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„Ég keypti þennan kjól hjá vin-konu minni Öldu Lóu sem stend-ur fyrir félagsskap sem kallast Sóley og félagar. Hún hefur stund-um selt flíkur sem eru saumað-ar í Afríku úr afrískum efnum og ágóðinn rennur til styrktarheimili fyrir munað lí Tó

Skartgripirnir skrautlegu sem hún ber á hendinni eru einnig afr-ískir en þá keypti Sólveig á ferða-lagi um Afríku en þangað fór hún  eitt sinn til að læra að dansa.„Það sem situr hvað ste keftir í i

undir að stíll hennar endurspegli vissulega Afríkuáhuga sinn. „Það fer ekki hjá því, þegar maður er í tengslum við einhvern ákveðinnheim eins og é í

Afrísk menning heillarSólveig Hauksdóttir klæðist oft skrautlegum flíkum og fylgihlutum. Hún segist höll undir afríska menn-

ingu enda lærði hún að dansa í Afríku og dansar nú afródans þrisvar í viku í Kramhúsinu.

Sólveig í skrautlegum afrískum kjól við mynd af regnboga sem hún málaði fyrir nokkrum árum, og fer kjóllinn vel við litríkan 

persónuleika hennar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PIXIE GELDOF ,  Freddie Flintoff og Jo Wood voru meðal 
þeirra stjarna sem klæddust fötum frá de Grisogono á tísku-

sýningu Naomi Campbell í síðustu viku. Naomi stóð fyrir 
sýningunni, Fashion For Relief, til að safna fé til styrktar 
fórnarlömbum jarðskjálftans á Haítí.
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FIMMTUDAGUR

VEÐRIÐ Í DAG

Þrettán lönd á fleygiferð
„Þessi þrettán lönd eru í öllum 
heimsálfum. Sum eru stór, önnur 
smá. Flest eru í Asíu,” skrifar 
Þorvaldur Gylfason.
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skreytingar& Borðbúnaður

Opið til 21

Fréttablaðið er með 212% meiri 
lestur en Morgunblaðið.

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

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

73,8%

23,7%

HERMANN HREIÐARSSON

Gripinn á 
175 km hraða
Gæti misst ökuskírteinið í fjórar vikur

FÓLK 38

Í sjötíu borgum
Sólskinsdrengurinn 

eftir Friðrik Þór Frið-
riksson verður sýnd 

í sjötíu borgum 
Bandaríkjanna. 
 FÓLK 38

BORÐBÚNAÐUR OG SKRAUT

Arabískt postulín, 
blóm og öðruvísi borðsiðir
Sérblað um borðbúnað og skraut

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

ORF líftækni tíu ára
Hefur skipað sér í 
fremstu röð líftækni-
fyrirtækja og hyggur 
á frekari landvinn-
inga á árinu.

TÍMAMÓT 22

DORRIT OG BARNASKARINN Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, og Dorrit Moussaieff, eiginkona hans, heimsóttu Norðlingaskóla í Grafarholti í gær. Forsetahjónin gerðu 
sér meðal annars ferð í Björnslund en þar kom forsetafrúin sér makindalega fyrir í hengirúmi ásamt nemendum úr skólanum.  FRÉTTABLAÐÐ/GVA

SNJÓKOMA  Í dag verða víða 
norðaustan 8-15 m/s en yfirleitt 
hægari NA-til. Víða snjókoma eða 
él einkum syðra en úrkomuminna 
NA-lands. Frost 2-12 stig.

VEÐUR 4
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SÓLVEIG HAUKSDÓTTIR

Dansar afródans 
þrisvar í viku
• tíska

 Í MIÐJU BLAÐSINS

VIÐSKIPTI Þeir sem hyggja á íbúð-
arkaup á næstu árum munu ekki 
njóta betri lánskjara hjá Íbúðalána-

sjóði vegna auk-
ins kostnaðar 
sjóðsins. Þetta 
er mat Grein-
ingar Íslands-
ba n k a ,  sem 
gagnrýnir litla 
vaxtalækkun 
Íbúðalánasjóðs í 
fyrradag. Bank-
inn telur lægri 
vexti  íbúðalána 
geta blásið lífi í 

botnfrosinn fasteignamarkað.
Íbúðalánasjóður lækkaði vexti 

um 0,05 prósent í 4,5 prósent á 
þriðjudag. Guðmundur Bjarnason, 
forstjóri Íbúðalánasjóðs, segir að 
miðað við góð kjör í síðasta útboði 
sjóðsins hafi hann getað lækkað 
vexti niður í 4,25 prósent. Á móti 
hafi þurft að hækka vaxtaálag 
vegna aukins rekstrarkostnaðar og 
vanskilaáhættu um 0,2 prósent.  

Guðmundur segir síðasta ár hafa 
verið sjóðnum erfitt og rekstrar-
kostnað hækkað mikið. Um nokk-
urra mánaða skeið hafi verið leitað 
leiða til að bæta fjárhagsstöðu hans 
án aðkomu ríkissjóðs. Í kjölfarið 
hafi vaxtaálag verið hækkað. 

„Ef vextir í útboði íbúðabréfa 
hefðu ekki lækkað hefðum við 
þurft að hækka vextina,“ segir 
hann. 

Guðmundur segir útilokað að 
segja til um hvenær vextir Íbúða-
lánasjóðs lækki enda stjórnist þeir 
af lánskjörum hverju sinni og fjár-
magnsþörf sjóðsins. Hann telur þó 
ósennilegt að vaxtaálag hækki 
frekar. 

Aukinn kostnaður skrifast 
að hluta á fjölda fasteigna sem 
Íbúðalánasjóður á. Sjóðurinn á 
nú fjögur hundruð fasteignir víða 
um land og bætast hundrað við í 
næsta mánuði á Reyðarfirði og 
Egilsstöðum. Guðmundur bendir 
á að í venjulegu árferði hafi Íbúða-
lánasjóður átt um fimmtíu til sex-
tíu íbúðir og veltan verið ágæt. Nú 
sé algjört frost á markaðnum og 
íbúðirnar hreyfist ekki. Íbúðirnar 
eru flestar nýlegar og standa um 
þrjú hundruð þeirra auðar. Íbúða-
lánasjóður þarf að standa straum 
af rekstri þeirra. 

Guðmundur segir ástæðu þess 
að Íbúðalánasjóður hafi þurft að 
taka yfir margar fasteignir á Aust-
urlandi þá að þar hafi verið farið of 
geyst á sama tíma og áætlanir um 
byggðaþróun tengdar álversfram-
kvæmdum á Reyðarfirði hafi ekki 
gengið eftir. Útilokað er að segja 
til um hversu lengi sjóðurinn þarf 
að eiga íbúðirnar fimm hundruð.    
 - jab

Hundruð tómra íbúða 
hamla vaxtalækkun
Í næsta mánuði eignast Íbúðalánasjóður hundrað íbúðir á Austurlandi sem 
byggðar voru í tengslum við álversframkvæmdir. Sjóðurinn á fimm hundruð 
fasteignir víða um land. Þetta hamlar vaxtalækkun í bráð, segir forstjórinn.   

Ef vextir í útboði íbúða-
bréfa hefðu ekki lækkað 

hefðum við þurft að hækka 
vextina.

GUÐMUNDUR BJARNASON 
FORSTJÓRI ÍBÚÐALÁNASJÓÐS

GUÐMUNDUR 
BJARNASON

SVEITARFÉLÖG Fjárhagsreglur 
sveitarfélaga eru í gagngerri 
endur skoðun hjá samgöngu-
ráðuneytinu.  

Ekkert hámark hefur verið 
á því hversu mikið er hægt að 
skuldsetja þau. - kóp / sjá síðu 14

Sveitarfélög á Íslandi:

Geta skuldsett 
sig að vild

Inter lagði 
Chelsea

Jose Mourinho stendur 
ágætlega að vígi í bar-
áttunni gegn sínu gamla 

félagi eftir 2-1 sigur 
Inter á Chelsea.

ÍÞRÓTTIR 34
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Sturlaugur, drekkurðu 
stundum úr horni?

„Nei, ég læt nægja að blása í það.“ 

Sturlaugur Jón Björnsson leikur á horn og 
er bruggmeistari hjá Ölgerðinni. 

SPURNING DAGSINS

4 dagar eftir 
af Potta og pönnudögum

20-50% afsláttur af öllum pottum 
og pönnum, yfi r 100 tegundir.

DÓMSMÁL Fimm menn á aldrinum 
20 til 22 ára hafa verið ákærðir 
fyrir hrottalega árás á rúmlega 
þrítugan mann í Vogum á Vatns-
leysuströnd fyrir ári. 

Samkvæmt ákærunni réðust 
fjórir mannanna á fórnarlamb-
ið, slógu hann ítrekað í höfuðið 
og víðs vegar um líkamann með 
hnefum og borðfótum úr stáli. Sá 
fimmti barði manninn í kviðinn 
á meðan.

Einn þeirra settist í kjölfarið 
ofan á manninn, sló hann ítrek-
að og tók hann kverkataki þannig 
að maðurinn var að lokum við 
það að missa meðvitund. Að því 
loknu var manninum kastað niður 
af fjögurra metra háum svölum 
og lenti á hellulagðri gangstétt 
fyrir utan. Þá réðust tveir mann-
anna að honum þar sem hann lá 
meðvitundarlítill á götunni og 
spörkuðu ítrekað í hann.

Fórnarlambið hlaut nefbrot, 
opið sár á höfði, samfallsbrot á 
lendarlið, brotnar tennur og aðra 
áverka víðs vegar um líkamann.

Þrír mannanna tóku afstöðu til 
sakarefnisins við þingfestinguna 
í gær. Þeir játuðu barsmíðarnar 
að einhverju marki, en neituðu 

að hafa beitt borðfótum. Þeir, 
sem gefið er að sök að hafa tekið 
manninn kverkataki og kastað 
honum fram af svölunum, neit-
uðu því staðfastlega. Hinir tóku 

sér frest til að fara yfir málið 
með verjendum.

Allir mennirnir búa í Vogum 
og höfðu einhverjir þeirra, þegar 
árásin varð, átt í illdeilum við 
fórnarlambið um nokkurt skeið, 
samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins. Hafði hann að þeirra 
sögn tekið bíl eins þeirra ófrjálsri 
hendi, auk þess sem kvennamál 
höfðu valdið sundurlyndi.

Einn árásarmannanna full-
yrðir að fórnarlambið hafi reynt 
að kýla sig í samkvæmi fyrr um 
kvöldið en ekkert liggur því til 
sönnunar.

Enginn mannanna á mikla 
afbrotasögu að baki.

 stigur@frettabladid.is

Fleygðu manni fram 
af svölum í Vogum
Fimm ungir menn úr Vogum á Vatnsleysuströnd hafa verið ákærðir fyrir að 
berja mann, meðal annars með borðfótum, og fleygja honum fram af fjögurra 
metra háum svölum. Saksóknari íhugaði að ákæra fyrir manndrápstilraun.

SVALIR Eftir að manninum hafði verið fleygt rænulitlum fram af svölunum tóku tveir 
mannanna til við að berja hann þar sem hann lá á gangstéttinni fyrir utan húsið. 
Myndin er úr safni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Í málinu er ákært fyrir sérstaklega 
hættulega líkamsárás, en ekki 
tilraun til manndráps, jafnvel þótt 
manninum hafi verið kastað rænu-
litlum fram af svölum á annarri hæð 
svo hann féll fjóra metra til jarðar á 
hellulagða gangstétt.

„Þetta er eitthvað sem við 
veltum fyrir okkur,“ segir Sigríður 
Elsa Kjartansdóttir, saksóknari hjá 

Ríkissaksóknara. Áverkarnir sem 
maðurinn hlaut hafi hins vegar 
hvorki verið lífshættulegir, né heldur 
megi líta svo á að bani sé líklegasta 
afleiðingin af fjögurra metra falli 
niður á gangstétt. Að því virtu hafi 
Ríkissaksóknari ekki talið líklegt 
að sakfelling næðist fyrir tilraun til 
manndráps.

TELST EKKI MANNDRÁPSTILRAUN

ÍTALÍA, AP Þrír yfirmenn hjá net-
fyrirtækinu Google voru í gær 
dæmdir í allt að sex mánaða skil-
orðisbundið fangelsi fyrir brot á 
friðhelgi einkalífsins.

Mennirnir voru fundnir sekir 
um að hafa leyft birtingu mynd-
skeiðs á Netinu fyrir fjórum 
árum, sem sýndi fjóra unglinga 
í skóla í Tórínó á Ítalíu ráðast á 
andlega fatlaðan samnemanda 
sinn. Réttarhöldin hafa vakið 
mikla athygli víða um heim. For-
svarsmenn Google segja niður-
stöðuna geta ógnað tjáningar-
frelsi á Netinu. Nemendurnir 
fjórir sem réðust á drenginn voru 
dæmdir til að gegna samfélags-
þjónustu. - sr

Ítalska réttarkerfið:

Yfirmenn hjá 
Google dæmdir

VIÐSKIPTI Pólska símafyrirtækið 
Netia segir líkur á að rekstrar-
hagnaður fyrir skatta og gjöld 
rjúfi  sex t íu 
milljóna zlota 
múrinn á þessu 
ári. Það jafn-
gildir rúmum 
2,6 milljörðum 
króna. Gangi 
spár eftir er 
þetta fjórfalt 
betri afkoma en 
á síðasta ári. 

Spáin var birt í gær samhliða 
uppgjöri fyrirtækisins á þremur 
síðustu mánuðum nýliðins árs. 

Netia er næststærsta símafyrir-
tæki Póllands og skráð í Kauphöll-
ina í Varsjá. Novator, félag stýrt 
af Björgólfi Thor Björgólfssyni, 
átti þrjátíu prósenta hlut í Netia 
en seldi hann í mars í fyrra fyrir 
jafnvirði átján milljarða króna. 
Gengi sama hlutar er sjö milljörð-
um verðmætari í dag.  - jab

Pólska símafyrirtækið Netia:

Pólverjar sjá 
bata í vændum

ÁTÖK Í AÞENU Lögregla tekst á við mót-
mælendur.  NORDICPHOTOS/AFP

GRIKKLAND, AP Lögregla beitti 
táragasi á hóp ungra mótmæl-
enda sem kastaði grjóti, rauðri 
málningu og plastflöskum 
skammt frá þinghúsinu í Aþenu 
í gær.

Átökin stóðu í um það bil 
hálftíma, en áður höfðu fimm-
tíu þúsund manns tekið þátt í 
friðsamlegum mótmælum gegn 
aðhaldsaðgerðum stjórnvalda. 
Verkalýðsfélög höfðu boðað til 
mótmælagöngunnar í tengslum 
við sólarhrings allsherjarverk-
fall, sem lamaði allt þjóðlíf.

Lögreglan segir að tveir hafi 
verið handteknir, en framhliðar 
margra verslana hafi verið illa 
skemmdar.  - gb

Verkföll í Grikklandi:

Táragasi beitt á 
mótmælendur

ALÞINGI Embætti sérstaks sak-
sóknara um bankahrunið hefur 
fengið eða tekið um sextíu mál 
til meðferðar. Á þess vegum hafa 
verið gerðar yfir 50 húsleitir og 
um 170 manns hafa verið yfir-
heyrðir. Af þeim hafa á milli 
fjörutíu og fimmtíu réttarstöðu 
sakbornings.

Þetta kom fram í svari Rögnu 
Árnadóttur, dómsmála- og mann-
réttindaráðherra, við fyrirspurn 
Sigmundar Ernis Rúnarssonar, 
Samfylkingunni, á Alþingi í gær.

 Ragna sagði að af þeim málum 
sem tekin hefðu verið til skoðunar 
væru 43 enn til meðferðar emb-
ættisins. Einu hefði verið vísað til 
rannsóknar hjá öðru embætti en 
sautján vísað frá. 

Að sögn Rögnu teygja mörg 
málanna sig út fyrir landsteinana. 
Á grundvelli réttarbeiðna hefðu 

verið gerðar fimm húsleitir í 
Bretlandi og Lúxemborg. Ragna 
tiltók að staða þeirra er hefðu 
réttarstöðu sakbornings gæti 
hæglega breyst. 

Tuttugu og fimm starfa hjá sér-
stökum saksóknara auk þess sem 

sjö erlendir sérfræðingar starfa 
að afmörkuðum verkefnum. 

Sigmundur Ernir þakkaði 
Rögnu innilega fyrir ítarleg svör 
og sagði aðra ráðherra geta tekið 
hana sér til fyrirmyndar í þeim 
efnum.  - bþs

Sérstakur saksóknari hefur gert rúmlega 50 húsleitir og yfirheyrt 170 manns: 

40-50 hafa réttarstöðu sakbornings

BJÖRGÓLFUR THOR

ÓLAFUR ÞÓR HAUKSSON SIGMUNDUR ERNIR 
RÚNARSSON

RAGNA ÁRNADÓTTIR

Útbreitt vanhæfi í kvótamáli
Kalla þurfti inn tvo varamenn á 
hreppsnefndarfund hjá Grýtubakka-
hreppi þar sem tveir aðalmenn voru 
vanhæfir til að fjalla um úthlutunar-
reglur fyrir byggðakvóta vegna tengsla 
við útgerðarfyrirtæki. Við innköllun 
varamannanna var horft fram hjá 
fyrsta varamanni sem einnig var 
vanhæfur vegna slíkra tengsla.

SVEITARSTJÓRNIR

Lokað á föstudag
Starfsdagur verður hjá Útlendinga-
stofnun næstkomandi föstudag, 26. 
febrúar. „Afgreiðslan verður lokuð 
en lágmarksþjónusta verður á síma,“ 
segir á vef stofnunarinnar.

ÚTLENDINGASTOFNUN

FRÉTTABLAÐIÐ Ólafur Þ. Stephensen 
var í gær ráðinn ritstjóri Frétta-
blaðsins. Hann tekur við starfinu 
af Jóni Kaldal. 

Ari Edwald, forstjóri 365 miðla, 
segir ákvörðunina hafa átt sér 
skamman aðdraganda. Með henni 
sé markmiðið að styrkja samvinnu 
fjölmiðla innan 365 miðla, svo sem 
Fréttablaðsins, Bylgjunnar, frétta-
stofu Stöðvar 2 og netmiðilsins 
Vísir.is. „Við höfum haft áhuga á 
að þróa samvinnuna án þess að 
renna fréttastofunum saman í eina 
sæng. Við teljum Ólaf hæfastan í 
þetta verkefni,“ segir Ari.

Ólafur hefur verið viðloð-
andi blaðamennsku í 23 ár, verið 
aðstoðarritstjóri Morgunblaðsins 
í sjö ár og ritstjóri þess á árunum 
2008 til 2009. Þá var hann ritstjóri 
dagblaðsins 24 stunda. 

„Ég hlakka til að taka þátt í 
því verkefni að gera gott blað 
enn betra. Lesendur munu ekki 
sjá breytingar á stundinni, en á 
næstu vikum stefnum við meðal 
annars að því að skerpa fókus-
inn á hagsmunamál almennings í 
landinu, efla og bæta fréttaskýr-
ingar og breikka og efla umræð-
una í blaðinu,“ segir hann og 
bætir við að blaðið njóti vaxandi 
trausts hjá lesendum. „Ég lít á 
það sem meginverkefni mitt að 
efla það traust með áreiðanleg-
um og faglegum fréttaflutningi,“ 
segir Ólafur.  - jab

Ólafur Þ. Stephensen tekur við sem ritstjóri Fréttablaðsins:

Styrkir samvinnu fréttastofa
STJÓRNMÁL Hollensk sendinefnd 
heldur til London í dag til fundar 
við íslensku samninganefndina 
um Icesave, að því er fram kom á 
vef Reuters í gær. Hluti íslensku 
samninganefndarinnar hélt til 
London í fyrradag.

