra
sem eru sammála um að vinna að
aðild Íslands að Evrópusambandinu með því að stuðla að hagstæðum aðildarsamningi og upplýstri
umræðu um aðildina. Sjá nánar á
slóðinni: www.sterkaraisland.is.
Höfundur er félagsmaður í
Sterkara Íslandi.

Skilanefndasiðferði
kröfuhafa gömlu bankanna, ráða þeir
yfir skilanefndum? Að einhverju leyti
því skilanefndir starfa skv. skilgreiningu í umboði kröfuhafa. En kröfuhafar hafa ekki beint boðvald yfir skilanefndum og virðist líka haldið fyrir
þeim árum þegar Íslandi var breytt
utan innsta hring. Með öðrum orðum,
í gróðamaskínu auðjöfra var valdaskilanefndir eru ríki í ríkinu með óljóst
byggingu samfélagsins einnig umbylt.
lagaumhverfi, óljósa yfirmenn (ef einNú þegar hrópað er á stjórnmálamenn
hverja), nær enga lýðræðislega aðkomu
að stoppa sukkið þá gleymist að gamla
GUÐFRÍÐUR LILJA
almennings en með gríðarleg völd og
valdakerfið er enn við lýði og að ýmsu
GRÉTARSDÓTTIR
auð um að sýsla. Gamla ósýnilega höndleyti sama gamla hugarfarið líka. Í þeim
in ræður ríkjum og fær myndarþóknun
valdastrúktúr voru stjórnmál eins konar
fyrir, eða hvað?
skúffa í deild viðskiptanna. Eftir standa stjórnNú þarf að gera hina ósýnilegu hönd sýnilega
mál sem fólk vill nú að séu virkjuð til að bylta
og setja henni reglur. En við hljótum jafnframt
en hafa um langa hríð kerfisbundið verið dæmd
að biðla til ábyrgðarkenndar fólks í landi þar
til lögbundins aðkomuleysis.
sem fjöldi launþega missir vinnu, velferðarkerfi
Tökum eitt dæmi, skilanefndir. Skilanefndir
er skorið niður, heimili eru í skuldafjötrum. Eða
maka krókinn en þær hafa líka gríðarleg völd og
hvernig er það á „nýja Íslandi“, eru það bara
áhrif á hvernig samfélag byggist hér upp, hvað
stjórnmálamenn sem allt í einu eiga að „redda
gerist við hvaða eignir gömlu bankanna, hvernmálum“ eftir að kerfisbundið er búið að taka frá
ig auðnum er skipt og úthlutað. Hvar er dagsþeim lýðræðislega aðkomu, eða þarf samfélagið
birta slíkra gjörninga og hver ræður yfir skilaallt að hugsa sinn gang, líka skilanefndir? Skilanefndum? Það er óljóst. FME getur skipað nýjan
nefndasiðferði þarf að þola dagsljósið.
skilanefndarmann ef einhver hættir. En bara
ef einhver hættir. Að öðru leyti virðist FME
ekki ráða neitt yfir skilanefndum. Hvað þá með
Höfundur er alþingismaður.

UMRÆÐAN
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir skrifar
um skilanefndir
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Skipulagsmál í réttarríki
UMRÆÐAN
Atli Gíslason og Bergur Sigurðsson skrifa um skipulagsmál

S

kipulagsferli eiga samkvæmt
ákvæðum skipulagslaga að
vera opin og lýðræðisleg ákvarðanatökuferli þar sem íbúar, samtök og hagsmunaaðilar geta komið
sjónarmiðum sínum á framfæri og
réttaröryggi þeirra tryggt. Þegar
framkvæmdaraðili er orðinn kostunaraðili sveitarstjórnar og annast
auk þess margvíslega vinnu fyrir
hönd hennar, s.s. umfjöllun um
athugasemdir, raskast jafnvægið
og réttur almennings verður fyrir
borð borinn.
Það er staðreynd að Landsvirkjun tók að sér samfélagsleg verkefni á borð við vegagerð og samskiptaþjónustu til þess að greiða
fyrir skipulagsmálum við bakka
Þjórsár. Enn fremur greiddi

ATLI GÍSLASON

BERGUR
SIGURÐSSON

fyrirtækið sveitarstjórnarmönnum
fyrir fundarsetu og stóð straum
af kostnaði við gerð aðalskipulags
sem gerði ráð fyrir virkjunum í
neðri hluta Þjórsár. Samkvæmt
úrskurði samgönguráðherra er
samkomulag Flóahrepps og Landsvirkjunar um að „Landsvirkjun bæti sveitarfélaginu að fullu
kostnað sem kann það verða fyrir
við aðal- og deiliskipulagsvinnu
vegna virkjunarinnar“ ólögmætt.
Og vel að merkja, samgönguráðherra byggði úrskurð sinn á áliti
umboðsmanns Alþingis. Sambæri-

Atlaga að eldri
borgurum
UMRÆÐAN
Albert Jónsson skrifar um
kjaraskerðingu eldri borgara í
Kópavogi

V

ið gerð fjárhagsáætlunar Kópavogs fyrir árið 2010 hefur verið
ákveðið að rukka eldri borgara
fyrir aðgang að sundlaugum Kópavogs og kaffi sem hefur verið boðið
upp á eftir sund. Þessi innheimta
hófst 1. febrúar síðastliðinn. Það
er öllum ljóst að sundið er einhver
besta heilsubót fyrir eldri borgara
auk þess sem kaffi eftir sund er
mikilvægur félagsskapur hjá þessum hópi. Nú er byrjað að rukka
fyrir þetta í Kópavogi en þetta er
ókeypis í öðrum nágrannasveitarfélögum m.a. Garðabæ.
Eldri borgarar hafa orðið fyrir
mikilli tekjuskerðingu á undanförnum misserum vegna skerðingar á
grunnlífeyri og hækkun á ýmsum
gjöldum við að halda heimili. Þessi
ákvörðun bæjarstjórnar verður að
falla undir mikla hugmyndafátækt
við aðhald í rekstri bæjarins. Með
þessari ákvörðun áætlar Kópavogsbær að spara 7 milljónir króna á
árinu 2010.
Á sama tíma hefur bæjarráð
Kópavogs samþykkt að Kópavogsbær greiði fyrir sex mánaða bókasafnskort og sömuleiðis þriggja
mánaða kort til að stunda líkamsrækt hvort heldur er í sundlaugum
bæjarins eða líkamsræktarstöðvum fyrir Kópavogsbúa sem eru á
atvinnuleysisbótum. Í dag eru um

þúsund Kópavogsbúar atvinnulausir og því má áætla kostnað á
ári við þessa aðgerð í kringum 50
milljónir.
Í fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar fyrir árið 2010 kemur fram að
skatttekjur nemi um 13,3 milljörðum króna sem eru útsvar og fasteignaskattar. Til fræðslumála er
áætlaður um 8,1 milljarður og til
íþrótta- og æskulýðsmála 1,4 milljarðar. Áætlað er að rekstur skrifstofu Kópavogsbæjar nemi 652
milljónum króna sem er um 5%
af tekjum bæjarins. Við lauslega
yfirferð yfir fjárhagsáætlun bæjarins telur undirritaður að hægt
sé að spara um 2-3 milljarða með
nýrri hugsun við rekstur bæjarins. Engar tillögur eru um að auka
tekjur nema með skattheimtu. Ekkert kemur fram hvernig hægt er að
auka tekjur bæjarins með uppbyggingu í atvinnumálum með stofnun
nýrra fyrirtækja og með því að laða
frumkvöðla til bæjarins.
Ég óska eftir því að bæjarstjóri
og bæjarstjórn Kópavogs afturkalli þessa vanhugsuðu ákvörðun strax, sem er ekkert annað en
atlaga að eldri borgurum Kópavogs.
Það er ekki hægt að höggva aftur
og aftur í sama knérunn. Eins og
góður maður orðaði þetta: „Svona
gera menn ekki.“ Ef þetta eru þær
lausnir sem menn leita við að ná
niður kostnaði í rekstri bæjarins þá
eru bæjarfulltrúar og starfsmenn
bæjarins ekki á réttri leið.
Höfundur er íbúi og skattgreiðandi í Kópavogi.

legt ákvæði var að finna í samningi Landsvirkjunar við Skeiða- og
Gnúpverjahrepp.
Eðli málsins samkvæmt var
skipulagstillögunum því synjað
staðfestingu í umhverfisráðuneytinu sem fer með yfirstjórn skipulagsmála. Þar sem að skipulagstillögur sveitarfélaganna reyndust
hafa verið unnar með ólögmætum
hætti og stendur umhverfisráðherra með synjun sinni vörð um
réttaröryggi einstaklinga og lögaðila í samræmi við markmið skipulags- og byggingarlaga. Þannig
hafnar hann þeim andlýðræðislegu
starfsháttum að framkvæmdaaðilar geti keypt sér skipulag hjá
stjórnum sveitarfélaga að íbúum
þeirra forspurðum.
Milli Ölfuss og Orkuveitu
Reykjavíkur er í gildi samkomulag frá apríl 2006 sem m.a. felur
í sér að bæjarstjórn Ölfuss veiti
framkvæmdaleyfi og greiði fyrir
skipulagsmálum eins hratt og unnt
er vegna áformaðra framkvæmda

OR á Hengilssvæðinu. Jafnframt
felur samkomulagið í sér að OR
greiði sveitarfélaginu fyrir þann
kostnað sem hlýst af auknu álagi
á stjórnsýslu. Sveitarfélagið
metur tekjur af samkomulaginu
ígildi 500 milljóna kr. Í fundargerð bæjarstjórnar er samkomulagið afgreitt með bókun þar sem
sveitarstjórn lýsir því yfir, strax í
apríl 2006, að svæðið verði skipulagt „til samræmis við þær framkvæmdir sem fyrirhugaðar eru“.
Þegar bæjarstjórn lýsir með þessum hætti yfir ákvörðun sinni um
niðurstöðu í áformuðu opnu og lýðræðislegu ferli áður en skipulagið er auglýst og um það er fjallað
blasir við að til stendur að fótumtroða rétt fólks til sanngjarnrar
aðkomu að ferli sem felur í sér
kynningarfundi og möguleika á
að senda inn athugasemdir.
Verklagið sem hefur drifið
áfram stóriðjustefnu undanfarinna áratuga hefur einkennst af
virðingarleysi fyrir þeim megin-

tilgangi laga og alþjóðasamninga
um umhverfis- og skipulagsmál
að virkja almenning til að tryggja
skynsamlega og hagkvæma nýtingu lands og landgæða, varðveislu
náttúru og menningarverðmæta
og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu. Í þessu sambandi má t.d. vísa til Ríó-tilskipunarinnar og Árósarsamningsins
þar sem lýðræðisleg aðkoma fólks
að opnu ferli við ákvarðanatöku
er hornsteinn sjálfbærrar þróunar. Umhverfisráðherra hefur með
úrskurðum sínum farið að lögum,
úrskurði samgönguráðherra, áliti
umboðsmanns Alþingis og lýðræðislegum reglum réttarríkis.
Linnulausar ómálefnalegar og
ómaklegar árásir á umhverfisráðherra og kröfur um að ráðherrann
fari ekki að lögum eru fráleitar og
ósæmandi.
Atli Gíslason er þingmaður VG og
Bergur Sigurðsson framkvæmdastjóri þingflokks VG.

Þúfan og hóllinn

Lök framkvæmd?
Þar er vikið sérstaklega að forvali VG í Reykjavík sem fram fór
6. febrúar sl. og fjallað um „laka
framkvæmd kosninganna“. Staðreyndin er hins vegar sú að framkvæmd forvalsins var almennt til
mikillar fyrirmyndar, enda einvalalið innan hreyfingarinnar
sem kom þar að málum. Kjörsókn
var framar vonum og raunar meiri
nú en í síðasta forvali til alþingiskosninga. Í eftirleik forvalsins kom í ljós að ekki voru allir
frambjóðendur fyllilega sáttir og
formaður kjörstjórnar var gagnrýndur fyrir að hafa veitt misvísandi upplýsingar um meðhöndlun
póstatkvæða. Til að uppstilling á
lista í kjölfar forvalsins yrði hafin
yfir allan vafa tók forvalsstjórn
ekki við því starfi, eins og hefð er
fyrir, og því verður ný uppstillingarnefnd skipuð. Í þessu fólst engin
yfirlýsing um að framkvæmd forvalsins hefði verið „lök“, enda ríkti
almenn ánægja innan stjórnar
VG með forvalsstjórnina og störf
hennar.

syni að málum.
Kenningarnar
ganga út á það
að allt umrót
innan VG megi
rekja til valdabaráttu á milli
þeirra tveggja.
Jafnvel hversdagslegur missk i l n i ng u r á
DAVÍÐ
milli borgarSTEFÁNSSON
fulltrúans Sóleyjar Tómasdóttur og varaborgarfulltrúans Hermanns Valssonar
hefur verið talinn til marks um
spennuna sem ríki á milli fylkinga. Í fjölmiðlum var fjallað um
„skoðanakúgun“ og „átök“ þegar
um var að ræða einfaldan misskilning. Þannig hefur verið mjög
lærdómsríkt að fylgjast með því
undanfarið – bæði í fjölmiðlum og
á bloggsíðum – hvernig reynt er að
skipa fjölmörgum félögum í VG á
bása, annaðhvort með Steingrími
og á móti Ögmundi – eða öfugt.
Hvaðan slíkar sögur eru sprottnar veit ég ekki, en þegar talað er
um Sóleyju Tómasdóttur og undirritaðan sem hluta af Steingrímsarminum, jafnvel Svavars-arminum (svo dæmi séu tekin) þá þykir
mér helst til langt seilst í lestri á
hinu pólitíska landslagi. Ég hef
starfað mikið innan VG í rúmt
ár og kynnst ótal félagsmönnum
á þeim tíma. Fæstir þeirra gefa
mikið út á þessa skiptingu, enda
flestir almennt ánægðir með bæði
Steingrím og Ögmund og áherslur þeirra, þótt hvorugur sé hafinn
yfir gagnrýni.

Steingrímur og Ögmundur
Í sömu fréttaskýringu er miklu
púðri eytt í þær kenningar að
Vinstri græn sé klofin og að félagsmenn fylgi annað hvort Steingrími
J. Sigfússyni eða Ögmundi Jónas-

Kynslóðaskipti og ný staða
Fyrir mér er skoðanaágreiningur
innan VG augljós og ekkert til að
fara í grafgötur með. Sá ágreiningur stafar af hins vegar af öðrum
sökum en þeim að Steingrímur og

UMRÆÐAN
Davíð Stefánsson skrifar um
Vinstri græn

F

réttablaðið hefur sýnt málefnum vinstri grænna mikinn
áhuga á síðustu vikum. Síðast á
mánudaginn birtist fréttaskýring
um meintan klofning innan hreyfingarinnar og af honum eru dregnar ýmsar ályktanir, sumar ansi
brattar.

Ögmundur takist á bak við tjöldin. Fyrir það fyrsta stækkar hreyfingin hratt og öðlast breiðari skírskotun á meðal landsmanna, eins
og fylgisaukning síðustu ára sýnir.
Það þýðir að í hreyfinguna bætast
nýir einstaklingar sem vilja starfa
og hafa áhrif. Þeir eru gjarnan í
yngri kantinum og sumir hafa
aðrar áherslur en þeir sem lengur
hafa starfað. Í öðru lagi er hreyfingin í þeirri nýju stöðu að halda
um stjórnartaumana í landinu,
sem þar að auki er í skugga efnahagshrunsins. Í þriðja lagi hefur
hún þurft að fara í gegnum flókin
og erfið mál sem hafa reynst henni
erfið. Hér er auðvitað átt við ESBumsóknaraðild og Icesave-arfleifðina frá fyrri ríkisstjórn – mál sem
hafa sannarlega valdið deilum í
þingflokki VG sem og meðal allra
félagsmanna.
Engin ástæða er til að hafa
áhyggjur af því að tekist sé á innan
Vinstrihreyfingarinnar - græns
framboðs, rétt eins og innan allra
annarra stjórnmálaflokka. Þá fyrst
væri ástæða til að hafa áhyggjur af
VG ef almennir félagsmenn færu
að trúa ýktum sögum um meintar
fylkingar Steingríms og Ögmundar,
enda hafa fæstir þeirra sem virkir eru í félagsstarfinu áhuga á að
láta draga sig í dilka. Hér er ágætt
að minna sig á að félagsmenn í VG
skipta þúsundum, virkir félagar í
flokksstarfinu skipta hundruðum,
og samtakamáttur þeirra er miklu
meiri en svo að dulítill hristingur í fjórtán manna þingflokki
nái að breyta þúfu í hól og valda
almennum klofningi. Við erum vön
því að takast á, við erum vön því
að vera ósammála, við erum vön
því að þora að skammast í flokksforystunni. Og við það situr.
Höfundur er formaður VG í
Reykjavík.

Dagskrárlok?
hald á vegum hins opinbera yrði aflétt en í
staðinn yrði forráðamönnum barna fengin tiltekin upphæð sem þeir síðan gætu ráðstafað
eins og best þeim þætti.
Satt að segja kom þessi málflutningur úr
að er eitt stig í röksemdafærslu – sennióvæntri átt, að þessu sinni. Nóg er nú auðmýklega lokastigið – þegar þess er freisting okkar Íslendinga að búa við ríkjandi sjónað að leysa vandamál með því að leggja
varpsvanhöld og bágt að sjá hvernig á þeim
það niður. Þannig var frægt skömmu eftir
yrði ráðin bót með því einfaldlega að slökkva.
miðja nýliðna öld þegar stjórnmálaforingi
Þvert á móti: við þurfum – og aldrei frekar en
lagði til að Hringbrautinni yrði lokað vegna PÉTUR
nú – miðil sem upplýsir okkur um það samfélag
GUNNARSSON
þess hve hún væri mikill slysavaldur. Og í
sem er okkar og lýsir upp hlutskipti okkar sem
vikunni sem leið lagði Ágúst Þór Árnason stjórnmálaþjóðar. Annað mál er það að íslenskt sjónvarp er á
fræðingur það til að sjónvarp allra landsmanna yrði
hraðri leið út, langþreyttir áhorfendur hljóta í auknlagt niður – til að binda enda á þrautagöngu þess.
um mæli að tengjast því úrvali erlendra stöðva sem
nútímafjarskipti bjóða. En hvernig slíkt getur talist
Lausnin sem honum kom í hug var að leggja í staðinn peninga í sjóð sem sjónvarpsstöðvar gætu sótt í
ásættanleg lausn þjóð sem vill kalla sig sjálfstæða
til fyrirhugaðra verkefna. Fróðlegt væri að sjá Ágúst
er vant að sjá. Nema Ágúst sé svo langt kominn inn í
útfæra þessa hugmynd nánar, en óneitanlega kvikna
Evrópusambandið að honum nægi að Ísland sé veiðihugrenningartengsl við Chicago-skólann alræmda og
stöð og álbræðsla – að botninn sé suður í Brussel?
páfa hans, Milton Friedman, sem lagði til að skólaHöfundur er rithöfundur.

UMRÆÐAN
Pétur Gunnarsson skrifar um íslenskt sjónvarp
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KUÐUNGURINN, umhverfisviðurkenning umhverfisráðuneytisins,
verður afhentur 25. apríl. Umhverfisráðuneytið óskar eftir tilnefningum um fyrirtæki eða stofnanir sem vegna verka sinna og athafna
á síðasta ári eru þess verðug að hljóta Kuðunginn. www.
umhverfisraduneyti.is
Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

La Villa

Gistiheimili í Kaupmannahöfn
Herbergi og studioíbúðir
í miðbænum
sími 0045-2848 8905

Slys og veikindi barna
Kópavogsdeild Rauða krossins heldur námskeiðið
Slys og veikindi barna 8. og 10 mars kl. 18-21 í
Hamraborg 11, 2 hæð.
Á námskeiðinu er fjallað um varnir gegn slysum á börnum og
orsakir slysa almennt, þroska barna og slys sem tengjast aldri.
Leiðbeint er í skyndihjálp við barnaslysum og áverkum af ýmsu
tagi, endurlífgun barna, andlegum undirbúningi við komu barna
á sjúkrahús o.fl.

Námskeiðsgjald: 6.500 kr. á mann en 5.000 krónur ef maki eða
eldra systkini tekur líka þátt.
Innifalin eru námskeiðsgögn og þátttökuskírteini.
Leiðbeinandi er Sigrún Pétursdóttir, hjúkrunarfræðingur.
Sjálfboðaliðar Kópavogsdeildar fá ókeypis á námskeiðið og
félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið fá 10% afslátt.

Frekari upplýsingar fást í síma 554 6626 eða
með tölvupósti á kopavogur@redcross.is.

Skráning er til 14.mars
Skráning er til 4. mars.

Sjálfboðamiðstöð Hamraborg 11 www.redcross.is/kopavogur

opið virka daga kl. 10-16

Sigurgeir segir bæinn Paimpol á Bretagne-skaga vera lítinn og notalegan og hafa mikla tengingu við Ísland.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Spilaði um borð í bát
Sigurgeir Finnsson sótti sjómannalaga- og þjóðlagahátíðina Fête du chant de marin í bænum Paimpol á
Bretagne-skaga og tróð þar upp ásamt hljómsveitinni Rauðum fiskum frá Grundarfirði sumarið 2005.
„Þetta var mjög skemmtileg og
ævintýraleg ferð,“ segir Sigurgeir
Finnsson, bókasafns- og upplýsingafræðingur á Landsbókasafni
Íslands – Háskólabókasafni, um
tónlistarferðalag sem hann fór í
til Frakklands í ágúst 2005.
Tildrögin að ferðinni voru sú að
Einar Melax, sem þá var tónlistarkennari á Grundarfirði, fékk þá
hugmynd að setja saman hljómsveit
með það að markmiði að komast á
sjómannalaga- og þjóðlagahátíðina
Fête du chant de marin, sem haldin hefur verið í bænum Paimpol í
Frakklandi annað hvert ár í áratugi. Hljómsveitin átti að spila
gömul og nýrri íslensk sjómannalög. „Einar hafði dvalið í Paimpol í
nokkra mánuði árið áður og þannig
haft veður af þessari hátíð,“ segir
Sigurgeir. „Ég á vini sem eru ættaðir frá Grundarfirði og þannig
kynntumst við Einari. Mér var
boðið að vera með í þessari hljóm-

sveit sem trommuleikari. Við gerðum demó, sendum út og fengum
inni á hátíðinni, hugsanlega einnig fyrir tengsl Grundarfjarðar og
Paimpol sem eru vinabæir.“
Hljómsveitin hlaut nafnið Rauðir fiskar og alls flugu tíu manns
til Parísar í byrjun ágúst, hljómsveitarmeðlimir og fylgifiskar.
Tveir bílaleigubílar voru fylltir
af farangri og hljóðfærum og svo
hélt hópurinn af stað þvert yfir
Frakkland, alla leið til Paimpol,
sem er lítill sjómannabær á Bretagne-skaganum. „Bærinn er mjög
fallegur og notalegur með stórri
höfn. Hann hefur mikla Íslandstengingu og bæði götur og veitingastaðir í Paimpol heita eftir
Íslandi.
Fête du chant de marin er frekar stór tónlistarhátíð og sækja
hana mörg þúsund gestir. Stærsta
númerið á þessari hátíð var Goran
Bregovic og við fórum að sjálfsögðu

að sjá hann, sem var algjörlega
óleymanlegt,“ segir Sigurgeir.
Hann segir tónleikasvæðið á
hátíðinni vera einkar skemmtilegt.
Öll sviðin eru við höfnina sem er Ulaga, eitt sviðið er um borð í gamalli seglskútu og standa þá áhorfendur á bakkanum og flytjendur
eru um borð í bátnum. Rauðir fiskar komu þrisvar sinnum fram, þar
af eitt skipti í bátnum.
Eftir að hátíðinni lauk dvaldi
hópurinn í nokkra daga áfram í
Paimpol. „Okkur var boðið í siglingu á vegum Íslendingafélagsins í bænum á gamalli seglskútu
sem var nánast algjörlega gamaldags. Það eina nútímalega við
hana var lítill mótor sem eingöngu
var notaður til að komast inn og
út úr höfnum,“ segir Sigurgeir og
bætir við að hápunktar ferðarinnar
hafi verið tónleikar Rauðra fiska,
tónleikar Bregovic og siglingin í
seglskútunni.
kjartan@frettabladid.is
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VINNAN við fermingarveisluna
verður auðveldari ef valdir eru réttir
sem hægt er að búa til fyrirfram eins
og köld skinka, grafinn lax og sörur.