Samkvæmt heimildum Reuters 
hafa Hollendingar ekki hug á 
að ræða frekar tilboðið frá því í 
síðustu viku. Um lokatilboð hafi 
verið að ræða af hálfu þeirra og 
Breta. Íslendingar verði að gang-
ast við þeim grundvallarskilmál-
um sem þar kveðið á um. 

Íslenska sendinefndin:

Hollensk nefnd 
á Icesave-fund

ÓLAFUR Nýr 
ritstjóri Frétta-
blaðsins mun 
vinna að því að 
styrkja samvinnu 
fjölmiðla 365 
miðla.



FIMMTUDAG TIL SUNNUDAGS
www.husa.is

ELDHÚSDAGAR
ÓDÝRT FYRIR HEIMILIÐ

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Eldavél
60 sm, með steyptum plötum
1850529

Helluborð
1850548

Blástursofn
1830118

92.900
116.900

65.900
79.790

Uppþvottavél
12 manna, orkunýting A, þvotthæfni A, þurrkhæfni A
1805331

3ja ára ábyrgð

106.900
123.900

Blöndunartæki eldhús
Space Damixa
8000850

11.490
15.395

Eldhúsvaskur
8032532

9.900
Örbylgjuofn
United 20 ltr, 800W
1840909

9.995
11.995

69.900
82.990

Gildir ekki af öðrum tilboðum

20%
afsláttur af

BÚSÁHÖLDUM
20%

afsláttur af
SMÁRAFTÆKJUM

20 ltr, 800W

40 ár á Íslandi

Burstað stál

Hljóðlát, 47 dB
5 kerfi

ÓDÝRT

ÓDÝRT

Snertitakkar

3ja ára ábyrgð
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VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.

16°
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2°
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9°
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2°

2°

22°

10°

17°

3°

15°

-6°

11°
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-2°
Á MORGUN 

Víða strekkingur en 
mun hægari NA-til.

LAUGARDAGUR
5-10 m/s.
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-11-4
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-1
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VÍÐA SNJÓKOMA   
Horfur eru á áfram-
haldandi snjókomu 
um sunnan- og 
suðvestanvert land-
ið næstu daga en 
það dregur held-
ur úr ofankomu 
norðan og austan 
til þótt þar verði 
áfram einhver élja-
gangur. Það verður 
hörkufrost norð-
austan til í dag og 
á morgun.

Elísabet
Margeirsdóttir
Veður-
fréttamaður

VERSLUN Rekstrarkostnaður 
Kringlunnar lækkaði um rúmar 
tvær milljónir árið 2009 eftir að 
byrjað var að flokka sorp. Nú er 
allur bylgjupappi, plast, dagblöð 
og tímarit flokkuð í Kringlunni. 
Verslunareigendur og starfsfólk 
flokkuðu um 100 tonn af slíku 
sorpi árið 2009. Það er nálægt 
23 prósentum af öllu sorpi húss-
ins og samsvarar því sem nemur 
að höggva um 1.780 fullvaxin 
tré. Með hverju flokkuðu kílói af 
sorpi sparast 21 króna. Markmið 
Kringlunnar er að innan þriggja 
ára verði 40 prósent af öllu sorpi 
flokkað. Árlega falla til 500 til 700 
tonn af sorpi við reksturinn.  -kk

Umhverfisvernd í Kringlunni:

Flokkun sorps 
sparar milljónir

DÝRAHALD Íbúar í Hrísey og 
Grímsey munu kjósa um bann 
við hunda- og kattahaldi samfara 
sveitarstjórnarkosningum í maí ef 
tillaga framkvæmdaráðs Akureyr-
ar verður samþykkt af bæjarráði. 

Framkvæmdaráðið fjallaði á 
síðasta fundi sínum um ábending-
ar um ágang katta á Akureyri og 
lausagöngu hunda og óþrifnað af 
þessum dýrum á opnum svæðum 
og möguleg viðbrögð. Vinna á 
tillögur að lausnum vegna þess 
vanda sem sagður er hafa skapast 
af „ágangi katta og lausagöngu 
hunda og óþrifnaði af þeim“ eins 
og segir í fundargerð.  - gar

Kosið í Hrísey og Grímsey:

Fara kettir og 
hundar í bann?

DÝR „Langvarandi frost og snjó-
leysi víða á landinu veldur því að 
sums staðar er nú ekkert vatn að 
hafa fyrir útigangshross,“ segir 
í áminningu sem birt var í gær á 
vef Matvælastofnunar. Eitt af hlut-
verkum stofnunarinnar er að huga 
að heilbrigði dýra. Á vefnum eru 
eigendur og umráðamenn hrossa 
minntir á skyldur sínar til að fylgj-
ast vel með hrossum á útigangi 
og tryggja að þau hafi aðgang að 
vatni. Á vef Veðurstofu Íslands 
kemur fram að frost verður áfram 
um land allt út vikuna.  - óká

Matvælastofnun um hross:

Í frosti þarf að 
gæta að vatni

ATVINNULÍF Tekist var á um yfirlýsingar 
Ögmundar Jónassonar, þingmanns VG, um 
væntanlegt einkasjúkrahús á gamla varnar-
svæðinu á Alþingi í gær. Fram hefur komið að 
leggja þurfi eitt hundrað milljónir króna til að 
endurbyggja gamla hersjúkrahúsið á svæðinu. 
Hefur Ögmundur lýst því yfir að þeir peningar 
hljóti að koma úr vösum skattgreiðenda og það 
á sama tíma og skera þurfi niður í heilbrigðis-
kerfinu. 

Kjartan Þór Eiríksson, framkvæmdastjóri 
Kadeco, Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar, 
áréttar að 100 milljónirnar séu ekki skattfé. 
Hann segir að í heild hafi þróun á svæðinu á 
Keflavíkurflugvelli skilað heildarhagnaði í 
ríkissjóð. „Og þá fjármuni nýtum við til áfram-

haldandi uppbyggingar,“ segir hann.
Um leið segir Kjartan ljóst að ríkið hafi 

margfaldar tekjur af fjárfestingunni í upp-
byggingu sjúkrahússins. Áætlað sé að árviss-
ar skatttekjur ríkisins af störfum sem vegna 
hennar verði til nemi tæpum 300 milljónum 
króna á ári. Þá hjálpi fjárfestingin við að 
auka tekjur af öðrum eignum Kadeco, svo 
sem vegna íbúðablokka sem leigðar verði 
undir sjúklinga og aðstandendur. Ótaldar séu 
þá afleiddar tekjur vegna aukinna umsvifa. 
Þau hafi áhrif á ferðamennsku og fleiri svið. 
Þannig myndi koma fjögur þúsund gesta í 
sjúkrahúsið þýða sölu á átta til sextán þúsund 
flugsætum. Auknar tekjur flugfélaga gætu 
numið um 800 milljónum á ári.  - óká

Hundrað milljóna fjárfesting skilar árvissum ríkistekjum upp á 300 milljónir:

Segist ekki setja skattfé í einkaspítalann

KJARTAN ÞÓR EIRÍKSSON Hann segir endurbyggingu 
gamla herspítalans burðarásinn í uppbyggingu þekking-
armiðstöðvar í heilsugeira á Ásbrú.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SJANGHAÍ, AP Kínverski vinnu-
vélaframleiðandinn Tengzhong 
þarf enn að bíða eftir því að fá að 
kaupa Hummer-bíltegund banda-
ríska bílarisans General Mot-
ors. Kaupin áttu að ganga í gegn 
31. janúar en þeim var frestað 
til 28. febrúar þar sem nauðsyn-
legt leyfi kínverskra stjórnvalda 
hafði ekki fengist. Enn bólar ekk-
ert á leyfinu en fyrirtækin eru 
engu síður bjartsýn á að kaupin 
gangi í gegn. Kaupverðið er talið 
vera um 150 milljónir dollara. 
Stjórnvöld í Kína hafa reynt að 
hafa hemil á ört vaxandi bílaiðn-
aði í landinu og takmarka nýjar 
fjárfestingar í honum frekar en 
að laða þær að.  - kk

Hummer-bíltegundin til sölu:

Kínversk stjórn-
völd tefja sölu

Hugmyndasjóður á Akranesi
Akraneskaupstaður ætlar að stofna 
Hugmyndasjóð til að hvetja fólk til að 
koma fram með alls kyns hugmyndir 
að verkefnum og nýsköpun sem 
efla Akranes, mannlíf, atvinnulíf og 
vellíðan fólksins í bænum.

NÝSKÖPUN

EVRÓPUSAMBANDIÐ Framkvæmda-
stjórn Evrópusambandsins mælti 
með því í gær að hafnar verði 
aðildarviðræður við Ísland. Leið-
togaráð sambandsins tekur síðan 
endanlega ákvörðun á fundi sínum 
í næsta mánuði hvort farið verði í 
viðræður.

Stefan Füle, nýr stækkunar-
stjóri sambandsins, segir að fram-
kvæmdastjórnin sjái enga ástæðu 
til þess að bíða eftir niðurstöðum 
úr samningaviðræðum Íslend-
inga við Hollendinga og Breta 
um Icesave-málið, né heldur 
sjái hún ástæðu til að bíða eftir 
þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi í 
byrjun mars um sama mál.

„Framkvæmdastjórnin er ekki 
þeirrar skoðunar að nein tengsl 
séu þarna á milli,“ sagði Füle á 
blaðamannafundi í Brüssel í gær, 
þar sem hann skýrði frá áliti fram-
kvæmdastjórnarinnar á aðildar-
umsókn Íslands.

Hann sagði framkvæmdastjórn-
ina engu síður fylgjast grannt með 
viðræðunum við Hollendinga og 
Breta. Hún muni einnig þurfa að 
meta að hve miklu leyti Íslending-
ar verði færir um að uppfylla lög-
gjöf Evrópusambandsins á þessu 
sviði, auk þess sem hún bíði niður-
stöðu úr rannsókn Eftirlitsstofn-
unar EFTA, ESA, á þessu máli, 
og á þá væntanlega við rannsókn 
ESA á neyðar lögunum svonefndu 
frá því í október 2008.

Í áliti framkvæmdastjórnarinn-
ar segir að Ísland uppfylli þegar að 
stórum hluta pólitísk, efnahagsleg 

og lagaleg skilyrði inngöngu í Evr-
ópusambandið, bæði vegna aðild-
ar Íslands að Evrópska efna-
hagssvæðinu og vegna traustrar 
lýðræðishefðar á Íslandi.

Hins vegar sé töluvert verk eftir 
óunnið á sviði sjávarútvegs, land-
búnaðar, umhverfismála og fjár-
mála, svo nokkuð af því helsta sé 
nefnt. Um þetta muni aðildarvið-
ræður snúast.

Sérstaklega er tekið fram að 
huga þurfi að sjálfstæði dómstóla 
á Íslandi, en ekki er talin ástæða 
til að óttast að Ísland muni ekki í 

framtíðinni geta ráðið við að taka 
þátt í markaðsumhverfi Evrópu-
sambandsins.

Füle benti á að þau ríki, sem 
fengið hafa aðild að Evrópusam-
bandinu eftir að hafa verið um 
árabil aðilar að Evrópska efna-
hagssvæðinu, hafi þurft að verja 
að meðaltali um fjórtán mánuðum 
í aðildarviðræður. 

Hann sagðist ekki sjá nein sér-
stök vandamál sem geti orðið til 
þess að Ísland þurfi mikið meiri 
tíma en það í sínar viðræður.

 gudsteinn@frettabladid.is 

Ástæðulaust að bíða 
eftir lausn á Icesave
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins mælir með því að farið verði í aðildar-
viðræður við Ísland. Framkvæmdastjórnin sér hvorki ástæðu til að bíða eftir 
niðurstöðu viðræðna um Icesave né eftir þjóðaratkvæðagreiðslu um það mál.

STEFAN FÜLE Nýr stækkunarstjóri Evrópusambandsins kynnti ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar á fyrsta blaðamannafundi sínum í Brüssel í gær.  NORDICPHOTOS/AFP

Einhleypar fái gjafaegg 
Væntanlegt er frumvarp um að ein-
hleypum konum með skerta frjósemi 
verði heimilt að nota gjafaeggfrumu 
við glasafrjóvgun. 

ALÞINGI

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is  
ALLT  SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is  SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is  

RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is  

GENGIÐ 24.02.2010

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

230,2354
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

128,18  128,80

198,19  199,15

173,83  174,81

23,353  23,489

21,628  21,756

17,738  17,842

1,4225  1,4309

196,29  197,45

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Við höldum með þér!
Þú getur sótt um Staðgreiðslukortið á olis.is, 
á næstu Olís-stöð eða í síma 515 1141.

Sæktu um Staðgreiðslukort á 
olis.is og njóttu betri kjara
3 kr. afsláttur af eldsneytislítranum frá dæluverði.
2,9 kr. (1,5%) afsláttur í formi Vildarpunkta Icelandair.
5% afsláttur af vörum, nema tóbaki, tímaritum,
símakortum og happdrætti.



Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is
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eftir Ólaf Hauk Símonarson

með tónlist eftir Nýdönsk

Frumsýnt

19. m
ars

1.200 kr. afsláttur
á fyrstu 15 sýningarnar

Hringdu strax í síma 568 8000
eða komdu í miðasölu 

Borgarleikhússins.
Takmarkaður

miðafjöldi

Fyrstu 1000 miðunum
fylgir glænýr geisladiskur

með tónlistinni
úr Gauragangi*

Frábært
forsölutilboð

Sértilboð til
viðskiptavina

fös. 19/3
sun. 21/3
mið. 24/3
fim. 25/3
fös. 26/3
fim. 8/4

fös. 9/4
lau. 10/4
fös. 16/4
lau. 17/4
mið. 21/4
fim. 22/4

fös. 23/4
fim. 29/4
fös. 30/4
fös. 7/5

Tryggðu þér miða strax! 
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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

VERÐ

KR.
9.900

VERÐ

KR.

13.900 Handklæða-Handklæða-
ofnarofnar

Handklæða-
ofnar

HitastHitastýrð sýrð sturtusettturtusett
með öllumeð öllu

Hitastýrð sturtusett
með öllu

ASÍ krefst ...

... þess að stöðugleikasáttmálinn standi! 
Efling atvinnulífsins verði 

algjört forgangsmál.

Nánari upplýsingar á www.asi.is

VIÐSKIPTI Stóru viðskiptabankarnir þrír, Arion, 
Íslandsbanki og Landsbankinn, hafa að undanförnu 
skipað fjölda fólks í stjórnir samtals 48 fyrirtækja. 

Hafa þær ráðstafanir komið í kjölfar yfirtöku 
bankanna á fyrirtækjunum, að hluta eða öllu leyti. 

Íslandsbanki hefur skipað fólk í stjórnir 21 fyrir-
tækis, Landsbankinn í átján og Arion í níu. Að auki 
hefur Arion sett yfirtekna eignarhluti í fyrirtækj-
um í sérstök félög sem hafa eigin stjórnir. 

Þessar upplýsingar koma fram í svari fjármála-
ráðherra við fyrirspurn Sigríðar Ingibjargar 
Ingadóttur Samfylkingunni. 

Ráðherra leitaði til bankanna sjálfra um svör. 
Í svari Íslandsbanka kemur fram að bankinn 

hefur ekki sett sér reglur um stjórnarskipanir og 
jafnframt að fjórðungur stjórnarmanna á hans 
vegum eru konur. 

Arion greinir aðeins frá stjórnarskipan í félögum 
sem „hafa verið í opinberri umræðu“ og ber við 
ákvæðum laga um trúnaðarskyldu. Segist bankinn 
stefna að jafnrétti kynjanna við skipun í stjórnir. Af 
gögnum bankans má ráða að konur skipa tvö stjórnar-
sæti af þeim fjórtán sem bankinn hefur ráðstafað í 
fyrirtækjum sem teljast til úrvinnsluverkefna.

Landsbankinn kveðst hafa sett sér virka jafnréttis-
stefnu sem gildi um skipun manna í stjórnir. Hún 
taki mið af jafnréttislögum. Engu að síður kemur 
fram í upptalningu bankans á stjórnarfólki að af 47 
stjórnarsætum sitja konur í þremur.   - bþs

Viðskiptabankarnir þrír hafa tekið fjölda fyrirtækja yfir að hluta eða öllu leyti:

Bankamenn í stjórnum 48 fyrirtækja

ÁBYRGÐARMENN BANKANNA Birna Einarsdóttir Íslands-
banka, Finnur Sveinbjörnsson Arion og Ásmundur Stefáns-
son Landsbankanum.

DANMÖRK Danska stjórnin setur sér 
háleit markmið í nýrri stefnuyfir-
lýsingu, sem Lars Løkke Rasmus-
sen forsætisráðherra og Lene 
Espersen, nýr utanríkisráðherra, 
kynntu í gær. Daginn áður hafði 
Rasmussen stokkað upp í stjórninni 
með gjörbreyttri ráðherraskipan.

Meðal annars stefnir stjórn 
frjálslyndra og íhaldsmanna að 
því að Danmörk verði eitt af tíu rík-
ustu löndum heims. Einnig er stefnt 
að því að atvinnustig verði með 
því sem best gerist í heiminum, 
dönsk skólabörn verði með þeim 
allra duglegustu í heimi, og í það 

minnsta einn danskur háskóli verði 
í hópi tíu bestu háskóla heims.

Þá er stefnt að því að frelsi verði 

meira í Danmörku en víðast hvar 
annars staðar og að óvíða gangi 
aðlögun útlendinga að samfélaginu 
betur en þar.

Til þess að ná þessum markmið-
um, og fleiri til af svipuðu tagi, er 
sett fram starfsáætlun í 76 liðum 
þar sem meðal annars er stefnt 
að ströngu aðhaldi í ríkisfjármál-
um, fimm þúsund nýjum störfum 
á næsta ári, tryggt verði að dönsk 
börn verði fljúgandi læs að lokn-
um öðrum skólabekk og sjúkling-
um verði gert auðveldara að leggja 
fram kærur – svo aðeins fátt sé 
nefnt af þessum 76 liðum.  - gb

Forsætisráðherra Danmerkur kynnir stefnuskrá nýrrar ríkisstjórnar:

Danmörk í hóp tíu ríkustu

LARS LØKKE RASMUSSEN Setur ríkis-
stjórn sinni háleit markmið.

NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNMÁL „Mér finnst þetta 
jákvætt álit og í því felst við-
urkenning á Íslandi sem sam-
starfsríki innan EFTA og EES 
og jafnframt á aðgerðum ríkis-
stjórnarinnar til að endurreisa 
íslenskt efnahagslíf. Vissulega 

kemur fram að 
margt sé eftir 
en líka að við 
séum á réttri 
leið. Þess vegna 
finnst mér fel-
ast í  þessu 
stuðnings- og 
traustsyfirlýs-
ing við Ísland.“

Þetta segir 
Stefán Hauk-
ur Jóhannes-
son, sendiherra 
Íslands í Brus-
sel og aðalsamn-
ingamaður, 
um álit fram-
kvæmdastjórn-
ar Evrópusam-
bandsins um 
aðildarumsókn 
Íslands sem 
fjallað er um 

framar í blaðinu. Framkvæmda-
stjórnin telur Ísland fullnægja 
öllum skilyrðum sem umsóknar-
ríki og leggur til við aðildarríkin 
að aðildarviðræður verði hafnar. 

Hugsanlegt er að formleg 
ákvörðun þar um verði tekin á 
fundi ráðherra ESB í marslok. 

Stefán Haukur segir Ísland fá 
jákvæða einkunn í flestu og raun-
ar mjög jákvæða í sumum mála-
flokkum. Niðurstaðan sé að við-
ræður um málefni er varða EES 

og Schengen ættu ekki að verða 
flóknar. Aðlögun þurfi á öðrum 
sviðum, svosem í sjávarútvegi, 
landbúnaði og byggðamálum en 
það komi ekki á óvart. „Það hefur 
alltaf legið fyrir og um það verður 
samið. Viðræðurnar munu ganga 
út á hvaða sérlausnum við getum 
náð fram,“ segir Stefán Haukur.

Eitt og annað í íslensku þjóðlífi 
er gagnrýnt. Til dæmis dómstól-
ar, hagsmunatengsl, bankahrun-
ið og einkavæðing fyrirtækja. 
„Það má kannski segja að vinur 
til vamms segi,“ segir Stefán 
Haukur. „Og ég tel að við þurf-
um að taka þessar ábendingar 
alvarlega og reyna að bregðast 
við þeim. Evrópusambandið veiti 

ríkjum í raun aðhald hvað ýmis-
legt svona lagað varðar.“

Árni Þór Sigurðsson, formað-
ur utanríkisnefndar Alþingis, 
segir ekki koma á óvart að fram-
kvæmdastjórnin telji Ísland upp-
fylla skilmála fyrir aðild. Hann er 
ekki þeirrar skoðunar að Alþingi 
muni á næstu mánuðum og miss-
erum drífa í að laga íslenska lög-
gjöf að löggjöf ESB til að greiða 
fyrir aðild. „Það liggur ekki á því 
enda liggur ekki fyrir hver ákvörð-
un þjóðarinnar í þjóðaratkvæða-
greiðslu verður. En við getum auð-
vitað tekið upp ábendingar um 
atriði sem okkur finnast sjálfsögð 
mál, burtséð frá aðild að ESB.“ 
 bjorn@frettabladid.is

Stuðnings- og trausts-
yfirlýsing við Ísland 
Álit framkvæmdastjórnar ESB um aðildarumsókn Íslands er jákvætt, að mati 
aðalsamningamanns Íslands. Bregðast þurfi við gagnrýni í álitinu. Formaður 
utanríkismálanefndar segir ekki liggja á að laga íslensk lög að löggjöf ESB.

HÖFUÐSTÖÐVAR FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR Íslenska samninganefndin heldur 
áfram sinni heimavinnu á meðan beðið er eftir formlegri ákvörðun ráðherra Evrópu-
sambandsins um hvort hefja beri aðildarviðræður.   FRÉTTABLAÐIÐ/BÞS

STEFÁN HAUKUR 
JÓHANNESSON

ÁRNI ÞÓR 
SIGURÐSSON

GRÆNLAND Óvenjumikil hlýindi 
hafa verið á Grænlandi í vetur, 
einkum þó á sunnanverðu land-
inu. Janúarmánuður hefur verið 
sá hlýjasti síðan mælingar hóf-
ust árið 1958. Ástæðan mun vera 
þrálát hæð yfir Grænlandi og 
Baffineyju, sem gerir það að 
verkum að kalda veðrið fer fram 
hjá, eins og til dæmis Bandaríkja-
menn og Íslendingar hafa fengið 
að kynnast.

Grænlendingar eru hæstánægð-
ir með hlutskipti sitt, sérstaklega 
þeir sem búa syðst á landinu. - gb

Hitametin falla:

Óvenjuhlýtt á 
Grænlandi í ár

Ætlar þú að fara og kjósa um 
gamla Icesave-samninginn ef 
betri samningur verður í boði?
Já  66,7
Nei  33,3

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætti að styrkja sjálfstæði 
íslenskra dómstóla?

Segðu skoðun þína á Vísi.is

KJÖRKASSINN



Úlpa

4.599.-
v.á. 8.999

Buxur

3.499.-
v.á. 6.999

Buxur

3.250.-
v.á. 6.499

Kuldagalli

6.000.-
v.á. 11.999

Kuldagalli

6.499.-
v.á. 12.999
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5.000 umslög

UMHVERFISVOTTUÐ
PRENTSMIÐJA

Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.  Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is
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1 Hver er forsætisráðherra 
Danmerkur?

2 Í hvaða NATO-landi er grun-
ur um að hópur herforingja 
hafi áformað stjórnarbyltingu?

3 Hvaða kvikmyndaleikstjóri 
verður kynnir á Eddu-hátíðinni 
á laugardag?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 38

ALÞINGI Seðlabankinn hefur veitt 
bönkum lán gegn veðum í íbúða-

lánum en neitar 
að upplýsa um 
hvaða bank-
ar eiga í hlut. 
Telur bank-
inn sig bundinn 
þagnarskyldu. 
Í lögum um 
bankann segir 
að stjórnendur 
hans séu bundn-
ir þagnarskyldu 

um allt það sem varðar hagi við-
skiptamanna bankans.

Gunnar Bragi Sveinsson, Fram-
sóknarflokki, spurði viðskiptaráð-
herra um íbúðalán Seðlabankans. 
Í svarinu segir að bankinn hafi 
ekki eignast nein íbúðalán en hafi 
tekið veð í slíkum lánum.  - bþs

Seðlabankinn á ekki íbúðalán:

Svarar ekki um 
eigin veðtökur

GUNNAR BRAGI 
SVEINSSON

UMHVERFISMÁL Íbúi einn í Kópa-
vogi segist ætla að leggja fram 
kæru vegna mikils ónæðis frá 
Sporthúsinu. „Í tæplega sjö ár hef 
ég kvartað undan þessu við bæjar-
yfirvöld, forráðamenn Sporthúss-
ins og lögreglu án árangurs og 
ekkert breytist. Ég get ekki hugs-
að mér að eyða enn einu sumrinu 
í garðinum undir látlausum drun-
um frá Sporthúsinu,“ segir í bréfi 
íbúans sem sent var undir yfir-
skriftinni „Endalaus hávaði“ og 
barst bæjaryfirvöldum í maí í 
fyrra. 

Málið var rætt á síðasta fundi 
skipulagsnefndar í kjölfar þess 
að heilbrigðiseftirlitið hafði 
mælt hávaðann og sagt hann yfir 
mörkum. 

Á fundinum kom fram að Sport-
húsið lofar úrbótum.  - gar

Langþreyttur nágranni:

Angraður með 
hávaða í átta ár

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Suður-
nesjum handtók í fyrrakvöld karl-
mann á þrítugsaldri sem talinn er 
vera vitorðsmaður aldraðs fíkni-
efnasmyglara. Sá var handtek-
inn í Leifsstöð í síðustu viku með 
með 877 grömm af kókaíni. Hinn 
meinti vitorðsmaður var yfir-
heyrður í gær og síðan úrskurð-
aður í vikulangt gæsluvarðhald. 
Hann er ekki ættingi þess gamla 
og á ekki afbrotaferil að baki. 
Ekki fást upplýsingar um það hjá 
lögreglu hvort maðurinn er talinn 
vera skipuleggjandi smyglsins. - sh

Úrskurðaður í gæsluvarðhald:

Meintur vitorðs-
maður tekinn

NOREGUR, AP Mordechai Van-
unu, ísraelski kjarnorkuvísinda-
maðurinn sem ljóstraði upp um 
kjarnorkuvopn 
Ísraels, hefur 
öðru sinni ritað 
norsku Nóbel-
snefndinni bréf 
þar sem hann 
hafnar friðar-
verðlaunum 
Nóbels fyrir-
fram. Ástæðan 
er einkum sú að 
hann vill ekki 
þiggja sömu verðlaun og veitt hafa 
verið Shimon Peres, núverandi for-
seta Ísraels, sem fékk verðlaunin 
ásamt Jasser Arafat árið 1994.

Vanunu sat í ísraelsku fangelsi 
í átján ár en var látinn laus árið 
2004. Hann má þó hvorki fara úr 
landi né hafa samskipti við útlend-
inga.  - gb

Ísraelskur kjarnorkufræðingur:

Hafnar öðru 
sinni Nóbel

MORDECHAI 
VANUNU

STJÓRNMÁL Framlög lögaðila til 
Sjálfstæðisflokksins árið 2008 
námu 8,6 milljónum króna, sam-
kvæmt ársreikningi flokksins. 
Þessi framlög námu tæpum 57 
milljónum árið 2007. Á sama 
tíma fóru eignir flokksins úr því 
að vera tæpar 462 milljónir og í 
rúmar 705 milljónir króna. Eigið 
fé flokksins fer úr 386,3 milljón-
um og í 662,7 milljónir, sem er 
aukning um 71 prósent.

Þetta kemur fram í ársreikn-
ingi flokksins, sem var skilað 
til Ríkisendurskoðunar í gær. 
Þess ber að geta að ofangreindar 
tölur eru samkvæmt óyfirfarinni 
útgáfu reikningsins. Hún hefur 
til að mynda ekki verið undirrit-
uð af þáverandi framkvæmda-
stjóra, Andra Óttarssyni.

Hin mikla aukning eigna virðist 
að hluta liggja í fasteignum, því 
þær voru metnar á 548 milljónir 
2008, meðan allir fastafjármunir 
2007 námu 410 milljónum.

Heildarframlög til flokksins 
nema rúmum 253 milljónum 2008, 
en voru 317,4 milljónir árið 2007.

Framlög ríkis og sveitarfélaga 
nema tæpum 64 prósentum af 
heildarframlögum 2008. 

Rekstrargjöld fóru úr 351,5 
milljónum 2007 og í 205 milljón-
ir 2008.

Reksturinn fór úr 37 milljóna 
tapi 2007 og í 62,5 milljóna hagn-
að 2008.

Árið 2008 studdu 39 fyrirtæki 
flokkinn og kemst listinn fyrir á 
rúmlega hálfu A4 blaði. Árið 2007 
var listinn, með ögn stærra letri, 
tæpar sjö blaðsíður.

Þess skal getið að árið 2007 
var kosningaár og því líklegt að 

Sjálfstæðisflokkur á 
meiri eignir en áður
Frjáls framlög til Sjálfstæðisflokks dragast mikið saman milli 2007 og 2008. 
Flokkurinn virðist þó ekki fara mjög illa út úr hrunárinu fjárhagslega, miðað 
við að eignir jukust um 52 prósent og eigið fé um 276 milljónir, eða 71 prósent.

ALÞINGI Breski hagfræðiprófess-
orinn Anne Sibert fær 2.000 bresk 
pund, um 400 þúsund krónur, á mán-
uði fyrir setu sína í peningastefnu-
nefnd Seðlabanka Íslands. Þetta kom 
fram í svari Gylfa Magnússonar, 
efnahags- og viðskiptaráðherra, við 
fyrirspurn Eyglóar Harðardóttur, 
Framsóknarflokki, á Alþingi í gær.

Sibert var skipuð í nefndina af for-
sætisráðherra. Auk launanna greiðir 
Seðlabankinn fyrir ferðir hennar til 
og frá London og hótelgistingu hér-
lendis. Kostnaður vegna þess hefur 
numið um 1.650 þúsund krónum.

Einnig var spurt um kostnað við 

Norðmanninn Svein Harald Øygard, 
fyrrverandi seðlabankastjóra, og 
þýskan bankaráðsmann Framsóknar-
flokksins, Daniel Gros.

Øygard hafði 1.575 þúsund krónur 
í mánaðarlaun, auk þess sem greidd 
var fyrir hann leiga á tveggja her-
bergja íbúð, flug til og frá Noregi á 
tveggja vikna fresti á ódýrasta far-
rými og flug fyrir fjölskyldu hans, 
allt að þrjú sæti í einu, á sex vikna 
fresti. Sá kostnaður nam alls rúmum 
1.680 þúsundum.

Gros fær 117 þúsund krónur í 
mánaðarlaun, kostnaður vegna 
túlkunar fyrir hann hefur numið 
um 60 þúsundum og vegna flugs til 
og frá Brüssel og hótelgistingar 340 
þúsundum. Enn er óvíst hver ber 
kostnaðinn umfram launin. - sh

Enn er óvíst hver ber aukakostnað af þýskum bankaráðsmanni Framsóknar:

Sibert með 2.000 pund á mánuði

ANNE SIBERT SVEIN HARALD 
ØYGARD

Ríkisendurskoðun birti ársreikninga 
hinna stóru flokkanna þriggja 4. 
febrúar. Í þeim má sjá að minni 
framlög lögaðila einskorðast ekki 
við Sjálfstæðisflokkinn, því framlög 
til Framsóknar fóru úr 28,6 milljón-
um 2007 í 540 þúsund krónur árið 
eftir. 

Framlög lögaðila til VG fóru á 
sama tíma úr tæpum 17 milljónum í 

núll krónur. 
Samfylkingin missti minnst 

hlutfallslega. Framlög frá lögaðilum 
fóru úr 23,5 milljónum í tíu milljónir 
hjá henni.

Framlög einstaklinga til VG og 
Samfylkingar jukust milli ára, en 
minnkuðu hjá Framsókn um tvær 
milljónir og Sjálfstæðisflokki um 
sextán milljónir.

Í SAMHENGI

FRAMLÖG SVEITARFÉLAGA TIL FLOKKSINS
Sextán sveitarfélög studdu Sjálfstæðisflokkinn árið 2008, miðað við fram-
kominn ársreikning. Helstu framlög komu frá eftirtöldum:

■ 14,4 milljónir 
- Reykjavíkur-
borg

■ 2,5 milljónir - 
Reykjanesbær

■ 2,2 milljónir 
- Garðabær

■ 1,8 milljónir 
- Kópavogur

■ 1,2 milljónir - 
Hafnarfjörður

■ 985.633 
krónur - 
Akureyri

VALHÖLL Mikil 
eignamyndun 

flokksins milli ára, til 
dæmis í fasteignum, er 

óútskýrð. 

flokkurinn hafi sóst frekar eftir 
styrkjum en árið eftir, eins skýr-
ir það væntanlega meiri eyðslu 
það árið. Hvorki náðist í Jónmund 
Guðmarsson, framkvæmdastjóra 

flokksins, né Andra Óttarsson í 
gær. Bjarni Benediktsson for-
maður svaraði heldur ekki skila-
boðum.  
   klemens@frettabladid.is

VEISTU SVARIÐ?
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SLYS Þótt súrefnismælir í eigu 
fiskimjölsverksmiðjunnar á 
Fáskrúðsfirði hafi verið bilað-
ur var mælir um borð í Hoffell-
inu ekki notaður til að athuga 
súrefnismagn áður en löndun-
armaður fór ofan í lest Hoffells-
sins og missti þar meðvitund. 
Þetta slys varð við löndun gull-
deplu á Fáskrúðsfirði 14. þessa 
mánaðar.

Stýrimaður Hoffellssins missti 
einnig meðvitund þegar hann fór 
ofan í lestina með súrefni til að 
hjálpa löndunarmanninum. 

Samkvæmt heimildum Frétta-

blaðsins hefur þetta komið 
fram við rannsókn á tildrögum 
slyssins. 

Rannsókninni er ekki lokið. 
Rotnun gulldeplu í lestum skips-
ins hafði valdið súrefnisskorti 
og myndað eitraðar lofttegundir. 
Mennirnir tveir voru hætt komn-
ir en hafa nú verið útskrifaðir af 
sjúkrahúsi nýlega, heilir á húfi. 

Eftir slysið hefur Vinnueftirlitið 
birt tilkynningu þar sem ábyrgð 
vinnuveitenda á því að upplýsa 
starfsmenn um hættur og rétt 
vinnubrögð við aðstæður sem 
þessar er ítrekuð.   -pg

Löndunarslysið sem varð um borð í Hoffelli á Fáskrúðsfirði:

Súrefnismælir í landi var bilaður

GULLDEPLA Þegar magainnihald fisks 
byrjar að rotna eyðist súrefni úr lestum 
skipa hratt. Þetta hafði næstum því 
kostað tvo menn lífið um borð í Hoffelli.

FRÉTTABLAÐIÐ/JSE

STJÓRNSÝSLA Kjararáð ætlar 
að birta úrskurð sinn um laun 
ríkisstarfsmanna sem hafa haft 
hærri laun en forsætisráðherra á 
morgun, föstudag. Guðrún Zoëga, 
formaður kjararáðs, segir að 
úrskurðurinn verði sendur þeim 
ríkisstarfsmönnum sem hann nái 
til áður en hann verði birtur opin-
berlega. Samkvæmt lögum sem 
samþykkt voru á Alþingi síðasta 
sumar á kjararáð að setja þak á 
laun starfsmanna ríkisins svo eng-
inn þeirra sé með hærri laun en 
forsætisráðherra.  - bj

Kjararáð um ríkisforstjóra:

Úrskurður birt-
ur á morgun
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Fyrirtæki leita bæði til skipa-
félaga og flugfélaga til að 
senda vörur til og frá landinu.

Til að senda peninga, 
þá tala þau við okkur.
Kjartan Geirsson – Erlend viðskipti

Það er minna mál að skipta 
um banka en þú heldur. 
Hafðu samband 
í síma 540 3200.

Borgartúni 26  ·  www.mp.is  

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

Var
öru
fólk
Þan

Gjaldeyrisreikningar
Erlend viðskipti
Innheimtuþjónusta
Fyrirtækjaráðgjöf
Netbanki & þjónustuver

Kreditkort
Ávöxtun innlána
Veltureikningur
Fjármögnun
Ábyrgðir

Kjörfundur hefst laugardaginn 6. mars kl. 9.00 árdegis og lýkur kl. 22.00. Sérstök athygli kjósenda er vakin á að kjósandi sem ekki hefur meðferðis 
persónuskilríki getur átt von á því að fá ekki að greiða atkvæði. Yfi rkjörstjórn í Reykjavíkurkjördæmi suður mun hafa aðsetur í Hagaskóla á 
kjördegi og þar verða atkvæði talin. Yfi rkjörstjórn í Reykjavíkurkjördæmi norður mun hafa aðsetur í Ráðhúsi Reykjavíkur á kjördegi og þar verða 
atkvæði talin.

Kjörskrár í Reykjavíkurkjördæmum norður og suður
Kjörskrár í Reykjavíkurkjördæmum norður og suður vegna þjóðaratkvæðagreiðslu 6. mars nk. liggja frammi almenningi til sýnis í Ráðhúsi 
Reykjavíkur frá 26. febrúar nk. fram á kjördag. Vakin er athygli á því að hægt er að fá upplýsingar um hvar kjósendur eru á kjörskrá á vefnum 
www.kosning.is.  Kjósendur eru hvattir til þess að kynna sér hvort nöfn þeirra eru á kjörskrá. Athugasemdum vegna kjörskráa í Reykjavíkurkjördæ-
mum skal beint til skrifstofu borgarstjórnar, Ráðhúsi Reykjavíkur, sími 411 4700, netfang kosningar@reykjavik.is. Þar eru jafnframt veittar nánari 
upplýsingar. Borgarráð úrskurðar um athugasemdir vegna skráningar í kjörskrá.