ATH – NÝJA VARAN
STREYMIR INN
– SAMA GÓÐA VERÐIÐ

teg. 1102 - ﬂottur blúnduhaldari í CD
skálum á kr. 3.950,- buxur í stíl á
kr. 1.950,-

teg. 3341 - haldgóður og yndislegur í
CD skálum á kr. 3.950,- buxur í stíl á
kr. 1.950,-

Laugavegi 178 - Sími: 551 2070
Sími 551 3366.
Opið mán.-fös. 10-18,
laugard. 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

Vandræðalegar þagnir virðast
loða við fermingarveislur enda
eru þar saman komnir ættingjar
og vinir úr ýmsum áttum sem
þekkjast misvel. Þá er gott að
vera með umræðuefni á reiðum
höndum.
Ein hugmynd er að spyrja
sessunautinn út í fermingu hans
og lýsa síðan eigin en með því
er alloft hægt að brjóta ísinn
og jafnvel koma af stað góðri
hláturroku. Páskahretið er svo
klassískt enda er veðrið eftirlætisumræðuefni Íslendinga. Veðurumræður geta þó aukið á vandræðaganginn enda vita flestir
að oftast er gripið til þess
þegar annað umtalsefni kemur
ekki upp í hugann. Því er gott
að luma á góðri óveðursögu
eða einhverju sem gerir
veðurumræðuna bitastæðari.
Sumarfríið getur verið góður
kostur en allir vilja tala um sumarið og hvað þeir ætla að gera í
fríinu. Ef plönin eru ekki komin
á hreint má svo alltaf tala um
ævintýri sumarsins sem leið.
Gott er að fylgjast vel með fréttum dagana fyrir veisluna til að
geta velt þeim
fram og aftur
með gestum og
ekki verra
að glugga í
ættfræðibók og
vera
með
ættartengsl sem
flestra á
hreinu. Slíkar
upplýsingar geta ekki
klikkað og
þá sérstaklega ekki
hjá eldri
kynslóðinni.
- ve

Erum einnig á Facebook

6ERÈ 
,ITIR FJËLUBL¹R RAUTT BLEIKT SVART

6ERÈ 
LITIR SVART SVART LAKK SILFUR GULL
RAUTT LAKK

6ERÈ 
,ITIR 2AUTT SILFUR SVART SVART SNAKE
BEIGE SNAKE

6ERÈ 
,ITIR SVART SVART SNAKE SILFUR RAUTT
LAKK SVART LAKK

6ERÈ 
,ITIR 3VART HVÅTT GULL SILFUR

6ERÈ 
LITIR 3VART HVÅTT BL¹TT

6ERÈ   3T¾RÈIR   
LITIR 3VART HVÅTT

6ERÈ  ,ITIR 3VART BRÒNT

Kringlan - Smáralind - skor.is

Safnar fyrir bakpokaferð um Suður-Ameríku
Alexander Þór Sigmarsson fermist hinn 20. mars í Lindarkirkju. Hann hefur óskað þess að fá peninga í
fermingargjöf en þá ætlar hann að nota í bakpokaferðalag með föður sínum um Suður-Ameríku.
„Ég fór í bakpokaferðalag með
pabba mínum og systur þvert yfir
Marokkó síðasta sumar og það
var skemmtileg upplifun – að sjá
marga mismunandi staði á stuttum
tíma og ferðast á milli með rútum,
lestum og fótgangandi. Pabbi
gefur mér stærstan hluta af ferðinni í fermingargjöf en ferðaplanið er ekki alveg komið á hreint,“
segir Alexander en þó gera þeir
feðgar ráð fyrir því að ferðast um
Kólumbíu og Perú.
Alexander Þór segir að í bekknum hans fermist allir nema tveir, og
þeir sem fermist, fermist í kirkju.
Hann segist trúa sumu í kristinni
trú en ekki öllu en segir að þegar
komi að því að taka ákvörðun um
hvort hann vilji fermast eða ekki
skipti gjafirnar miklu máli.
„Mér finnst þetta svolítil tímamót og ég hef lengi velt því fyrir
mér hvernig er að fermast, sérstaklega þar sem ég hef aldrei farið
sjálfur í fermingarveislu. Mín eigin
veisla er því fyrsta veislan sem
ég kem í. Veislan verður haldin í
Golfskála Golfklúbbs Garðabæjar og við verðum með kökuveislu,
sem við fáum frá veisluþjónustu,“
segir Alexander og bætir við að
borðskraut veislunnar verði í
lopapeysuþema.
Fermingarfræðslan hefur
verið skemmtileg að sögn
Alexanders en tveir prestar
kenna krökkunum. „Þar sem að
ég hef aldrei farið í fermingarveislu geri ég mér ekki alveg
grein fyrir því hvernig þetta
verður eða fer fram, en ég
hlakka mikið til.“

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

teg. 84009 - mjög ﬂottur og haldgóður
í CDE skálum á kr. 3.950,- buxur í stíl
á kr. 1.950,-

Umræðuefnin á
reiðum höndum

Alexander Þór Sigmarsson hefur aldrei
áður verið í fermingarveislu og hans
eigin veisla því hans fyrsta.

Ermar 2.600 kr
Hvítur kjóll 7.500 kr
Fjólublár kjóll 7.900 kr

Kringlunni - Reykjanesbæ

Legg þú á djúpið, þú,
sem enn ert ungur,/
og æðrast ei, þótt
straumur lífs sé
þungur,/ en set þér
snemma háleitt mark
og mið,/ haf Guðs
orð fyrir leiðarstein í
stafni/ og stýrðu síðan
beint í Jesú nafni/
á himins hlið.

Sálmur 182 M. Joch.
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Jóna María Hafsteinsdóttir

Föstudaga

jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

Gullsmíðaverkstæði Árna Höskuldssonar
lokar 1. mars næstkomandi

Ásdís segir fólk í auknum mæli blanda
saman litum. Takið eftir því að kertin
eru í hvort í sínum lit. Vasi: Humarhúsið.
Blóm: Blómabúðin Kringlunni. Kertastjakar: Borð fyrir tvo.



Mikið úrval
skartgripa

40% afsláttur
af öllum vörum

Opnunartími 13:00 til 18:00 virka daga
Bergstaðastræti 4 – 101 Reykjavík – Sími: 562-0335

Til að hækka skreytinguna setur Ásdís hana á kökudisk. Ballettskórnir gera hana persónulega og tengja hana við áhugamál fermingarbarnsins. Kökudiskur og kertastjakar: Borð fyrir tvo. Blóm: Blómabúðin Kringlunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Gaman er að sýna barnamyndir. Vasi:
Humarhúsið. Blóm: Blómabúðin
Kringlunni. Myndastandur: Borð fyrir tvo

Óhrædd við að blanda
saman ólíkum litum
Straumar og stefnur í veisluskreytingum breytast eins og annað og í dag er fólk opnara fyrir að blanda
saman litum. Það má sjá í fermingarskreytingum Ásdísar Guðrúnar Sigurðardóttur.
Hin síðari ár hafa einn til tveir
litir verið ríkjandi í veisluskreytingum en samkvæmt blómaskreytingarkonunni Ásdísi Guðrúnu Sigurðardóttur er að verða
nokkur breyting á. „Ég fylgist
náið með helstu straumum í þessum efnum og finnst fólk opnara
fyrir því að blanda saman litum.
Það kemur sér líka vel í kreppunni
enda hægt að nýta kerti, glös,
stjaka og skraut úr ýmsum áttum
og ekki þörf á því að kaupa allt
nýtt.“
Ásdís, sem starfar sjálfstætt,
hefur gert mikið af skreytingum
fyrir tímarit og blöð auk þess sem
hún tekur að sér veisluskreytingar
af ýmsu tagi. Hér gerir hún nokkur sýnishorn af fermingarskreyt-

ingum fyrir stráka og stelpur og
njóta þær sín vel í fögru umhverfi
Humarhússins. „Ég nota muni
sem eru einkennandi fyrir fermingarbarnið eins og ballettskó og
taflmenn en það gerir skreytingarnar persónulegri og tengir þær
við barnið. Eins er gaman að nota
gamlar myndir og annað sem
barninu er kært auk þess sem ég
er mikið fyrir að nota efnivið úr
náttúrunni eins og fjörusteina,
reyniber og greinar.“
Ásdís tekur við pöntunum í
gegnum netfangið asdissig@
gmail.com en hún er auk þess í
sambandi við veisluþjónustu og
getur útvegað mat og annað sem
þarf í hvers kyns veislur.
vera@frettabladid.is

Zeus heildverslun - Sia
HOME FASHION

Ásdís tekur að sér skreytingar í alls kyns
veislur. Hún gerir fermingarskreytingarnar persónulegar og tengir þær gjarnan
áhugamálum fermingarbarnsins.
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Enska í Englandi fyrir 13-15 ára
2 kennsluvikur (20.6-3.7) Íslenskir hópstjórar með í för allan tímann.
Verð: ca. 195 þúsund (Innifalið: ﬂug, skóli, gisting, fæði, ferðir og öll dagskrá)
Skráning stendur yﬁr í síma 891-7576 og erlaara@simnet.is

Laugardaga

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

Einnig er boðið upp á námsferð til Englands fyrir fullorðna

www.enskafyriralla.is

Kringlan - Smáralind
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DAGUR MENNTUNAR í ferðaþjónustu verður haldinn á Grand Hóteli
á morgun. www.ferdamalastofa.is

Rope Yoga
Námskeið hefjast 1. og 2.mars. Unglinganámskeið hefst 3.mars

www.elin.is • Bæjarhrauni 2 Hfj. • Sími: 696 4419

Fyrirtækið Knitting Iceland hefur skipulagt prjónaferðir hingað til lands síðan í október, að sögn Ragnheiðar Eiríksdóttur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Mikill áhugi erlendis á
prjónaferðum til Íslands
Knitting Iceland er ársgamalt fyrirtæki Ragnheiðar Eiríksdóttur og Hélène Magnusson en þær stöllur
skipuleggja meðal annars ferðir hingað til lands fyrir útlendinga sem vilja prjóna í íslensku umhverfi.
„Þetta er alveg nýr markhópur
í ferðaþjónustu á Íslandi en að
skipuleggja prjónaferðir hingað til lands hefur ekki verið gert
áður svo ég viti þótt prjónaferðir
séu í sjálfu sér þekkt fyrirbæri í
prjónaheiminum,“ segir Ragnheiður Eiríksdóttir, sem á og rekur
Knitting Iceland með Hélène
Magnusson prjónahönnuði.
Ragnheiður hafði gengið með
hugmyndina um að bjóða útlendingum upp á slíkar ferðir í rúmlega ár þegar hún hitti Hélène
Magnusson sem hafði þá gengið
með aðra hugmynd í maganum
tengda prjóni; að gefa út vefrit
um íslenskt prjón. „Þessar hugmyndir pössuðu svo vel saman
að við ákváðum að stofna fyrirtæki í kringum þetta tvennt. Með
þessa hugmynd komumst við svo
inn í verkefni sem kallast Útflutningsaukning og hagvöxtur og er í

gangi hjá Útflutningsráði og þar
höfum við unnið með skipulag og
markaðssetningu þessara ferða
síðan í október.“
Fyrsta ferðin verður farin 10.
júní næstkomandi og er þegar
að fyllast þrátt fyrir að ferðin
hafi ekki verið auglýst skipulega.
„Erlendir prjónarar hafa komist á snoðir um ferðina í gegnum
prjónasamfélagið Ravelry á Netinu og hópinn okkar á Facebook,
en það einkennir prjónara um
allan heim að þeir eru mjög virkir á Netinu og því auðvelt að ná
til þeirra. Þannig er heimasíðan
okkar sem er í smíðum, icelandknitting.com, hugsuð sem okkar
aðalmarkaðstæki í framtíðinni.“
Nokkrar gerðir af ferðum verða
í boði en fyrsta ferðin er að sögn
Ragnheiðar nokkurs konar lúxusferð, þar sem dvalið verður á hóteli í Borgarfirði. Prjónað verður

um fimm tíma á dag og svo farið í
styttri ferðir eins og hestaferðir,
í Landnámssetrið og víðar. „Sérstaklega verður hugað að góðum
mat og gistingu og prjónakennslu
blandað við upplifun af náttúru
og menningu. Við fjöllum um og
kennum rósalappaprjón, sjalaprjón og svo prjóna ferðalangar allir lopapeysu. Þrátt fyrir að
fyrst og fremst sé stílað inn á fólk
sem kann að prjóna bjóða ferðirnar líka upp á að makar komi með
og geti þá til að mynda spilað golf
eða haft aðra dægradvöl meðan
setið er við prjónavinnuna.“
Í fyrstu ferðinni verða Bandaríkjamenn, Kanadabúar og Ástrali. „Önnur lúxusferð verður farin
síðar í sumar og í vetur verða annars konar ferðir í boði þar sem
prjónað verður úti í óbyggðum
– við myrkur og vonandi norðurljós.“
juliam@frettabladid.is
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Boðið er upp á óvenjulegar ferðir
upp fjallið Kaldbak.
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● SKÍÐAPARADÍS
AUSTURLANDS Troðinn,
þurr snjór og frábært færi er
á skíðasvæðinu í Oddsskarði,
milli Eskifjarðar og Norðfjarðar, að sögn Aðalheiðar Bjarkar Arnarsdóttur í afgreiðslu
skíðaskálans þar. „Hér hefur
snjóað helling síðustu daga
og fólk sækir í brekkurnar,“
segir hún. Opið er daglega í Oddsskarði frá klukkan 14 til 20 alltaf þegar
veður leyfir en í gær var topplyftan lokuð vegna ísingar. Neðri lyftan var
hins vegar opin og byrjendalyftan einnig. Aðalheiður segir síðustu vikur
hafa verið hagstæðar skíðaáhugamönnum fyrir austan.
● HÚÐIN MEIKUÐ GEGN KULDA Húðin getur ekki síður verið
viðkvæm gagnvart kulda en hita og því mikilvægt að verja hana gegn
versta frostinu, einkum ef fólk stundar útivist. Háræðar í andliti þenjast
út í kulda og geta slitnað auk þess sem
húðin getur orðið mjög þurr og jafnvel þurrkblettir myndast þannig að hún
verður flekkótt. Margir eru duglegir að
nota feit krem og varasalva til að koma
í veg fyrir slíkt en ekki er síður gott
að farða andlitið vel yfir kremið og
fá þannig enn betri vörn. Gott er að
kaupa þá farða með sólvarnarstuðli því
sólin er oft sterk á veturna og snjórinn
endurvarpar geislum sólar.
● BLÓÐ, SVITI OG TÁR Íslandsmót barna og unglinga í listhlaupi
fyrir A- og B-keppendur fer fram í Skautahöllinni á Akureyri um næstu
helgi. Hilda Jana Gísladóttir, formaður listhlaupadeildar Skautafélagsins á Akureyri, reiknar með spennandi keppni. „Þetta eru 74 þátttakendur frá Skautafélagi Reykjavíkur, Skautafélagi Akureyrar, sem stendur fyrir mótinu og Birninum sem munu berjast um efstu sætin,“ segir
hún. „Í elstu A-flokkunum, sem kallast Novice (stúlknaflokkur), Junior
(unglingaflokkur) og Senior (kvennaflokkur), er
keppt bæði á laugardag og sunnudag. Niðurstaða
þeirra flokka ræðst því ekki fyrr en seinni daginn,
eftir seinni dansinn. Allir B-flokkar og yngri Aflokkar keppa bara einu sinni, þannig að eftir blóð,
svita og tár eru það bara tvær til þrjár mínútur
sem ráða úrslitum.“ Keppni hefst á laugardag
klukkan 8 og stendur til 16. Hún heldur
svo áfram á sunnudag milli klukkan 8.30 til 12. Frítt er inn og
selur foreldrafélag deildarinnar
kaffi og með því á vægu verði
til styrktar iðkendum. Nánar á
www.skautasamband.is.

Fræðslunámskeið
í Heilsuborg
Hefur þú greinst með háþrýsting,
hækkaðan blóðsykur,
sykursýki eða hjartasjúkdóm?
Vilt þú bæta lífsstílinn og vita hvað þú
getur gert til að ná betri tökum
á heilsunni?
Laugardaginn 27. febrúar á milli kl. 9 og 13
Frjáls aðgangur að heilsurækt Heilsuborgar í eina viku
Skráning í síma 560 1010 eða á
heilsuborg@heilsuborg.is
Tilboðsverð kr. 8.900,-

Axel F. Sigurðsson,
hjartalæknir

Erla Gerður
Sveinsdóttir, læknir

Arna Guðmundsdóttir,
lyﬂæknir, sérfræðingur
í innkirtla- og efnaskiptasjúkdómum

Kristjana Jónasdóttir,
sjúkraþjálfari

Bertha María
Ársælsdóttir,
matvæla- og
næringarfræðingur

Kristín Jóhannsdóttir starfar við Vetrarólympíuleikana í Kanada. Hún segir starfið bæði skemmtilegt og fjölbreytt.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Orðin forfallinn hokkíaðdáandi í Vancouver
Kristín Jóhannsdóttir hefur
umsjón með túlkastarfsemi á
Vetrarólympíuleikunum sem
haldnir eru í Kanada um þessar
mundir. Hún segir starfið fjölbreytt og skemmtilegt.
Kristín Jóhannsdóttir er borinn
og barnfæddur Akureyringur
en hefur verið búsett í Kanada í
rúm tíu ár. Kristín flutti til Kanada til að kenna íslensku við Manitoba-háskóla en flutti síðar til
Vancouver til að stunda nám við
Háskólann í Bresku-Kólumbíu og
er um það bil að ljúka doktorsgráðu í málvísindum þaðan.
Kristín segist hafa haft augun
opin fyrir auglýsingu um tungumálastarf í kringum Ólympíuleikana og sótti svo einfaldlega um
vinnu. „Ég er ekki túlkur sjálf, en
ég sé um túlkaþjónustu fyrir leikana, bæði sjálfboðaliðana og atvinnumennina. Við höfum þrjátíu

atvinnutúlka og um 200 sjálfboðaliða sem sjá um tungumálaþjónustu á öllum keppnisstöðum,
sem og í blaðamannahöllinni og í
Ólympíuþorpunum,“ segir hún.
Kristín eyddi æskuárunum í
Hlíðarfjalli þar sem hún æfði skíði
af krafti og varð meðal annars
nokkrum sinnum Akureyrarmeistari, bikarmeistari unglinga og var
einnig í unglingalandsliði Íslands
þegar hún var fjórtán ára. „Ég
held að ég hafi fengið túlkastarfið
vegna þess að ég er þessi blanda af
málfræðingi og íþróttamanneskju.
Þetta var auðvitað óskastarf fyrir
mig þar sem það sameinar áhuga
minn á tungumálum og íþróttum,“
útskýrir Kristín. Hún segir vinnuna í kringum leikana búna að vera
skemmtilega, fjölbreytta og gjörólíka þeim akademíska heimi sem
hún hafi lifað og hrærst í síðastliðin
fjórtán ár.
Þegar Fréttablaðið náði tali af
Kristínu höfðu íslensku keppend-

urnir aðeins keppt tvisvar og segist hún fylgjast spennt með gengi
þeirra á leikunum. Sjálf fer hún
reglulega á skíði, gönguskíði og
skauta og segist jafnframt vera
mikill hokkíaðdáandi. „Ég fór
reglulega á skíði og skauta þegar
ég bjó í Manitoba en það er erfiðara hér í Vancouver því hér er
ekki mikið vetrarríki nema maður
fari upp í fjöllin. Ég er líka forfallinn hokkíaðdáandi en hef ekki enn
tekið upp á því að spila hokkí sjálf
því ég er ekki nógu góð á skautum
til þess.“
Aðspurð segist Kristín ekki vita
hvað taki við að Ólympíuleikunum
loknum en segist ætla að byrja á
því að klára doktorsritgerðina sína
og útskrifast. „Eftir það er ekkert
ákveðið. Kannski fer ég til London og vinn við Sumarleikana árið
2012. Kannski geri ég eitthvað allt
annað. Lífið hefur einhvern veginn
alltaf tekið sína eigin stefnu og ég
fylgi með.“
- sm

Færeyingar í fyrsta hópnum
Fyrsti erlendi ferðahópurinn sem
von er á í Hlíðarfjall við Akureyri
kemur frá Færeyjum 10. mars.
Hann flýgur beint frá Vogum á
Akureyrarvöll.
„Þetta er 90 manna hópur sem
kemur hingað með leiguflugi og
stoppar í fjóra daga,“ segir Guðmundur Karl Jónsson, forstöðumaður í Hlíðarfjalli, glaðlega.
Ekki er bara um skólafólk að ræða
heldur blandaðan hóp en býst hann
við að fólkið sé vant á skíðum? „Já,
Færeyingar fara alveg þokkalega
mikið á skíði en hafa alltaf haldið suður á bóginn þar til núna
að þeir horfa hingað norður. Við
erum mjög ánægð með það. Það er
trúlega ódýrara fyrir þá að koma
hingað og við bjóðum ekki upp á
síðri aðstöðu. Þeir verða hér á hótelum í bænum og svo alla daga í
fjallinu,“ segir hann. „Þetta er
ekta pakkaferð,“ bætir hann við
og kveðst vonast til að enn fleiri
hópar komi á næsta ári.

Snjóað hefur jafnt og þétt í Hlíðarfjalli undanfarið og þar er jafnan mikið fjör. Þetta
langar Færeyinga að fá að upplifa.
FRÉTTABLAÐIÐ/INDÍANA

Guðmundur Karl segir Færeyingana koma gegnum Ferðaskrifstofu Akureyrar sem er líka að
selja flugsæti út, þannig að Íslendingum gefst kostur á að skreppa til

Færeyja og dvelja þar í fjóra daga,
meðan skíðafólkið þaðan er fyrir
norðan. „Reykvíkingar þurfa bara
að millilenda á Akureyri,“ segir
Guðmundur Karl hlæjandi. - gun
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● Í SPOR ÞÓRUNNAR
HYRNU Konum býðst gott
tækifæri til að njóta góðrar útiveru og hollrar hreyfingar með
því að skella sér í skíðagöngu í
Hlíðarfjalli á Akureyri á laugardaginn. Skíðagangan nefnist Í
spor Þórunnar Hyrnu og er haldin í þriðja sinn. Sem fyrr geta
þátttakendur valið um tvær
vegalengdir, annars vegar 3,5
kílómetra og hins vegar 7 kílómetra. Boðið verður upp á veitingar á
miðri leið og ýmislegt í boði þegar komið er í mark. Þá er skíðaleiga á
staðnum og einnig hægt að láta smyrja skíðin gegn vægu gjaldi. Lagt
verður af stað á bilinu klukkan 13 til 13.30 en upphitun hefst klukkan 12.50. Þátttökugjald er kr. 1500, frítt er fyrir fjórtán ára og yngri.
Skráning fer fram í gönguhúsi norðan Skíðastaða frá klukkan 12 eða á
netfanginu hannadogg@simnet.is.
● BRETTABÍÓ Í ROSENBORG Brettafélag Akureyrar stendur fyrir sýningu á
brettamyndinni Nice Try í Rosenborg, menningarhúsi í Brekkuskóla, á Akureyri laugardaginn næstkomandi klukkan 21. Í myndinni
sést íslenski brettakappinn Eiríkur Helgason
sýna listir sínar, allt frá stökkum yfir í rennsli
niður fjöll. Nice Try er gefin út af Transworld
Snowboarding, sem er vinsælasta brettablaðið um þessar mundir, en lesendur þess
völdu Eirík nýlega snjóbrettamann ársins.
Myndin er 35 mínútur að lengd og er enginn aðgangseyrir á sýninguna. Veitingar
verða ekki í boði en heimilt er að mæta með
eigin hressingu. Sjá www.brettafelag.is.

Sigurbjörn Höskuldsson á góðum degi á toppi fjallsins með útsýni yfir Eyjafjörð.

Á snjóþotum, skíðum og
brettum niður Kaldbak

● MATUR Á KÖLDUM
DÖGUM Stundum er talað
um sérstakan vetrarmat en
hugtakið er ekki vel útskýranlegt þótt flestir geri sér í hugarlund um hvers kyns mat sé að
ræða. Nanna Rögnvaldardóttir
matgæðingur hefur skrifað um
fyrirbærið og segir misjafnt hvað
fólk setur í flokkinn en þó sé
hann fyrst og fremst „notalegheitamatur“ og er þá átt við mat
sem vekur notalegar tilfinningar og jafnvel minningar. Þannig er „notalegheitamatur“ oft einhvers konar mömmumatur, fiskibollur eða annað
slíkt meðan aðrir telja vetrarmatinn vera heitar og matarmiklar súpur
sem ylja og notalegt er að elda og borða.

Ný námskeið hefjast 1. mars

Anna Sigurðardóttir,
einkaþjálﬁri m/B.S.
í sálfræði

Anna Borg, einkaog sjúkraþjálfari

• Mitt líf - með jákvæðu hugarfari
og hreyﬁngu
Mán, mi og fö, kl. 6.20 - 7.20
Verð: 19.900.60+ (60 ára og eldri)
Mán og mi, kl. 10.00.
Verð: 13.500.• Hraðlest (byrjendur)
Hádegistímar fyrir byrjendur í tækjasal
Mán, mi og fö, kl. 12:05-12:50
Verð: 19.900.Hraðlest (framhald)
Hádegistímar fyrir lengra komna
Þri og ﬁ, kl. 12:05-12:50
Verð: 14.900.-

Námskeiðin eru í 6 vikur
nema annað sé tekið fram

Erla Gerður
Sveinsdóttir,
læknir
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Haddý Anna
Hafsteinsdóttir,
íþróttafræðingur
og einkaþjálfari

• Kundalini Yoga
Þri og ﬁ, kl. 9:00-10.15
Verð: 14.900.• Þjálfun og líkamsvitund mæðra
Markmiðið er að hjálpa mæðrum
á öllum aldri að hefja hreyﬁngu eftir
barnsburð
Á miðvikudögum, í 8 vikur
Verð: 19.900.• Heilsulausnir 3
Mán, mi og fö kl. 16:30-17:30/
9:00-10:00 (12 vikur)
Hentar þeim sem glíma við ofﬁtu, hjartasjúkdóma, sykursýki eða áhættuþætti
þessara sjúkdóma. Hentar einnig þeim
sem vilja ítarlegt mat á heilsufari og
áhættuþáttum.