Yfi rkjörstjórn í Reykjavíkurkjördæmi suður
Yfi rkjörstjórn í Reykjavíkurkjördæmi norður

Skrifstofa borgarstjórnar

Þjóðaratkvæðagreiðsla 6. mars 2010 
um gildi laga nr. 1/2010 

Í Reykjavíkurkjördæmi suður: Í Reykjavíkurkjördæmi norður:

Hagaskóli Ráðhús
Hlíðaskóli Kjarvalsstaðir
Breiðagerðisskóli Laugardalshöll
Ölduselsskóli Íþróttamiðstöðin í Grafarvogi
Íþróttamiðstöðin Austurbergi Borgaskóli
Árbæjarskóli Ingunnarskóli
Ingunnarskóli Klébergsskóli

Kjörstaðir í Reykjavík

VIÐSKIPTI „Eftir að stjórn hluta-
félags hefur verið skipuð á hinn 
einstaki hluthafi nánast enga 
möguleika á að hreyfa við einu eða 
neinu,“ segir Guðni Á. Haraldsson 
lögmaður og telur dæmi um að 

blokkir stærri 
eigenda fyrir-
tækja hafi farið 
offari í nokkr-
um tilvikum. 
„Þannig komu 
til dæmis upp 
svona blokkir og 
eyðilögðu stór 
félög á borð við 
Eimskipafélag 
Íslands og Ice-
landair.“

Guðni flutti erindi sem Samtök 
fjárfesta boðuðu til í gær til að 
ræða dómsmál sem gengið hafa að 
undanförnu. Hann sótti skaðabóta-
mál Vilhjálms Bjarnasonar fjár-
festis á hendur Glitni vegna kaupa 
bankans á hlutabréfum Bjarna 
Ármannssonar, fyrrum forstjóra. 
Málið tapaðist í Hæstarétti.

Einnig flutti erindi Þórarinn V. 
Þórarinsson lögmaður sem sótti 
annað mál sem Vilhjálmur höfð-
aði á hendur Straumi-Burðarási, 
vegna sölu hlutabréfa á undir-
verði. Það tapaðist einnig. 

Guðni og Þórarinn voru sam-
mála um að skerpa þyrfti á ákvæð-
um hlutafélagalaga sem snúa að 
réttindum smærri hluthafa, en 
einstakir hluthafar geti á afar 
takmarkaðan hátt sótt rétt sinn 
fyrir dómi telji þeir brotið á sér 
af stjórn hlutafélags. Hlutafélög-
in geta hins vegar sjálf sótt mál. 
Benti Þórarinn á að í lögum um 
hlutafélög væri farvegur fyrir 
minnihluta hlutafjáreigenda til að 

sækja mál fyrir hönd félagsins. Til 
þarf handhafa 10 prósenta hluta-
fjár hið minnsta og sækja þeir 
málið á eigin kostnað og ábyrgð. 
Báðir töldu lögmennirnir koma 
til greina að breyta hlutafélaga-
lögum í þá veru að lægra hlutfall 
hlutafjáreigenda þurfi til að höfða 
mál.

Á fundinum fjallaði Grímur Sig-
urðsson lögmaður jafnframt um 
málarekstur vegna viðskipta með 
stofnbréf og hlutabréf í Spron. 
Hann segir að í þeim málum end-
urspeglist þörfin til að skýra til 
muna ákvæði hlutafjárlaga um 
hvenær ákvæði innherja taki gildi. 
Um það hafi stjórn Spron í raun 
haft sjálfdæmi eftir yfirlýsingu 
um að breyta ætti sparisjóðnum 
í hlutafélag. Auðveldara væri að 
rekja viðskipti með stofnfjárhluti 
ef það tímabil hefði hafist strax í 
stað þess að beðið væri staðfest-
ingar fundar stofnfjáreigenda. 

Aukinheldur furðaði Grímur sig 
á hversu treglega gengi að fá skila-
nefnd Spron til að afhenda gögn 
sem hann þó hefði talið að nefndin 
þyrfti til að sinna hlutverki sínu. 
Skilanefndin þyrfti á sömu gögn-
um að halda og hann hafi farið 
fram á til að eiga möguleika á að 
kanna hvort hægt sé að rifta fyrri 
fjármálagjörningum.

 olikr@frettabladid.is

Litlir fjárfestar 
geta illa leitað 
réttar síns
Einstakir hluthafar geta ekki nema á takmarkaðan 
hátt sótt rétt sinn fyrir dómi telji þeir á sér brotið af 
stjórn félags. Þennan lærdóm segja lögmenn mega 
draga af nýlegum hæstaréttardómum. Skýra þarf 
frekar ákvæði um innherjatímabil.

Á FUNDI SAMTAKA FJÁRFESTA Vilhjálmur Bjarnason fjárfestir situr hér við hlið Þórar-
ins V. Þórarinssonar lögmanns, en sá síðarnefndi flutti eitt þriggja erinda á morgun-
verðarfundi Samtaka fjárfesta í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GRÍMUR 
SIGURÐSSON

NÓG AF HÖTTUM Á tískusýningu í 
Madríd í vikunni mátti sjá þessa dömu 
spranga um svið með slatta af höttum 
á höfði. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Þannig komu til dæmis 
upp svona blokkir og eyði-

lögðu stór félög á borð við Eim-
skipafélag Íslands og Icelandair.

GUÐNI Á. HARALDSSON 
LÖGMAÐUR
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hagur heimilanna

Framkvæmdastjórn Evrópusam-
bandsins hefur samþykkt ákvörðun 
um samráðshóp neytenda sem í eiga 
sæti fulltrúar frá samtökum neyt-
enda í öllum aðildarríkjum ESB, auk 
Íslands, Liechtensteins og Noregs. 
Samráðshópurinn á meðal annars að 
vera vettvangur umræðna um neyt-
endamál og upplýsa um sjónarmiða 
neytenda og þróun neytendamála.

■ Samráðshópur neytenda 

Gefur ESB ráð

Auglýsingar American Express þar 
sem borin er saman vildarpunkta-
söfnun korthafa American Express 
og VISA hefur verið bönnuð af 
Neytendastofu. Neytendastofa taldi 
auglýsinguna brjóta gegn lögum um 
eftirlit með viðskiptaháttum og mark-
aðssetningu þar sem gefið er í skyn 
að vildarpunktasöfnun með VISA-
kortum taki óeðlilega langan tíma 
borið saman við American Express. 
www.neytendastofa.is

■ Neytendastofa úrskurðar

Ólögleg auglýsing

Útgjöldin
> Meðalverð á sígarettupakka

„Vinnufélagi minn gaf 
mér það ráð að nota 
Fréttablaðið til að 
fullkomna brýningu 
á vel brýndum hníf. 
Blaðið er þá lagt á 
borðbrún, hnífurinn 
ofan á og hnífseggin 
báðum megin á er 
dregin nokkrum sinnum eftir Frétta-
blaðinu. Betra er að nota síðu með 
mikilli prentsvertu en í blekinu eru 
kolefnisagnir sem nýtast til frekari 
skerpingar á hnífum,“ segir Jón 
Gunnar Þorsteinsson. 

GÓÐ HÚSRÁÐ
FRÉTTABLAÐIÐ TIL 
BRÝNINGAR
■ Jón Gunnar Þorsteinsson, aðstoðar-
ritstjóri Vísindavefsins, brýnir hnífa.

11 kr 204 kr 377 kr 895 kr

1980 1990 2000 2010
HEIMILD HAGSTOFAN

MEÐ NÝJAN INTEL-ÖRGJÖRVA Paul 
Otellini, forstjóri Intel, sýndi LG 
GW990-farsímann á tæknisýningunni í 
Barcelona á Spáni síðastliðinn fimmtu-
dag. MYND/INTEL

ATHYGLISVERÐUR Sony Ericsson kynnti 
Xperia-farsímalínu sína á Mobile World 
Congress á Spáni. X10 Mini, með 
snertiskjá og qwerty-lyklaborði.  
 MYND/SONY ERICSSON

SPORTLEGUR SÍMI Þessi sportlegi 
sími er með sólarrafhlöðu sem aukið 
getur endingartíma milli þess sem 
þarf að hlaða. Klukkutími af sól gefur 
korterstal, eða tvo tíma af tónlist. Sím-
inn lenti í þriðja sæti í vali Pleasure.dk. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

WAVE FRÁ SAMSUNG Í öðru sæti í vali 
danska vefritsins er „Wave“ frá Sam-
sung.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STAÐGENGILL GOOGLE-SÍMANS HTC-
Desire var í fyrsta sæti í vali Pleasure.
dk á bestu símum á Mobile World. 
HTC hannaði Nexus One-farsíma 
Google, en þessi er helst sagður 
hafa fram yfir Nexus One að von er 
á honum í verslanir í Evrópu með 
vorinu.  MYND/HTC

Slagur farsímafyrirtækja 
snýst um hver getur boðið 
tæknilegasta símann á 
lægsta verðinu.

Á nýafstaðinni Mobile World 
Congress 2010, árvissri tæknisýn-
ingu í Barcelona á Spáni, kynntu 
farsímaframleiðendur og önnur 
fyrirtæki á sviði þráðlausra fjar-
skipta helstu nýjungar ársins. Í 
úttekt Berlingske Tidende er það 
sagt vekja athygli að engin ein nýj-
ung hafi stolið senunni nú, líkt og 
stundum hafi gerst áður, svo sem 
með tilkomu iPhone Apple eða 
Kindle-bóklesturstölvu Amazon.
com. Sýningin stóð yfir dagana 15. 
til 18. febrúar.

Slagur farsímafyrirtækja er nú 
sagður snúast um hver geti boðið 
tæknilegasta símann á lægsta 
verðinu og ættu notendur að 
geta fagnað þeirri þróun. Helstu 
framleiðendur eru sagðir vera að 
undirbúa kynningu á nýjum og 

tæknilegum farsímum, sem komi 
til með að kosta undir hundrað 
evrum (eða milli 17 og 18 þúsund 
krónur).

Tæknilegri símar í þeim verð-
flokki eru svo aftur sagðir koma 
til með að ýta undir að farsíma-
notendur nýti sér í auknum mæli 
„þróaðri“ fjarskiptaþjónustu, svo 
sem  sjónvarpsgláp, internetvafur 
eða margmiðlun. Bent er á að núna 
kosti ódýrustu farsímar frá Nokia, 
sem bjóða upp á alla helstu tækni-
möguleika utan hefðbundins tal-
sambands og skeytasendinga, á 
milli 120 og 130 evrur, eða milli 
21 og 22 þúsund krónur.

Þó er það ekki svo að fátt nýtt 
hafi verið að sjá á sýningunni. 
Sumt af því var þó nýbúið að sýna 
á CES-raftækjasýningunni í Las 
Vegas, svo sem segulmottur sem 
nota má til að knýja raftæki sem á 
þær eru lagðar, eða hlaða farsíma-
rafhlöður. Tæknin byggir á svip-
aðri tækni og fólk þekkir frá span-
eldavélarhellum. olikr@frettabladid.is

Lægra farsíma-
verð ýtir undir 
önnur not

Þetta er gríðarlega ánægjulegt og 
við erum mjög stolt af árangrin-
um,“ segir Sveinn Sigurbergs-
son, einn eigenda verslunarinnar 
Fjarðarkaupa sem hlaut hæstu ein-
kunn Íslensku ánægjuvogarinnar 
frá upphafi. Íslenska ánægjuvog-
in mælir væntingar til þjónustu og 
vöru og metur gæði þess sama og 
eru það viðskiptavinir fyrirtæk-
isins sem gefa einkunnina. Stjórn 
ánægjuvogarinnar ákveður hvaða 
fyrirtæki eru skoðuð.

Sveinn segir starfsfólk vera 
mjög ánægt með niðurstööuna. 
„En við höfum líka fundið fyrir 
því hjá viðskiptavinunum að þeir 
eru afar ánægðir og líta svo á að 
þeir hafi verið að fá einkunnina 
með okkur.“

Verslunin Fjarðarkaup hefur 
verið starfrækt í 37 ár og segir 
Sveinn ákveðin gildi ávallt verið 
höfð að leiðarljósi. „Það eru gildi 

sem þóttu gamaldags á tímabili 
en eru kannski í tísku núna, það 
er að segja að sníða sér stakk eftir 
vexti, sýna heiðarleika, traust og 
virðingu,“ segir Sveinn.  - sbt

Fjarðarkaup hlaut meteinkunn Íslensku ánægjuvogarinnar:

Viðskiptavinirnir stoltir

„Innkaupapokarnir hrannast upp í hugan-
um þegar ég hugsa um mín verstu og 
bestu kaup,“ segir Erla Tryggvadóttir 
háskólanemi. „Af mörgu er að taka 
því ég er ekki mikið fyrir naum-
hyggju. Því meira, því betra er mitt 
lífsmottó. Ég reyni alltaf að gera 
góð kaup og eins og flestar konur 
finnst mér ég vera að „græða geðveikt“ 
þegar vel tekst til.

Ég gat meira að segja þefað uppi lítið 
kaupfélag í dagsferðalagi mínu til 
Kúlusúk á Grænlandi. Þáverandi 
kærasti minn var ekki alveg 
jafn hress með það: „Erla, í 
alvörunni? Ætlarðu að gera þér 

ferð í kaupfélagið? Jú, mér var fúlasta alvara og 
áfram arkaði íslenska valkyrjan í grænlenska 

kaupfélagið og gerði þessi líka fínu kaup, 
inniskó og hanska úr selskinni. Ein 

bestu kaup sem hef gert á ævinni 
– og þegar þessi orð eru skrifuð ylja 
skórnir mér sem aldrei fyrr.

Aftur á móti eru mörg slys gerð í inn-
kaupunum þegar naumhyggjan ræður 
ekki ríkjum. 

Þegar ég var upp á mitt besta 
á síðasta áratug síðustu aldar 
fjárfesti ég í nokkrum Tark-
plastbuxum. Þessar forlátu 
buxur þóttu fáránlega heitar 
og fengust í Sautján.“

NEYTANDINN:  Erla Tryggvadóttir nemi 

Selskinnsskór og plastbuxur 

Chopin í Laugardalslauginni

Sinfóníuhljómsveit Íslands fagnar 
200 ára afmæli Chopin. Skelltu 
þér í heita pottinn og hlustaðu 
á píanósnillinginn Víking Heiðar 
í beinni útsendingu sem hefst 
kl. 19.30 í kvöld.

Skautasvell á tjörninni

Tjörnin er lögð spegilsléttum ís. 
Spáin er góð og því tilvalið að stefna 
fjölskyldunni niður í miðborg, skauta 
og njóta menningarinnar. 

Nánari upplýsingar á
www.reykjavik.is/ljomandi

FJARÐARKAUP Viðskiptavinir gáfu versl-
uninni hæstu einkunn.

Lífsstílsvefsíðan Pleasure.dk, sem er 
undirsíða Berlingske í Danmörku, 
tók sig til og valdi áhugaverðustu 
farsímana á Mobile World Congress-
sýningunni í ár. Suma þeirra má sjá 
hér á síðunni.

ÁHUGAVERÐUSTU FARSÍMARNIR



*Miðað við Vildarpunktasöfnun á sambærilegu gullkorti.

www.americanexpress.iser útgefandi American Express® á Íslandi

Kortið sem 
    kemur þér út

Vildarpunktasöfnunin*

30.000 ánægðir viðskiptavinir safna hraðar

Með Icelandair American Express safnar þú Vildarpunktum 
hraðar en með nokkru öðru greiðslukorti.

Meðlimir Classic Icelandair American Express vita að þeir fá 10 Vildarpunkta
fyrir hverjar 1.000 krónur á meðan sambærileg kort* gefa í mesta lagi 
5 Vildarpunkta. American Express er eina kortið á markaðnum sem gefur 
Vildarpunkta af öllum færslum heima og erlendis. Það er staðreynd. 

Farðu inn á www.americanexpress.is og gerðu samanburð.
Yfirburðirnir eru augljósir!

�
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FRÉTTASKÝRING
KOLBEINN 
ÓTTARSSON PROPPÉ
kolbeinn@frettabladid.is

geirinn, ríki og sveitarfélög, nýti 
hagstjórnartækin og starfi saman.

„Við eigum að vinna á móti hag-
sveiflunni í góðu samstarfi við ríkis-
valdið. Við erum jú með 33 prósent 
af heildarumsvifum hins opinbera. 
Það mundi ekki bara hjálpa í hag-
stjórninni sem slíkri heldur einnig 
hjálpa einstökum sveitarfélögum.“

Krafa um framkvæmdir
Væntanlegar sveitarstjórnarkosn-
ingar verða um margt sérstakar. 
Hingað til hefur tíminn í aðdraganda 
kosninga verið tími framkvæmda 
og skuldbindinga. Stjórnmálaflokk-
ar hafa lofað hinu og þessu og þeim 
sem eru við stjórnvölinn hefur oft 
verið legið á hálsi fyrir að dæla út 
peningum á þessum tíma. Þetta 
þekkist um allt land og gengur þvert 
á flokkslínur.

Halldór segir að skýrar fjármála-
reglur myndu létta á þrýstingi á 
kjörna fulltrúa. „Það er alltaf mik-
ill þrýstingur á hina pólitískt kjörnu 
fulltrúa, ef við erum með reglur sem 
segja nú er hagsveiflan mjög uppi 
og sveitarfélagið verður að halda að 
sér höndum, þá er auðveldara fyrir 
kjörna fulltrúa að útskýra fyrir 
íbúum að ekki sé hægt að fram-
kvæma núna, þótt það sé fullt af 
peningum í umferð. Skynsamlegra 
sé að bíða og leyfa einkaaðilum að 
klára sínar fjárfestingar og sjá svo 
til þegar hagsveiflan fer niður.“

Fjárhagsreglur sveitar-
félaga eru til gagngerrar 
endurskoðunar hjá sam-
gönguráðuneytinu. Ekkert 
hámark er á því hve mikið 
sé hægt að skuldsetja 
sveitarfélög. Flókin reikn-
ingsskil hafa gert íbúum 
erfitt fyrir að meta stöðuna. 
Í annað skipti í sögunni hef-
ur þurft að skipa fjárhalds-
stjórn yfir sveitarfélag.

Fjárhagur sveitarfélagsins Álfta-
ness hefur verið til umræðu, en 
skipuð hefur verið fjárhaldsstjórn 
yfir sveitarfélagið. Það er aðeins 
í annað skipti í sögunni sem slíkt 
er gert, fyrra skiptið var Hofsós 
á níunda áratugnum. Skuldir þess 
eru gríðarlegar og komu mörgum 
íbúunum á óvart. Það er ekki síst 
vegna þeirrar staðreyndar að stór 
hluti þeirra var ekki inni í efna-
hagsreikningi, heldur færður undir 
öðrum liðum.

Ástæða þess er að ekki var um 
eiginlega lántöku að ræða, heldur 
samdi sveitarfélagið við fyrirtæki 
um framkvæmdir. Á móti skuldbatt 
það sig til að leigja byggingarnar 
til baka. Sú skuldbinding kom ekki 
fram í efnahagsreikningnum, en er 
á herðum íbúanna engu síður.

Ógagnsætt bókhald
Halldór Halldórsson, formaður 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
segir óheppilegt að bókhaldið sé 
ekki nógu gagnsætt. Þegar sveit-
arfélag ræðst í stóra framkvæmd, 
sem nemur meira en fjórðungi af 
tekjum þess, þarf að gera sérstaka 
grein fyrir henni og sérfróður aðili 
að leggja mat á hana. Sá aðili getur 
hins vegar verið fjármálastjóri 
sveitarfélagsins sjálfs.

„Mín tilfinning er sú að það hafi 
ekki verið farið allt of mikið eftir 
þessu. Það eru dæmi um svona álit, 
og ég er sannfærður um að upp til 

hópa taka sveitarstjórnarmenn 
sveitarstjórnarlögin mjög alvar-
lega, en það er galli á eftirfylgninni 
í þessu líka má segja.