Kaldbaksferðir bjóða ferðir
með troðara upp fjallið Kaldbak austan megin Eyjafjarðar.
Á toppnum geta menn notið
útiveru eða rennt sér niður
brekkurnar.
„Upphafið að Kaldbaksferðum
má í raun rekja til áhuga míns og
konu minnar á að skíða við öðruvísi aðstæður,“ segir Sigurbjörn
Höskuldsson eigandi Kaldbaksferða sem stofnaðar voru í desember 1998.
„Við fórum þá að velta fyrir
okkur hvernig hægt væri að koma
mörgum upp á fjöll í einu með
auðveldum hætti,“ segir hann en
vegna mikils bratta er ekki hlaupið að því að finna hentug farartæki. „Það kom í raun ekkert
annað til greina en snjótroðari og
því fórum við út í að kaupa snjótroðara og smíða á hann yfirbyggingu fyrir tuttugu farþega,“ segir
Sigurbjörn en ekki leið á löngu þar
til búið var að kaupa annan troðara og breyta honum til að geta
flutt þrjátíu manns.
Kaldbaksferðir eru, eins og
nafnið gefur til kynna, farnar upp á fjallið Kaldbak sem er
hæsta fjall austan megin Eyjafjarðar. „Við völdum Kaldbak því
fjallið er í þægilegri fjarlægð frá
öðrum skíðasvæðum og snýr vel
við sólu. Þá eru brekkurnar eins
og þær gerast bestar á heimsmælikvarða, bæði brattinn og
víðáttan,“ segir Sigurbjörn. Hann
bætir við að fjölmargar leiðir séu
færar niður fjallið, bæði brattar
fyrir lengra komna og aflíðandi
fyrir byrjendur.
Ekki er þó eingöngu hægt að
renna sér niður fjallið á skíðum
og brettum heldur geta fararstjórar einnig útvegað þotur fyrir
þá sem vilja. „Þetta eru stórar
þotur ætlaðar fullorðnum,“ segir
Sigurbjörn og vill meina að ekki
sé síðra að renna sér á þotu en
skíðum. „Það er bara gaman að
vera ungur í anda og láta vaða,“
segir hann glaðlega.
Langflestir viðskiptavinir
Kaldbaksferða eru Íslendingar

Skíði eru ekki skilyrði því einnig er hægt að skoða umhverfið á tveimur jafnfljótum.

Tveir snjótroðarar hafa verið útbúnir til að flytja farþega, annar getur flutt 20 manns
en hinn 30.

Brekkurnar henta bæði lengra komnum og byrjendum.

og Sigurbjörn segist halda að aðeins um helmingur þeirra renni
sér niður brekkuna, hinir njóti útivistar á toppi fjallsins. „Þetta er
oft eina leiðin fyrir suma að komast upp á svona hátt fjall,“ segir
Sigurbjörn sem er vélvirki að aðalstarfi. Kaldbaksferðirnar eru
aukabúgrein hjá honum og fjölskyldunni enda yfirleitt farnar

um helgar en einnig er eitthvað
um sérsniðnar ferðir fyrir hópa.
Þeir sem vilja kynna sér starfsemina nánar er bent á www.kaldbaksferdir.com en þess má geta að
fyrir fullorðna kostar ferðin með
troðaranum 4.500 krónur, 2.500
krónur fyrir börn á aldrinum sex
til tólf ára en ókeypis fyrir yngri
börn sem setið er undir.
- sg
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Námskeið

Garðyrkja og garðahönnun
Arkitektúr og skipulag

Skráning í síma 578 4800 eða á www.rit.is

Tímaritið Sumarhúsið og garðurinn
© Páll Jökull 2010

■ Skemmtilegt lífstílstímarit fyrir alla sem hafa áhuga á
garðyrkju, útiveru og sumarhúsalífi.

Ræktun ávaxtatrjáa, tvö kvöld
■ Mánudaginn 1. og 8. mars kl. 19:00 - 21:30.
Verð kr. 12.800.- Leiðb: Auður I. Ottesen og Jón Guðmundsson.

Depill notar GPS-netið og virkar um allt Ísland svo langt sem GSM-kerfið dregur. Spot-tækið er tengt GPS- og Global Star-gervitunglanetinu. Upplýsingar
um það eru á www.aukaraf.is.

Matjurtaræktun, tvö kvöld
■ Miðvikudaginn 3. og 10. mars kl. 19:00 - 21:30.
Verð kr. 12.800.- Leiðb: Auður I. Ottesen og Jón Guðmundsson.

Ræktun berjarunna

Skynjarar auka
öryggið að mun
Lítil tæki sem gefa frá sér upplýsingar um staðsetningu
auka verulega öryggi þeirra sem ferðast utan alfaraleiðar
eða þurfa á eftirliti að halda af öðrum ástæðum. Depill og
Spot eru dæmi um slíka öndvegistækni.
Léttustu skynjararnir eru 55 grömm og á stærð við eldspýtustokka að sögn Baldvins Hanssonar hjá fyrirtækinu Rögg sem er
með Depil. Fleiri gerðir eru til af Depli sem henta í bílinn, á sleðann eða fjórhjólið og hægt er að hafa í stöðugri hleðslu. „Í eðli
sínu eru tækin öll eins uppbyggð,“ segir Baldvin. „Bak við þau
eru GSM-símkerfið, GPS-tækni og rafhlaða. Tækið nemur feril
þess manns eða tækis sem ber það og sendir boð í gegnum GSMkerfið þar sem það er virkt. Þaðan fara boðin í tölvur og síma
þeirra sem vilja fylgjast með. Komi eitthvað upp á er auðvelt að
finna menn sem hafa þetta,“ lýsir hann og lofar að tækin virki í
öllum veðrum, einungis sé spurning um GPS- og GSM-samband.
„Þótt sambandið rofni um stund þá skráist ferillinn og og sá
sem er með tækið hefur aðgang að sögunni sinni þegar heim er
komið,“ segir hann.
Ásgeir Örn Rúnarsson hjá fyrirtækinu Aukaraf selur Spottækið. Það byggist á GPS-netinu og Global Star-gervitunglanetinu. „Tækið er notað á nokkra mismunandi vegu,“ segir Ásgeir
Örn og lýsir því nánar. „Á því er OK-takki sem maður getur ýtt
á til að láta vita að allt sé í lagi, síðan er Help-takki sem sendir SMS-boð eða tölvupósta til einhverra persónulegra félaga um
að hjálpar sé þörf. Svo er einn hnappur merktur 911 sem er notaður í neyð og boð úr honum skila sér beint til Neyðarlínunnar.
Ef maður heldur OK-takkanum niðri smá stund er hægt að setja
í gang svokallaða ferlun og þá sendir tækið sjálfkrafa boð um
hvar þú ert, með tíu mínútna millibili. Þá getur sá sem er heima
við séð á tölvunni á Google Maps hvernig ferðinni miðar.“
Ásgeir Örn segir Spot-tækið byggja á áskrift. GPS-tunglin
náist nánast alls staðar á Íslandi en Global Star-tunglin séu
sunnan við Ísland og geti verið í skugga ef leiðin liggi norðan
við einhver fjöll. Ferillinn skráist samt sem áður og komi í ljós
þegar komið sé framhjá fjallinu.
„Ég hef notað þetta tæki talsvert sjálfur á vélhjólaferðum með
mínum félögum, meira að segja um eyðimörk í Bandaríkjunum
var hægt að fylgjast með ferðum mínum á Google Maps.“
- gun

● ELDHUGAR SÝNA LISTIR Á AKUREYRI Big Airbrettamótið fer fram í Hlíðarfjalli
á Akureyri næstkomandi laugardag. Að sögn Viktors Helga Hjartarsonar, formanns Brettafélagsins
á Akureyri, eru sjö ár liðin frá því
brettamót af þessu tagi var haldið fyrir norðan. „Við höfum áður
haldið svokallað Slope-stylemót hérna þar sem keppendur
stökkva af nokkrum pöllum en í
þetta sinn stökkva keppendur af
einum palli í tveimur umferðum. Hver keppandi fær að stökkva þrisvar
sinnum í fyrri umferð þar sem bestu tveir eru valdir. Leikurinn er svo
endurtekinn í seinni umferðinni og sigurvegarinn sá sem fær flest stig
en veglegir vinningar eru í boði.“ Viktor segir þátttöku hafa verið mjög
góða á Slope-style-mótinu í fyrra. Það sóttu um fimmtíu manns og
reiknar hann ekki með minni aðsókn í ár. Keppnin hefst í Hlíðarfjalli á
laugardag klukkan 11. Skráning fer fram í fjallinu klukkan 10.30 og er
þátttaka ókeypis. Sjá www.brettafelag.is.

■ Mánudaginn 8. mars kl. 17:00 - 18:30.
Verð kr. 3.900.- Leiðb: Auður I. Ottesen og Jón Guðmundsson.

Kryddjurtaræktun
■ Miðvikudaginn 10. mars kl. 17:00 - 18:30.
Verð kr. 3.900.- Leiðb: Auður I. Ottesen og Jón Guðmundsson.

Áskriftarverð
2010
kr. 3.560 (Kort)
og kr. 3.800.- (Gíró).
Fjögur blöð koma út á árinu,
í mars, maí, ágúst og nóv.
Með gíró er greitt fyrir allt árið í
einu + sendingarkostnaður, en
með korti er greitt fyrir hvert
tölublað fyrir sig.

■ Tvö eldri blöð fylgja frítt með áskrift.

Klipping trjáa og runna og víðinytjar
■ Miðvikudaginn 24. febrúar kl. 17:00 - 18:30.
Verð kr. 7.900.- Leiðb: Auður I. Ottesen og Jón Guðmundsson.

Sumarhús frá draumi til veruleika
■ Tvö kvöld, mánudaginn 1. og 8. mars kl. 19:00 - 21:30.
Verð kr. 12.800.Leiðb: Hlédís Sveinsdóttir og Gunnar Bergmann Stefánsson arkitektar.

Handbók húsbyggjandans
- frá hugmynd til veruleika
■ Tvö kvöld, miðvikud. 10. og 17. mars kl. 19:00 - 21:30.
Verð kr. 12.800.Leiðb: Hlédís Sveinsdóttir og Gunnar Bergmann Stefánsson arkitektar

Maður og umhverfi
■ Mánudaginn 15. mars kl. 19:00 - 21:30.
Verð kr. 7.900.- Leiðb: Páll Jakob Líndal nemi í umhverfissálfræði.

Leiðbeinendur á námskeiðunum

Auður I Ottesen garðyrkjufræðingur, Jón Guðmundsson
garðyrkjufræðingur, Hlédís Sveinsdóttir arkitekt, Gunnar
Bergmann Stefánsson arkitekt, Björn Jóhannsson
landslagsarkitekt og Páll Jakob Líndal doktorsnemi í
umhverfissálfræði.

Hvar eru námskeiðin haldin?
■ Í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi, 111 Reykjavík.
Einnig bjóðum við upp á námskeið úti á landi.

Skráning

Merkurlaut ehf
Hamrahlíð 31
1 0 5 R e y k j av í k
Sími 578 4800

■ Skráning og nánari upplýsingar eru í síma 578 4800,
á heimasíðu okkar www.rit.is og á netfang rit@rit.is

S N Y R T I -A K A D E M Í A N
S N Y RT I S KÓL I - n ag l a s kól i - f ör ð u n a rs kól i - f ó ta a ð g e r ð a s kól i

www.snyrtiakademian.is • Hjallabrekka 1

• sími 553-7900

• Snyrtiskólinn er einkaskóli með CIDESCO réttindi.
• Nám í snyrtifræði er hagnýtt og skemmtilegt nám
• Snyrtiskólinn er viðurkenndur af Menntamálaráðuneytinu
• Námið er lánshæft hjá LÍN
• Næsta önn hefst í mars

6 ● fréttablaðið ● vetrarlíf

24. FEBRÚAR 2010 MIÐVIKUDAGUR

● FLJÓTANDI HÓTEL
Fjallaleiðsögumaðurinn
Jökull Bergmann býður
upp á ýmsar skemmtilegar nýjungar í vor. Þar
ber hæst fjallaskíðaferðir á skútu þar sem siglt
verður vestur frá Húsavík
og um Náttfaravíkur, Flateyjarsund og Hvalvatnsfjörð. „Farið verður á skútu
frá Norðursiglingu á Húsavík og viðkoma höfð á þessum stöðum þar sem farþegum gefst færi
á skíðaiðkun,“ útskýrir Jökull og bætir við að gist verði um borð í skútunni. „Segja má að hún gegni hlutverki eins konar hótels, þar sem farþegar borða og hafa náttstað.“
Þá segist Jökull ætla að keyra af stað með annað verkefni sem hann
prófaði síðasta sumar. „Ég mun bjóða upp á nýjar ferðir á Tröllaskaga
sem kallast Haute Route tröllanna. Þar verður farið yfir Tröllaskaga þveran frá norðri til suðurs, það er að segja frá Siglufirði og til Akureyrar.“

● DALVÍKURSLEÐINN TIL DANMERKUR
Dalvíkursleðinn er meðal margra eigulegra
muna á sýningunni Íslensk samtímahönnun húsgögn, vöruhönnun og
arkitektúr sem verður opnuð
í Dansk Design Center nú á föstudaginn, 26. febrúar. Þessi virta, danska hönnunarmiðstöð er á HC Andersens Boulevard
og þetta mun vera í fyrsta sinn sem íslensk sýning er sett þar upp. Hún
skapar einstakt tækifæri fyrir íslenska hönnun og arkitektúr og er liður í
markvissri kynningu og markaðssetningu Hönnunarmiðstöðvar Íslands.
Dalvíkursleðinn er hannaður af Dalvíkingnum Degi Óskarssyni vöruhönnuði og framleiddur af Promens á Dalvík. Sleðinn er upphafning
á gömlum arfi, jafnt hugsaður til hagnýtra nota og gamans að því er
segir á heimasíðu Dags.

Öryggi í fjallaferðum!

Það hefur aldrei gerst í sögu Bláfjalla að lokað hafi verið allan veturinn og framkvæmdastjóri svæðisins vonar að engin breyting
verði á nú.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Við þurfum tvo heila daga í almennilegri snjókomu til að geta farið að gera eithvað,“
segir framkvæmdastjóri skíðasvæðisins í Bláfjöllum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Æfingahópar frá Reykjavík streyma á
skíði til Dalvíkur þessa dagana.

Snjódansinn stiginn
Skíðafæri og aðstæður eru
afar misjafnar milli landshluta
þessa dagana. Nægur snjór er
á Norðurlandi en ekkert hefur
verið opnað í Bláfjöllum og
Skálafelli í vetur.

TM

Einnig skóflur
og snjóflóðastangir í miklu úrvali.

Arva EVO3 snjóﬂóðaýlar eru með þeim einföldustu á markaðnum án þess
að öryggi sé fórna. EVO3 er 100% stafrænn, þriggja loftneta og sýnir
vegalengd og stefnu í rauntíma á LCD-skjá. 5 ára verksmiðjuábyrgð.

GARMIN BÚÐIN
Ögurhvarfi 2, 203 Kópavogi | S: 577 6000 | www.garmin.is

„Það er rosalega skemmtilegt að
standa í þessu þegar svona vel
gengur,“ segir Alfreð Almarsson, skrifstofustjóri skíðasvæðisins í Hlíðarfjalli á Akureyri. Aðspurður segir hann hafa gengið á
með éljum í gærdag en aðstæður
væru fínar í fjallinu og nokkuð um
skíðandi fólk.
Alfreð segir of mikinn snjó
aldrei verða að vandamáli, en
stóra spurningin sé hvenær snjóar. „Þegar það snjóar svona meðan
opið er þá þyngist að sjálfsögðu
færið, en það er ekkert vandamál.
Hingað mæta þrír menn á þremur troðurum á miðnætti og troða
til klukkan tíu á morgnana, þannig
að þetta er hörkuvinna. Ég myndi
giska á að þeir troði í kringum
fjörutíu til fimmtíu hektara.“
Alfreð segist búa við góðri aðsókn á skíðasvæðið um helgina,
þótt ólíklegt sé að hún verði jafn
góð og um síðustu helgi. „Sú helgi
var svakaleg. Vetrarfríið í skólunum hefur sitt að segja og menn
eru að tala um að laugardagurinn,
þegar tæplega 2.700 gestir renndu
sér á skíðum í fjallinu, sé næst
stærsti dagurinn í sögu svæðisins.
Ég myndi telja að um 2.500 hafi

Tæp 2.700 manns renndu sér á skíðum í Hlíðarfjalli á laugardaginn var sem er met.

verið aðkomufólk, enda bærinn
fullur af fólki og flest gistirými
upppöntuð. Fólk gisti á Illugastöðum í Fnjóskadal og lengst inni í
Eyjafirði.“
DANSA SNJÓDANSINN Í BLÁFJÖLLUM
Magnús Árnason, framkvæmdastjóri skíðasvæðanna á höfuðborgarsvæðinu, var staddur á Ísafirði
að kynna sér snjóframleiðslu þegar
Fréttablaðið náði tali af honum í
gær. Spurður um skíðafærið í Bláfjöllum og Skálafelli segir hann
slíkt færi ekki vera til staðar. „Við
fylgjumst grannt með spánni og í
dag hefur hún breyst úr töluverðri
snjókomu í smá snjókomu og gæti
verið að breytast aftur, en við þurfum tvo heila daga í almennilegri
snjókomu til að geta farið að gera
eithvað. Ég vona að það gerist fljótlega. Við höfum reynst ýmislegt til

að kalla snjóinn fram, dansað snjódansinn og fleira.“ Hann segir það
aldrei hafa gerst í sögu Bláfjalla
að ekkert hafi verið opnað yfir
veturinn. „Einhvern tímann er allt
fyrst, en við vonum að það verði
ekki núna.“
FÁ MARGA HÓPA AÐ SUNNAN
Aðstæður voru góðar á skíðasvæði
Dalvíkur í Böggvisstaðafjalli í gær,
þótt heldur snjóþungt væri. Björgvin Hjörleifsson, þjálfari á skíðasvæðinu, segir mikinn fjölda af
skíðafólki úr Reykjavík hafa sótt
svæðið heim að undanförnu. „Við
fáum hingað marga þrjátíu til fjörutíu manna æfingahópa. Um helgina
eigum við til að mynda von á 200
til 300 manna hópi úr félagsmiðstöð
og annað eins um þarnæstu helgi.
Hér verður allt í fínum gangi þar til
snjóinn þrýtur,“ segir Björgvin. - kg
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Heil borg úr ís og snjó
Ævintýrakastalar, risastórar
styttur af Búdda og jafnvel
egypskur sfinx eru meðal þess
sem er að sjá á alþjóðlegri
ís- og snjóhöggmyndahátíð í
Harbin í Kína.

Gestur hátíðarinnar skoðar mikilfenglega snjóstyttu á hátíðinni.

NORDICPHOTOS/AFP

Hátíðin hefur verið haldin frá
árinu 1963 en féll niður í nokkur ár vegna menningarbyltingarinnar í Kína. Hún hefur þó verið
haldin árlega frá 1985.
Harbin er höfuðborg Heilongjiang-héraðsins í Kína. Borgin er
í norðausturhluta Kína þar sem
gætir vetrarvinda sem blása frá
Síberíu. Meðalhitinn á veturna er
16,8 gráðu frost en kuldinn getur
farið allt niður í mínus 38 gráður.
Hátíðin hefst opinberlega í janúar
og stendur í mánuð. Ís- og snjóskúlptúrar eru af fjölbreyttum
toga og nota listamennirnir bæði
hefðbundnar aðferðir við gerð
þeirra en einnig nýstárlegar á borð
við leisertækni.
Hátíðin í Harbin er ein af fjórum stærstu íshátíðum heims.
Hinar eru Sapporo-hátíðin í Japan,
Quebec-vetrarkarnival í Kanada
og skíðahátíð í Noregi.
- sg

Stærðir skúlptúranna eru magnaðar.
Heil borg úr ís og
snjó hefur risið
í Harbin í Kína
þar sem fjórða
stærsta ís- og
snjóhátíð heims
er haldin árlega.
Kuldar eru miklir
í borginni enda
meðalhiti yfir
vetrartímann
um 16,8 gráður í
mínus.

● REIKNAÐ MEÐ

HARÐRI KEPPNI Vetrarhlaup á vegum UFA fer fram á
Akureyri næstkomandi laugardag. Rannveig Oddsdóttir, formaður langhlauparadeildar
UFA, segir hlaupið það fimmta
af sex sem UFA stendur fyrir í
vetur. „Hvert hlaup er sjálfstætt
en það eykur vitanlega líkurnar á sigri í stigakeppni að taka
þátt í öllum sex,“ segir hún og
lýsir fyrirkomulaginu. „Hlaupið
hefst við líkamsræktarstöðina
Bjargey á laugardag klukkan
11. Hlauparar geta haft fataskipti á Bjargi og farið í sturtu
og heita potta eftir hlaup.
Vegalengdin er tíu kílómetrar og tekur yfirleitt á bilinu
35-60 mínútur að klára hana.
Keppt er í stigakeppni í flokki
karla og kvenna og einnig í
tveimur aldursflokkum. Eitt
stig fæst fyrir þátttöku í hverju
hlaupi. Fjögur efstu sætin í
hverjum flokki gefa síðan tvö
til fimm stig, þannig að fyrsti
maður fær fimm stig, annar
fjögur stig, þriðji þrjú stig og
fjórði tvö stig.“ Rannveig bætir
við að skráning fari fram hálftíma fyrir keppni en þátttökugjald er 500 krónur. Frítt er
fyrir börn og unglinga sem
æfa frjálsar íþróttir hjá UFA.
Nánar á www.ufa.is.

Allt fyrir vetrarsportið
Komdu á Kletthálsinn
og skoðaðu úrvalið!

Kletthálsi 3 | 110 Reykjavík | Sími 540 4900

arctictrucks.is
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Snjóþotur hafa notið mikilla
vinsælda síðan þær komu fram á
7. áratugnum.

Slys fyrstu
snjósleðaárin
Snjóþotur, svipaðar þeim
og við þekkjum í dag, fóru
að sjást á íslandi á 7. áratugnum en þar til þá höfðu
gamaldags heimasmíðaðir
sleðar verið notaðar af
ungviðinu til að renna sér
á vetrum. Í fyrstu virðast
slys af völdum snjóþotna
hafa verið tíðari en þau
eru í dag, kannski meðan
fólk var enn að læra á nýja
fyrirbærið, og árið 1968
birtist frétt í Morgunblaðinu þess efnis að slys af
völdum snjóþotna væru
mjög tíð í brekkunum
á Akureyri.
Tíu árum síðar, árið
1978, auglýstu verslanir
svo Bikarinn, snjóþotur
með stýri og bremsum, og
„stiga-sleðar“ svokallaðir
urðu afar vinsælir.
- jma

● KAKÓ Á KÖLDUM
DEGI Heitur bolli af heitu
kakói vermir litla og stóra
kroppa á köldum vetrardegi.
Þótt súkkulaðið eitt og sér sé
ávallt gómsætt eru til ýmsar
uppskriftir að öðruvísi súkkulaðidrykkjum. Sumir blanda
chili, engifer eða vanillu út í
drykkinn og eins er gott að
bæta sykurpúðum út í hann.
Kakó með sykurpúðum
5 dl mjólk
8-12 sykurpúðar
1 msk. kókómalt
1 msk. kakó
2 msk. brandí eða romm
Hitið mjólkina að suðu.
Setjið helminginn af sykurpúðunum í skál, hellið mjólkinni
yfir og hrærið þar til púðarnir
eru bráðnaðir. Setjið kókómaltið og tvær teskeiðar af
kakóinu í aðra skál eða könnu
og hellið hluta af mjólkinni yfir
og hrærið þar til duftið leysist
upp. Bætið brandí eða rommi
út í og síðan afganginum af
mjólkinni. Hellið í bolla, skiptið
sykurpúðunum niður á bollana og sigtið svolítið kakó yfir.
Uppskrift úr bókinni Matarást.

● SPENNANDI VETRARFERÐIR Ferðafélag Íslands stendur reglulega fyrir ýmsum spennandi ferðum, þar
á meðal svokölluðum vetrarferðum. Næst er
fyrirhugað jöklanámskeið fyrir félagsmenn
með aðstoð fararstjóra 14. mars næstkomandi. Lagt verður af stað frá Mörkinni 6 klukkan átta um morguninn
í vettvangsferð í Bláfjöll, þar sem
grunnatriði í ferðamennsku
á jöklum ásamt sprungubjörgun verður kennd.
Leiðsögn og búnaður innifalinn. Nánari upplýsingar
um verð á www.fi.is.
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● GÓÐ RÁÐ VEL
ÞEGIN Ekki er auðvelt
að kaupa skíði í fyrsta
sinn. Að mörgu þarf
að huga, hvað varðar
skíðin sjálf, skíðaskóna
og annan skíðabúnað.
Fólki er því ráðlagt að
fá aðstoð við valið hjá
fagfólki skíðaverslana
enda nauðsynlegt að
búnaðurinn henti þeim
best sem hann ætla að
nota.
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Sagan við hvert fótmál
Tíu daga göngu- og söguferð um suðvesturhluta Tyrklands er fram undan hjá Göngu-Hrólfi og Ferðaskrifstofunni Vita. Lagt verður upp í lok maí og fararstjóri verður Magnús Jónsson, gönguhrólfur og sögumaður.

Í Efesus eru geysilega mikilvægar fornminjar.

Gengið á land í eyju í Fethye-flóanum.

Heilræði á flugi
LANGAR FLUGFERÐIR GETA
VALDIÐ ÁLAGI Á LÍKAMANN.
GOTT ER AÐ HREYFA SIG SEM
MEST, DREKKA VATN OG FORÐAST
STREITU.

Langar flugferðir geta verið erfiðar. Einkum getur flug til fjarlægra staða, sem tekur kannski
sex klukkutíma eða meira, verið
slæmt fyrir blóðrásina. Hefur
jafnvel mátt rekja blóðtappa til
kyrrsetu á löngum flugleiðum.
Hér eru nokkur heilræði sem
bætt geta líðan ferðalanga.
■ Þeir sem haldnir eru sjúkdómum eða taka lyf reglulega ættu
að ráðfæra sig við lækni sinn
áður en haldið er af stað.
■ Forðast streitu með því að fara
tímanlega út á flugvöll.
■ Nota kerrur og önnur hjálpartæki við að flytja farangur.
■ Vera í þægilegum ferðafötum
og skóm.
■Fara í létta göngu í flugstöðinni
meðan beðið er eftir brottför.
■ Forðast þungar máltíðir.
■ Drekka vatn, helst lítið í einu
en oft.
■ Drekka áfengi, kaffi og te í hófi
eða alls ekki.
■ Hreyfa sig öðru hverju meðan
á flugi stendur.
■ Gera léttar æfingar í sætinu. Til
dæmis fyrir háls, herðar, ökkla,
kálfa, bak og mjaðmir bæði
með því að liðka liðamót og
teygja úr vöðvum.
■ Reyna að sofa eða hvílast.
■ Nota tækifærið og teygja úr
sér og ganga um meðan beðið
er eftir farangri.
■ Ef börn eru með í för þarf að
gæta sérstaklega vel að líðan
þeirra og tryggja þeim hæfilega blöndu af hreyfingu,
skemmtun og ró.
Heimild: www.landlaeknir.is

MYND/GÖNGU-HRÓLFUR

„Þetta er útivistar- og skemmtiferð
með léttum göngum og sagan er við
hvert fótmál. Þarna verður innlendur, fróður fararstjóri aðalmaðurinn. Ég verð honum svo til halds og
trausts,“ segir Magnús brosandi
þegar hann er spurður út í væntanlega Tyrklandsferð Göngu-Hrólfs.
Magnús er margreyndur fararstjóri, meðal annars um Grikkland
og Pýreneafjöllin og um söguslóðir
Íslendinga því hann hefur tekið við
af Jóni Böðvarssyni að fræða fólk
um Íslendingasögurnar hjá Endurmenntun HÍ.
Magnús segir ferðina til Tyrklands einmitt sniðna fyrir þá sem
vilji frekar ganga um fornar borgir og minjar en fjöll og firnindi.
„Hápunktur ferðarinnar verður
skoðunarferð um hina einstöku
borg Efesus sem er eitt mikilvægasta fornminjasvæði heims. Þar
eru marmaragötur, hringleikahús
og baðhús,“ lýsir Magnús og minnist á margt áhugavert svo sem ferð
til Afrodisias, borgar ástargyðjunnar, en þangað segir hann fólk hafa
komið til að baða sig úr heilsusamlegu vatni allt frá því um 2000 fyrir
Krist. Sigling milli hinna tólf eyja
Fethye-flóans er á dagskrá og farið
verður í skoðunarferð um grískan
draugabæ að sögn Magnúsar auk
þess sem siglt verður um undurfagra árósa að Iztuzu-ströndinni.
„Ströndin er friðuð vegna sæskjaldbakanna sem verpa þar,“ upplýsir
hann og bendir á greinargóðar upplýsingar á síðunum www.vita.is og
www.gonguhrolfur.is auk þess sem
kynning sé á ferðum Göngu-Hrólfs
í kvöld klukkan 20 í húsakynnum
Vitaferða í Skútuvogi 13.
gun@frettabladid.is

Ég verð tyrkneska fararstjóranum til halds og trausts,“ segir Magnús hógvær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Jeppar

BÍLAR &
FARATÆKI
Matiz, 07 ek80þ. Áhv 450þ, listaverð
1070þ. Fæst á 850þ. Skoða skipti.
S:6909950
Útsala Útsala!! Opel Vectra ‚99 st. ssk.
sk. ‚11 v. 195þ. Opel Astra 2.0 3d. 5g.,
toppeint. verðt. S. 618 3606 & 845
4072.
BENZ GL320 CDI Árg 2008, ekinn aðeins
37 þ.km DÍSEL Bíllinn er hlaðinn búnaði
,Einstakt eintak .Verð 13.900.000.

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Bíll til sölu á 100 þús. Renault Megane
Senec árg. ‚98 Einn eigandi, þjónustubók. Ek. 200 þús. Uppl. í s. 661 2580.
TOYOTA HIACE Árg. 2003, commonrail D4-Diesel ekinn 69 þ.km, 5 gírar.
Verð 1.980þ skoðar skipti Rnr.129777
Óskum eftir Hjólhýsum og tjaldvögnum
á söluskrá okkar.

0-250 þús.

Mazda 6 TS 2/2005 ek.48þús. topplúga, leður, sound system og m/fl
Verð 2.190.000.- áhvíl. 1.095.000.-ath.
sk. ódýrari

Jeppi á 390.000

Musso árg‘98 2.9 Turbo diesel ekinn
225 þ km. 4x4, sjálfskiptur, 32“ breyttur
góð dekk, skoðaður 2011, krókur, CD,
flottur bíll, nýupptekin turbina. Verð
550.000- Tilboð 390.000- stgr uppl. í
s. 899 8789
EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.
Til sölu Garmin nuvi 255w GPS með
Íslands-og Evrópukorti. Snilldargræja
fyrir
bílinn
og
göngugarpinn.
Leiðbeinandi verð 65.þús. Tilboð óskast: s.6995204

Vörubílar
Rúmgóður
sparibaukur 195þ.

Daihatsu Grand Movie árg. ‚98 5d., 5g.,
sk. ‚11, sparneytinn. Ný tímareim. Verð
195þ. S. 891 9847.

Varahlutir

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

Mótorhjól

VW Golf 1.6 Comfortline 3/2003
ek.63þús. 5 gíra, álfelgur, Topplúga,
Verð 1.190.000.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.

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.

Renault Modus 1.2 5/2006 ek.23þús.
5gíra algjör sparibaukur Verð
1.490.000.- Mögul. á allt að 90% láni

Bílapartasala

!!! ekinn aðeins 128 þús,
nýskoðaður !!!

Toyota Corolla árg ‚95, ekinn aðeins
128þús, sjálfskiptur, ný skoðaður, heill
og góður bíll sem að á mjög mikið eftir,
Tilboðsverð aðeins 250þús stgr, allar
uppl í s:659-9696

250-499 þús.

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

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

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

Tilboð 350 þús

FORD E150 ECONOLINE Árg 1992,
ek 230 þ.km,44“ breyttur BENSÍN,
Sjálfskiptur, Skoðar öll skipti dýrari og
ódýrari. Verð 1.290þ Rnr.129447 Óskum
eftir hjólhýsum og öðrum ferðavögnum
á söluskrá okkar.

Nissan Almera árg. ‚99 ek. 113þús, sk‘11.
Verð 350 þús. Uppl. s. 659 3459.
CHEVROLET SILVERADO Z71 1500. Árg.
2005, EINS OG NÝR, stendur inni í
sal, sjón er sögu ríkari. , 20“ dekk
og fleira. Sjálfskiptur. Verðtilboð. 2.450
þús staðgreitt... Rnr.127772 Óskum eftir
hjólhýsum á söluskrá.

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

Chrysler Pacifica Luxery 6 manna,
09/2005 ek 79 þ.km leður ofl FLOTTUR
FJÖLSKYLDUBÍLL VERÐ 2650 ath skipti

Bílar til sölu

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.

ÓSKA EFTIR FERÐAHJÓLI, KAWASAKI
KLE 500,EÐA SVIPUÐU. UPPL. 8697735.

Bílapartar ehf
S. 587 7659.

VW Golf árg ‚99

VW Golf 1.4 árg ‚99, ekinn 165þús, 5
dyra, beinskiptur, eyðsla 6.6L á hundraði, flottur bíll, verð aðeins 380þús,
allar uppl í síma 659-9696

Lyftarar
Óska eftir

!!!! ódýr og nýskoðaður !!!!

Bílar óskast
Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar á
ca. 20-120 þús. stgr. Sími 820 3286.
Óska e.að kaupa gamla bíla til niðurrifs.
Nán.uppl.í s:866-0471
Óska eftir ódýrum dísel jeppa. Þarf að
vera töluvert endurnýjaður og á góðum
dekkjum. S: 6909950

Vantar bíla á skrá

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

Partahúsið - S. 555 6666

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

Renault Megane árg ‚99, ekinn aðeins
106þús, nýskoðaður 2011, 5dyra, þarfnast lítillar lagf, verð 380þús, tilboðsverð
aðeins 180þús stgr, uppl í s:659-9696

Til sölu

MMC Pajero, dísel, árg 1991, ek:400þ.
km, 1 eigandi frá upphafi, þjónustu
og smurbók, ‚32 nelgd dekk ofl.
Verð:199þús. Upplýsingar í síma 6995880.

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.

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

NULL

Opel Vectra árg. ‚99 ek. 150þ. Fallegur
og góður bíll. Verð 280þ. Uppl. í s.
898 8835

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

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

Bátar

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

VW, Skoda, Audi.
S. 534 1045

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Gámagegnum rafmagnslyftara og notuðum palletturekka. Uppl. s. 660 6463

Honda Accord Sport 09/2005 ek 57
þ.km hálfleður, sjálfskiptur verð 1880
ath skipti (eftir lokun 864-8989)

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

Handfærarúllur

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

Strandveiðimenn

Óska eftir að fá bát á leigu eða vera
með á næst komandi úthaldi helst fyrir
norðurlandeystra. Pétur, s. 869 2551 &
551 6094 e. kl. 16.00

Aukahlutir í bíla
Óska eftir nýlegri túrbínu í Izuzu
Trooper. S. 898 1206, Magnús.

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.
Veislusalur til leigu með eða án veitinga. Uppl. s. 696 2242.

Hreingerningar

Hjólbarðar

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

4 stk. 195/65 15“ á Carina felgum á
20þ. 4 stk. 175/65 14“ á Corolla felgum
á 20þ. 4 stk. 14“ Imprezu felgur á 20þ.
4 stk. 205/60 „16 á 20þ. 4 stk. 175/70
13“ á Accent felgum á 20þ. Uppl. í s.
896 8568.

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

Þarftu að láta
hjólastilla bílinn?

A-Ö Þrif & Hreinlæti
Sími 662 0 662

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

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.
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Garðyrkja

Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát
skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228
Steinunn visa/euro

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

Dulspekisíminn 908-6414

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

Iðnaður
Hreinsa drasl úr görðum og tek að mér
ýmis smærri verkefni. Uppl. í s. 847
8704 eða manninn@hotmail.com

Stífluþjónusta

Trjáklippingar

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

"ÅLAKJARNINN VIÈ "REIÈHÎFÈA
 2VK 3   o WWWNYJAIS

Vantar þig lán strax?
SMS 1917
10.000-40.000 kr. beint á bankareikning þinn. Engar undirskriftir, enginn
falinn kostnaður. Skráðu þig núna - þú
veist aldrei hvenær þú þarft á okkur að
halda. Þjónustusími 511 1917.

SunGard sólarfilmur

Sólarfilma í hús og bíla. Vönduð vinnubrögð og áralöng reynsla. Gerum föst
verðtilboð. AMG Aukaraf ehf Dalbrekku
16, Kópavogi, s: 585-0000, www.aukaraf.is

Húsasmíðameistari
og
Húsgagnasmíðameistari geta bætt við
sig verkefnum. Höfum áratuga langa
reynslu á öllum sviðum trésmiða. Við
gerum tilboð eða tímavinnu. S. 898
9421 & 898 5783.

Rafvirkjun

Bókhald

,!.$ 2/6%2 2!.'% 2/6%2
6/'5% 6 $)3%, RGERÈ
 EKINN  ÖKM $¥3%,
3J¹LFSKIPTUR 5MBOÈSBÅL EIN MEÈ
ÎLLU Å ¹BYRÈ 6ERÈ 
+OSTAR NÕR 

Bílar til sölu

Tveir dugnaðarforkar
frá Volkswagen

!5$) 1 15!442/ RGERÈ
 EKINN  ÖKM $¥3%,
3J¹LFSKIPTUR 5MBOÈSBÅLL EIN
EIGANDI 6ERÈ  +OSTAR
NÕR 

Eigum á lager tvo sérlega vel búna bíla,
sem henta vel fyrir íslenskar aðstæður.
Veldu bíl sem er kraftmikill, góður í
samstarfi og ódýr í rekstri.
,!.$ 2/6%2 $)3#/6%29  (3%
RGERÈ  EKINN  ÖKM
$¥3%, 3J¹LFSKIPTUR 5MBOÈSBÅLL
 6ERÈ  +OSTAR NÕR


Tölvur

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

1.9 TDI 105 hestöfl - beinskiptur
Hiab krani og pallur frá véladeild HEKLU.
Burðargeta um 900-1000 kg
Fullt verð: 5.130.000 án vsk. með krana og palli.

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

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

4/9/4! ,!.$ #25)3%2  ,8 
-!..! RGERÈ  EKINN 
ÖKM $¥3%, 3J¹LFSKIPTUR 4ILBOÈ
 ,ISTAVERÈ 
+OSTAR NÕR 

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

Vandaðar tölvuviðgerðir

Fjármál

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

$/$'% $52!.'/ ,)-)4%$
 -!..! RGERÈ  EKINN 
ÖKM "%.3¥. 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ  KV
+OSTAR NÕR 

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735
Baldvin.
Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagnabjörgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f.
félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839.

Trésmíði

Nudd

Tilboðsverð; 4.180.000 kr. án vsk.

NUDD

Whole body massage. S. 841 8529.
Fjármálaráðgjöf, útreikningar og gagnaöflun vegna greiðsluaðlögunar, yfir 20
ára reynsla, sími: 577-7796, 770-7796,
www.regis.is

Sælunudd í boði... Laura...s:662 0841.
Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264

-"%.: -, RGERÈ 
EKINN  ÖKM "%.3¥. 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ 
+OSTAR NÕR 

Whole body massage. S. 849 5247

Málarar
Málarameistari

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.
Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið
Mál ehf. S. 896 5758.
A1 málun getur bætt við sig inni og úti
verkefnum. S. 660 1787.

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

VW Crafter 50 Doublecab 4x4

Whole body massage. S. 696 4399.
Whole body massage. S. 895 6753.

Spádómar
Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.
Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Bergiðjan ehf
www.bustadur.is

2.5 TDI 163 hestöfl - beinskiptur
7 manna með bílstjóra
Burðageta 2.240 kg
Fullt verð: 9.480.000 án vsk.

6/,6/ 3   6 RGERÈ 
EKINN  ÖKM "%.3¥.  GÅRAR
«DÕRASTI BÅLINN ¹ MARKAÈNUM
6ERÈ 

9 holu minigolfvellir til sölu. Skemmtileg
sett. Upplagt fyrir einstaklinga, félagssamtök, útihátíðarsamtök eða þjónustumiðstöðvar. Smíðum og gerum við
sumarhús og útileiktæki og almenn
trésmíðavinna, smíðum borð með
áföstum bekkjum og varmareiti. Uppl. í
s. 867 3245 & 869 1690 Bergiðjan ehf,
Tangarhöfði 2, pukinn@simnet.is

/0%, #/23! %.*/9 RGERÈ 
EKINN  ÖKM "%.3¥. 3J¹LFSKIPTUR
"ESTA VERÈIÈ Å B¾NUM ,ISTAVERÈ
 4ILBOÈ 
+OSTAR NÕR 

Önnur þjónusta
Húsaviðhald

Tilboðsverð; 7.810.000 kr. án vsk.

Komdu kynntu þér þessa tvo
öflugu atvinnubíla eða hafðu
samband við sölumann
Volkswagen atvinnubíla í
síma 590 5000 eða 825 5630.

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

Glerjun og gluggaviðgerðir

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

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

Atvinnubílar

-"%.: % RGERÈ  EKINN
 ÖKM "%.3¥. 3J¹LFSKIPTUR
LEÈUR TOPPLÒGA OG MEIRA
6ERÈ 
+OSTAR NÕR 

!5$) 44 15!442/ RGERÈ 
EKINN  ÖKM "%.3¥.  GÅRAR
'ULLMOLI 6ERÈ 
+OSTAR NÕR 
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Óskast keypt
Carat - Haukur
gullsmiður
Smáralind - Kaupum gull
Staðgreiðum í gull í verslun
okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

Ísskápur á 10þ. Þvottavélar á 15-30þ.
Stór Amerísk þvottavél á 30þ. Stór
amerískur þurrkari á 30þ. 14“ TV á
5þ. Stórt teppi á 5þ. CD á 4þ. S. 896
8568.

Óska eftir gámasliskju

Til bygginga

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

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

Smáskipanámskeið Skemmtibátanámskeið

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

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

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í
símum 660 0230 og 561 1122.
Milliloft, Fura 50x150 oddþurrkuð og
óhefluð 3-3,8 m löng. 65 stk. 500kr/m.
Stálbiti I 1 stk. 75x140 11m langur
1500kr/m. 3 stk. 80x160 8m langir
2000kr/m. S. 893 5900.
Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í
s: 555 7905 og www.ulfurinn.is

Til sölu

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

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF
Í ÞYNGDARSTJÓRNUN!

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

geymslur.com

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

Uppl. s. 692 4435

Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið
í Pósthússtræti 13 ( við
Austurvöll ), Verið velkomin

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Námskeið

Vélar og verkfæri

Kaupi gull !

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Heilsuvörur

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

Nudd

Leiguliðar ehf Fossaleyni 16

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

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

Gisting

Lítil íbúð til leigu í 111 Rvk. Getur losnað
strax. Upplýsingar i síma 6910325.

ICELANDIC - ANGIELSKI
dla POLAKÓW NORSKA
- ENSKA fyrir BÖRN

ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to
Fr; 10-11:30/18-19:30, start 1/3, 29/3,
26/4. Level II: 4 w. Md to Fr; st.
19:45-21:15, st 1/3, 29/3, 26/4. Level
III: 4w.13-14:30 st:1/3, 29/3. Level IV
4w. Mnd-Fri 8-9:30/16-17:30; st.29/3.
Level V: 4w. Mnd-Fri 8:00-9:30, st
26/4. ANGIELSKI dla POLAKÓW: Level
I: 4 weeks; Md to-Fr; 10-11:30/17:3019:00 st. 1/3. Level II: 7 w; 10-11:30
or 19:15-20:45 Md,We, Fri, st. 1/3.
NORSKA; 4 vikur, mán til fös kl 19:4521:15, stig I, 29/3 stig II:1/3. ENSKA f.
BÖRN 8-12 ára, 12 vikur; mið kl 16:3017:30: 5/3. Fullorðinsfræðslan, Ármúli
5, s.5881169. www.icetrans.is/ice

Húsnæði óskast
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

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 í boði

Óska eftir 4-5 herb. íbúð helst í Staða
eða Víkurhverfi í Grafarvogi. Uppl. í s.
824 2356.
48 ára kk óskar eftir 2 herb. íbúð á
leigu. Þó ekki á 101. Reykl. S. 865
1354.

Fasteignir

Dýrahald

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.- !

TANTRA MASSAGE

Reynimelur 92opið hús í dag

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

3ja herbergja íbúð á góðu verði til sölu.
Björt og snyrtileg ca. 80 fm íbúð á
2.hæð. Suðursvalir. Áhvíl 10,9 ÍLS. Verð
aðeins 18,9 millj. Sýnd í dag kl. 17.3018.15 Björn sýnir s: 7719432.

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

NÝTT SPA - DREAM OASIS

NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn.,
Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn.,
Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur,
Sólbekkir. Símar 567-6666 og 8620941.

J. B. HEILSULIND
Tilboð 2 fyrir 1

Skrúbb, heitur pottur og nudd
kr.11.000. Tilboð í DETOX og svæðanudd 2fyrir1 kr.9000. Nudd ýmsar
tegundir, slökun, ljúffengar veitingar,
snyrting, næringar, vítamín og heilsuráðgjöf. Málverkasýning Unu á staðnum. Pantarnir 445 5000. Velkomin.

Þjófavarnirnar komnar
aftur!

Ýmislegt

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

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

Hálsar, um 1.900 fm
iðnaðarhúsnæði.

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

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

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

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

Atvinnuhúsnæði

Góð 70 fm 2 herb. íbúð til leigu í
Eyjabakka 12. V. 90 þús. kr. á mán. 2
mán. fyrirfram. Laus um mánaðarmót.
Uppl. í s. 693 3851.

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

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

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

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

Ódýrustu gleraugu á Íslandi! Nærsýni,
fjarsýni, sjónskekkja, margskipt og sólgleraugu með styrk. Sérsmíðuð eftir
þínum þörfum. www.Kreppugler.is

Ökukennsla
ÚTSALA

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Fundir / Mannfagnaður
Til sölu
&R¹ /RLOFSNEFND HÒSM¾ÈRA Å 2EYKJAVÅK

+YNNINGARFUNDUR ¹ FERÈUM SUMARSINS
VERÈUR HALDINN Å 6ÅKINGASAL (ËTELS ,OFTLEIÈA
ÖRIÈJUDAGINN  MARS NK +L 
/RLOFSFERÈIR SUMARIÈ 
,AUGAR Å 3¾LINGSDAL   JÒNÅ
6ESTÙRÈIR   JÒNÅ
3UÈURLAND   SEPT
&LJËTASIGLING ¹ 2ÅN   MAÅ
&¾REYJAR   JÒNÅ
3P¹NARFERÈ  JÒNÅ  JÒLÅ
¥ LÎGUM UM ORLOF HÒSM¾ÈRA SEGIR SVO
m3ÁRHVER KONA SEM VEITIR EÈA HEFUR VEITT
HEIMILI FORSTÎÈU ¹N LAUNAGREIÈSLU FYRIR
ÖAÈ STARF ¹ RÁTT ¹ AÈ S¾KJA UM ORLOFn
3TJËRNIN

Sumarbústaðir
3 gullfallegir og heilbrigðir gáraungar til
sölu, áhugasamir hafið samband í síma
868 9552 eða 581 2911.

Óskað er eftir traustri au-pair stúlku frá
mars nk. til að gæta 2ja barna á aldrinum 10 mánaða og 3ja ára. Þarf að hafa
bílpróf. Upplýsingar á orn.sigurdsson@
gmail.com eða í síma 897 5479.

Bull Mastiff/French Mastiff. Er með 7
gullfallega hvolpa til sölu, 2 rakka og 5
tíkur. Heilsufarsskoðaðir, báðir foreldrar
hreinræktaðir. Uppl. í s. 895 5010.

Atvinna óskast

Húsnæði í boði

38 ára kk óskar eftir fullri vinnu.Er vanur
útkeyrslu og sölumennsku.Uppl. í síma
8572340

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

Öryggisfélagið

Öryggisfélagið óskar eftir starfsfólki í
næturvinnu í verslunum. Helstu störf
eru öryggisgæsla, verslunarstörf, áfyllingar ofl. Skilyrði; góð þjónustulund og
hreint sakarvottorð og Íslensku kunnátta nauðsynleg. Lágmarksaldur 20 ár.
Öryggisfélagið ehf. Askalind 2 / 201
Kópavogur. Umsóknir aðeins á staðnum. www.115.is

Fundir
Glæsilegt sumarhús til leigu í Borgarfirði,
heimilisdýr leyfð. s. 896 0675 eða
http://storaborg.123.is
Aukin eftirspurn - Vantar á skrá Uppl.
Jón Rafn hjá Valhöll S: 695-5520

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

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

www.geymslaeitt.is

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

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

Einkamál
Símadömur 908 1616
Er ykkur kalt? Við verðum við.
Hringdu í uppáhalds dömuna
þína. Við bíðum eftir þér!
Halla er ný.
Opið þegar þér hentar
908 1616.

Strákar spjallið
við dömuna

S. 908 1010 alla daga

Atvinna

%RT ÖÒ LÎGFR¾ÈINGUR
®ÚUGT R¹ÈGJAFA OG ENDURSKOÈUNARFYRIRT¾KI LEITAR EFTIR
SAMSTARÙ VIÈ LÎGFR¾ÈINGA (ÎFUM VINNUAÈSTÎÈU FYRIR
  LÎGFR¾ÈINGA SEM VIÈ GETUM BOÈIÈ
o
o
o
o

&RAMÒRSKARANDI HÒSN¾ÈI Å N¹GRENNI "ORGARTÒNS
-JÎG GËÈA VINNUAÈSTÎÈU OG STARFSANDA
3ÅMSVÎRUN OG FUNDARAÈSTÎÈU
'ËÈA AÈKOMU FYRIR VIÈSKIPTAVINI

6IÈ LEITUM AÈ AÈILUM SEM ERU MEÈ EIGIN VIÈSKIPTA
MANNAHËP EN GETA ÖË VEL B¾TT VIÈ SIG AUKNUM
VERKEFNUM SAMHLIÈA ÖVÅ AÈ STARFA SJ¹LFST¾TT
HUGASAMIR SENDIÈ UPPLÕSINGAR ¹ BOX FRETTIS
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STEVE JOBS
FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1955.