Það kemur líka inn á eftirlits-
nefnd með fjármálum sveitarfélaga. 
Það þarf að styrkja hennar heim-
ildir og breyta lögunum þannig að 
hún geti komið inn oftar og af meiri 
þunga.“

Gunnlaugur Júlíusson, sviðs-
stjóri hag- og upplýsingasviðs 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
segir að gildandi reglum hafi ekki 
verið fylgt nógu fast eftir í þessum 
efnum. Fjármögnunarleigusamn-
ingar um sérhæfðar byggingar 
eigi að vera inni í efnahagsreikn-
ingi. Á því hafi hins vegar verið 
brotalöm.

„Ef sveitarfélag ætlar að byggja 
skóla, svo dæmi sé tekið, eru í 
meginatriðum tvær leiðir til fjár-
mögnunar. Ananrs vegar fara menn 
í bankann og taka lán, borga skólann 
og svo lánið í bankanum á ákveðnum 
árafjölda. Hin leiðin er að semja við 
eitthvert fasteignafélag sem tekur 
lán, byggir skólann og leigir þér svo 
bygginguna í ákveðinn árafjölda. 
Þetta er í sjálfu sér bara spurning 
um aðferðarfræði, hvor leiðin er 
hagkvæmari.

Skuldbinding er hins vegar sú 
sama. Menn hafa fengið sinn skóla og 
hafa föst afnot af honum um ákveðið 
árabil; annars vegar borgarðu bank-
anum en hins vegar fjárfestingar -
félaginu. Þetta á í sjálfu sér að fara 
inn í efnahagsreikninginn, bæði 

eignin sem menn hafa til afnota og 
skuldbindingin á móti.“

Aukið á þensluna
Sveitarfélög hafa á síðustu árum 
tekið mikið af lánum og framkvæmt 
mikið. Það hefur virkað sem olía á 
eld þenslunnar, í stað þess að nýta 
hagstjórnartækin með því að draga 
framkvæmdir saman á þenslutímum 
og auka í kreppu. Sveitarfélögin eru 
þar í kompaníi við ríkisvaldið, sem 
stóð einnig í miklum framkvæmdum 
í þenslunni.

Halldór segir sumar framkvæmd-
ir mjög skiljanlegar, þar sem álver 
hafi risið, svo dæmi sé tekið, hafi 
þurft að reisa nýjan grunnskóla 
og leikskóla og leggja götur. Hann 
kallar þó eftir því að opinberi 

Ekkert hámark er á skuldsetningu

ÁLFTANES Aðeins einu sinni áður hefur verið sett fjárhaldsstjórn yfir sveitarfélag, líkt og nú hefur verið gert yfir Álftanes. Það 
gerðist með Hofsós á níunda áratugnum. Sveitarstjórnarmenn hafa í raun og veru getað skuldsett sveitarfélög endalaust en nú er 
verið að endurskoða reglur. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
(AGS) frá 2009 er komið inn á 
sveitarstjórnarstigið. Þar eru ýmsar 
athugasemdir gerðar og tillögur 
lagðar fram til úrbóta og eflingar 
fjárlaga- og fjárhagsáætlanagerðar. 
Hugmyndir AGS má setja upp í 
sjö liði:

■ Gerð verði skýr krafa um halla-
lausan rekstur. Verði misbrestur 
á því skal hallinn greiðast upp á 
tveimur til þremur árum.

■ Lánveitingar verði takmarkaðar.
■ Stofnað verði til eftirlits með 

fjármálum sveitarfélaga og 
samráð eflt við ríkisvaldið.

■ Ríkisendurskoðun annist endur-
skoðun reikninga sveitarfélaga.

■ Formlegur samningur verði 
gerður á milli ríkis og sveitar-
félaga sem tryggi að fjármagn 
fylgi verkefnum.

■ Sveitarfélög verði sameinuð 
og rekstrarkostnaður þannig 
lækkaður.

■ Sett verði sameiginleg stefna í 
fjármálum ríkis og sveitarfélaga.

ATHUGASEMDIR 
AGS

Fyrsti hluti af þrem
Á morgun: Tilögur til úrbóta

FRÉTTASKÝRING: Sveitarfélög 1. hluti
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Verð áður: 9.200 kr.

Boso-medistar S

Víða um heim eru sveitarstjórnarmönnum settar skorður um hve mikið er 
hægt að skuldsetja sveitarfélagið. Hér á landi er eina formlega þakið á slíkt 
reglur Lánasjóðs íslenskra sveitarfélaga. 

Almennt skal ekki lána sveitarfélögum með skuldsetningu yfir 250 pró-
sent, nema þau hafi gert samning um fjárhagslega endurskipulagningu við 
eftirlitsnefnd um fjármál sveitarfélaga með aðkomu Lánasjóðsins. 

Þetta eru reglur sjóðsins, en sveitarstjórnir geta leitað annað eftir láni, 
bæði innanlands og utan. Það átti sérstaklega við síðustu árin fyrir hrun, 
þegar framboð á lánsfjármagni var gríðarlegt. Það er lánveitandans að meta 
greiðslugetu lántakans, en líkt og mýmörg dæmi sanna var oft og tíðum 
brotalöm á því.

Fulltrúar í sveitarstjórn geta hins vegar, að því gefnu að lánin fáist, skuld-
sett sveitarfélagið eins mikið og býðst. Til endurgreiðslu þeirra er ekkert 
nema tekjur og því hærri sem skuldin er því meira fer af framtíðartekjum í 
afborganir og fjármagnskostnað.

VÍÐA HÁMARK Á SKULDSETNINGU

Danmörk
Nokkuð hefur verið hoft til Norður-
landa um fyrirkomulag málefna 
sveitarfélaga. Gunnlaugur segir að 
í Danmörku sé sveitarfélögum, A-
hluta, til dæmis óheimilt að taka lán. 
Þar sé aftur á móti ekki þak á útsvari 
og það sé misjafnt eftir sveitarfélög-
um. Árlega sé samið um skatthlutfall 
milli ríkis og sveitarfélaga. Ef sveitar-
félög hyggi á stærri framkvæmdir 
geti þau fjármagnað á þrennan 
máta:
■ Sótt um fjárfestingarstyrk frá 

ríkinu sem setur árlega fjármuni í 
slíkan sjóð. Úr honum er veitt eftir 
ákveðinni aðferðafræði.

■ Hækkað skatta.
■ Safnað fyrir framkvæmdinni.

Með slíku fyrirkomulagi skapist 

mun meiri umræða um einstakar 
framkvæmdir og það hvernig fjár-
munum sveitarfélagsins er varið.

„Ef skattar eru hækkaðir, segjum 
til að byggja íþróttahús, fer af stað 
umræða um það, mun meiri en ef 
lán er tekið sem borgar sig ein-
hvern tímann í framtíðinni. Íbúarnir 
vilja fá að vita af hverju verið er 
að hækka skattana, hvort húsið er 
dýrara en þörf er á, er það dýrara 
en hjá nágrönnunum, er hægt að 
gera þetta hagkvæmara en þannig 
að það komi að sama gagni og svo 
framvegis.

Umræðan meðal íbúanna verður 
allt önnur heldur en ef sveitarstjórn-
in getur tekið lán endalaust á meðan 
bankarnir lána henni. Eftirlitshlutverk 
íbúanna verður mun meira.“

Á það ber að líta í þessu sambandi 
að dönsk sveitarfélgö fara með um 
70 prósent af opinberum útgjöldum 
en hérlendis er það nálægt 30 pró-
sentum opinberra útgjalda sem er á 
hendi sveitarfélaganna

Noregur
Á Alþingi var í vikunni var ræddur sá 
möguleiki að banna sveitarfélögum 
að taka lán í erlendri mynt. Að sögn 
Gunnlaugs þekkist það sumstaðar, 
til dæmis í Noregi.

„Þótt gjaldmiðillinn sé stöðugri 
þar en hér þá er norskum sveitar-
félögum bannað að taka erlend lán. 
Gengisáhættan er talin of mikil, þó 
ekki séu risasveiflur á gengi þar.“

Þar þykir ekki forsvaranlegt að 
sveitarfélög taki lán í öðrum gjald-
miðli en þeim sem tekjurnar eru í.

LÁNTAKA ÓHEIMIL EÐA MEÐ KVÖÐUM
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Hvaða lönd hafa náð mestum 
árangri í efnahagsmálum frá 

1950? Sé miðað við hagkerfi, sem 
hafa vaxið um sjö prósent á ári eða 
meira í aldarfjórðung eða lengur, 
fylla þrettán lönd þennan flokk. 
Hagkerfi, sem vex um sjö prósent 
á ári, tvöfaldar framleiðslu sína á 
tíu ára fresti eða þar um bil. 

Þessi þrettán lönd eru í öllum 
heimsálfum. Sum eru stór, önnur 
smá. Flest eru í Asíu. Kína, Hong 
Kong og Taívan eru í þeim hópi og 
einnig Indónesía, Japan, Kórea, 
Malasía, Singapúr og Taíland. Hin 
fjögur eru Afríkulandið Botsvana, 
Brasilía í Suður-Ameríku, Evrópu-
landið Malta – já, Malta – og 
Arabalandið Óman. Reynsla þess-
ara þrettán landa sýnir, að lönd 
geta vaxið hratt, sé vel á málum 
haldið. Reynslan sýnir einnig, að 
ör hagvöxtur til langs tíma litið er 
enginn hægðarleikur, enda hafa 
aðeins þrettán af rösklega 200 
löndum heims náð að vaxa um 7 
prósent á ári eða meira í 25 ár eða 
lengur. 

Afríku er ekki alls varnað. 
Botsvana á heimsmetið í hagvexti. 
Þar náði framleiðsla á mann að 
átjánfaldast frá 1960 til 2005 á 
móti fjórtánföldun í Kína, ellefu-
földun í Japan, sjöföldun í Taílandi 
og fjórföldun í Brasilíu. Indland og 
Víetnam sýnast líkleg til að slást í 
vaxtarræktarhópinn innan tíðar. 
Þessar upplýsingar eru sóttar í 
fróðlega yfirlitsskýrslu Alþjóða-
bankans frá 2008. 

Hvað þurfti til? 
Hvað eiga þessi þrettán lönd 
sam merkt? Hvernig tókst þeim að 
vaxa svona hratt? Skýrsla Alþjóða-
bankans tilgreinir fimm lykil-
atriði, sem eru öll í góðu samræmi 
við hagvaxtarfræði nútímans. 

Í fyrsta lagi hösluðu öll löndin 
þrettán sér völl á heimsmarkaði. 
Þau breiddu út faðminn og fluttu 
inn hugmyndir, tækni og verklag 
frá útlöndum og fluttu út vörur 

og þjónustu, sem þeim hefði ekki 
tekizt að selja heima fyrir, þar 
eð heimamarkaðurinn er of lítill 
til þess. Þau fluttu inn þekkingu, 
sem þau vantaði utan úr heimi, og 
fluttu út varning, sem önnur lönd 
vanhagaði um. 

Í annan stað tókst löndunum 
þrettán yfirleitt að halda verð-
bólgu í skefjum. Verðbólgan varð 
yfirleitt ekki svo mikil, að spari-
fjáreigendur fengjust ekki til að 
leggja fé í banka. Fjármál ríkisins 
voru einnig yfirleitt í góðu lagi, 
svo að skuldir ríkisins héldust 
innan hóflegra marka. Engar 
kollsteypur þar. 

Í þriðja lagi tókst löndunum 
þrettán að leggja grunninn að 
miklum sparnaði innanlands og 
þá um leið mikilli fjárfestingu. 
Lítil verðbólga var nauðsynleg til 
að það mætti takast. Fjárfesting-
in heima fyrir spratt af innlendum 
sparnaði frekar en erlendu lánsfé. 

Í fjórða lagi var markaðs-
búskapur meginreglan í þessum 
löndum, ekki miðstjórn. Einka-
framtakið fékk svigrúm til að 
njóta sín, en almannavaldið smíð-
aði umgerðina og sá um eftirlitið. 

Í fimmta lagi var landsstjórnin 
yfirleitt í höndum hæfra og trú-
verðugra manna. Efnahags-
umræðan var á háu stigi, hvort 
heldur fyrir opnum tjöldum eða 
luktum dyrum, svo sem erlendir 
gestir vitna um. 

Náttúrugnægð og smæð
Þótt náttúruauðlindagnægð hafi 

reynzt vera blendin blessun, búa 
sex þessara þrettán landa að ríku-
legum náttúruauði (Botsvana, 
Brasilía, Óman, Indónesía, Malas-
ía og Taíland) og hafa á heildina 
litið farið vel með hann. 

Ætla mætti, að náttúrauðlindir 
örvuðu jafnan hagvöxt, en reynsl-
an sýnir annað eins og rakið er í 
skýrslunni. Vandinn er, að ríkið 
hneigist til að selja aðganginn 
að sameignarauðlindum of lágu 
verði eða heimta of lág gjöld af 
auðlinda tekjunum til sameigin-
legra þarfa. Stundum er tekjunum 
beinlínis stolið, eða sérhagsmuna-
hópar ná að sölsa þær undir sig og 
sóa þeim. 

Með því að sjá þjóðarbúinu fyrir 
gjaldeyristekjum byrgir auðlinda-
gnægðin stjórnvöldum sýn á nauð-
syn þess að renna stoðum undir 
fjölbreytta útflutningsframleiðslu; 
þetta er helzta einkenni Hollenzku 
veikinnar. Eina færa leiðin til að 
sneiða hjá þessum ógöngum er, að 
ríkið leysi til sín eðlilegan hluta 
rentunnar af sameignarauðlindum 
líkt og Norðmenn gera, leggi 
álitlegan hluta fjárins til hliðar 
erlendis handa komandi kynslóð-
um og verji afganginum varlega 
til arðvænlegrar uppbyggingar 
heima fyrir. 

Skýrsla Alþjóðabankans bendir 
einnig á ýmsar hættur, sem fylgja 
fámenni. Kostnaður hvers íbúa af 
almannaþjónustu er mun meiri í 
litlum löndum en stórum. Vegna 
smæðarinnar hafa lítil lönd lakari 
skilyrði en stór lönd til fjölbreytts 
atvinnulífs, svo að smálöndin eru 
að því skapi viðkvæmari fyrir 
ýmsum áföllum. Svarið við vand-
anum er náið samstarf við önnur 
lönd. Sum smálönd, til dæmis 
nokkur eyríki í Karíbahafi, styðj-
ast við erlenda viðskiptabanka 
og sameinast um myntir, seðla-
banka, sendiráð, dómstóla og 
jafnvel Hæstarétt í hagræðingar-
skyni. Þau deila fullveldi sínu með 
öðrum. 

Þrettán lönd á fl eygiferð

Ísland undir rós Í DAG |
ÞORVALDUR GYLFASON

UMRÆÐAN 
Katrín Jakobsdóttir skrifar um 
menntamál

Hvernig tryggjum við öfluga 
og heildstæða menntun á 

þeim umbrotatímum sem nú eru? 
Þessari spurningu standa allir 
frammi fyrir á hverjum degi sem 
lifa og hrærast í menntageiran-
um. Flest höfum við okkar eigin 
reynslu af menntakerfinu og skoðanir á þessu mik-
ilvæga verkefni og jafnvel svör við mörgum brenn-
andi spurningum en þurfum vettvang til að þróa 
þær frekar og koma þeim á framfæri. Þess vegna 
býður menntamálaráðuneytið til opinnar umræðu á 
Menntaþingi þann 5. mars nk.

Á undarförnum árum hefur löggjöf um mennta-
mál verið breytt þannig að segja má að allar 
meginstoðir menntakerfisins hafi verið teknar til 
endurskoðunar. Með nýjum lögum um leikskóla, 
grunnskóla, framhaldsskóla og opinbera háskóla 
og einnig um kennaramenntun og námsgögn má 
fullyrða að mörkuð hafi verið ný menntastefna. 

Segja má að á örfáum árum hafi verið sett heild-
stæð löggjöf um menntakerfið allt. 

Um þessar mundir er unnið að innleiðingu hinn-
ar nýju löggjafar með útgáfu reglugerða og þróun 
aðalnámskrár fyrir öll skólastig. Á menntaþinginu 
verður gerð grein fyrir þessu starfi og kynntir 
grunnþættir nýrrar menntastefnu og meginviðmið 
náms og kennslu í skólakerfinu. Þessi tímamót leyfa 
okkur að spyrja róttækra spurninga um fyrirkomu-
lag náms, s.s. hvort tímabært sé að endurskoða 
námstíma eða skil milli skólastiga. 

Aðrar spurningar sem velt verður upp tengjast 
þeim umbrotatímum sem við lifum og þurfum að 
laga okkur að, s.s. hvernig við tryggjum velferð í 
skólum hjá nemendum, kennurum og öðrum starfs-
mönnum á sama tíma og dregið er úr útgjöldum til 
skólamála. Þá skiptir líka máli að reyna að sjá fyrir 
sér sóknarfæri íslenska skólakerfisins og hvernig 
skólarnir geta tekið þátt í samfélagslegu uppbygg-
ingarstarfi á Íslandi. Ég hvet sem flesta til að taka 
þátt í umræðunni. 

Upplýsingar um Menntaþing má nálgast á vef 
mennta- og menningarmálaráðuneytisins.

Höfundur er mennta- og menningarmálaráðherra.

Menntun á umbrotatímum 

KATRÍN JAKOBS-
DÓTTIR 

M
ikið óskaplega er íslenskt samfélag að verða leiðin-
legt! Reiðin, pirringurinn, doðinn og meðvirknin 
tröllríður öllu og jákvæð umræða og fréttir komast 
vart að. Þeir Íslendingar sem nú ferðast að nýju til 
útlanda segja margir að það sé ekki eingöngu til 

að komast í betra loftslag heldur ekki síður til að komast burt frá 
landinu – komast burt frá neikvæðninni og andleysinu sem liggur 
eins og mara á þjóðinni. 

Því er hins vegar ekki að leyna að margir eiga um sárt að binda 
eftir hrunið og samfélagið verður að tryggja að þeir sem eru 
fórnarlömb hrunsins fái þá aðstoð sem þeim ber. Hluti af reiðinni 
snýst einmitt um það hversu seint og erfiðlega gengur að tryggja 
bæði heimilum og fyrirtækjum, sem eru sannarlega fórnarlömb 
aðstæðna, viðunandi úrræði. Hins vegar réttlætir hrunið ekki þá 
deyfð sem hvarvetna er sjáanleg í samfélaginu. Það er meira og 
minna allt í frosti og þeir sem geta og eiga að vera leiðandi í að 
rífa þjóðina áfram hafa orðið meðvirkninni að bráð. Þeir haga sér 
sjálfir eins og þeir séu fórnarlömb hrunsins í stað þess að drífa 
aðra með sér og koma samfélaginu í gang á ný. 

Það er hlutverk stjórnvalda að semja um Icesave. Það er hlutverk 
stjórnvalda að koma virkjunaráformum í gang þannig að stóriðju-
framkvæmdir og fleiri orkufrekar framkvæmdir verði mögulegar. 
Það er hlutverk stjórnvalda að tryggja að friður ríki í kringum 
einstakar atvinnugreinar en á meðan hver vikan af annarri líður 
án þess að hvorki fáist niðurstaða í þessi mál né önnur má þjóðin 
ekki láta pólitíkina draga sig niður í andlegt þunglyndi.

Sem betur fer er til fullt af fólki sem á peninga í þessu landi og 
einnig fullt af fyrirtækjum sem eru svo til ósködduð eftir hrun. 
Þetta eru þeir sem verða að draga vagninn á meðan aðrir eru lask-
aðir eða ófærir um að leysa úr sínum verkefnum. Helsta vandamál 
okkar Íslendinga um þessar mundir er einmitt hugarfarið. Þeir 
sem geta framkvæmt sitja með hendur í skauti og á meðan er nær 
ógerlegt að koma hjólum atvinnulífsins af stað að nýju.

Það eru ótrúlega margir sem gætu framkvæmt og gert alla þessa 
litlu hluti sem skipta nú sköpum. Margar litlar gárur geta orðið að 
stórum bylgjum ef við komum þeim af stað því margfeldisáhrifin 
eru fljót að segja til sín. Ef þeir sem eru aflögufærir myndu átta 
sig á hlutverki sínu í núverandi stöðu – að það er þeirra að draga 
vagninn á meðan pólitíkin þráttar í kyrrstöðu – þá þyrftum við 
ekki að grafa okkur sífellt dýpra í kreppuna.

Að lokum leysir pólitíkin úr sínum verkefnum með einhverjum 
hætti, en þjóðin má ekki sitja aðgerðalaus á meðan enda er það 
misskilningur að pólitíkin spili stærsta hlutverkið í núverandi 
stöðu. Þjóðin verður sjálf að taka ákveðið frumkvæði í sínar hend-
ur og halda hjólum atvinnulífsins gangandi eftir fremsta megni 
því hún hefur mest um það að segja hvernig okkur reiðir af. Hér 
skiptir hugarfarið öllu og það er ekki að ástæðulausu að sagt er að 
hugurinn beri mann hálfa leið!

Að skapa eigin örlög:

Doði og 
aðgerðaleysi

MARGRÉT KRISTMANNSDÓTTIR SKRIFAR

Nýtt 4 vikna byrjendanámskeið

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

Ný og persónuleg jógastöð

hefst 1. mars. Skráning hafi n í síma 
695 8464 / 772 1025 eða á jogastudio.org

• Hot jóga • Hatha jóga • Byrjendanámskeið
• Krakkajóganámskeið

Ákvörðun óskast
Enn er óljóst hve stórt álver á að 
reisa í Helguvík og hvaðan orkan í 
það, verði það fullir fjórir áfangar, á 
að koma. Er til of mikils mælst að 
ákvörðun verði tekin um þetta mál 
sem fyrst? Er hægt að láta menn bíða 
upp á von og óvon um hvernig fram-
kvæmdin verður og hvar á að virkja? 
Ef álverið á aðeins að verða 250 
þúsund tonn er skylda stjórnvalda 
að upplýsa fyrirtækið og íbúana um 
það. Ef það á að verða 360 þúsund 
tonn er skylda þeirra að upplýsa um 
hvar á að virkja. Óljóst er eftir hverju 
er beðið, trauðla 
tefur Icesave 
þetta.

Tefja þau skýrsluna?
Andmæli tólfmenninganna við 
rannsóknarskýrslu Alþingis bárust í 
hús nefndarinnar í gær. Það veltur 
á þeim hvort þarf aukna rannsókn 
og efnisöflun, eða hvort skýrslan 
kemur út um mánaðamótin eins og 
fyrirhugað er. Stjórnvöld hafa sagt 
það afar óheppilegt að skýrslan tefjist 
fram yfir þjóðaratkvæðagreiðslu um 
Icesave. Björgvin G. Sigurðsson og 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
eru meðal tólfmenn-
inganna. Verða svör 
þeirra kannski til að 

tefja skýrsluna?

Sigur orðavaðalsins
Hótel Saga og 1919 Hótel skiptu um 
heiti í gær og eru nú nefnd Radisson 
Blu Hótel Saga og Radisson Blu 1919 
Hótel. Þetta markar víst ný tímamót í 
sögu hótelanna og er í kjölfar breyt-
inga á eignarhaldi. Sem urðu reyndar 
2006. Eftir mikla yfirlegu fann starfs-
hópur um breytinguna að Blu væri 
málið. „Fljótlega kom í ljós að nafnið 
endurspeglar allt sem Radisson SAS 
stóð fyrir og það sem menn leituðu 
eftir. Það er alþjóðlegt, einfalt, fram-
sækið, virðulegt og gefur hótelkeðj-

unni nútímalegt yfirbragð“, eins 
og segir í tilkynningu. Það er 

nefnilega það. 
 kolbeinn@frettabladid.is
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Guðmundur Andri 
Thorsson skrifar um 
bæjarmál á Álftanesi

Ýmsir velta fyrir sér um 
þessar mundir hvernig 

standi á því að svo illa er 
komið fyrir sveitarfélag-
inu Álftanesi. Sjálfur ber 
ég ekki skynbragð á fjármál og 
get ekkert um þau sagt, en óneit-
anlega hvarflar að manni að lítill 
rekstrargrundvöllur kunni að vera 
fyrir því að svefnbær með engri 
atvinnustarfsemi myndi sjálfstætt 
sveitarfélag, frekar en til dæmis 
Árbærinn eða Grafarvogur. Skuld-
bindingar vegna yfirstandandi 
og komandi framkvæmda hafa 
líka augljóslega ekki tekið mið af 
þessari einföldu staðreynd: föstum 
tekjum sveitarfélagsins. 

Og almennt talað: Þó að í mis-
miklum mæli sé enn sem komið er, 
súpum við öll seyðið af því að land-
inu hefur áratugum saman verið 
stýrt af lögfræðingum sem virð-
ast hafa impróvíserað lög og regl-
ur, siði og viðskiptahætti frá degi 
til dags, með þeim afleiðingum að 
íslenskt samfélag er nú gjörvallt 
einn útúrsnúinn vafningur.

Sagan af rennibrautinni
Mér verður stundum hugsað til 
rennibrautarinnar. Við búum fjöl-
skyldan við hafið á norðanverðu 
nesinu, smáspöl frá aðalbyggðinni 
og höfum stundum þurft, íbúarnir 
í götunum hérna, að ræskja okkur 
svolítið til að ná eyrum bæjaryfir-
valda, sem voru meira með hugann 
við byggð sem var ekki til – hinn 
nýja miðbæ: „uppbygginguna“. 

Ekki var nú kröfugerðin mikil: 
börnin hérna vildu örlítið betri 

Róló; gobbuhesta sem 
virkuðu, skárri sand-
kassa og umfram allt 
almennilega rennibraut, 
enda naumast til sá Róló 
með sjálfsvirðingu sem 
ekki er með rennibraut. 
Að öðru leyti var þetta 
stór og fínn Róló: með 
smá brekku þar sem var 
gaman að renna sér á 
sleðum á veturna og gras-

flöt þar sem hægt var að fara í alls 
konar sjálfsprottna leiki: Brennó, 
Kýló, meira að segja gekk amer-
ískt Rúbbí-æði eitt sumarið. Það 
vantaði bara almennilega renni-
braut. Krakkarnir söfnuðu und-
irskriftum og fóru á fund bæjar-
stjórans, sem tók við erindinu án 
þess að koma til hugar að bregð-
ast við því. Svo kom annar bæjar-
stjóri sem líka var yfir það hafinn 
að hlusta á krakka suða um renni-
braut – en þriðji bæjarstjórinn 
ákvað að bregðast við óskunum. Á 
eigin forsendum: Sett var pínulít-
il rennibraut úr plasti – og eigin-
lega verri en engin – en Rólóinn að 
öðru leyti skipulagður upp á nýtt 
af stórhug sem enginn hafði beðið 
um: grasflötin litla þar sem allir 
krakkar höfðu leikið sér saman 
óháð aldri og kyni var malbikuð og 
þar sett upp himinhá karfa sem ég 
veit ekki til að nokkru sinni hafi 
verið notuð enda miðuð við tveggja 
metra slöttólfa; skorið var neðan 
af sleðabrekkunum góðu og sett í 
staðinn listrænt grjót, sem kannski 
er flottur landslagsarkítektúr en 
þar mun aldrei neinn renna sér 
framan. Rólóinn er tómur, dautt 
svæði, en sjálfsagt voða fínn. Með 
pínkulítilli plastrennibraut.

Gott á ykkur!
Rennibraut, einmitt. Var ekki ein-
hver að biðja um rennibraut? Jú, 

eitthvað rámaði menn í það, og 
ákváðu að sýna nú engan smá-
sálarskap heldur reisa vegleg-
ustu rennibraut landsins við sund-
laugina. Hún er afskaplega gul og 
maður er þrjú ár á leiðinni upp í 
hana. Hún er orðin helsta kenni-
leiti þessa samfélags sem áður 
var þekkt fyrir lágreista og snotra 
byggð og fagra náttúru. 

Og nú búum við öll í gulri renni-
braut, svo vísað sé óbeint í gamla 
Bítlalagið. Svona fer þegar ekki 
er hlustað á fólkið; þarfir fólks-
ins eru nefnilega ósköp temmileg-
ar. Því fólk er yfirleitt heldur gott 
– meira að segja fólk sem gerir 
skyssur. Jónas Kristjánsson – ein-
hver umsvifamesti lastari þjóðar-
innar sem sumir líta til í því skyni 
að fá af því fregnir hvað þeim eigi 
að finnast – fer á bloggi sínu þann 
21.02. hinum verstu orðum um 
Álftnesinga og vill augljóslega 
kveða snarlega niður lofsverða 
viðleitni íbúa hér til að bera hönd 
fyrir höfuð sér með stofnun hags-
munasamtaka; Jónas telur yfir-
vofandi hörmungar rétt mátuleg-
ar á pakkið. Vantar bara að hann 
skrifi: „helvítin ykkar“. Hann 
horfir fullur fyrirlitningar af sínu 
sómakæra Seltjarnarnesi og átel-
ur íbúa Álftaness harðlega fyrir að 
sjá nú fram á stórauknar álögur, 
minni þjónustu og verðhrun eigna. 
Það hvarflar ekki að honum að 
þeim byrðum eigi að dreifa. Hann 
er eins og auðugur danskur pen-
sjónisti í Gladsaxe að fussa yfir 
Íslendingum.

Farvegur sjálfshaturs
Svipuðum viðhorfum hefur maður 
fengið að finna fyrir furðu víða í 
þjóðlífinu og þau eru eiginlega 
verst af öllu: þessi skortur á sam-
kennd, þessi andúð, þessi ófrjóa 
reiði – þessi Þórðargleði. Hér á 

nesinu búa ekki verðbréfagosar, 
aflandseyjaprinsar, skortstöðu-
hákar eða vafningafurstar, hér-
býr ósköp venjulegt fólk úr flest-
um lögum þjóðfélagsins, upp til 
hópa duglegt og sómakært fólk, 
sem ekkert hefur séð af þessum 
ævintýralegu upphæðum sem því 
er tjáð að það skuldi, og botnar 
enda ekkert í því hvernig þær gátu 
vaxið svona og margfaldast: þetta 
er okkar Icesave. Fólk sem verð-
ur fyrir fjárhagslegum skakkaföll-
um af völdum aðila sem það hefur 
skrifað upp á fyrir af misráðnu 
trausti þarf ekki fyrst og fremst 
á því að halda að heyra hvað það 
sé miklir vitleysingar – að minnsta 
kosti ekki átján sinnum í röð. Það 
þarf stuðning og skýrar áætlanir.

Svo illa er komið fyrir þjóð-
inni að sumu fólki virðist fróun í 
því að sjá sveitarfélag sem er enn 
verr statt en þjóðfélagið almennt, 
og finnur jafnvel einhvers konar 
sjálfshatri farveg í því að veitast 
að íbúum Álftaness fyrir að hafa 
kosið til trúnaðarstarfa fólk sem 
þeir héldu að myndi varðveita sér-
stöðu samfélagsins og náttúrufar 
en tók upp á því að reisa sér og 
öðrum rennibraut um öxl.

En við búum öll í gulri renni-
braut. Vandamálin hér á nesinu 
bíða handan við næsta leiti hjá 
öðrum sveitarfélögum: allt þjóð-
félagið var keyrt áfram á óraun-
hæfum lánum og lánavæntingum, 
pappírsauði, óskipulagi, glundroða 
– klikkun. Þegar við getum loks-
ins slitið okkur frá Icesave-málinu 
þurfum við að horfast – öll – í augu 
við að skuldir íslensks samfélags 
eru yfirþyrmandi. Efnahagskerfið 
hér reyndist í grundvallaratriðum 
reist á röngum forsendum. Það er 
okkar vandi. Okkar allra.

Nema náttúrlega Jónasar Krist-
jáns sonar.

Tekjugrundvöllurinn brostinn
Smeykur er ég um að tómt mál 
sé að tala um að Álftanes eigi sér 
raunhæfa framtíð sem sjálfstætt 
sveitarfélag, eins og komið er 
málum. Það er samfélaginu lífs-
nauðsyn að tengjast stærri einingu 
og þar horfum við mörg til Reykja-
víkur, enda hefur Garðabær enga 
burði – og hvað þá löngun til – að 
taka yfir rekstur samfélagsins hér. 
Ríkisstjórnin hefur tekið þann pól 
í hæðina að „leita allra leiða til að 
aðlaga rekstur sveitarfélagsins að 
þeim tekjugrundvelli sem er til 
staðar“, eins og ráðherrann Kristj-
án Möller orðaði það í umræðum 
sem Magnús Orri Schram stóð 
fyrir á alþingi um vanda sveit-
arfélagsins: þetta er vissulega 
loðmullulegt orðalag, en þó hátíð 
hjá hinu sem kom í framhaldinu og 
minnir á að stjórnmálamenn geta 
verið óskiljanlegri en Foucault: 
„Það getur ekki verið öðruvísi en 
að hægt sé að ætlast til þess að 
aðrir greiði fyrir þá þjónustu …“ 
Hafi ráðherrann ætlað að segja 
– sem ég óttast – að ekki sé hægt 
að ætlast til þess að samfélagið í 
heild sinni hlaupi undir bagga með 
Álftnesingum til að halda eðlilegu 
þjónustustigi í skólamálum og 
öðru æskulýðs- og velferðarstarfi 
og að sveitarfélagið eigi bara að 
fá að verða „annars flokks“ eins 
og Magnús Orri varaði við – þá er 
stefna Samfylkingarinnar í vel-
ferðarmálum önnur en mig minnti 
og nær amerískri repúblikanasið-
fræði Jónasar Kristjánssonar. En 
því fyrr sem ráðamenn átta sig á 
því að „tekjugrundvöllurinn“ er 
hreinlega ekki „til staðar“ í svo 
skuldsettu sveitarfélagi einu og 
óstuddu – því betra.

Höfundur er rithöfundur 
og íbúi á Álftanesi.

Við búum öll í gulri rennibraut 

GUÐMUNDUR 
ANDRI THORSSON

F A G H Ó P U R  Í  F R A M L E I Ð S L U
K V I K M Y N D A -  O G  S J Ó N V A R P S E F N I S

Í dag kl 12 opnar í 

Listasafni Íslands sýning á 

því kvikmynda- og sjónvarpsefni 

sem framleitt hefur verið á 

Íslandi á síðustu þremur árum.

Á sýningunni má sjá brot úr um 

150 kvikmyndaverkum; 

kvikmyndum, heimildamyndum, 

stuttmyndum og sjónvarpsþáttum.

Sýningin stendur aðeins þessa einu helgi og aðgangur er ókeypis.

   ÍSLENSK
KVIKMYNDA
          VERK
2007-2009
Listasafn Íslands 18.-21. febrúar 2010
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NÝTT - MASCARA SINGULIER

Verið velkomin.

ÝKT AUGNHÁR – DRAMATÍSK FÖRÐUN

Maskari sem þorir að gera allt – þykkir mjög mikið, lengir og sveigir – hjúpar augnhárið 
allt frá rótum eins og eyeliner stroka og augnaráðið verður einstakt og ómótstæðilegt.

20 % kynningarsfsláttur. Vanalegt verð 4.600 krónur - tilboðsverð nú 3.700 krónur

Falleg YSL taska og kynningarstærðir af YSL vörum í kaupauka þegar keyptir eru 2 hlutir frá YSL*.

YSL kynning 25/2 – 3/3 í HAGKAUP HOLTAGÖRÐUM og nú 
einnig fyrsta sinn HAGKAUP KRINGLUNNI og HAGKAUP SMÁRALIND
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Stjórn Heilsufélags Reykja-
ness skrifar um heilbrigðismál

Árið 2008 lýsti tímaritið Forbes 
því yfir að Ísland væri heil-

brigðasta land í heimi. Á meðal vest-
rænna þjóða eru lífslíkur hér hvað 
hæstar (81 ár), og, fólk lifir hér við 
góða heilsu lengst af (Healthy life 
expectancy) eða til 73 ára aldurs að 
meðaltali. Ungbarnadauði mælist 
nær hvergi minni í heiminum.

Þessi árangur er ekki ókeypis. 
Þriðjungur útgjalda til rannsóknar 
og þróunarmála á Íslandi fara til 
heilbrigðismála, Rúm 9% af lands-
framleiðslu fara í heilbrigðismál. 

Við fjárfestum sem þjóð miklum 
fjármunum í að hafa sérmenntað 
fagfólk í heilbrigðisstétt sem við 
erum stolt af. Því miður höldum 
við ekki í þetta fólk. 

Samkvæmt úttekt Læknafélags 
Íslands þá liggur við læknaskorti 
á Íslandi. Íslenskir læknar hafa 
margir hverjir unnið og lært í 
útlöndum og eiga mun auðveldara 
með að flytja til útlanda í traust 
störf heldur en margir aðrir. Sömu 
sögu er að segja af hjúkrunarfræð-
ingum. Þessu fólki þarf að halda í 
landinu og til þess þarf að bjóða 
upp á fjölbreyttari tækifæri. 

Sú fjárfesting sem hefur verið 
lögð í heilbrigðisþekkingu er allt of 
mikil til þess að hún fari úr landinu 

ónýtt. Hæfileikar og kraftar fólks 
sem vinnur að heilbrigðismálum 
geta verið betur nýttir, ekki einung-
is fyrir betri heilsu landsmanna, 
heldur einnig sem drifkraftar 
græns hagvaxtar.

Uppbygging heilsuferðamennsku 
er frábært tækifæri fyrir Ísland til 
að byggja upp nýja atvinnustoð sem 
skapar útflutningstekjur án þess 
það þurfi að virkja nokkuð annað en 
hugvit vel menntaðra Íslendinga. 

Í stjórnarsáttmála núverandi 
ríkisstjórnar segir að: „Litið verði 
til þeirra möguleika sem felast í 
heilsutengdri ferðaþjónustu með 
það að markmiði að nýta þá þekk-
ingu og kraft sem býr í íslenska 
heilbrigðiskerfinu og styrkja um 

leið stoðir þess.“ Þetta eru góð orð, 
en orðum þurfa að fylgja gjörðir. 

Heilsuferðamennska skapar 
störf í greinum þar sem konur eru 
í meirihluta útskrifaðra: læknis-
fræði, hjúkrunarfræði og sjúkra-
þjálfun. Hingað til hefur áhersla 
hins opinbera verið í of miklum 
mæli á karllægari greinar, svo sem 
mannvirkjagerð og stóriðju. Græn 
heilsutengd nýsköpun sem skapar 
fjölbreytt störf fyrir bæði kynin 
þarf líka að fá að dafna. 

Á Íslandi er í dag verið að vinna 
að tveimur metnaðarfullum verkefn-
um sem miða að því að skapa störf 
fyrir sérhæft starfsfólk í íslensk-
um heilbrigðisgreinum. Annars 
vegar er um að ræða uppbyggingu 

Prima Care í Mosfellsbæ og hins 
vegar uppbyggingu Iceland Health 
á Ásbrú í Reykjanesbæ. 

Þessi verkefni geta, ef af þeim 
verður, skapað fjölda nýrra starfa 
og tækifæra fyrir íslenska heil-
brigðisstarfsmenn þjóðinni allri til 
heilla. 