„Hönnun snýst ekki bara um
það hvernig hluturinn lítur út
og tilfinninguna sem fólk hefur
fyrir honum. Hönnun snýst um
það hvernig hann virkar.“
Steve Jobs er einn þriggja stofnenda Apple. Hann stofnaði einnig
tölvufyrirtækið NeXT og keypti hlut
í Pixar-teiknimyndagerðarfyrirtækinu sem sameinaðist Walt Disney
árið 2006.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 24. FEBRÚAR 1924

MERKISATBURÐIR

Stytta af Ingólfi Arnarsyni afhjúpuð

1195 Páll Jónsson er vígður

Þennan dag árið 1924 var stytta
af Ingólfi Arnarsyni afhjúpuð
á Arnarhóli í Reykjavík en
styttuna gerði Einar Jónsson
myndhöggvari.
Ingólfur er jafnan talinn fyrsti
landnámsmaður Íslands. Hann
kom fyrst til landsins ásamt fóstbróður sínum og mági, Hjörleifi
Hróðmarssyni, til landkönnunar
í kringum 867. Þeir komu svo
til að nema land í kringum 870.
Ingólfur hafði þá verið gerður
útlægur frá Noregi og ákvað
því að flytja til Íslands. Hann
er sagður hafa haft vetursetu í

Ingólfshöfða fyrsta veturinn sinn
á Íslandi.
Sagan segir að Ingólfur hafi
kastað öndvegissúlum sínum
fyrir borð áður en hann kom í
land og heitið því að setjast þar
að sem þær kæmu að landi,
því þar myndu goðin vilja að
hann byggi. Þrælar hans fundu
þær eftir þriggja ára leit reknar á
land í Reykjavík.
Hann settist að í Reykjavík
en landnám hans náði á milli
Ölfusár og Hvalfjarðar og öll
nes út. Kona Ingólfs var Hallveig
Fróðadóttir.

biskup í Skálholti.

1918 Eistland lýsir yfir sjálf-

stæði frá Rússum.

1924 Íhaldsflokkurinn er stofn-

1957
1975

1991

1992

aður. Hann var síðar
sameinaður Frjálslynda
flokknum og mynduðu
þeir Sjálfstæðisflokkinn.
Sjómannasamband Íslands er stofnað.
Hljómsveitin Led Zeppelin gefur út breiðskífuna
Physical Graffiti.
Minnisvarði um Sveinbjörn Egilsson, rektor
og skáld, er afhjúpaður
í Innri-Njarðvík þar sem
hann var fæddur.
Kurt Cobain gengur að
eiga Courtney Love.

AFMÆLI
GUNNAR
EYJÓLFSSON

DENIS LAW,

leikari er 84
ára.

skoskur knattspyrnumaður
er sjötugur.

ENGILBERT
JENSEN

BOLLI ÞÓR
BOLLASON

söngvari er 69
ára.

ráðuneytisstjóri er 63
ára.

Vetrarferðin í Íslensku óperunni
Jóhann Smári Sævarsson bassi og píanóleikarinn Kurt Kopecky flytja Vetrarferðina eftir Franz Schubert í Íslensku
óperunni sunnudagskvöldið 28. febrúar næstkomandi
klukkan 20. Aðeins þessi eina sýning er ráðgerð á verkinu en það verður flutt í leikrænni útfærslu sem gefur því
ferskan blæ.
Á sautján ára ferli hefur Jóhann Smári sungið tugi aðalhlutverka í óperuhúsum í Þýskalandi og víðar um Evrópu.
Kurt Kopecky var um árabil tónlistarstjóri Íslensku óperunnar og hefur stjórnað óperum á borð við La traviata,
Ariadne á Naxos, Rake‘s Progress, Cavalleria Rusticana
og Pagliacci. Kurt starfar nú við finnsku þjóðaróperuna
í Helsinki.
Jóhann Smári frumflutti Vetrarferðina í leikinni útfærslu
við óperuna í Regensburg árið 2004. Sýningin sló í gegn
og var endurflutt árið
2005. Hún var síðan
flutt þrettán sinnum
fyrir fullu húsi. Haustið 2008 endurtók hann
leikinn ásamt Kurt
Kopecky í Íslensku
óperunni. Í kjölfarið
var ákveðið að gefa út
geisladisk með Vetrarferðinni og eru tónleikarnir á sunnudag eins
konar útgáfutónleikar
disksins.
- ve
ÚTGÁFUTÓNLEIKAR

Tónleikarnir eru eins
konar útgáfutónleikar
fyrir geisladisk með
Vetrarferðinni í flutningi
Jóhanns Smára og Kurts
Kopecky.

ÞRÓUNARSAMVINNA SEM SKILAR ÁRANGRI Útvaldir einstaklingar eru styrktir til náms í Landgræðsluskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna en þeir

fara síðan til síns heima og miðla af þekkingu sinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LANDGRÆÐSLUSKÓLI HÁSKÓLA SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA: REKINN Á ÍSLANDI

Sá fræjum þar sem þörf er á
Samningur milli Háskóla Sameinuðu
þjóðanna, utanríkisráðuneytisins,
Landbúnaðarháskóla Íslands og Landgræðslu ríkisins um rekstur Landgræðsluskóla Háskóla Sameinuðu
þjóðanna á Íslandi var undirritaður í
síðustu viku. „Samningurinn er stórt
skref og mikil viðurkenning á þeirri
þjálfun sem Landgræðsluskólinn hefur
þróað síðustu ár fyrir þátttakendur frá
fátækum þróunarlöndum,“ segir Hafdís Hanna Ægisdóttir, forstöðumaður
skólans, en Landgræðsluskólinn hóf
störf sem þriggja ára þróunarverkefni
árið 2007.
Í október 2008 kom óháður matsaðili
frá Kanada hingað til lands, tók verkefnið út og skilaði jákvæðri skýrslu til
háskólaráðs Háskóla Sameinuðu þjóðanna. Í kjölfarið var óskað eftir viðræðum við íslensk stjórnvöld um hvort
hægt væri að stofna Landgræðsluskóla
Háskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi
en hér eru þegar reknir Jarðhita- og
Sjávarútvegsskólar undir merkjum

Háskóla Sameinuðu þjóðanna auk þess
sem jafnréttisskóli er á tilraunastigi.
Meginmarkmið Landgræðsluskólans
er að stuðla að sjálfbærri nýtingu lands
og útrýmingu fátæktar í þróunarlöndum með þjálfun fagfólks á sviði sjálfbærrar nýtingar lands og landgræðslu.
„Starfið gengur þannig fyrir sig að við
bjóðum útvöldum einstaklingum frá
þróunarlöndum sem glíma við mikla
jarðvegseyðingu, eyðumerkurmyndun, ósjálfbæra landnýtingu og afleiðingar loftslagsbreytinga til okkar. Við
veljum lönd og setjum okkur í samband
við yfirmenn fyrirtækja og stofnana og
biðjum þá um að benda okkur á kandídata. Við komum svo á staðinn og veljum
þá sem uppfylla tiltekin skilyrði,“ segir
Hafdís Hanna.
Hún segir þessa aðferð forsendu
fyrir góðum árangri en hinir útvöldu
koma aftur á sama vinnustaðinn eftir
nám á Íslandi og er ætlað að miðla af
þekkingu sinni. „Við erum að sá fræjum
og teljum þetta þróunarsamvinnu sem

skili árangri enda höfum við fengið
mjög góðar fréttir af þátttakendum
eftir að þeir hafa snúið aftur til síns
heima.“
Þátttakendur dvelja á Íslandi um
sex mánaða skeið og sækja námskeið í
sjálfbærri landnýtingu, landgræðslu,
grasrótarstarfi og ýmsu fleiru auk
þess sem þeir vinna sérverkefni sem
tengist þeirra áhugasviði og vandamálum í landinu sem þeir koma frá. Eins
er farið í vettvangs- og skoðunarferðir af ýmsu tagi til að gera námið eins
áþreifanlegt og mögulegt er.
Hingað til hafa verið teknir inn
sex nemendur á ári. Í ár eru þeir frá
Mongólíu, Kirgistan, Namibíu, Úganda,
Eþíópíu og Níger. „Við stefnum svo að
því að fjölga þátttakendum ásamt því
að halda mögulega styttri námskeið í
heimalöndum þátttakenda. Þegar fram
líða stundir langar okkur svo að bjóða
upp á MS- og doktorsnám í samstarfi
við íslenska háskóla.“
vera@frettabladid.is

Afla upplýsinga með krufningu refa
Ástkær systir okkar,

Anna Kristín
Ragnarsdóttir
sem lést hinn 6. febrúar síðastliðinn á heimili sínu í
Alicante, Spáni, verður jarðsungin föstudaginn 26.
febrúar í Seljakirkju kl. 15.00.
Guðný Ragnarsdóttir
Jónas Ragnarsson
Þórdís Ragnarsdóttir

Melrakkasetur Íslands og Náttúrustofa
Vestfjarða eru í samstarfi við Háskóla
Íslands um krufningar á veiddum refum
á Vestfjörðum. Um er að ræða tilraunaverkefni þar sem gerðar eru markvissar rannsóknir á veiddum refum í fjórðungnum og upplýsinga aflað, meðal
annars um stofngerð. Þær upplýsingar
má síðan nota til að stjórna veiðum á
refastofninum á svæðinu á hagkvæmari
hátt en hingað til. Frá þessu er greint á
www.melrakki.is.
Verkefnið gengur út á að safna þeim
dýrum til krufninga sem veidd eru á
svæðinu, en þá verða sveitarfélögin
að fara fram á heilt dýr í stað þess að

greiða fyrir skott eingöngu. Einnig
þurfa að fylgja upplýsingar um skotstað og dagsetningu veiða.
Vorið 2009 var verkefnið kynnt fyrir
öllum sveitarfélögum á Vestfjörðum og
hefur Súðavíkurhreppur þegar hafist
handa og þar söfnuðust hátt í fjörutíu
dýr á síðastliðnu ári.
Dýrin voru krufin í nýrri krufningaraðstöðu hjá Náttúrustofu Vestfjarða í
febrúar 2010 og munu viðkomandi veiðimenn og sveitarfélag fá senda skýrslu
þar sem fram kemur meðal annars
aldur og frjósemi dýranna, ásamt fleiri
dýrum sem veidd voru annars staðar á
landinu.

TÓFA Verkefnið er unnið í samstarfi Melrakkaseturs Íslands, Náttúrustofnunar Vestfjarða og
Háskóla Íslands.
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Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Ingibjörg Sigurjónsdóttir
Skólabraut 3, Seltjarnarnesi,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Grund 16. febrúar
2010. Jarðarförin fer fram frá Grensáskirkju fimmtudaginn 25. febrúar kl. 13.00.
Birna Björnsdóttir
Bragi Gíslason
Rannveig Björnsdóttir
Þórarinn Flosi Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir minn og afi,

Bjarni Magnússon
til heimilis að Hrafnistu,
áður Bergstaðastræti í Reykjavík,
HEFUR STERKAR TAUGAR TIL SVÍÞJÓÐAR Hera hefur frá árinu 2006 sankað að sér sænskum vísum og ballöðum og leitast við að gera þær
aðgengilegri fyrir íslenska hlustendur. Útkomuna má heyra í salnum 3. mars.
Mynd/úr einskasafni

HERA ÓLAFSDÓTTIR: FYLGIR EFTIR SÓLÓPLÖTU MEÐ SÆNSKUM ÞJÓÐLÖGUM

Sænsk vinaljóð í Salnum
Söngkonan Hera Ólafsdóttir heldur
útgáfutónleika í Salnum í Kópavogi 3.
mars næstkomandi til að fylgja eftir
sólóplötu sinni, Vinaljóð, sem kom
út rétt fyrir síðustu jól. Vinaljóð er
samansafn af fjórtán sænskum vísum
og þjóðlögum sem hafa verið þýdd yfir
á íslensku.
Allir textarnir nema tveir eru eftir
Heru, en hún ákvað að notast við áður
útgefinn texta Ragnheiðar Gröndal við
lagið Kristallen den fina (Gef að stjörnurnar skíni) og texta Hjálmars Freysteinssonar við perluna Vem kan segla
(Vinaljóð). Útsetningarnar eru innblásnar af skandinavískum þjóðlagadjassi, en markmiðið var að sögn Heru
að gera tónlistina aðgengilega fyrir

alla án þess þó að draga úr fegurðinni,
treganum, söknuðinum, ástinni og einfaldleikanum í textunum. Útkoman ber
hlustandann með sér inn í heim náttúru
og ævintýra í nútíð og fortíð.
Hera Ólafsdóttir hefur hingað til
ekki haft tónlist sem aðalstarf en
hefur verið syngjandi frá unga aldri.
Hún ólst upp í Svíþjóð þar sem hún
tók þátt í söng- og tónlistarstarfi af
ýmsu tagi. Snemma á vormánuðum
2006, eftir margra ára nám í söngog leikhúsfræðum bæði á Íslandi og
á erlendri grund, fór Hera að sökkva
sér ofan í sænskar vísur og ballöður
til að reyna að gera þær aðgengilegar fyrir íslenska hlustendur. Hún hófst
handa við að safna saman upptökum og

nótum og smám saman fór verkefnið að
taka á sig mynd. Hún þýddi meginpart
textanna sjálf og fékk til liðs við sig
nokkra af færustu hljóðfæraleikurum
landsins.
Haustið 2008 hóf Hera stundakennslu við Kvikmyndaskóla Íslands
og ári seinna tók hún við sem deildarforseti leikstjórnar- og framleiðsludeildar skólans. Hún hélt þó áfram að
vinna að upptökum og útsetningum og
til stóð að gefa vinaljóðin út í byrjun
nóvember á síðasta ári en sökum anna
varð seinkun á því. „Því var ákveðið að
læða geislaplötunni í búðir rétt fyrir
jól og fylgja honum almennilega eftir
með tónleikum og kynningum eftir
áramót,“ segir Hera. vera@frettabladid.is

lést á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut
sunnudaginn 21. febrúar. Útför hans fer fram frá
Fossvogskirkju mánudaginn 1. mars klukkan 13.00.
Guðbjörg Bjarnadóttir
Helga Birgisdóttir
Ragnar Birgisson
Sverrir Birgisson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Kristín Guðlaug
Bárðardóttir
Stífluseli 8,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju fimmtudaginn
25. febrúar kl. 13.00.
Símon V. Gunnarsson
Eygló Andrésdóttir
Jóna Guðrún Gunnarsdóttir Jón Sveinn Friðriksson
Matthías Gunnarsson
Katrín Eiríksdóttir
Dagný D. Gunnarsdóttir
Halldór D. Guðbergsson
Kristín Gunný
Gunnar Magnús
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær frændi okkar,

Guðmundur E.
Jóhannsson
Hátúni 12, Reykjavík, áður
Kleppsvegi 90, Reykjavík,

Kær systir okkar,

Árnína Guðmundsdóttir
fv. yfirhjúkrunarkona Barnaspítala
Hringsins,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju föstudaginn
26. febrúar kl. 13.00.

verður kvödd frá Fossvogskirkju fimmtudaginn
25. febrúar kl. 11.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Hörður Óskarsson
Steinn Ragnarsson

Fyrir hönd aðstandenda,
Kristín Guðmundsdóttir
Aðalbjörg Guðmundsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Unnur Bjarnadóttir
Sólvangsvegi 1, Hafnarfirði,

áður húsfreyja á Ásólfsstöðum í Þjórsárdal, verður
jarðsungin frá Stóra-Núpskirkju í Gnúpverjahreppi,
laugardaginn 27. febrúar kl. 14.00.
Amalía Stefánsdóttir
Leif Bryde
Páll Stefánsson
Natalí Stefánsson
Guðný Stefánsdóttir
Hafsteinn Stefánsson
Sigrún Óla
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Rannveig Magnúsdóttir
Garðvangi, Garði, áður til heimilis að
Lyngholti 9, Keflavík,

verður jarðsungin frá Keflavíkurkirkju, föstudaginn 26.
febrúar kl. 14.00.
Björgvin Halldórsson
Rebekka Dagbjört Jónsdóttir
Guðmundur Halldórsson
Hulda Árnadóttir
Kristín Halldórsdóttir
Þorgeir Ver Halldórsson
Inga Sjöfn Kristinsdóttir
Óskar Halldórsson
Hildur Harðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

gason

Ingibjörg Jónatansdóttir

fæddist
í
. Hann
firði 12.
drar han
s
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, og Helg
i
5, d. 1970
.
ár sín í
að vestur
m sínum

Bröttugötu 2, Borgarnesi,

verður jarðsungin frá Borgarneskirkju föstudaginn 26.
febrúar kl.14.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent
á krabbameinsfélögin.
Jón S. Pétursson
Jakobína S. Stefánsdóttir
Sverrir Hjaltason
Pétur V. Hannesson
María E. Guðmundsdóttir
Friðþjófur Th. Ruiz
Birna R. Ingimarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

son
ur Helga
Gísli EiríkReykjavík

Æviminning
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
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TILBRIGÐI VIÐ STEF
Síðasta sýning: 25. feb. ﬁm kl. 20.00

Fbl.★★★★★ Elísabet Brekkan
Klassískt verk fullt af leikgleði.

Vinstrið var alltaf í vörn

Stef: Hin sterkari eftir Strindberg

eftir Þór Rögnvaldsson

Mbl. ★★★ Ingibjörg Þórisdóttir
Leikstjóranum Ingu Bjarnason tekst vel
upp enda enginn nýgræðingur í faginu.

að hefur stundum tekið á að vera
BAKÞANKAR
vinstrimaður á Íslandi, ekki síst í
Kolbeins
Óttarssonar miðjum uppgangi peningahyggjunnar.
Raunar hefur peningahyggja gegnsýrt
Proppé þjóðfélagið lengi, þó um þverbak hafi

Þ

keyrt í hlutabréfa- og myntkörfulánageðveiki síðustu ára fyrir hrun. Það að
vera vinstrimaður hefur nefnilega lengi
afmarkast af því að vera í vörn. Á meðan
hugmyndafræði þeirra til hægri var ljós,
voru vinstrimenn alltaf að verja eitthvað.
Það á bæði við um verkalýðshreyfingu og
stjórnmálamenn.

Sími: 562 9700 kl. 11–16 og tveim tímum fyrir sýningu
www.midi.is – tilbrigdi.com

LÖNGUM var eins og hér á Íslandi hefði
verið búið til hið fullkomna samfélag um
og upp úr miðri síðustu öld og að með
lögum um félagslegt tryggingakerfi
hefði fullkomnun verið náð. Annað var
ekki hægt að skilja af leiðtogum vinstrisins. Allt snerist um að verja velferðarkerfið, verja kaupmáttinn, verja heilbrigðiskerfið, verja réttindi launafólks,
verja hitt og verja þetta.

Nýtt fylgirit Fréttablaðsins

Sendu okkur
símamynd!

HVAR var sóknin? Hvar var eldmóðurinn sem hefði átt að fá ungt
fólk til að fylkja sér undir merkjum baráttunnar fyrir betra lífi?
Betra lífi, ekki bara því að
verja það líf sem einhvern
tímann hafði náðst.

NÚ er svo komið að vinstrimenn þurfa
virkilega að vera í vörn. Hrun efnahagslífsins með tilheyrandi fjárlagahalla kallar á niðurskurð og skattahækkanir. Og
þá tekur baráttan við um hvar á að skera
niður og hvar á að hækka skatta. Það er
virkileg barátta um að verja velferðarkerfið, kaupmáttinn, réttindi launafólks
og hvað það nú heitir. Nú reynir á og
ljóst að eitthvað verður undan að láta; að
öðrum kosti mun trauðla nást að stoppa í
gatið á fjárlögunum.
ÞESS vegna er það enn grátlegra að
hugsa til þess hve mörgum árum var sóað
í þessa endalausu vörn. Alveg var sama
hvort um var að ræða vinstri stjórnir
fyrri tíma, verðbólgu níunda áratugarins,
stöðugleika þjóðarsáttarinnar eða uppgang efnahagslífsins; alltaf snerist baráttan um að verja velferðarkerfið og það
sem áunnist hafði.

LEIÐTOGAR vinstriflokkanna og verkalýðshreyfingarinnar síðustu áratugi bera
mikla ábyrgð. Vissulega tókst að verja
ýmislegt, en mikið hefði verið gaman ef
hægt hefði verið að sækja fram á hugmyndum vinstristefnunnar.
BARÁTTA fyrir stöðnun er engin barátta,
heldur uppgjöf.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Günther! Þú verður
líka að sýna okkur
bæði innri og ytri
styrk þinn.

Þú reyndir
allavega!

KILL!

POPP er nýtt fylgirit Fréttablaðsins og kemur út mánaðarlega.
Við viljum að þið sendið okkur klikkuðustu símamyndirnar ykkar.
Bestu myndirnar birtast í næsta tölublaði og höfundur bestu
myndarinnar fær tvo kassa af Doritos í verðlaun.
Sendið myndirnar í síma: 696 POPP (696 7677)
eða á popp@frettabladid.is

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eru íkornaveiðar
virkilega íþrótt?
Já.

En meiða
íkornarnir
sig ekki?

Og stundum verður maður að veiða,
sleppa og hlaupa eins
og fætur toga.

Alls ekki.
Þeir eru
ótrúlega
lunknir við
að sleppa.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

En elskan, hann
var á hálfvirði!

■ Barnalán

... en þvottakarfan
stækkar bara og
stækkar!

... jöklar
bráðna...

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

... fjöll
eyðast...

Er kærastan þín eins og Angelina Jolie eða er vinur þinn eins
og Jack Black? Sendu okkur mynd til sönnunar og hún gæti birst
í næsta tölublaði.

Tré
falla...

Við viljum tvífara fræga fólksins!
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Egilsstaðir á laugardaginn
Gamanleikurinn Heilsugæslan eftir Lýð
Árnason lækni var frumsýndur í október
á síðasta ári. Hann hefur notið mikilla
vinsælda og verið sýndur yfir 30 sinnum
um land allt. Nú er röðin komin að Austfirðingum því verkið verður sýnt í Sláturhúsinu á Egilsstöðum á laugardaginn
kl. 20 og 22. Verkið gefur áhorfandanum
sýn inn í völundarhús heilbrigðiskerfisins og öll hlutverk eru í höndum þeirra
Elfars Loga Hannessonar og Margrétar
Sverrisdóttur.

menning@frettabladid.is

Gegnumlýst hrun
að þeirri áráttu Íslendinga
að telja sjálfa sig gædda einhvers konar náðargáfu sem
aðrar þjóðir geti aðeins rennt
öfundaraugum til. Hún flettir í leiðinni ofan af hrokanum
sem Íslendingar virðast löngum hafa verið illa haldnir af.
Ein greinanna er á léttari
nótum. Í henni gera Hildigunnur Ólafsdóttir og Unnur
M a r í a Bergsvei nsdót ti r
grein fyrir könnun sem þær
gerðu á skemmtanamenningu
Íslendinga.

Út er komið nýtt hefti af Ritinu, tímariti Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands. Þar eru
atburðirnir sem dunið hafa á
Íslendingum á síðustu misserum greindir og gegnumlýstir.
Heftið hefur að geyma
sjö frumsamdar greinar,
eina þýðingu og myndaþátt.
Bryddað er upp á ýmsum
vinklum. Til að mynda bregður Guðmundur Jónsson ljósi
á helstu kenningar síðustu
alda um kreppur í kapítalísku þjóðskipulagi og Kristín Loftsdóttir beinir sjónum

> Ekki missa af …
Á síðasti ári kom út bók Unu
Margrétar Jónsdóttur, Allir í
leik: Söngvaleikir barna. Í dag
klukkan 17 flytur hún fyrirlestur á vegum Félags þjóðfræðinga á Íslandi á aðalsafni Borgarbókasafnsins í Tryggvagötu.
Þar fjallar hún um íslenska
leikjasöngva á borð við „Fram
fram fylking“ og „Bimm bamm
bimm bamm“. Aðgangur er
ókeypis og öllum heimill.

RITIÐ Skoðar hrunið.

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

Aukas.

U Mið 17/3 kl. 20:00 Aukas.
U Mið 24/3 kl. 20:00 Aukas.

Ö

„Besta leiksýning ársins“ MBL, IÞ. Aukasýning 24. mars komin í sölu!

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

U

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

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

U

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

Ö
U

Ö

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

Ö
Ö

Ö

Oliver! (((( MBL, GB – Sýningum lýkur í maí

Gerpla (Stóra sviðið)

Fim 25/2
Fös 26/2
Lau 27/2
Fös 5/3

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

Aukas.

U

5. K

U

6. K
7. K

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

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

8. K

Ö
U
Ö

Ö

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

Ö
Ö

Ö

Fjórar stjörnur Mbl. I.Þ

Fíasól (Kúlan)
Lau 13/3
Sun 14/3
Sun 14/3
Lau 20/3
Lau 20/3
Sun 21/3
Sun 21/3
Lau 27/3
Lau 27/3
Sun 28/3
Sun 28/3

EGGERT „SIGURHANS“ ÞORLEIFSSON, STEFÁN JÓNSSON LEIKSTJÓRI OG BRAGI ÓLAFSSON LEIKSKÁLD Hænuungarnir verða frum-

sýndir á laugardaginn: Einhvers konar harmrænn farsi, segir höfundurinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Aftur saman í Hænuungunum
Nýtt leikverk eftir Braga
Ólafsson, Hænuungarnir,
verður frumsýnt í Kassa
Þjóðleikhússins á laugardaginn. Eins og í hinu
vinsæla leikriti Belgíska
Kongó, sem Borgarleikhúsið frumsýndi árið
2004, leikstýrir Stefán
Jónsson Hænuungunum og
Eggert Þorleifsson leikur
aðalhlutverkið.
„Á sínum tíma tók ég þátt í því verkefni, að búa til stutt leikrit hjá Borgarleikhúsinu og það áttu bara að
vera nokkrar sýningar,“ segir Bragi.
„Svo varð leikritið miklu vinsælla
en búist var við. Óhjákvæmilega
fór maður þá að hugsa um það hvort
maður ætti ekki að skrifa annað
leikrit. Mér finnst það líka fínt inn á
milli – af því maður situr alltaf einn
við skriftir – að vinna með leikurum og leikstjóra. Maður lærir á því,
það er sérstaklega hjálplegt upp á
persónusköpun. Stundum finnst
mér heldur ekki svo mikill munur á
leikritunum og sögunum. Sumar af
þeim skáldsögum sem ég hef gefið
út upplifi ég til dæmis frekar sem
leikrit eða smásögur. Það væri að
minnsta kosti ekki mikið mál að
gera leikrit úr þeim.“

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Miðvikudagur 24. febrúar 2010
➜ Tónleikar
21.00 Guðrún

Gunnarsdóttir og
Aðalsteinn Ásberg
flytja úrval úr verkum
söngvaskáldsins
Cornelis Vreeswijk á tónleikum í Norræna
Húsinu við
Sturlugötu.