Ásmundur Friðriksson, bæjar-
stjóri Garðs; Róbert Ragnarsson, 
bæjarstjóri Voga; Sigurður Valur 

Ásbjarnason, bæjarstjóri Sandgerð-
isbæjar; Árni Sigfússon, bæjarstjóri 
Reykjanesbæjar; Grímur Sæmunds-
sen, forstjóri Bláa lónsins; Hjálmar 

Árnason, framkvæmdastjóri Keil-
is; Kjartan Þór Eiríksson, fram-

kvæmdastjóri Kadeco.

Fjölbreytt tækifæri fyrir íslenskt heilbrigðisstarfsfólk

UMRÆÐAN
Júlíus Valdimarsson 
skrifar um mann-
hyggju

Einn fallegan morgun 
fyrir réttum fjórtán 

árum setti ég á blað per-
sónulega yfirlýsingu sem 
ég nefndi „Ég sé fyrir mér 
mennskan heim“. Það sem þarna 
var ritað stóð einhvern veginn ljós-
lifandi fyrir mér og tiltrú mín hefur 
ekki minnkað þrátt fyrir tíma-
bundna erfiðleika sem við göngum 
nú í gegnum. Ekki síst er tiltrú mín 
sterk á unga fólkið sem er kraft-
mikið og skapandi og reiðubúið til 
þess að leita nýrra leiða. Mig lang-
ar að deila þessari sýn með ykkur 
sem lesa.

„Ég sé fyrir mér mennskan heim, 
ég vil vera húmanisti og hef ákveð-
ið að helga líf mitt því tilgangsríka 
verkefni húmanista úti um allan 
heim að gera hann mennskan.

Ég sé fyrir mér mennskt Ísland 
sem orðið geti fyrirmynd annarra 
þjóðfélaga, um betra þjóðfélag fyrir 
alla.

Ég sé fyrir mér að í öllum hverf-
um, alls staðar í öllum götum, hitt-
ist fólk heima hjá hvert öðru.

Ég sé fyrir mér fólkið hittast til 
þess að bera saman líðan sína, sorg-
ir sínar og vonbrigði, vonir sínar og 
þrá, aðeins eftir hamingjusömu lífi 
án angistar, misskilnings og þján-

ingar fyrir sig og fyrir þá 
sem þeim þykir vænt um.

Ég sé fyrir mér fólk í 
öllum hverfum, öllum skól-
um, öllum vinnustöðum, 
í öllum félögum byrja að 
bera saman þrá sína eftir 
þjóðfélagi þar sem fólk er 
ekki að þeytast út og suður 
í leit að ómerkilegum hlut-
um, uppbót fyrir tilgangs-
lausa og litlausa tilveru.

Ég sé fyrir mér fólk alls stað-
ar úti um allt land byrja að hittast 
reglulega til að bera saman sameig-
inlega þrá eftir því að öll þessi þján-
ing, vegna óréttlætisins, græðginn-
ar og einstaklingshyggjunnar, verði 
yfirstigin.

Ég sé fyrir mér að fólk uppgötvi, 
þegar það fer að hittast, fer að ráða 
ráðum sínum saman, að innsta þrá 
hvers og eins er hin sama. 

Ég sé fyrir mér að fólk í samein-
ingu uppgötvi sín í milli aðeins að 
við viljum hamingju fyrir okkur 
sjálf og fyrir þá sem okkur þykir 
vænt um.

Ég sé fyrir mér að þegar, alls 
staðar og úti um allt, þetta fer að 
gerast, muni fólk uppgötva undra-
verðan kraft, óvænta sameiginlega 
visku, hamingju og gleði.

Öll þekking býr í hinum mörgu, 
allt sem búið er til og heimurinn 
gengur fyrir er gert með þekkingu 
og framlagi hinna mörgu. Það er 
aðeins þannig að öll völdin, öll upp-
spretta græðginnar, allir áhrifa-
miðlarnir eru í höndum nokkurra 

fárra, gráðugra og tillitslausra 
valda- og peningamanna. Það er 
engin þekking þar, það er ekkert 
framlag þar og heimurinn gengur 
sallafínt án þeirra.

Ég sé fyrir mér að fólkið taki auð-
veldlega, og án ofbeldis og hörm-
unga, völdin í sínar hendur.

Ég sé fyrir mér að fólkið opni 
nýja leið, nýja mannkynssögu svo 
gjörólíka allri sögu mannsins hing-
að til, ég sé nýja mannveru fæðast. 

Ég sé fyrir mér Ísland, sem 
fyrsta landið í heiminum sem nái 
þessu marki. Allar stofnanir og 
félög eru hér eins og annars stað-
ar. Flestir kynstofnar og þjóðir 
eiga fulltrúa sína í íslensku þjóð-
félagi og eru hluti af því eins og 
annars staðar. Allar stefnur og 
straumar, allir fordómar, allt trú-
leysi, allt vonleysi, allt óöryggi, öll 
tortryggni, öll græðgi, allt tillits-
leysi og allt óréttlæti er hér eins 
og annars staðar. Allt þetta sem 
þarf að leysa alls staðar í heimin-
um er einnig hér. En þetta er svo 
auðvelt hjá lítilli þjóð, jafn auðvelt 
og það er fyrir arkitektinn að leysa 
úr öllum málum með því að byrja 
á litlu líkani. Þannig getum við 
leyst úr málum til að byggja okkar 
félagslega líkan sem síðan er hægt 
að byggja í margfaldaðri stærð úti 
um allan heim. Þannig leggjum við 
fram okkar skerf til alheimslegrar 
mennskrar þjóðar.“ 

Höfundur er félagi 
í Húmanistahreyfingunni.

Ég sé fyrir mér mennskan heim 

JÚLÍUS 
VALDIMARSSON

Opinbert starf 
fyrir alla?
UMRÆÐAN
Frosti Ólafsson skrif-
ar um atvinnumál

Í þeirri aðlögun sem 
fram undan er í 

ríkisfjármálum verð-
ur illa komist hjá því 
að flestir hópar sam-
félagsins verði fyrir 
einhverri rýrnun lífskjara. Til 
að lágmarka þann skaða er 
mikilvægt að leiðarljós aðlög-
unar verði hagsýni, raunsæi og 
heildarhagsmunir. Þar knýr á 
um að stjórnvöld geri sér grein 
fyrir hagrænum afleiðing-
um þess að ójafnvægi mynd-
ist á milli almenna og opinbera 
vinnumarkaðarins.

Á undanförnum áratug hefur 
opinberum starfsmönnum fjölg-
að um 30% og starfsmönnum í 
opinberri stjórnsýslu um 55%, 
en á sama tíma hefur starfs-
mönnum á almennum vinnu-
markaði einungis fjölgað um 
3%. Frá hruni bankanna hefur 
lítil aðlögun átt sér stað meðal 
opinberra starfsmanna, en til 
marks um það fjölgaði þeim um 
300 á milli áranna 2008 og 2009 
á sama tíma og atvinnulausum 
fjölgaði um 10.000. Um þessar 
staðreyndir er ekki deilt.

Nú nýlega gaf formaður 
BSRB frá sér yfirlýsingu um 
orsakir þessarar þróunar og 
kallaði samhliða eftir skýrari 
svörum af hálfu Viðskiptaráðs 
um ástæður þess að slíkt ójafn-
vægi milli opinbera og almenna 
vinnumarkaðarins væri óheppi-
legt. Formaður BSRB telur 
að réttmætar forsendur séu 
fyrir fjölgun opinberra starfs-
manna enda sé verkefna-
staða opinberra starfsmanna 
betri en nokkru sinni áður. Að 
sama skapi gerir formaðurinn 
undirrituðum upp þá skoðun að 
„réttlát niðurstaða“ í þessu máli 
feli í sér aukið atvinnuleysi í 
samfélaginu. 

Viðskiptaráð hefur á undan-
förnum vikum haldið uppi 
virkri umræðu um stöðu ríkis-
fjármála. Í skýrslu sem kynnt 
var í desember síðastliðnum 
var farið ítarlega yfir þróun 
í fjármálum hins opinbera 
undanfarna áratugi, lögð fram 
málefnaleg gagnrýni á fyrir-
liggjandi skattabreytingar og 
rökstuddar tillögur til úrbóta 
í ríkisfjármálum. Enn frem-
ur er ástæða til að undirstrika 
þá staðreynd að í tillögum Við-
skiptaráðs er lögð rík áhersla 
á að staðinn verði vörður um 
velferðarmál. Það vekur því 
nokkra furðu að óskað sé eftir 
nákvæmari útlistingu á skoð-
unum Viðskiptaráðs í þessum 
efnum, því fáir hafa talað skýr-
ar. Það mætti aftur á móti varpa 
þeirri spurningu til forsvars-
manna stéttarfélaga opinberra 
starfsmanna hvernig þeir hafi 
hugsað sér að brúa 200 millj-
arða fjárlagahalla. Vandinn er 

ótvíræður og hverfur 
ekki þó um hann sé ekki 
rætt.

Að sama skapi er ljóst 
að fullyrðingar um að 
hlutfallsleg fækkun opin-
berra starfsmanna leiði 
til aukins atvinnuleys-
is standast ekki nánari 
skoðun. Ef hægt væri 
að leiðrétta atvinnuleysi 

með fjölgun opinberra starfs-
manna mætti spyrja af hverju 
þeim 15.000 einstaklingum sem 
nú eru án atvinnu er ekki boðið 
starf á vegum hins opinbera. Það 
er varla svo að um sé að ræða 
verri starfsmenn en starfa hjá 
hinu opinbera og líkt og formað-
ur BSRB gerði grein fyrir ætti 
ekki að reynast vandasamt að 
verða þeim út um verkefni. 

Svarið er einfalt. Ef 15.000 
manns væru ráðnir inn á meðal-
kjörum opinberra starfsmanna 
myndi árlegur launakostnaður 
ríkisins hækka um tæplega 100 
milljarða króna. Þessa upphæð 
má hæglega tvöfalda ef bætt 
er við lífeyrisréttindum, hús-
næði og öðrum rekstrarkostn-
aði sem störfunum fylgja. Með 
þessari einföldu lausn gegn 
atvinnuleysi stæðu stjórnvöld í 
þeim sporum að afla þyrfti 200 
milljarða í viðbótartekjur. Það 
er óhugsandi að hægt væri að 
leggja á slíka skatta á heimili og 
fyrirtæki án þess að afleiðingin 
yrði fjöldauppsagnir, gjaldþrot 
fyrirtækja, kaupmáttarrýrnun 
og gríðarleg aukning á svartri 
atvinnustarfsemi. Í kjölfarið 
myndi fylgja meira atvinnu-
leysi og enn hærra hlutfall opin-
berra starfsmanna. Viðskipta-
ráð er því þvert á móti að reyna 
að verja störf með því að benda 
á það hættulega ójafnvægi sem 
myndast hefur á undanförnum 
árum. Verðmætasköpun einka-
geirans er grundvöllur þess 
að hægt sé að tryggja opinber 
störf til frambúðar og viðhalda 
því öfluga velferðarkerfi sem 
við búum við í dag.

Formaður BSRB benti á í 
pistli sínum að umræða um 
atvinnumál sé viðkvæm í eðli 
sínu og krefjist yfirvegun-
ar. Hvort tveggja er rétt, en 
hún krefst ekki síður raunsæ-
is. Óraunhæfar væntingar um 
eðli hagkerfa eru því skamm-
góður vermir í baráttunni sem 
fram undan er í fjármálum 
hins opinbera. Fækkun starfa 
er alvarleg, hvort sem um er að 
ræða opinbera starfsmenn eða 
aðra. Viðskiptaráð hefur lagt 
fram tillögur sem miða að því 
að lágmarka röskun hagkerfis-
ins vegna aðlögunar í ríkisfjár-
málum, stuðla að sköpun nýrra 
starfa, viðhalda almennri vel-
ferð og tryggja langtímasjálf-
bærni í ríkisfjármálum. Skýrari 
verður málflutningurinn varla. 

Höfundur er 
aðstoðarframkvæmdastjóri 

Viðskiptaráðs Íslands.

FROSTI ÓLAFSSON
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og af því tilefni minnum við

íbúa Akureyrar  að moka

gangveginn að húsum

sínum til að tryggja

aðgengi blaðbera

Fréttablaðsins

að lúgu.

Með fyrirfram þökk,

Á Akureyri er farið að snjóa .......
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„Ég keypti þennan kjól hjá vin-
konu minni Öldu Lóu sem stend-
ur fyrir félagsskap sem kallast 
Sóley og félagar. Hún hefur stund-
um selt flíkur sem eru saumað-
ar í Afríku úr afrískum efnum 
og ágóðinn rennur til styrktar 
heimili fyrir munaðarlaus börn 
í Tógó,“ segir Sólveig Hauksdótt-
ir um kjólinn sem hún klæðist á 
myndinni og er í miklu uppáhaldi. 
„Ég er mjög höll undir afríska 
menningu,“ segir Sólveig, sem 
reglulega dansar afríska dansa í 
Kramhúsinu. 

Skartgripirnir skrautlegu sem 
hún ber á hendinni eru einnig afr-
ískir en þá keypti Sólveig á ferða-
lagi um Afríku en þangað fór hún  
eitt sinn til að læra að dansa.

„Það sem situr hvað sterkast 
eftir í minningunni frá þeirri ferð, 
fyrir utan dansinn og trommurn-
ar, er götumyndin í Afríku,“ segir 
Sólveig, sem heillaðist af skraut-
lega klæddum konunum, glað-
legum andlitum þeirra og falleg-
um hárgreiðslum. „Ég klæðist 
því þessum afrísku fötum mjög 
gjarnan,“ segir hún og tekur 

undir að stíll hennar endurspegli 
vissulega Afríkuáhuga sinn. „Það 
fer ekki hjá því, þegar maður er í 
tengslum við einhvern ákveðinn 
heim eins og ég í gegnum dansinn, 
að hann verði hluti af manni.“

Sólveig dansar minnst þrisvar í 
viku í Kramhúsinu og segir afró-
dansinn einstaklega heillandi. 
„Það er hreyfingin og takturinn. 
Það hreyfist allt, höfuð, tær, hné 
og hendur. Mér finnst ákveðið 
frelsi í dansinum sem vekur alltaf 
gleði hjá manni,“ segir hún hress 
í bragði. solveig@frettabladid.is

Afrísk menning heillar
Sólveig Hauksdóttir klæðist oft skrautlegum flíkum og fylgihlutum. Hún segist höll undir afríska menn-
ingu enda lærði hún að dansa í Afríku og dansar nú afródans þrisvar í viku í Kramhúsinu.

Sólveig í skrautlegum afrískum kjól við mynd af regnboga sem hún málaði fyrir nokkrum árum, og fer kjóllinn vel við litríkan 
persónuleika hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PIXIE GELDOF ,  Freddie Flintoff og Jo Wood voru meðal 

þeirra stjarna sem klæddust fötum frá de Grisogono á tísku-

sýningu Naomi Campbell í síðustu viku. Naomi stóð fyrir 

sýningunni, Fashion For Relief, til að safna fé til styrktar 

fórnarlömbum jarðskjálftans á Haítí.
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FRAMTÍÐIN Í FJÖLSTILLANLEGUM RÚMUM

TM

- Hægt að stilla við 
iPhone® og iPod 
touch®

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

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

- Fæst bæði með dökkum og 
ljósum lit

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

Viðskiptavinir okkar velja þær 
yfirleitt í stillanleg rúm 

sín enda eru dýnurnar 
sérstaklega hannaðar 
til að þola allar 

hreyfingar sem 
stillanleg rúm gera kröfu 

til. Með komu IQ-CARE 
heilsudýnanna höfum við enn 

betur náð að koma til móts við 
sértækustu þarfir viðskiptavina okkar 

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

Sigurður Matthíasson , forstjóri

TM

ð léttu 

u“ stilling
di í heimi á 
m
ökkum og 

" IQ-CARE heilsudýnurnar hafa
slegið í gegn hér á landi. Þær 
valkostur og hafa reynst frábæ

Viðskiptavini
yfirleit

sín e
sérsta
til að 

hreyfin
stillanle

til. Með k
heilsudýnann

betur náð að kom
sértækustu þarfir vi

og finna þá lausn í dýn
hverjum og einum "

Sigurður Matthíasson , 
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Fjölþrepa 
bakbrettið

• Eykur sveigjanleika
• Linar bakverki
• Bætir líkamsstöðu
• Auðvelt í notkun
• Má nota hvar sem er

Opið virka daga frá kl. 9 -18
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WWW.KNITTINGICELAND.COM  er fyrirtæki sem vinnur með 

íslenska prjónahefð og býður upp á námskeið og fyrirlestra. Einnig skipu-

leggur fyrirtækið prjónaferðir fyrir útlendinga til Íslands.

Anna Kendrick 
klæddist hlýra-
lausum kjól frá 

Pucci og skóm frá 
Jimmy Choo.

Bafta-verðlaunahátíðin var haldin í London um 
síðustu helgi. Þó að verðlaunahafar njóti mestrar 
athygli eru alltaf nokkrir sem helst vilja skoða 
fíneríið sem stjörnurnar klæðast á hátíðis-
stundum. Breskar stórstjörnur og aðrar minni 
stjörnur klæddust sínu fínasta pússi um helg-
ina og sýndu sig í konunglega óperuhúsinu 
í London. Þar fór fram árleg verðlaunahátíð 
bresku kvikmyndaakademíunnar. Flestar voru 
hinar fínu dömur íklæddar kjólum eftir fræga 
fatahönnuði og má hér sjá nokkrar þeirra. - sg

Leikkonan 
Claire Danes 
skartaði kjól 
frá Burberry.

Audrey Tautou 
klæddist bleikum 
og allsérstæðum 
kjól eftir Alber 
Elbaz frá Lanvin.

Kate Winslet var 
flott í þröngum 
kjól eftir Stellu 
McCartney.

Leikkonan 
Carey Mulligan 
klæddist kjól 
eftir Vionnet 
sem sjaldan 
sést á rauða 
dreglinum.

Fínar dömur 
á dreglinum

Bæjarlind 6      -       Eddufelli 2
Sími 554-7030        Sími 557-1730

www.rita.is

Fjölbreytt úrval
af kjólum
í öllum stærðum

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

· Tekur 12 Kg · Hljóðlát
· Stórt op > auðvelt að hlaða
· Sparneytin

12 kg
Þvottavél
og þurrkari

Dream Tan Professional
Self-Tanning SPRAY

Húðin verður strax 
fallega brún!

Snyrtibankinn Verslunarm. Hólagarði
Lóuhólar 2-6
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Ingveldur St. Ingveldar-
dóttir fluttist til Frakk-
lands fyrir ellefu árum 
og hefur rekið þar 
byggingarfyrirtæki 
með manni sínum. Hún 
hefur hins vegar komið 
reglulega til Íslands á 
þessum árum og iðu-
lega snúið heim með 
íslenska hönnun. „Hug-
myndin að netverslun-
inni vaknaði þegar ég 
fór að fá fyrirspurnir 
frá Frökkum um hvar 
ég hefði fengið hlut-
ina,“ segir Ingveld-
ur. Hún hafði samband við 
sendiráðið í París til að 
spyrjast fyrir um hvort 
hægt væri að nálgast 
íslenska hönnun í Frakk-
landi og fékk þau svör að 
svo væri ekki. „Þá 
fékk ég þá hugmynd 
að opna netverslun 
í Frakklandi sem 
eingöngu seldi 
íslenska hönnun,“ 
segir hún.