Undirmeðvituð tenging við hrunið
Í Hænuungunum leikur Eggert
Þorleifsson djassáhugamanninn
Sigurhans, sem kallar til aukahúsfundar þegar nokkrum kjúklingum
er stolið úr frystikistu þeirra hjóna
í sameigninni. Á einum stað í leikritinu segir hann: „Þjóð sem lætur
völdin í hendurnar á þjófum og
glæpamönnum, hlýtur að gera ráð
fyrir að einhverju verði stolið frá
henni.“ Eru Hænuungarnir sem sé
svokallað „viðbragð við hruninu“?
Það koma vöflur á Braga, en svo
segir hann: „Einn þráður leikritsins er þjófnaður og það má alveg
tengja við það sem hér hefur verið
að gerast. Sumt snertir ástandið
óbeint. Flatskjár kemur við sögu,
en það var ekki útgangspunkturinn
að fjalla um hrunið. Kannski er það
bara óhjákvæmilegt. Maður er með
hálfan hugann við hrunið allan
daginn. Tengingin við það ástand
er því líklega eitthvað sem kemur
úr undirmeðvitundinni. En við
látum það í hendurnar á áhorfendum hvort þeir tengi það þannig.“
Verður þá hægt að tengja allt
sem listamenn skrifa næstu árin
sem einhvers konar viðbrögð við
hruninu?
„Með góðum vilja er alltaf hægt
að tengja það sem hentar hverju
sinni. Eflaust eigum við eftir að
sjá fullt af bókum og leikhúsverkum sem taka á þessu. Ég er sjálfur
ekki hrifinn af því þegar er verið

að fjalla um þetta á yfirlýstan
hátt, þótt það geti heppnast mjög
vel, eins og til dæmis í Ufsagrýlum
eftir Sjón. Þar er fjallað beint um
hrunið en á mjög grófan og gróteskan hátt, sem mér finnst virka
mjög vel.“

➜ Sýningar

➜ Síðustu forvöð

Í Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu
hefur verið opnuð ljósmyndasýning Sigurgeirs Sigurjónssonar „Íslendingar”.
Ennig stendur þar yfir sýningin Póstkortaár sem listakonurnar Vera Sölvadóttir og Jarþrúður Karlsdóttir hafa sett
upp sem og sýning á verkum eftir listakonuna Yst. Opið alla daga kl. 11-17 og
enginn aðgangseyrir á miðvikudögum.

Í Félagsmiðstöðinni að Hæðargarði
31 fer senn að ljúka myndlistarsýningu
Geirharðs Þorsteinssonar arkitekts.
Opið virka daga kl. 9-16.
Þrándur Þórarinsson sýnir verk í veitingahúsinu Geysir við Aðalstræti 2. Opið
alla daga kl. 11.30-23. Sýningu lýkur á
sunnudag.

➜ Leiklist
20.00 Unglingadeild Leikfélags

Kópavogs sýnir nýtt íslenskt leikrit,
Blóðsystur, í Leikhúsinu við Funalind
2 í Kópavogi.

Harmrænn farsi
Hænuungarnir er kynnt sem „bráðfyndið og ísmeygilegt verk“. Bragi
segir erfitt að staðsetja verkið
innan ákveðinnar leikhústegundar. „Ég hef samt fengið á tilfinninguna að þetta sé einhvers konar
farsi. Farsi lýtur ákveðnum lögmálum sem ég hef ekki kynnt mér
neitt sérstaklega, en mér finnst
verkið samt vera farsi, kannski
harmrænn farsi af því það liggur
ákveðin dramatík undir.“
Verkið gerist í Hlíðunum. „Hlutar leikritsins gerast í tveimur
íbúðum í einu, fyrir húsfund og á
honum,“ segir Bragi.
„Leikmyndin (eftir Börk Jónsson) er skemmtileg og öðruvísi.
Við sjáum inn í íbúðirnar í gegnum
brotinn vegginn. Ég skal ekki segja
um samtölin og átökin í verkinu, en
umgjörðin er mjög svo hversdagsleg.“
Auk Eggerts Þorleifssonar leika
í Hænuungunum þau Kristbjörg
Kjeld, Friðrik Friðriksson, Pálmi
Gestsson, Ragnheiður Steindórsdóttir og Vigdís Hrefna Pálsdóttir.
drgunni@frettabladid.is

➜ Fyrirlestrar
12.00 Erlingur Jóhannsson fjallar um
niðurstöður rannsóknar á lífsstíl 7-9
ára barna í erindi sem hann flytur hjá
Háskólanum á Akureyri, Sólborg við
Norðurslóð (st. 201).

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

Frums.

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Mið 7/4
Lau 10/4
Lau 10/4
Sun 11/4
Sun 11/4
Mið 14/4
Lau 17/4
Lau 17/4
Sun 18/4
Sun 18/4
Fim 22/4

kl. 17:00
kl. 13:00
kl. 15:00
kl. 13:00
kl. 15:00
kl. 17:00
kl. 13:00
kl. 15:00
kl. 13:00
kl. 15:00
kl. 13:00

Ö
U
U
U
U
U
U
U
U
Aukas.

Fim 22/4
Lau 24/4
Sun 25/4
Sun 25/4
Sun 2/5
Sun 2/5
Lau 8/5
Lau 8/5
Sun 9/5
Sun 9/5

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

Aukas.

U
U
U
U
U
U

U

Sprellfjörug sýning um gleðisprengjuna ómótstæðilegu!

Hænuungarnir (Kassinn)
Fim 25/2 kl. 20:00
Lau 27/2 kl. 20:00
Fös 5/3 kl. 20:00

Fors.

U

Frums.

U

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

Ö
Ö

Fös 12/3 kl. 20:00
Lau 13/3 kl. 20:00

Ö
Ö

U

Bráðfyndið verk eftir Braga Ólafsson, einn af okkar ástsælustu höfundum!

NORRÆNA HÚSIÐ

Cornelis
Vreeswijk

kvöldskemmtun í tali og tónum

Guðrún Gunnars - Aðalsteinn Ásberg
Gunnar Gunnarsson - Jón Rafnsson
24/2
26/2
27/2

6/3 kl. 21:00
kl. 21:00
12/3 kl. 21:00
kl. 21:00
kl. 21:00 Takmarkaður sætafjöldi

Forsala á midi.is
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Cheryl sparkar Ashley Cole

> VAR VONGÓÐUR
Þegar leikarinn Johnny Depp var nýverið
spurður hvort hann hefði ávallt haft trú á leiklistarferli sínum svaraði hann því neitandi. „Nei, alls ekki. Ég hafði enga
hugmynd um hvert þetta stefndi.
Það er ógjörningur að ætla sér að
vita það. Ég vissi ekki hvað mundi
gerast, en ég hélt alltaf í vonina.“

folk@frettabladid.is

Söngkonan Cheryl Cole gaf frá sér
fréttatilkynningu stuttu eftir að
hún lenti í London eftir að hafa
flúið heimili sitt í kjölfar frétta
af framhjáhaldi eiginmanns
síns, fótboltakappans Ashley
Cole. Upp komst um framhjáhald Ashley Cole í fyrsta sinn
árið 2008 en Cheryl ákvað að
fyrirgefa eiginmanni sínum
það hliðarspor. Í síðustu viku
flutti tímaritið The Sun fréttir
af því að Ashley hafi verið samur
við sig og átt vingott við þrjár
aðrar stúlkur.
Í fréttatilkynningunni frá Cheryl
segir að hún hafi ákveðið að skilja

við Ashley og að hún biðji fjölmiðla
um að sýna henni skilning á þessum
erfiðu tímum. Ashley hafði kvöldinu áður flutt út af heimili þeirra að
beiðni Cheryl.
Cheryl er í miklu uppáhaldi hjá
breskum fjölmiðlum og var meðal
annars valin best klædda kona
ársins 2009.

SKILIN Cheryl Cole hefur ákveðið

að skilja við eiginmann sinn,
fótboltakappann Ashley Cole.
MYND/NORDICPHOTO

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Segir skilið
við Epic
Leik- og söngkonan Jennifer Lopez
hefur sagt skilið við útgáfufyrirtæki sitt, Epic Records, sem er í
eigu Sony. Ekki er víst
hvort hún var látin
fjúka eða hvort samningurinn var einfaldlega útrunninn.
„Jennifer og Sony
Music Group hafa
átt gott samstarf,“
sagði umboðsmaður
Lopez. „Þau hafa
átt góðar stundir
saman en kominn
var tími á breytingar sem henta ferli
hennar betur sem
leikkonu og tónlistarmanni.“ Hún mun á
næstunni undirrita
samning við annað
útgáfufyrirtæki og er sjöunda hljóðversplata hennar væntanleg á vegum þess í apríl.

ALVEG EINS
Vel fór á með sjónvarpsmanninum Jóni
Ársæli Þórðarsyni og klóninu hans fyrir utan
Útvarpshúsið í gær. Svo gott er gervi Pálma
Gestssonar að varla má á milli sjá hver hinn
raunverulegi Jón Ársæll er. Sjónvarpsmaðurinn
góðkunni hafði mjög gaman af uppákomunni
og hló að tilburðum Pálma.

Die Hard í
fimmta sinn
Framleiðsla á fimmtu Die Hardmyndinni er fyrirhuguð á næsta
ári er haft eftir aðalleikaranum
Bruce Willis. Hann telur mögulegt að sögusviðið verði
ekki í Bandaríkjunum. „Við
verðum að
fara með þessa
mynd vítt um
heiminn,“ sagði
Willis. Aðdáendur löggunnar og harðjaxlsins Johns McClane
geta því farið að spenna beltin
fyrir enn eina rússíbanareiðina.
Þrjú ár eru liðin síðan fjórða
myndin í seríunni, Live Free
or Die Hard, kom út við góðar
undirtektir. Þá voru tólf ár liðin
frá gerð þriðju myndarinnar, Die
Hard: With A Vengeance.

JÓN ÁRSÆLL HITTI KLÓNIÐ SITT
Spaugstofan verður í sviðsljósinu í Sjálfstæðu fólki
hjá Jóni Ársæli Þórðarsyni næsta sunnudag. Pálmi
Gestsson brá sér í gervi
Jóns í gær og mátti ekki á
milli sjá hvor væri hvað.
„Það var gaman að hitta Jón. Hann
kom og spjallaði við okkur hvern
í sínu lagi. Svo brá ég mér bara í
hans gervi og hann hitti klónið af

Ný og persónuleg jógastöð
Nýtt 4 vikna byrjendanámskeið
hefst 1. mars. Skráning haﬁn í síma
695 8464 / 772 1025 eða á jogastudio.org
• Hot jóga • Hatha jóga • Byrjendanámskeið
• Krakkajóganámskeið
Innifalið í kortum eru allir opnir tímar
ásamt þeirri þjónustu sem boðið er
upp á í Veggsport.
Stórhöfði 17 (gengið inn um Veggsport)
Sími: 695 8464 og 772 1025
www.jogastudio.org

sér,“ segir Pálmi Gestsson. „Hann
hafði mjög gaman af þessari
uppákomu. Ég held hann hafi það
yfirleitt enda engir alvöru menn
nema það sé hægt að herma eftir
þeim eitthvað.“
Pálmi hefur túlkað Jón Ársæl
með reglulegu millibili í gegnum árin og gert það með miklum
sóma eins og honum einum er lagið.
Spurður hvort ekki hafi verið löngu
kominn tími á að Spaugstofan væri
tekin fyrir í Sjálfstæðu fólki kemur
hik á Pálma: „Er það ekki að ofgera

hlutunum ef við erum að þvælast á
öðrum stöðvum.“
Fregnir um að Spaugstofan ætli
að hætta í vor eru orðum auknar
að sögn Pálma. „Þetta er ekkert
öðruvísi en það hefur alltaf verið.
Það hefur alltaf komið í ljós seint
bæði af okkar hálfu og Útvarpsins
hvort það væri tilefni til að halda
áfram. Það hefur verið þannig í 21
ár,“ segir hann.
Spurður hvort þeir félagar hafi
ekki áhuga á að halda áfram segir
Pálmi: „Við höfum verið að kasta

því á milli okkar. Á meðan ástandið
er svona og fólk vill horfa á okkur
og við höfum gaman af þessu erum
við alltaf til í að skoða það. En það
er engin sáluhjálp fyrir okkur í
sjálfu sér. Auðvitað skilur maður
að Útvarpið er í kröggum eins og
önnur fyrirtæki og það verður að
skoða sín mál til að vita hvað það
getur tekist á við.“
Nokkrir þættir eru eftir af
Spaugstofunni á þessu vori. Síðasti
þátturinn verður að öllum líkindum
sýndur í lok apríl. freyr@frettabladid.is

Elskaði aðeins Sam
Leikkonan Lindsay Lohan veitti breska götutímaritinu The Sun viðtal fyrir stuttu. Viðtalið var birt
í tveimur hlutum og ræddi leikkonan meðal annars
um fíkniefnavanda sinn, erfiða æsku og um samband sitt við plötusnúðinn Samönthu Ronson.
„Ég hafði aldrei laðast að konum áður en ég
kynntist Sam. Þetta gerðist bara og það kom mér á
óvart. Við erum enn í sambandi, við búum í sömu
byggingu í Los Angeles og rekumst því oft á hvor
aðra. Hún hefur alltaf verið ein af mínum nánustu
vinkonum og ef hún væri ekki inni í myndinni þá
væri ég líklega með karlmanni. Hún er eina konan
sem ég hef getað hugsað mér að vera með. Við elskum hvor aðra og það eru líkur á að við munum einhvern tímann ná aftur saman,“ sagði Lohan.
Leikkonan telur að fjölskylda Ronson hafi aldrei
tekið sig í sátt og hafi það haft slæm áhrif á sambandið. Hún segir jafnfram að þær hafi átt saman
fleiri góðar stundir en slæmar, en að fjölmiðlar
hafi aðeins flutt fréttir af því sem miður fór. „Góðu
stundirnar voru fleiri en þær slæmu. Það skiptast
á skin og skúrir, það er eðlilegt. En þegar maður er
opinber persóna þá hafa fjölmiðlar meira gaman
af því að einblína á það sem er slæmt og blása það
upp og láta líta svo út að hlutirnir séu verri en þeir
eru.“

ELSKAÐI RONSON Leikkonan Lindsay Lohan veitti bresku tímariti viðtal þar sem hún spjallaði meðal annars um samband
sitt og Samönthu Ronson.
MYND/NORDICPHOTO
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Óður um ástandið
Leikhús

★★★

Ufsagrýlur
Eftir Sjón
Sýnt í Hafnarfjarðarleikhúsinu

FRIÐRIK ÓMAR Friðrik ætlar að halda

átta Elvis Presley-tónleika vegna mikillar
eftirspurnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Friðrik Ómar
með átta
Elvis-tónleika
Söngvarinn Friðrik Ómar ætlar
að halda átta Elvis-tónleika í viðbót vegna mikillar eftirpurnar.
Friðrik hélt þrenna tónleika í
Salnum í Kópavogi í síðustu viku
og seldist upp á þá alla.
Sex af tónleikunum verða í
Salnum og hefjast þeir fyrstu 4.
mars. Einir tónleikar verða í Miðgarði í Varmahlíð 11. mars og
kvöldið eftir verður Friðrik ásamt
föruneyti í Sjallanum á Akureyri. Miðasala hefst á Midi.is á
fimmtudag. Sem fyrr verða flutt
öll helstu lög Elvis, þar á meðal
Jailhouse Rock, Love Me Tender
og Can´t Help Falling in Love.

Leikarar: Aðalbjörg Árnadóttir,
Árni Pétur Guðjónsson, Hjálmar
Hjálmarsson, Erling Jóhannesson, Birna Hafstein, Orri Huginn
Ágústsson, Magnús Örn Sigurðsson, Huld Óskarsdóttir, Gísli Björn
Heimisson, Halldór Magnússon,
Júlía Hannam, Magnús Örn Sigurðsson, Rúnar Örn Marinósson.
Leikmynd: Móeiður Leifsdóttir.
Búningar: Myrra Leifsdóttir. Leikgervi: Ásta Hafþórsdóttir. Tónlist/hljóðmynd: Stilluppsteypa.
Grímur: Þórður G. Þorgeirsson.
Kvikmynd og vinnsla mynda:
Guðbergur Davíðsson, Konráð
Gylfason. Ljósmyndun: Snorri
Gunnarsson.

Endurhæfing og tilraunaspítali.
Hrottalegar fangabúðir og hver
er ábyrgur fyrir þeim? Urðu heilar þeirra, sem svindluðu og bröskuðu, átu gull og tróðu kókaíni í nefið
á sér, að hnoðmör? Það eru margar áleitnar spurningar sem fléttast
inn í þau ótal atriði sem fyrir augu
ber í sýningunni Ufsagrýlur.
Meðan þulið var hér upp úr guðspjalli græðginnar voru svo kallaðar leiðtogabækur vinsælar. Nú
eru þær jafn hallærislegar og legghlífar leikfimiskynslóðarinnar. Við
hefur tekið nýtt listform eða ismi
í bókmenntum og leikritaskrifum,
hrunflæði. Líklega munu fræðimenn framtíðar líta á þetta sem
einhverja hrynjandi og svar með
flottum viðskeytum. Í Hafnarfjarðarleikhúsinu er hrunið sviðsett
með mörgum samsettum myndum

í sýningu Lab Loka-hópsins undir
styrkri stjórn Rúnars Guðbrandssonar. Það er texti eftir ljóðskáldið Sjón sem liggur til grundvallar,
texti sem á köflum snerist gegn
sjálfum sér þannig að framganga
verksins leið fyrir það.
Leikmyndin þjónar ekki aðeins
gangi mála heldur er hún ógnvaldur
í sjálfu sér. Verur í búrum og lýsingar eða skuggavarp inn í búrin í upphafi lifir svo áfram í öllum leiknum.
Þessi köflótti bakgrunnur varð á
stundum eins og flísalagður veggur
í sterílu sjúkrarými. Þar voru einnig alls kyns tæki og tól sem leiddu
hugann á þær slóðir. Lýsingin fyrir
ofan búraröðina tók allan tímann þátt í leiknum. Það er Garðar
Ólafsson sem útfærði hana.
Fyrir svo utan að samviskan,
draugurinn eða hinn innri maður
sem birtist við hlið Veigars var
bæði töfrandi og svolítill galdur í
sjálfu sér. Það var engu líkara en
að hreyfanleg glansmynd lifði undir
skikkju verunnar. Það var bæði
heillandi og smart. Hljóðmyndin
var allan tímann ógnandi og jók á
áhrifamátt verksins.
Verkið er byggt upp af atriðum sem í byrjun virðast algerlega
laustengd en þegar á líður límast
saman, þó sú líming hafi nú tekið
nokkurn tíma í upphafi. Öskrandi
marbendlar, sæskrímsl eða uppvakningar brjótast út úr búrum
sínum með ógnarlátum og vaktmenn tilraunaspítalans verða að
hafa grímur og hanska til þess að
verða ekki fyrir eitrun. Yfirlæknirinn Móra er snemma kynnt til
leiks, hún er eins og ýkt mynd af
Helgu úr Allo allo sjónvarpsþáttunum um frönsku andspyrnuhreyfinguna. Hún er látin tala með þýskum hreim, sem er ofnotuð klisja en
Birna Hafstein er bísperrt og kraft-

UFSAGRÝLUR Í HAFNARFIRÐI „Verkið er
byggt upp af atriðum sem í byrjun virðast
algerlega laustengd en þegar á líður límast
saman,” segir í umsögn Elísabetar Brekkan.

mikil í þessu eintóna hlutverki og
á köflum nokkuð fyndin. Aðalbjörg
Árnadóttir, sem leikur Nínu eiginkonu fórnarlambsins og framagosans Veigars Mar, nær að heilla
áhorfendur upp úr skónum í eintali
sínu um það líf sem hún og eiginmaðurinn höfðu lifað áður. Hlutverk hennar er líka af höfundarins
hendi þannig að auðveldast er að ljá
því kjöt á beinin.
Blásið er til mikillar veislu í Þjóðmenningarhúsinu þar sem svínin koma saman. Með galtargrímur birtist þar skikkjuklætt fólk og
einn af aðalgöltunum er gestgjafi
kvöldsins og kynnir söngvara sem

hann hefur flutt inn frá útlöndum.
Erling Jóhannesson bregður upp
grátbroslegri mynd af þessu útjaskaða smámenni, leikur hans og
gervi með nösina blæðandi var frábær. Eins var Árni Pétur Guðjónsson mjög sterkur í hlutverkinu á
grímuballinu, það var líkt og röddin kæmi úr djúpum helli slíkur var
styrkurinn.
Orri Huginn Ágústsson fer með
hlutverk Veigars Mars sem sigldi
öllu í strand en hafði verið svo
smart í fylgd forseta og framagosa. Hann er fangi í eigin líkama
spastískur og heilabilaður og fyrst
og fremst minnislaus. Það er alveg
greinilegt hvert höfundur vill hér
fara með þessum atriðum og Orri
skilaði þessu hlutverki vel en atriðin
voru bara allt of löng.
Hjálmar Hjálmarsson er flottur
sem Georg skipstjóri, skipstjóri á
skipi sem siglir undir fölsku flaggi.
Allur sá kafli hefði þó mátt missa
sín, en það er jú sem kunnugt er
ótrúlega erfitt að slátra góðum eigin
hugmyndum. Hverjar eru þessar ufsagrýlur? Eru það afturgöngur sem sitja klofvega uppi á burstum bæja okkar, eru það við eða þið,
hverjir eru hinir seku?
Leikhópurinn Lab Loki hefur
hér sett saman áhugaverða sýningu, gervin voru þrekvirki, búningar flottir, minnið um hænuna
sem verpir gullegginu fær sinn
sess í stólpípukaflanum þar sem
menn bíða í ofvæni eftir að geta
leitað að gulli í lortinum sem er svo
fallega um talað að hann verður að
lordi eða lávarði. Grímur Þórðar G.
Þorgeirssonar voru mjög góðar og
þjónuðu verkinu.
Elísabet Brekkan

Niðurstaða: Mikið er lagt í þessa
margbreytilegu sýningu.
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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

FRÁ SAMA LEIKSTJÓRA OG FÆRÐI OKKUR

PRETTY WOMAN

“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.

FRÁBÆR GAMANSÖMU OG RÓMANTÍSK MYND
SUMIR ERU HEPPNIR Í ÁSTUM AÐRIR EKKI!

STURLAUGUR JÓN BJÖRNSSON Sturlaugur er meistari bæði í hornleik og bjórgerð. Hér stendur hann við brugggræjurnar í Ölgerð-

inni.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Bruggar og spilar á horn
sýnd með íslensku tali

CARMEN
BROTHERS
VALENTINE ‘S DAY

kl. 5:50 - 8 - 10:20
kl. 5:30D - 8D - 10:40D

12

VALENTINE ‘S DAY
THE WOLFMAN
TOY STORY 2 M/ ísl. tali

kl. 8 - 10:40
kl. 8 - 10:20
kl. 5:50(3D)

VIP

THE BOOK OF ELI
AN EDUCATION

kl. 10:20
kl. 5:50

16

UP IN THE AIR
SHERLOCK HOLMES

kl. 5:50 VIP - 8
kl. 8 - 10:40

L
12

BJARNFREÐARSON

kl. 5:50

L

L

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna
12
BROTHERS
kl. 8:10D - 10:30D
L
INVICTUS
kl. 5:30 - 8 - 10:40

16

VALENTINE ‘S DAY
kl. 10:10D
MAYBE I SHOULD HAVE kl. 6

L

CARMEN OPERA

L

L
L
L

kl. 6

BROTHERS
VALENTINE ‘S DAY

kl. 10:20
Sýnd á morgun kl. 8

THE BOOK OF ELI
SHERLOCK HOLMES
CARMEN OPERA

kl. 8
kl. 10:20
kl. 6

12
L
L
12
L

NÝTT Í BÍÓ!

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!
BYGGÐ Á METSÖLUBÓK STIEG LARSSON

T.V. - kvikmyndir.is

Þ.Þ. - Fbl

Sturlaugur Jón Björnsson
er með meistaragráðu í
hornleik og starfar sem
bruggmeistari hjá Ölgerðinni. Sannarlega óvenjuleg
blanda hjá þessum 27 ára
Keflvíkingi.
Sturlaugur Jón útskrifaðist með
meistaragráðu í hornleik frá
Boston-háskóla árið 2005 og ætlaði að helga sig tónlistinni. En nú
hefur hin ástríðan hans, bjórgerð,
tekið yfir því á síðasta ári hélt
hann aftur til Bandaríkjanna og
lærði bjórgerð í Kaliforníu. Í dag
starfar Sturlaugur sem einn af
bruggmeisturum Ölgerðarinnar.
Hann grípur þó enn þá í hornið og
stígur til dæmis á svið í Háskólabíói annað kvöld þegar Sinfóníuhljómsveit Íslands flytur sinfóníu
nr. 7 eftir austurríska tónskáldið
Anton Bruckner.
Sturlaugur heillaðist upp úr

skónum af bjórnum þegar hann
dvaldi í Boston og sá að þarna var
eitthvað á ferðinni sem hann vildi
læra meira um. „Ég var úti í hljóðfæranámi en mestallur tíminn fór
í að pæla í bjór,“ segir hann. „Ég
hafði lengi haft áhuga á þessu og
svo kynntist maður bjórmenningunni, þessari microbrugg-menningu sem er úti í Bandaríkjunum.
Margir kannast við þetta eftir að
hafa verið í útlöndum. Þetta eru
til dæmis lítil brugghús sem oft
framleiða og veita á sama stað.“
Hann segir að stundum hafi
gætt misskilnings hjá almenningi varðandi bjórmenninguna í
Bandaríkjunum. „Þegar maður
segist hafa verið að læra ölgerð
í Bandaríkjunum segja sumir að
þeir kunni ekki að brugga. En mér
finnst þeir vera á meðal þeirra
framsæknustu á þessu sviði, listrænni ölgerð, í öllum heiminum.“
Námið í Kaliforníu var mjög
skemmtilegt að mati Sturlaugs.
„Ég kynntist þarna helling af

áhugaverðu fólki. Ég var lærlingur um tíma hjá Vinnie Cilurzo, eiganda og bruggmeistara Russian
River-brugghússins, sem framleiðir vel metna bjóra í bandarískum
og belgískum stílum.“
Ástríða hans fyrir bjór kviknaði
þó fyrst þegar hann var staddur í
Þýskalandi árið 2001. „Ég smakkaði þar minn fyrsta Hefeweizenhveitibjór og það var mín fyrsta
almennilega upplifun. Upp frá
því varð ekki aftur snúið.“ Núna
er hann í draumastarfinu sínu
við að framleiða bjór af ýmsum
toga. Lítið brugghús var nýverið reist í Ölgerðinni og þar getur
hann prófað sig áfram við að
framleiða nýjar tegundir ásamt
samstarfsfélaga sínum, Guðmundi
Mar Magnússyni.
„Þetta er allt í startholunum.
Það er margt mjög spennandi að
fara að gerast þar og að sjálfsögðu
verðum við að sjá til þess að gæðin
séu í lagi,“ segir Sturlaugur.

LOFTKASTALINN
SEM HRUNDI
MICHAEL NYQVIST

NOOMI RAPACÉ

113.000 GESTIR!

„Ég er alltaf með
Staðgreiðslukort Olís
á vísum stað“

SÍMI 564 0000

SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D

AVATAR 3D
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

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

kl. 5 - 8 - 11
kl. 8 - 10.30
kl. 5.30
kl. 8 - 10.35
kl. 6
kl. 6 - 9.20

14
16
10
12
L
10

SÍMI 462 3500

THE WOLFMAN
THE LIGHTNING THIEF
ARTÚR 2

kl. 6 - 9
kl. 10.10
kl. 8
kl. 6

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

SÍMI 551 9000
14
kl. 6 - 9
16 LOFTKASTALINN SEM HRUNDI
kl. 8 - 10.30
10 THE LIGHTNING THIEF
kl. 8 - 10.30
L IT´S COMPLICATED
NINE
kl. 8 - 10.30
NIKULÁS LITLI
kl. 6

3 kr. afsláttur af eldsneytislítranum frá dæluverði.
2 kr. (1,5%) afsláttur í formi Vildarpunkta Icelandair.
5% afsláttur af vörum, nema tóbaki, tímaritum,
símakortum og happdrætti.

PIPAR\TBWA



.com/smarabio
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

Alltaf með Staðgreiðslukortinu:

100301

SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 3D

Sæktu um Staðgreiðslukort Olís
og njóttu betri kjara

SÍMI 530 1919

14
14
10
16
L
L
10
L



THE LIGHTNING THIEF
EDGE OF DARKNESS

kl. 5 - 8 - 11
kl. 5 - 8 - 11 LÚXUS
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 3.40 - 5.50 ísl.tal
kl. 3.40 - 5.50 ísl.tal
kl. 8
kl. 3.30 íslenskt tal

SÍA

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

Þú getur sótt um Staðgreiðslukortið á olis.is, á næstu Olís-stöð eða í síma 515 1141.

14
10
12
L
L

Við höldum með þér!

freyr@frettabladid.is
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SIGFÚS SIGURÐSSON: MÆTTUR AFTUR Á VÖLLINN SEX MÁNUÐUM EFTIR AÐ HANN VAR AFSKRIFAÐUR

> Kristinn dæmir í Þýskalandi
Milliríkjadómarinn Kristinn Jakobsson hefur fengið
verðugt verkefni í Evrópudeild UEFA en hann mun dæma
seinni leik Werder Bremen og Twente sem
fram fer í Þýskalandi annað kvöld. Kristni til
aðstoðar verða þeir Sigurður Óli Þórleifsson
og Ólafur Ingvar Guðfinnsson og fjórði
dómari verður Jóhannes Valgeirsson. Þá
verða aukaaðstoðardómarar á leiknum,
þeir Magnús Þórisson og Þorvaldur
Árnason, sem verða hvor fyrir aftan sitt
markið.

Læt ekki mann í sloppi segja mér hvað ég get gert
Handknattleikskempan Sigfús Sigurðsson tók mjög óvænt þátt í
leik Vals og HK á mánudag. Honum var kastað inn á völlinn þegar
allt var að fara til fjandans hjá Val í leiknum. Sigfús átti ekki að
spila leikinn enda sama og ekkert æft. Hann kom þó inn og
stóð sig með miklum sóma.
„Ef þú bara vissir hvað þetta var gaman. Ég brosti alveg
út að eyrum eftir leikinn því ég gat þetta,“ segir Sigfús kátur
en fyrir rúmlega hálfu ári var honum tjáð að hann myndi
aldrei spila handbolta aftur en hann var þá nýkominn úr
hnéaðgerð. Hann neitaði að sætta sig við það svar.
„Ég læt ekki mann í sloppi segja mér hvað ég get og get
ekki. Ég gaf ekki upp vonina þó svo ég hefði fengið þennan
dóm. Ég vil hætta í handbolta á mínum forsendum og þetta
voru ekki þær forsendur,“ sagði Sigfús en þetta er í annað sinn
sem hann byrjar aftur í handbolta eftir að hafa verið tjáð að hann
myndi aldrei spila aftur handbolta.

„Ég fór í bakinu á sínum tíma og þá var ég líka afskrifaður. Ég
hlustaði heldur ekki þá og spilaði aftur tveim mánuðum seinna.
Það liggur við að þetta sé í annað sinn sem ég rís upp frá dauðum en þetta hefur ekki verið þrautalaus ganga.“
Fram undan hjá Val er bikarúrslitaleikur í Höllinni gegn
Haukum. Sigfús segist vera klár í að spila en veit ekki hvort
hann muni fá að taka þátt í leiknum.
„Það er Óskars þjálfara að meta það. Mig dauðlangar
auðvitað að spila og skrokkurinn er í góðu skapi og gefur
grænt ljós,“ sagði Sigfús en hann segir hnéð hafa verið fínt
í leiknum sem og í gær.
„Það eru smá harðsperrur svona daginn eftir en ekkert
alvarlegt. Ég sýndi það svo í þessum leik að ég á fullt
erindi í þetta enn þá þó svo ég sé í lítilli æfingu. Það mun
taka tíma og sérstaklega fyrir mann sem er að verða 35 ára
gamall. Prufukeyrslan lofaði samt góðu.“

sport@frettabladid.is

Mikið basl á Barcelona

ÚRSLIT
Meistaradeild Evrópu:
Stuttgart-Barcelona

1-1

1-0 Cacau (25.), 1-1 Zlatan Ibrahimovic (52.)

Olympiakos-Bordeaux

0-1

0-1 Michael Ciani (45.)

Enska úrvalsdeildin:
Man. Utd-West Ham

3-0

1-0 Wayne Rooney (38.), 2-0 Wayne Rooney
(55.), 3-0 Michael Owen (80.)

STAÐAN:
Chelsea
Man. United
Arsenal
Tottenham
Man. City
Liverpool
Aston Villa
Everton
Fulham
Birmingham
Stoke City
Blackburn
West Ham
Sunderland
Wigan
Wolves
Hull City
Bolton
Burnley
Portsmouth

27 19 4 4 63-22
28 19 3 6 66-24
27 17 4 6 63-30
27 13 7 7 48-26
26 12 10 4 48-33
27 13 6 8 43-27
26 12 9 5 37-21
26 10 8 8 38-37
27 10 7 10 32-29
26 10 7 9 25-28
26
8 10 8 26-29
27
9 7 11 29-43
27
6 9 12 35-43
26
6 8 12 32-44
26
6 7 13 26-52
26
6 6 14 21-44
27
5 9 13 25-54
26
5 8 13 29-49
26
6 5 15 27-55
26
4 4 18 21-44

61
60
55
46
46
45
45
38
37
37
34
34
27
26
25
24
24
23
23
16

MARKIÐ DUGÐI EKKI TIL Cacau kom
Stuttgart yfir en það var ekki nóg.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Evrópumeistarar Barcelona lentu í kröppum dansi gegn Stuttgart í gær en
klaufaskapur leikmanna Stuttgart varð þess valdandi að Börsungar hafa alla
ása á hendi fyrir seinni leikinn. Zlatan skoraði mikilvægt útivallarmark.
FÓTBOLTI Barcelona og Bordeaux
standa vel að vígi í sextán liða
úrslitum Meistaradeildar Evrópu
eftir leiki gærkvöldsins. Barca
nældi í jafntefli á útivelli en Bordeaux gerði betur með því að vinna
á útivelli.
Leikurinn á Gottlieb-Daimler
Stadium fór rólega af stað og bæði
lið þreifuðu fyrir sér. Börsungar
voru þó ívið sterkari. Eftir því sem
leið á hálfleikinn jókst sjálfstraustið hjá leikmönnum Stuttgart sem
fóru að sækja. Timo Gebhart átti
stórkostlega sendingu á fjærstöng
á 25. mínútu sem Cacau skallaði af
öryggi í netið. 1-0 fyrir Stuttgart
og Evrópumeisturunum brugðið.
Stuttgart gekk aftur á móti á
lagið og upphófst nú mikil stórsókn
að marki Börsunga. Aðeins þrem
mínútum eftir markið vildu leikmenn Stuttgart fá víti er boltinn
fór augljóslega í höndina á Gerard Pique. Dómarinn ákvað þó að
sleppa Pique.
Leikmenn Stuttgart voru ekkert hættir og Cacau komst einn á
auðan sjó á 33. mínútu en ákvað að
gefa boltann í stað þess að skjóta.
Sendingin misheppnaðist og þar
var illa farið með gott tækifæri.
Cacau komst aftur einn í gegn
skömmu síðar og að þessu sinni
skaut hann að marki en Valdes
varði.
Á þessum kafla stóð ekki steinn
yfir steini í leik Barcelona og Evrópumeistararnir voru stálheppnir
að vera ekki að allt að þrem

MAGNAÐIR Wayne Rooney og Antonio
Valencia afgreiddu West Ham í gær.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Enska úrvalsdeildin:

United heldur
áfram að elta
FÓTBOLTI Englandsmeistarar

MIKILVÆGT MARK Zlatan Ibrahimovic fagnar markinu mikilvæga í gær.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

mörkum undir í hálfleik. Besta
færi Barca í hálfleiknum fékk
Lionel Messi fimm mínútum fyrir
leikhlé. Gamla brýnið Jens Lehmann sá aftur á móti við honum
og varði boltann í stöng.
Leikmenn Stuttgart nöguðu
sig eflaust í handarbökin í leikhléi yfir að hafa ekki skorað fleiri
mörk í hálfleiknum og það kom
því eins og köld vatnsgusa framan í þá er Zlatan Ibrahimovic jafnaði leikinn fljótlega í síðari hálfleik. Zlatan fékk boltann einn á

teignum en skot hans var slakt og
Lehmann varði. Zlatan náði aftur
á móti frákastinu og skoraði í annarri tilraun. 1-1 og Barca búið að
skora dýrmætt útivallarmark.
Börsungar voru þá komnir í
fína stöðu og spiluðu skynsamlega það sem eftir lifði leiks. Þeir
vörðu markið vel og reyndu síðan
að sækja hratt. Jafntefli var niðurstaða sem liðið sætti sig vel við
enda er liðið afar erfitt heim að
sækja og Stuttgart á erfitt verkefni
fyrir höndum.
henry@frettabladid.is

Man. Utd tóku á móti West Ham
í eina leik gærkvöldsins í enska
boltanum. Leikurinn endaði 3-0
fyrir United.
Fyrir leikinn var United fjórum stigum á eftir Chelsea og
mátti því alls ekki við því að tapa
leiknum í gær.
Leikmenn United tóku öll völd
á vellinum strax í upphafi og
sóttu nær linnulaust allan hálfleikinn, eitthvað hlaut undan að
láta.
Það gerðist á 38. mínútu er
Wayne Rooney stangaði knöttinn
í netið af stuttu færi eftir sendingu frá Antonio Valencia.
Rooney og Valencia endurtóku
leikinn þegar tíu mínútur voru
liðnar af síðari hálfleik og það
mark kláraði leikinn.
Michael Owen afgreiddi síðan
leikinn tíu mínútum fyrir leikslok er hann skoraði eftir sendingu Paul Scholes. Hann var þá
nýkominn inn á sem varamaður.
Munurinn á toppnum er því
aðeins eitt stig en Chelsea á leik
til góða.
- hbg

José Mourinho stórorður í garð fyrrum vinnuveitenda sinna í Chelsea:

Stund sannleikans runnin upp
Aðalfundur 2009
Aðalfundur Íþróttafélagsins Fylkis og allra deilda þess
verður haldinn í Fylkishöll ﬁmmtudaginn 11. mars
2010 kl. 20.30.
Dagskrá;
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Önnur mál
Stjórn Íþróttafélagsins Fylkis.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

FÓTBOLTI Tveir leikir fara fram í 16 liða úrslitum
Meistaradeildar Evrópu í kvöld þar sem flestra
augu munu beinast að leik Inter og Chelsea en CSKA
Moskva mætir Sevilla í hinum leik kvöldsins.
Sálfræðistríðið á milli knattspyrnustjórans José
Mourinho hjá Inter og Carlo Ancelotti hjá Chelsea
hefur eflaust ekki farið framhjá neinum en Mourinho stýrði Chelsea sem kunnugt er á árunum 20042007 við góðan orðstír. Mourinho lét hafa eftir
sér í viðtölum á dögunum að hann vissi allt
um sitt gamla félag og að ekkert væri breytt
í leikskipulagi liðsins frá tíma hans á Brúnni.
Hann stóðst enn fremur ekki freistinguna að
lýsa því yfir hversu heimskulegt það hafi verið
hjá forráðamönnum Chelsea að láta sig
fara enda hefði enginn titill komið í hús
síðan hann fór. Það verður því fróðlegt
að sjá hvort Mourinho nái að standa
við stóru orðin og slá Lundúnafélagið úr
keppni.
Carlo Ancelotti svaraði Mourinho hins
vegar í gær með því að segja að Portúgalinn hafi skapað sér svo miklar óvinsældir á
Ítalíu með alls kyns leiðindum að flestir Ítalir myndu standa með Chelsea gegn Inter.
„Það er alveg rétt hjá Mourinho að Chelsea
hefur ekki unnið neina titla eftir að hann fór
en mig rámar nú í að maður að nafni Avram
Grant hafi gert ágætis hluti með liðið og
verið nálægt því að vinna sjálfa MeistMOURINHO Hefur farið mikinn í aðdraganda

leiks Inter og Chelsea.

NORDIC PHOTOS/AFP

aradeildina með félaginu. Annars veit ég alveg
hvað Mourinho er að reyna að gera og hann kann
vel að æsa menn upp fyrir leiki og stundum skilar það árangri en ég myndi persónulega ekki vilja
spila sama leik og hann. Ég held reyndar að hann
sé búinn að gera menn svo brjálaða á Ítalíu að allir
Ítalir, fyrir utan stuðningsmenn Inter, muni styðja
Chelsea í viðureign liðanna,“ sagði Ancelotti í viðtali við ítalska dagblaðið Il Giornale í gær.
Chelsea endurheimtir Frank Lampard,
Alex og Juliano Belletti úr meiðslum fyrir leikinn í kvöld en Ancelotti þarf hins vegar að ákveða
hver leysir vinstri bakvarðastöðuna hjá Lundúnafélaginu. Ashley
Cole verður frá næstu mánuðina
vegna ökklameiðsla og átti Yuri
Zhirkov að leysa hann af hólmi en
meiddist sjálfur í leiknum gegn Wolves um helgina.
Útlit er fyrir að markvörðurinn Julio
Cesar hjá Inter verði leikfær í kvöld en
hann lenti í umferðaróhappi á sunnudagskvöld þegar hann klessukeyrði
Lamborghini bifreið sína skammt frá
San Siro-leikvanginum og gat í kjölfarið lítið sem ekkert æft á mánudag og í gær. Gazzetta dello Sport
greindi frá því í gær að Brasilíumaðurinn hefði sloppið með skrámur og mar á andliti og ætti því
að geta spilað leikinn mikilvæga.
- óþ

ȪʳȿȺȿȸȲɃȵȲȸȲɃ

ȷʭɄɅɆȵȲȸɆɃȾȲɃɄȷɃʘȼȽ
ȽȲɆȸȲɃȵȲȸɆɃȾȲɃɄȷɃʘȼȽ
ȭȶɅɃȲɃȸȲɃʧɆɃȺȿȿʤȪȾʘɃȲȽȺȿȵ

ȜȿȸȺȿȿȲʧȸȲȿȸɄȶɊɃȺɃȲȽȽȺɃɇȶȽȼɀȾȿȺɃ

ȭȺȽɅʴʰȼɊȿȿȲʴʤȿȲʴȻʪȿɆɄɅɆ"
ȪȼɃʘʧɆʴȺɅɅȷɊɃȺɃɅʝȼȺɄɅɃȲɉʤȵȲȸ

ȭȶɃɅɆȹȽɆɅȺȲȷʭȷȽɆȸɆȾȹʪɁȺȷȲȸȲʧȺȽȲɄȶȾ
ȼɊȿȿȲɄȺȸɀȸɄʤȿȲʴȻʪȿɆɄɅɆȭȺʧȹȲȽȵ
ɇȶɃʧɆɃȸȽʝɄȺȽȶȸɅɆɁɁȽʳɄȺȿȸȲɅɀɃȸʴȲɃɄȶȾ
ɄʳȿȺȿȸȲɃȸȶɄɅȺɃȷʘɃʘʧȸȻʭȷɆɁɁȽʳɄȺȿȸȲɃɆȾ
ɇȺʧȹȲȽȵɄȾʘȽɀȸɅȺȽȳɀʧ
ȪȼɃʘȿȺȿȸʘɈɈɈɇȺȵȹȲȽȵȺɄ
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> Leah Remini

VIÐ TÆKIÐ ATLI FANNAR BJARKASON ER AFTUR BYRJAÐUR AÐ HORFA Á FRÉTTIR

„Það er ótrúlegt hvað sumir karlmenn
reyna að hafa lítið fyrir hlutunum. Ég
hef til dæmis verið beðin um að gefa
símanúmerið mitt einhverjum sem
þekkir mig ekki neitt.“

Fallegasta stelpan á vaktinni
Ný-sjálensku snillingarnir í grínsöngvaþáttunum Flight of the
Conchords sungu einu sinni um fallegustu stelpuna í herberginu. Öllu herberginu. Þeir sungu um að ef þeir myndu
sjá hana á gangi kæmist hún örugglega á lista yfir þrjár
fallegustu stelpurnar á götunni. Það fer reyndar eftir hvaða
götu, samkvæmt þeim. Síðar í laginu, þegar annar félaganna hefur nælt dömunni með sér í leigubíl býðst hann
til að kaupa handa henni kebab. Auðvitað er stelpan sú
fallegasta sem hann hefur séð. Borða kebab. Þeir syngja
um að hún sé falleg – eins og tré og gæti verið fyrirsæta
í hlutastarfi. Þó að hún myndi væntanlega halda áfram í
venjulegu vinnunni.
Einhvern veginn svona líður mér þegar ég horfi á
fréttirnar á RÚV. María Sigrún Hilmarsdóttir hóf nýlega
að lesa fréttirnar sem þýðir að þegar hún er á vakt fá
áhorfendur að sjá hana fyrir og eftir hverja frétt. Fyrir

MIÐVIKUDAGUR

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

14.55 Silfur Egils (e)
16.15 Leiðarljós
16.55 Táknmálsfréttir
17.05 Disneystundin Stjáni, Sígildar
18.05 Vetrarólympíuleikarnir - Samantekt

20.00

Let‘s Go To Prison

18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.20 Bráðavaktin (ER XV) (7:24)

Christine (4:10)

21.05 Kiljan Bókaþáttur í umsjón Egils
Bráðavaktin SJÓNVARPIÐ

Helgasonar.

couver (Stórsvig kvenna)

00.25 Vetrarólympíuleikarnir í Vancouver (Skíðaskotfimi karla, 15 km hópstart)

02.40 Vetrarólympíuleikarnir í Vancouver (Skíðaskotfimi kvenna, 4 x 6 km
boðganga).
Ghost Whisperer STÖÐ 2

06.15 Dagskrárlok

07.25 Meistaradeild Evrópu: Meistaramörk
07.50 Meistaradeild Evrópu: Meistaramörk

08.15 Meistaradeild Evrópu: Meistaramörk

08.40 Meistaradeild Evrópu: Meistaramörk

15.15 Meistaradeild Evrópu Endursýndur leikur.

The L Word

SKJÁR EINN

stofu Morgunblaðsins.

17.20 CSKA Moskva - Sevilla Útsending

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

19.30 Inter - Chelsea Bein útsending frá
leik í Meistaradeild Evrópu. Sport 3. CSKA
Moskva - Sevilla

frá leik í Meistaradeild Evrópu.

19.20 Meistaradeild Evrópu: Upphitun

21.40 Meistaradeild Evrópu: Meistaramörk
22.05 CSKA Moskva - Sevilla Útsending frá leik í Meistaradeild Evrópu.

23.55 Tottenham - Bolton Útsending
frá leik í ensku bikarkeppninni.

01.35 Inter - Chelsea Útsending frá leik í
Meistaradeild Evrópu.

03.15 Meistaradeild Evrópu: Meistaramörk

kvikmyndagerðarmann sem ætlar að gera
heimildarmynd og kynnist skrautlegum karakterum. Með aðalhlutverk fara Lisa Kudrow,
Tom Arnold og Maggie Gyllenhaal.

STÖÐ 2 EXTRA

00.10 The Living Daylights
02.20 The Time Machine
04.00 Happy Endings

Yfirburðir
Fréttablaðsins
aldrei meiri!

21.40 Ghost Whisperer (5:23) Jennifer
Love Hewitt snýr aftur í hlutverki sjáandans
Melindu Gordon í dulrænum spennuþætti.

07.00 Man. Utd. - West Ham Útsending

22.25 Tell Me You Love Me (7:10)

frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

16.20 Man. City - Liverpool Útsending

23.20 Tim Gunn‘s Guide to Style (5:8)
00.05 The Mentalist (14:23)
00.50 The Closer (8:15)
01.35 Sjáðu
02.05 E.R. (9:22)
02.50 Zoom
04.20 Mercy (7:22)
05.05 Ghost Whisperer (5:23)
05.50 Fréttir og Ísland í dag

leik í ensku úrvalsdeildinni.

66,3%

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

93%

21.00 Britain’s Next Top Model (5:13)
Stúlkurnar taka viðtal við Louise Redknapp
og fá síðan skilaboð frá söngkonunni Kylie
Minogue um að næsta verkefni sé myndataka fyrir nýtt ilmvatn sem hún er að setja
á markað.
21.50 The L Word (5:12) Stúlkunum er
boðið í partí hjá Jenny til að hitta allar leikkonurnar sem leika þær í kvikmyndinni en
þær eru ekki allar ánægðar með hverjar
urðu fyrir valinu.
22.40 The Jay Leno Show
23.25 CSI: Miami (16:25) (e)
00.15 Fréttir (e)
00.30 King of Queens (15:25) (e)
00.55 Premier League Poker (7:15) (e)
02.35 Pepsi MAX tónlist

▼

22.00 Happy Endings Gamanmynd um

Modern Family

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

um hjúkrunarfræðinga á Mercy-spítalanum í
New Jersey.

um smákrimma sem lætur fangelsa sig viljandi. Aðalhlutverk: Chi McBride, Dax Shepard
og Will Arnett.

21.50

19.30 Fréttir Fréttir og veður frá frétta19.45 King of Queens (15:25) (e)
20.10 Spjallið með Sölva (2:14) Viðtals-

20.55 Mercy (7:22) Dramatísk þáttaröð

▼

21.50

eos (29:50)

aramörk

frá Opruh Winfrey þar sem tíu ólíkir einstaklinga keppa í gjafmildi.

08.00 Popstar
10.00 Norbit
12.00 Pokemon
14.00 Popstar
16.00 Norbit
18.00 Pokemon
20.00 Let‘s Go To Prison Gamanmynd

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.00 Girlfriends (18:23) (e)
16.15 7th Heaven (6:22)
17.00 Dr. Phil
17.45 Innlit/ útlit (5:10) (e)
18.15 Leiðin að titlinum (e)
19.05 America’s Funniest Home Vid-

16.55 Meistaradeild Evrópu: Meist-

13.25 Ally McBeal (19:23)
14.10 Sisters (20:28)
15.00 E.R. (9:22)
15.45 Barnatími Stöðvar 2 Leðurblöku17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons (4:23)
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 (1:19)
19.45 How I Met Your Mother (15:22)
20.10 Oprah‘s Big Give (8:8) Þáttaröð

22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.25 Vetrarólympíuleikarnir í Van-

21.40

aramörk

11.50 Gilmore Girls (7:22)
12.35 Nágrannar
13.00 The New Adventures of Old

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

20.20

07.00 Meistaradeild Evrópu: Meist-

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

Adventure (1:21)

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Litla risa08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.20 Lois and Clark: The New

teiknimyndir og Finnbogi og Felix.

SKJÁREINN

▼

Remini fer með hlutverk Carrie Heffernan í þættinum The King of Queens
sem Skjár einn sýnir alla virka daga
kl. 19.45.

og eftir hverja hundleiðinlega frétt um samninganefndir,
skuldir heimilanna, tillögur stjórnar og stjórnarandstöðu
birtist hún á skjánum. Hún er auðveldlega fallegasta
stelpan á vaktinni. Allri vaktinni.
Kynþokki Maríu virkar sem ógnarsterkur segull
og áhugi minn á kvöldfréttum hefur aukist til muna
undanfarnar vikur. Ég er yfirleitt búinn að lesa allar
fréttirnar á netinu, áður en María les þær. Þrátt fyrir
það, þá hlusta ég á hvert orð og kinka kolli – eins
og hundur sem bíður fullur eftirvæntingar eftir
beininu sínu. Hún kveður alltaf á endanum og ég
neyðist til að sætta mig við bandarískar tálsýnir
með gervinöfn, en á meðan fréttir eru jafn
niðurdrepandi sjónvarpsefni og raun ber vitni, er
huggun harmi gegn að fá stúlku eins og Maríu
inn í stofu á kvöldin. Þegar hún er á vakt.

Auglýsing í Fréttablaðinu nær
til yfir 93% lesenda blaðanna

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

frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 Blackburn - Bolton Útsending frá
19.40 Premier League Review Rennt
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.
20.35 Coca Cola mörkin Sýnt frá öllum
leikjunum í Coca-Cola deildinni. Öll flottustu
mörkin og tilþrifin á einum stað.

21.05 Portsmouth - Stoke Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.
22.45 Everton - Man. Utd. Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.00 Kokkalíf Þáttur þar sem liðsmenn
kokkalandsliðsins sýna listir sínar.
20.30 Heim og saman Þórunn Högnadóttir með nýjan og spennandi þátt og frábærar lausnir.
21.00 Alkemistinn Viðar Garðarsson og
hópur markaðssérfræðinga brjóta kynningarauglýsingamál til mergjar.
21.30 Björn Bjarna Ráðherrann fyrrverandi á heimavelli.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

6,8%
26,9%
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▼

VIÐ MÆLUM MEÐ
Kokkalíf

Í KVÖLD

INN kl. 20.00

STÖÐ 2 SPORT KL. 19.30
Inter - Chelsea
Einn af stórleikjum 16-liða úrslita Meistaradeildar Evrópu fer
fram í kvöld þegar lærisveinar José Mourinho í Inter taka á móti
Chelsea á San Siro í Mílanó. Þetta er í fyrsta skipti sem Jose
Mourinho mætir liði Chelsea síðan hann yfirgaf félagið fyrir
tveimur árum en þá hafði Chelsea tvívegis náð Englandsmeistaratitili undir hans stjórn.
Bæði liðin hafa átt góðu
gengi að fagna heima
fyrir í vetur en Inter trónir
á toppi ítölsku deildarinnar og á sama tíma er
Chelsea á toppi ensku
úrvalsdeildarinnar.

Í kvöld hefst hjá sjónvarpsstöðinni INN
þátturinn Kokkalíf þar sem fylgst er
með störfum landsliðsmanna kokkalandsliðsins. Í fyrsta þættinum mun
landsliðskokkurinn Gunnar Karl
Gíslason á veitingastaðnum
Dill fræða okkur um salatgerð
og Siggi Hall segir frá því
helsta sem tengist Food
and
Funhátíðinni
sem hefst
einmitt í kvöld.

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

FM
FM
FM
FM
FM

14.03 Tónleikur
15.03 Útvarpssagan: Brúin á Drinu
15.25 Seiður og hélog
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Mýtur um ástralskar kvenhetjur
21.10 Út um græna grundu
22.10 Lestur Passíusálma
22.20 Bak við stjörnurnar
23.10 Sveitarstjórnarmál - kjörlendi kvenna
00.05 Næturtónar

FM
FM
FM
FM
FM

88,5 XA-Radíó
90,1 Rás 2
90,9 Gullbylgjan
91,9 Kaninn
93,5 Rás 1

FM
FM
FM
FM

95,7FM957
96,3 FM Suðurland
96,7 Létt Bylgjan
97,7 X-ið
98,9 Bylgjan

99,4 Útvarp Saga
102,2 Útvarp Latibær
102,9 Lindin
105,5 Útvarp Boðun

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

SKJÁREINN FÆRIR ÞÉR SVO MIKLU MEIRA

17.45 Falcon Crest (4:18) Hin ógleymanlega og hrífandi frásögn af Channing og Giobertis fjölskyldunum. Lífið á vínbúgörðunum
í Toscany-dalnum litast af stöðugum erjum
milli þeirra.

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

18.35 Seinfeld (20:22) Jerry Seinfeld er
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti
við annað fólk því hann er bæði smámunasamur og sérvitur.

▼

SKJÁREINN +

ALLT
7.400

þáttur um þrjár ólíkar fjölskyldur. Leiðir þeirra
liggja saman og þær lenda í drepfyndnum
aðstæðum.

22.15 Bones (3:22) Fimmta serían af
spennuþættinum Bones þar sem fylgst
er með störfum Dr. Temperance „Bones“
Brennan, réttarmeinafræðings sem kölluð er
til ráðgjafar í allra flóknustu morðmálum.

23.00 Hung (8:10) Gamansamur þáttur

10.45 Waterloo Road 11.35 Only Fools and Horses
12.30 The Green Green Grass 13.00 My Hero
13.30 Doctor Who 14.15 New Tricks 15.05 Extras
15.35 Dalziel and Pascoe 16.25 Waterloo Road
17.15 EastEnders 17.45 The Weakest Link 18.30
My Hero 19.00 Little Britain 19.30 Spooks 20.20
Holby Blue 21.10 Little Britain 21.40 Only Fools
and Horses 22.30 The Green Green Grass 23.00
My Hero 23.30 Holby Blue

13.30 Kender du typen 14.00 DR Update - nyheder og vejr 14.10 Boogie Mix 15.05 Family Guy
15.30 Dragejægerne 15.55 Kæledyr for viderekomne 16.00 Vinter OL Studiet 16.30 Hulter til bulter - med Louise og Sebastian 17.00 Aftenshowet
17.30 TV Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet
med Vejret 18.30 Hvad er det værd? 19.00
Kronprinsparrets nye hjem 20.00 TV Avisen 20.25
Penge 20.50 Vinter OL Studiet 21.15 Vinter OL
22.30 Onsdags Lotto 22.35 Livvagterne 23.35
Vinter OL

12.00 OL hoydepunkter 13.00 OL hoydepunkter 14.00 NRK nyheter 14.10 OL hoydepunkter
14.30 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 21.15 OL direkte 22.00 Kveldsnytt
22.15 Vikinglotto 22.20 OL direkte 22.45 OL studio
23.45 OL direkte

SVT 1
10.00 OS i Vancouver 16.00 OS i Vancouver
17.00 Rapport med A-ekonomi 17.10 Regionala
nyheter 17.15 Olympiska vinterstudion 18.00
Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 18.30
Rapport med A-ekonomi 19.00 OS i Vancouver
23.00 OS i Vancouver

KR.
Á MÁN.

INNIHELDUR:

SKJÁRBÍÓ
VOD

+
+
+
+
+

+
+

ENNEMM / SÍA / NM40689

SKJÁREINN &
SKJÁRFRELSI

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

23.30 Entourage (5:12)
00.00 Fréttir Stöðvar 2
00.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

EKKERT
VENJULEGT
SJÓNVARP

Veldu áskrift á skjareinn.is: Skjáreinn 2.200 kr. | Allt 5 . 200 kr. | Skjáreinn + Allt 7.4 00 kr.

19.00 The Doctors
19.45 Falcon Crest (4:18)
20.35 Seinfeld (20:22)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Modern Family (4:24) Gaman-

með dramatísku ívafi frá HBO um Ray Drecker, skólaliðsþjálfara á fimmtugsaldri sem
reynir fyrir sér á nýjum vettvangi og selur einmana konum blíðu sína.

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

BESTI BITINN Í BÆNUM
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Ingibjörg Egils aðstoðar Kalla Berndsen

„Besti bitinn í bænum er Gleymmér-ei-borgarinn á Vitabar. Ég
fer þangað helst einu sinni í
mánuði ásamt dóttur minni og
við fáum okkur alltaf Gleymmér-ei-borgarann.“
Una Hlín Kristjánsdóttir fatahönnuður.
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LÁRÉTT
2. heiti, 6. átt, 8. gapa, 9. frændbálkur, 11. píla, 12. ósannindi, 14. veira,
16. í röð, 17. knæpa, 18. skel, 20.
tveir eins, 21. núa.
LÓÐRÉTT
1. hvæs, 3. frá, 4. óglatt, 5. lík, 7.
máleining, 10. þrí, 13. skip, 15. sáttargerð, 16. fjaðurmagn, 19. til.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. fnæs, 3. af, 4. flökurt,
5. nár, 7. atkvæði, 10. trí, 13. örk, 15.
sátt, 16. þan, 19. að.
LÁRÉTT: 2. nafn, 6. na, 8. flá, 9. ætt,
11. ör, 12. skrök, 14. vírus, 16. þæ, 17.
krá, 18. aða, 20. tt, 21. niða.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1 Gunnsteinn Sigurðsson.
2 Lyfjaverksmiðju.
3 Santa María við Laugaveg.

„Ingibjörg hefur sterkar skoðanir sem ég
kann vel að meta,“ segir útlitssérfræðingurinn Karl Berndsen.
Karl nýtur liðsinnis fegurðardrottningarinnar Ingibjargar Egilsdóttur í þáttunum
Nýtt útlit sem hefjast á ný í næstu viku.
Ísak Freyr Helgason aðstoðaði Karl í fyrstu
þáttaröðinni og vakti mikla athygli. Karl
segir að hann hafi þurft að leyfa Ísaki að
fljúga úr hreiðrinu og bætir við að hann hafi
þurft að fá almennilega stelpu í hans stað.
„Ég þurfti að fara alla leið í Miss Universe
til að finna hana,“ segir hann og vísar í að
Ingibjörg keppti í Miss Universe-fegurðarsamkeppninni í fyrra. „Hún er svo fögur.
Öllum hlýtur að finnast gaman að horfa á
eitthvað fagurt.“

Skjár einn hóf nýlega að rukka fyrir
áskrift, en síðasta þáttaröð Karls var í
opinni dagskrá. Hann óttast ekki að það
hafi stór áhrif á áhorfið og býst við að ná til
íslensku kvenþjóðarinnar. „Ef konur tíma
ekki að borga 500 kall á viku fyrir að njóta
mín í klukkutíma á viku þá veit ég ekki
hvað,“ segir hann í léttum dúr. „Þetta er
ekki nema hálfur sígarettupakki á viku. Það
finnst öllum erfitt að borga fyrir hlutina, en
í staðinn fær fólk eitthvað sem gaman er að.“
Nýtt útlit hefur göngu sína á þriðjudaginn
og í fyrsta þættinum heimsækir Karl konur
sem hann tók í gegn fyrir ári. „Það var mjög
áhugavert að hitta þær aftur,“ segir hann.
„Margar hafa breyst ansi mikið, en mér
sýnist flestar vera á góðri leið.“
- afb

KALLI OG INGIBJÖRG Ingibjörg Egils-

dóttir aðstoðar Karl Berndsen í nýrri
þáttaröð af Nýju útliti.

GUNNAR HANSSON: MJÖG NEYÐARLEGT EF ÉG VINN EKKI

FRÉTTIR AF FÓLKI

Stjörnurnar skína annars
staðar en á Edduhátíðinni
„Þetta er óheppilegt. Gunni verður bara að fá verðlaunin,“ segir
Björn Thors sem tilnefndur er í
flokknum „meðleikari ársins“ á
Edduverðlaunahátíðinni sem er á
laugardagskvöld. Fjórir af þeim
fimm sem tilnefndir eru í flokki
Björns komast ekki á verðlaunahátíðina þar sem þeir eru að sýna
í leikhúsum borgarinnar. Björn,
Ólafur Darri Ólafsson og Stefán Hallur Stefánsson eru allir að
sýna Gerplu í Þjóðleikhúsinu og
Rúnar Freyr Gíslason er að leika í
Fjölskyldunni í Borgarleikhúsinu
á sama tíma. Þetta þýðir að Gunnar Hansson verður sá eini sem tilnefndur er í flokknum „meðleikari ársins“ sem verður viðstaddur
Edduna: „Já, er það? Þá verður
mjög neyðarlegt ef ég vinn ekki,“
sagði Gunnar þegar Fréttablaðið færði honum þessi tíðindi til
Svíþjóðar.
„Kannski get ég talað við strákana og fengið að taka á móti verðlaununum fyrir þá? Annars verð
ég bara að fara að æfa svipbrigðin, reyna að vera „góði taparinn“.
Þetta verður nefnilega mjög neyðarlegt ef ég verð einn í salnum, þá
verður myndavélin bara á mér,“
segir Gunnar. „Kannski er tilvalið að nota þetta tækifæri til að auglýsa eftir starfi þetta kvöld. Ef einhver vill fá mig til að skemmta get
ég alveg mætt og gert það frítt.“
Hið sama er uppi á teningnum í
flokknum „leikkona ársins í aðalhlutverki“. Þar verða Margrét
Helga Jóhannsdóttir og Jóhanna
Vigdís Arnardóttir að leika í
Fjölskyldunni, Ilmur Kristjánsdóttir að leika í Gerplu og Kristbjörg Kjeld verður að frumsýna
Hænuungana. Ilmur Kristjánsdóttir segir leiðinlegt að missa af
hátíðinni. „En maður verður bara
að dressa sig upp og kíkja á ballið,“ segir hún. „Svo verður maður
bara með varaskeifu ef ske kynni
að maður ynni.“
Björn Brynjúlfur Björnsson,
stjórnarformaður Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar,
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MARGAR STJÖRNUR FJARVERANDI
Gunnar Hansson verður sá
eini af fimm tilnefndum í
flokknum Meðleikari ársins
sem mætir á Edduna. Björn
Thors verður að sýna í
leikhúsi, rétt eins og Ilmur
Kristjánsdóttir og Kristbjörg Kjeld sem tilnefndar
eru í flokknum Leikkona
ársins í aðalhlutverki.

segir vandamálið óhjákvæmilegt.
„Þetta er á þannig kvöldi að það
er ekki hægt að komast hjá þessu.
Það er ekki hægt að loka leikhúsunum,“ segir Björn. „Við höfum
alltaf setið uppi með þetta. Við
þurfum að hafa þetta um helgi

Baltasar Kormákur
hefur ákveðið að taka
að sér kynnishlutverkið á Eddunni sem
fram fer á laugardaginn. Baltasar hefur
engra hagsmuna
að gæta á þessari
Eddu og þar sem
ekkert skaraðist
á í annars þéttskipaðri dagskrá
leikstjórans mun hann bjóða gesti
og áhorfendur Stöðvar 2 velkomna.
Búið er að ákveða að einhverju
leyti hverjir afhenda verðlaun en
meðal þeirra sem munu komu
fram eru Karl Berndsen og Ragga
Gísla. Karl hefur að sjálfsögðu
stjórnað einhverjum vinsælasta
tískuþætti þjóðarinnar á Skjá
einum og Ragga auðvitað verið
tískutákn síðan elstu menn muna.
Gunnar Sigurðsson, fyrrverandi
sjónvarpsmaður, hefur dregið
sig úr forvali vinstri
grænna í Kópavogi
og er að flytja til
Svíþjóðar. Gunnar,
sem var ranglega
titlaður fyrrverandi
samfylkingarmaður í
blaði gærdagsins, var
að klára meistaranám í opinberri
stjórnsýslu í
Háskóla Íslands. Viðfangsefnið
var niðurskurðarstjórnun og
niðurstöður ritgerðarinnar voru
að mati Gunnars tilefni til að drífa
sig úr landi ásamt sambýliskonu
sinni.

og undanfarið hefur þetta verið
á sunnudögum en nú var ákveðið
að hafa þetta á laugardagskvöldi
og það er auðvitað stórt sýningakvöld. Þetta er bara eins og veðrið
– það er bara eins og það er.“

Sjonni Brink, Vignir Snær, Hreimur og Gunni Óla vöktu nokkra
athygli í Söngvakeppninni þegar
þeir lölluðu lag Sjonna, Waterslide, á stuttbuxunum. Þeir félagar
ætla að halda samvinnunni áfram
og stefna að því að senda frá sér
plötu í sumar. Einn poppari, sem
tilheyrir sama vinahópi, hefur
gengið til liðs við strákana og er
það sjálfur Jógvan Hansen. Þessi
hljómsveit stórskotaliðs
poppara er ónefnd
enn þá, en fastlega
má búast við að
hún setji mark sitt
á stuðið í
sumar.
- fgg, afb, drg

hdm@frettabladid.is

Gunnlaug vann Bafta-verðlaun
Tónlistarkonan Gunnlaug Þorvaldsdóttir samdi tónlistina og sá
um hljóðvinnslu fyrir myndina I
Do Air sem sigraði í flokki stuttmynda á BAFTA-verðlaunahátíðinni. Stuttmyndin, sem er í leikstjórn Martinu Amarti, fjallar um
unga stúlku sem þorir ekki að dýfa
sér ofan í sundlaug. Hún finnur til
niðurlægingar og hverfur inn í
búningsklefann þar sem hún flýr
inn í draumaveröld með því að
halda niðri í sér andanum.
Gunnlaug er stödd í London
þessa dagana þar sem hún fylgdist
með verðlaunaafhendingunni og
segist hún vera í skýjunum vegna
velgengni myndarinnar. „Ég var
ekki viðstödd sjálfa afhendinguna
en ég fylgdist með annars staðar

SIGUR Gunnlaug Þorvaldsdóttir, til
vinstri, samdi tónlist fyrir stuttmyndina I
Do Air sem sigraði á BAFTA-hátíðinni.

frá ásamt öðrum sem að myndinni stóðu. Það komast auðvitað
ekki allir á hátíðina sjálfa eins
og gefur að skilja. En þetta var
alveg sérstök upplifun og maður

varð hálf klökkur. Ég flýtti mér
svo heim seinna um kvöldið til að
fara á netið og fullvissa mig um að
myndin hafi í raun sigrað í sínum
flokki,“ segir Gunnlaug. Sérstök
sýning verður á myndinni í kvöld
og verður Gunnlaug viðstödd þá
sýningu.
„Mér fannst í raun nóg að myndin hafi verið tilnefnd til þessara verðlauna, en það að hún hafi
sigrað er alveg magnað. Þetta er
fyrsta myndin þar sem ég sé bæði
um tónlist og alla hljóðvinnslu og
þetta virkar auðvitað mjög hvetjandi á mig,“ segir Gunnlaug sem
hefur í nægu að snúast þessa dagana því auk þess að vinna að gerð
heimildarmyndar hyggst hún á
frekara samstarf með Amarti. - sm
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ORRI HUGINN ÁGÚSTSSON

Eftir Gísla Rúnar Jónsson
Byggt á barnaplötunni Algjör Sveppur: dagur í lífi stráks

Leikstjórn: Felix Bergsson
laugardaginn 27. feb. KL. 13.00 uppselt
laugardaginn 27. feb. KL. 16.00 örfá sæti laus
sunnudaginn 7. mars KL. 13.00
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„Ekkert var skemmtilegast,
allt var skemmtilegt, var
niðurstaðan hjá sex ára gamalli

„Þetta er dýrindis skemmtun

Um Orra Hugin Ágústsson:

og mér segir svo hugur að
henni verði ekki hætt fyrr en
öll íslensk börn á réttum aldri
verða búin að sjá hana.“

„...breytist og blekkir á
svipstundu aftur og aftur eins
og ekkert sé, útsmoginn í
raddbeitingu...syngur vel og og

stelpu.“

Silja Aðalsteinsdóttir, tmm.is

ber enn betur fram...Leikur af

Elísabet Brekkan, Fréttablaðið

(Tímarit Máls og menningar)

einlægni og trúmennsku.“
Guðmundur S. Brynjólfsson,
Morgunblaðið

„Sveppi leikur mikið fram í
salinn og ekki stóð á svörum
frá krökkunum. Þau lifðu sig
inn í atburðarásina.“
Bryndís Schram á Pressunni
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Kynntu þér málið
nánar á

FRÉTTIR AF FÓLKI
Ríkið í stjórn Viðskiptaráðs
Hörður Arnarson, sem áður var
forstjóri Marels, hefur lengi verið
viðloðandi Viðskiptaráð Íslands
og sat til að mynda í stjórn þess
tímabilið 2006 til 2008. Árið 2008
ályktaði Viðskiptaráð gegn frumvarpi
að orkulögum. Í erindi ráðsins var
reifuð sú kunna skoðun þess að
öll opinber orkufyrirtæki eigi að
einkavæða. Á dögunum var svo ný
stjórn Viðskiptaráðsins skipuð. Þar
sneri aftur téður Hörður, sem er nú
orðinn forstjóri Landsvirkjunar,
orkufyrirtækis í eigu ríkisins.
Eitt hlutverk Viðskiptaráðs
er að vera „málsvari gagnvart hinu opinbera“.
Hvernig kemur
þetta allt heim og
- kóþ
saman?

Beint á toppinn


$
*
1
(
5
3
6
ä
9(5

Alþýðleg stjarna
Fréttablaðið hefur síðustu vikuna
sagt frá heimsókn danska stórleikarans Viggo Mortensen hingað til
lands. Hann ferðaðist um Vestfirði en hefur síðustu daga verið í
höfuðborginni og gist á Hótel Holti.
Um helgina skrapp Mortensen að
Jökulsárlóni en sneri svo aftur á
mölina, spásseraði um Kolaportið
og skoðaði grannt í sölubásana. Ekki fer sögum
af því hvað hann keypti
en leikarinn mun hafa
verið mjög alþýðlegur
og heilsaði upp á þá
sem gáfu sig á tal við
hann.
- hdm

Starfsmenn á plani í
útrýmingarhættu

2

Þjóðin vill ekki að Jóhannes í
Bónus fái að kaupa í Högum

3

„Þyrftu að breyta nafninu í
fávitafélagið Nýtt Ísland“

4

Kastaði glasi í ranga konu

5

Var með klám í tölvunni – segir
málið einn stóran misskilning

FERMINGARTILBOÐ

Komdu og fáðu þér hágæða heilsurúm á ótrúlegu verði.

30% AFSLÁTTUR!

Me

Mest lesið
1

Sökum efnahagsástandsins ákvað Mark Kolovson, eigandi King Koil verksmiðjunnar,
að bjóða Íslendingum aftur ÓTRÚLEG KJÖR á öllum King Koil heilsurúmum.
Það þýðir UMTALSVERÐA LÆKKUN af öllum King Koil rúmum í Rekkjunni næstu daga.

CORSICA
• 7 svæðaskipt sve
• 5 svæðaskipt go
• 10 ára ábyrgð
• Lagar sig að líkam
• Veitir góða slöku
• Stuðningur við b
viðkvæm svæði
• Tvíhert sérvalið s
• Hreyﬁng milli sve
• Steyptir kantar

25% AFSLÁTTUR

unn

CORSICA

AMELIA

Queen size (153x203)

249.636 kr.

-TILBOÐ
KK-T
174.000 kr.

= 75.636 kr.
AFSLÁTTUR!

GRAND
HAVEN
Queen size (153x203)
421.303 kr.

AMELIA

Queen size (153x203)

159.451 kr.

KK-T
-TIILLLBBOÐ
109.312 kr.
= 51.451 kr.
AFSLÁTTUR!

(135x203)
Verð 142.500 kr.

GRAND HAVEN

AMELIA
væðaskipt svefn
væðaskipt gorm
ra ábyrgð
ar sig að líkama
tir góða slökun
ðningur við bak
• Tvíhert sérvalið stál
• Styrktir kantar
• Þarf ekki að snúa

-TIILLBOÐ
KK-T
269.000 kr.

ðaskipt
ðaskipt
ábyrgð
svæði e
i og lat
eysi (las
sig að l
fullkom
ngur vi
æm svæ
tir kanta
stærri s

= 152.303 kr.
AFSLÁTTUR!

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16

FERMINGARTILBOÐ

99.750 kr.
AMELIA
(97x203)
Verð 132.267 kr.

FERMINGARTILBOÐ

92.586 kr.
COMFORT ZONE

COMFORT ZONE
(97x200)

• 5 svæðaskipt svefnsvæði
Verð 151.647 kr.
• 5 svæðaskipt pokagormakerﬁ
FERMINGARTILBOÐ
• 10 ára ábyrgð
• þrýstijöfnunarsvampiur í svefnsvæði
• Lagar sig að líkamanum
COMFORT ZONE
(120x200)
• Veitir góða slökun
Verð 179.833 kr.
• Steyptir kantar
FERMINGARTILBOÐ
• 20% stærri svefnﬂötur
• Þarf ekki að snúa

106.152 kr.

125.883 kr.

H E I L S U R Ú M

ARGH!!! 220210

Harðskafi, spennusaga Arnaldar
Indriðasonar, fór beint í efsta sæti
metsölulista franska blaðsins L’Express í síðustu viku. Eins og Fréttablaðið hefur greint frá njóta bækur
Arnaldar jafnan mikilla vinsælda á
meginlandi Evrópu. Ekki er
til að mynda óalgengt að
margar bóka hans séu
samtímis á frönskum
metsölulistum.
Þetta er þó í fyrsta
skiptið sem Arnaldur stekkur beint
í fyrsta sætið.