Hún byrjaði 
á því að hafa 
samband 
v ið  fjölda 
íslenskra hönn-
uða en fékk 
í fyrstu lítil 
svör. Hún átt-
aði sig fljót-
lega á því að 
margir hönnuð-
ir hafa brennt sig 
á netverslunum 
í gegnum tíðina. 
„Margar erlend-
ar netsíður krefj-
ast þess að fá sendan 
lager af vörum frá hönnuð-
um sem síðan liggur óseld-

ur í lengri tíma og hönn-
uðirnir fá ekkert greitt 
fyrir,“ útskýrir Ingveldur 
sem ætlar að hafa annan 
háttinn á. „Það fer ekk-
ert frá hönnuðinum nema 
búið sé að panta vöruna og 
hann sé búinn að fá borgað 
fyrir hana.“

Á síðunni verður fjöl-
breytt íslensk hönnun 
í boði. Allt frá innan-
stokksmunum, kremum 
úr íslenskum jurtum og 
sápum, til kjóla, ullarvara, 
skartgripa og póstkorta. 

Hún er innt eftir nokkr-
um nöfnum hönnuða. „Meðal 

annars má nefna Ingibjörgu 
Hönnu Bjarnadóttur, Sól-
eyju Þórisdóttur, Ragn-

heiði Ingunni Ágústsdótt-
ur og fatahönnuðinn Ernu 

Óðinsdóttur.“  
Síðan, sem verður á 

slóðinni www.islande-
design.com, verður 
opnuð strax eftir helgi. 
Ingveldur er bjartsýn á 
að hún muni fá góðar 

viðtökur í Frakklandi 
enda segist hún 
vera í samstarfi 
við íslenska sendi-

ráðið í París og 
fransk-íslenska 
viðskiptaráð-
ið sem mun án 
efa hjálpa til 
við að koma síð-

unni á framfæri. 
 solveig@frettabladid.is

Netverslun með 
íslenska hönnun
Frönsk netverslun sem selur íslenska hönnun verður opnuð eftir 
helgi. Að baki henni stendur Ingveldur St. Ingveldardóttir sem er 
búsett í Frakklandi og finnur fyrir áhuga á íslenskri hönnun þar.

Meðal þeirra sem 
bjóða hönnun sína 

til sölu á netversluninni 
er Erna Óðinsdóttir fata-
hönnuður.

Ingveldur St. Ingveldar-
dóttir segir þónokkurn 
áhuga á íslenskri 
hönnun í Frakklandi.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Hin nýja netverslun, www.islande-design.com, verður opnuð eftir helgi.  
kr. 12.995

Ný sending
Skór á alla fjölskylduna, 

fermingarskór á góðu verði

kr. 9.995 
svart,blátt og hvítt

kr. 13.995

kr. 9.995 kr. 11.995

kr. 12.995 
svart og hvítt

kr. 8.995  
st. 40-46

kr. 7.995 
st. 36-46

Rope Yoga

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

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

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

KYNNING

Þessi frábæra nýja kremlína 
inniheldur formúlu sem heitir 
Intence Magnolia Concentrate, 
sem er djúpvirkandi formúla, 
byrjar í efsta lagi húðarinnar 
og vinnur sig inn á við. 

Kremið vinnur á móti því að 
húðin slakni og missi sinn nátt-
úrulega stinn-leika. 

Árangur kremsins kemur 
fljótt í ljós þar sem húðin verð-
ur þéttari og sýnilegur ljómi 
færist yfir hana.

Þessi nýja kremlína kemur í: 
Dagkremi sem hentar öllum 
húðgerðum, er í 50ml krukku 

Næturkremi sem hentar öllum 
húðgerðum, er í 50ml krukku 

Serum sem hentar öllum húð-
gerðum,er í 30ml pumpuglasi.

Success Age 
Splendid
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BÍLAR &
FARATÆKI

TOYOTA LAND CRUISER 90 VX. 
Árgerð 2000, ekinn 237 þ.km, 
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 1.990.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

VW TOUAREG. Árg 2004,sjálsk , ekinn 
108 þ.km,Snyrtilegur bill Hlaðinn búnaði 
leður lúga dráttarbeisli TILBOÐSVERÐ 
2.490.000. Rnr.132175

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

NISSAN PATROL 5-2003 7MANNA 
SJÁFSKIPTUR EK 189Þ V-2590 GOTT 
STGR VERÐ VILL SKIPTA Á DÝRARI 
NÝLEGUM FORD EÐA RAM RAÐNUMER 
.131249

MIKIÐ ÚRVAL AF GÓÐUM BÍLUM Á 
MJÖG GÓÐUM VERÐUM EINNIG ER 
MEÐ MIKIÐ AF BÍLUM SEM ERU TIL Í 
ALLSKONAR SKIPTI D/Ó TVO Í EINN 
OG FLEIRA OG FLEIRA VANTAR BÍLA Á 
SKRÁ OG Á STAÐINN

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

Tilboð 2.990 þ
TOYOYTA LANDCRUISER 100 VX 3/2003 
ek 93 Þ km sjálfskiptur,leður,topp-
lúga,dráttarbeisli gott eintak á frábæru 
verði en ásett verð er 3.990þ Vantar 
bíla á skrá og á staðinn Arnarbílar .s. 
5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

 M.Benz GL 550 4-matic, árg.2008, 
ek. 9þús.km, sjálfsk, 383hö, DVD, 7 
manna, Einn með öllum aukahlutum, 
AMG útlitspakki, Sá allra flottasti!!, Ásett 
verð 15500þús.kr, Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

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.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

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.

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
HSE. Árgerð 2006, ekinn 47 þ.mílur, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 5.400 þús 
Stgr. Rnr.151243

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

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.

NISSAN PRIMASTAR LANGUR. Árgerð 
2008, ekinn 68 þ.km, DÍSEL, 6 gírar. 
Verð 2.790.000. Rnr.128870 skoða 
skipti á ódýrara og dýrara

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

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

 Bílar til sölu

Toyota Yaris 3 dyra Terra. Árgerð 2007. 
Nýskoðaður (smurbók fylgir). Ek. 69 
þús. Möguleg skipti á ódýrari bíl. Verð 
1.570 þús. (ekkert áhvílandi). Upplýs. í 
síma 691 0105.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Bílar til sölu

S: 525 8000

HYUNDAI STAREX DIESEL
Nýskr: 12/2006, 2500cc
4 dyra, Beinskiptur, Dökkgrár, 
Ekinn 40.000 þ.
Verð: 3.150.000
UY-797

HYUNDAI TRAJET 7 MANNA
Nýskr: 09/2005, 2000cc
5 dyra, Beinskiptur, Grár, Ekinn 
32.000 þ.
Verð: 1.680.000
DX-250

NISSAN NAVARA SE 35“
Nýskr: 01/2007, 2500cc
4 dyra, Beinskiptur, Dökkrauður, 
Ekinn 40.000 þ.
Verð: 4.420.000
NR-943

NISSAN PATHFINDER LE IT
Nýskr: 05/2006, 4000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Svartur, Ekinn 
63.000 þ.
Verð: 4.800.000
UX-192

NISSAN PRIMASTAR
Nýskr: 11/2007, 2000cc
6 dyra, Beinskiptur, Hvítur, Ekinn 
3.000 þ.
Verð: 2.590.000
RK-V29  

SKODA OCTAVIA 4X4
Nýskr: 12/2004, 2000cc
5 dyra, Beinskiptur, Ljósbrúnn, 
Ekinn 96.000 þ.
Verð: 1.380.000
PY-217

TOYOTA RAV4
Nýskr: 12/2004, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósgrænn, 
Ekinn 55.000 þ.
Verð: 2.330.000
LK-100

SUBARU IMPREZA GX
Nýskr: 11/2006, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Grár, Ekinn 
45.000 þ.
Verð: 2.180.000
RL-186

NISSAN X-TRAIL ELEGANCE
Nýskr: 09/2006, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósbrúnn, 
Ekinn 66.000 þ.
Verð: 2.980.000
MX-866

SUBARU LEGACY
Nýskr: 11/2007, 2000cc
4 dyra, Sjálfskiptur, Dökkgrár, 
Ekinn 23.000 þ.
Verð: 3.300.000
JI-G70

BMW 525I
Nýskr: 06/2007, 3000cc
4 dyra, Sjálfskiptur, Svartur, Ekinn 
22.000 þ.
Verð: 5.750.000
MN-424

HONDA CR-V
Nýskr: 09/2004, 2000cc
5 dyra, Beinskiptur, Ljósgrár, Ekinn 
90.000 þ.
Verð: 1.990.000
Tilboðsverð: 1.590.000
PL-837

HYUNDAI I30
Nýskr: 06/2008, 1600cc
5 dyra, Beinskiptur, Dökkgrár, 
Ekinn 76.000 þ.
Verð: 1.950.000
Tilboðsverð: 1.590.000
AF-D28

LAND ROVER DISCOVERY 3
Nýskr: 01/2008, 2700cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósgrár, Ekinn 
40.000 þ.
Verð: 7.780.000
FF-L67

NISSAN PRIMASTAR
Nýskr: 07/2007, 2000cc
6 dyra, Beinskiptur, Hvítur, Ekinn 
56.000 þ.
Verð: 2.590.000
SR-104

NISSAN QASHQAI
Nýskr: 04/2007, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Grár, Ekinn 
67.000 þ.
Verð: 2.660.000
UN-265

RENAULT CLIO
Nýskr: 06/2008, 1100cc
5 dyra, Beinskiptur, Dökkgrár, 
Ekinn 64.000 þ.
Verð: 1.750.000
VY-J53

SUBARU FORESTER
Nýskr: 06/2004, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Grár - tvílitur, 
Ekinn 31.000 þ.
Verð: 1.990.000
OP-862

TOYOTA COROLLA
Nýskr: 07/2006, 1400cc
5 dyra, Beinskiptur, Hvítur, Ekinn 
65.000 þ.
Verð: 1.990.000
VG-780

TOYOTA HILUX
Nýskr: 10/2003, 2500cc
5 dyra, Beinskiptur, Ljósbrúnn, 
Ekinn 139.000 þ.
Verð: 1.990.000
KP-488

Líttu við að Sævarhöfða 2 eða Fossháls 1 - Allar tegundir bíla - bilaland.is
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55cl rauðvínsglas 1.295,-
40cl rautt/hvítt 1.195,-

Satinique línan frá C&S

Koktailglös
í miklu úrvali

Kampavínsglös
frá 363 krónum

Helena hnífaparalínan frá Solex

Hjá fyrirtækinu Fastus við 
Síðumúla 16 fæst borðbúnað-
ur í góðu úrvali frá mörgum 
af þekktustu framleiðendum 
heims.

„Nú er glasalína frá Chef & Somm-
elier að vekja lukku vegna fram-
úrskarandi hönnunar. Lögun glas-
anna þykir sérstök og falleg og 
gerir það að verkum að léttvín, 
einkum þessi í yngri kantinum, 
bragðast öðruvísi og í raun betur,“ 
segir Örn Guðmundsson, deildar-
stjóri fyrirtækjasviðs hjá Fastus, 
inntur eftir því hvað sé vinsælast 
um þessar mundir.

Að sögn Arnar er glasalínan 
lýsandi fyrir þann metnað sem 
almennt er lagður í borðbún-
að frá Chef & Sommelier. Línan 
gekk áður undir heitinu Mikasa 
sem fleiri kannast sjálfsagt við 
og heyrir undir hið virta franska 
fyrirtæki Arc. Framleiðandinn 

á sér langa sögu og er sá stærsti 
á sínu sviði, með um 50 prósent 
markaðshlutdeild í heiminum. 
„Þeir sem eitthvað þekkja til þessa 
geira hafa heyrst á Arc minnst 
enda vöruúrvalið ótrúlega mikið 
og vandað,“ segir Arnar og nefn-
ir sem dæmi gott úrval hnífapara, 
diska og glasa, en fyrrnefnt Chef 
& Sommelier er ein af fínni línum 
sem kemur frá fyrirtækinu.

Borðbúnaður frá Arc er þó að-
eins brot af því sem er á boðstól-
um hjá Fastus. Þar fæst líka meðal 
annars hágæðapostulín sem kemur 
alla leið frá Sameinuðu furstadæm-
unum. „Þetta er vandað og sterkt 
postulín og ekki skemmir fyrir að 
það er á mjög hagstæðu verði,“ 
bendir Örn á og bætir við að post-
ulínið sé mjög eftirsótt af íslensk-
um fyrirtækjum, meðal annars 
mötuneytum og veitingastöðum.

Hótel, veitingahús, stóreldhús 
og mötuneyti eru á meðal helstu 
viðskiptavina Fastus, en fyrir-

tækið hefur frá stofnun árið 2006 
sérhæft sig í sölu, þjónustu og ráð-
gjöf á heilbrigðis- og fyrirtækja-
markaði. „Vitanlega skarast þessi 
tvö markaðssvið þar sem við selj-
um eldhúsbúnað og tæki, þvotta-
vélar og þurrkara og rúm og hús-
gögn bæði til heilbrigðisstofnana 
og fyrirtækja,“ tekur Örn fram.

Mikið er lagt upp úr góðri þjón-
ustu og ráðgjöf hjá Fastus. „Hér 
eru allir starfsmenn tilbúnir að 
veita faglega ráðgjöf og ég hvet 
sem flesta að hafa samband við 
ráðgjafa okkar. Sérstaklega í upp-
hafi hönnunarferlis en við hönn-
um meðal annars rými í þrívídd,“ 
útskýrir Örn.

Hann bendir á að Fastus bjóði 
upp á tækniþjónustu með starfs-
menn sem annast viðhald og þjón-
ustu meðal annars á stóreldhús-
tækjum og bætir við að vel sé 
tekið á móti öllum viðskiptavin-
um, úr einkageiranum jafnt sem 
þeim opinbera.

Arabískt postulín og 
frönsk hágæðahönnun

Örn Guðmundsson, deildarstjóri fyrirtækjasviðs hjá Fastus, segir mikið lagt upp úr því að bjóða vandaðan borðbúnað.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000  l  Umsjónarmaður auglýsinga: Hlynur Steingrímsson  hlynurs@365.is s. 512 5439

Blóm hafa löngum verið vinsælt 
borðskraut. Aldamótin 1900 birtist 
grein í Kvennablaðinu um hvern-
ig blóm væru hentugust til borð-
skrauts og liggja þar miklar pæl-
ingar að baki. Í greininni segir 
til að mynda að til að blómin nái 
að halda jafnvægi sé best að hafa 
þau sem leggstyst og frekar nýúts-
prungin, því þau séu fljót að breiða 
vel úr sér við hitann sem stafar frá 
borðinu. 

Séu villiblóm notuð er talað um 
að setja svolítið af sandi í botninn 

á vasanum, eða flöskunni, eftir því 
hvað er notað, þá standi blómin 
betur. Þá er einnig talað um hvaða 
liti skuli velja eftir því hvers konar 
vasar eru notaðir. Í silfurvasa er 
fallegast að nota bleik og ljósrauð 
blóm að sögn Kvennablaðsins en í 
gyllt og bronslituð ílát passa sterk-
lituð blóm, svo sem skærgul og eld-
rauð. Séu stilkar blómanna falleg 
á að nota kristalsvasa eða vasa úr 
gegnsæju efni en séu þeir ljótir 
þarf að fela þá í vösum sem ekki 
eru gegnsæir. - jma

Blómaskreytingaráð frá 1900

Skærlit blóm koma oft vel út á borði.
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● UMHVERFISVÆN PLASTHNÍFAPÖR  Moscardino Spork kallast þessi 
skemmtilega blanda af skeið og gaffli. Hönnuðir Spork eru hinir ítölsku Giulio Iacc-
hetti og Matteo Ragni en Spork er framleitt af Pandora Design. 

Spork hlaut hin virtu ítölsku Compasso d’Oro-verðlaun árið 2001 en 
hugmyndina að lögun Spork fengu Giulio og Matteo frá kolkröbbum í 
Miðjarðarhafinu. 

Spork er búið til úr Mater-Bi sem er fullkomlega umhverfisvænt plast.
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FÄRGRIK diskur 395,-
Ø27cm. Hvítt

FÄRGRIK hliðardiskur 295,- 
Ø21cm. Hvítt

FÄRGRIK skál 295,-
Ø16cm. Hvítt

Fæst einnig í grænu, bláu og 
svörtu

FÄRGRIK kanna 95,-
25cl. Hvítt

REKO glös 250,-/6 í pk.
17cl. Gler

VARSAM bakki 195,- 
B35×L47cm. Hvítt

SNÄRTIG gerviblóm 
195,-/stk. 
L33cm. Ýmsir litir

FLYN LILL löber/
flekagardína 
395,-/stk. 
B60×L300cm. Ýmsir litir

LUGN skál 95,-
Ø14cm. Drapplitað

MOTTO djúpur diskur 95,-
Ø19cm. Drawpplitað

LUGN diskur 95,-
Ø23cm. Drapplitað

Standi magninnkaup á borð-
búnaði og skrauti fyrir dyrum 
er IKEA með allt sem til þarf.

Þegar stórveislur eins og ferming-
ar og útskriftir eru á næsta leiti 
getur verið ráð að líta við í IKEA 
en þar er hægt að gera hagstæð 
kaup á borðbúnaði og skrauti.

„Við erum með skálar og diska 
frá 95 krónum og getur í mörgum 
tilfellum verið ódýrara að kaupa 
borðbúnað hjá okkur en að leigja. 
Hann má síðan nýta aftur innan 
fjölskyldunnar, á milli vina eða 
til einkanota og ætti peningunum 
því að vera vel varið,“ segir Birna 
Magnea Bogadóttir, aðstoðarsölu-
stjóri smávörudeildar IKEA. Hún 
segir hægt að fá allt sem þarf í 
veisluna í IKEA. „Við erum með 
mikið úrval af framreiðslubökk-
um og skálum ásamt hnífapör-
um, teskeiðum, desert-göfflum 
og ýmsu tilheyrandi. Þá er ýmist 
hægt að velja um munstruð og ein-
lit stell auk þess sem þau fást með 
ýmsu lagi.“ 

Þegar talið berst að skraut-
inu segir Birna Magnea marga 
skreyta pakka- og veisluborð með 
löberum. Hún segir enga ákveðna 
liti ráða ríkjum í ár og að þeir 
séu jafnt munstraðir sem einlit-
ir. „Síðan erum við með mikið 
af gerviblómum sem margir 
klippa niður og dreifa yfir borð-
in ásamt vösum af ýmsum stærð-
um og gerðum. Kerti gegna líka 
stóru hlutverki og er hægt að 
kaupa alls kyns stjaka og bakka 
undir þau,“ segir Birna Magnea 
og tekur dæmi um fjóra stjaka 
í pakka sem fást á innan við tvö 
hundruð krónur en margir dreifa 
þeim um veislusalinn. „Þá erum 

við með litaðan sand sem er vin-
sælt að setja í bæði vasa og stjaka 
með kertum eða blómum.“

Birna Magnea segir mikla 
áherslu lagða á það í IKEA að 
stilla upp hugmyndum að lausnum 
og uppröðun hluta. „Þótt skraut-

ið sé mest í gjafavörunni þá dreif-
um við því um búðina og í útstill-
ingarnar til að sýna hvernig það 
kemur út. Ég hvet því alla til að 
líta inn og skoða og erum við þegar 
farin að setja upp hugmyndir fyrir 
stórveislurnar fram undan.“

Ódýrara að kaupa en leigja

Í IKEA má gera góð kaup á öllu sem viðkemur veislum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Það er eins gott og að sigla að 
koma hingað inn,“ er haft eftir 
ónafngreindum gesti er var meðal 
þeirra fyrstu sem steig inn í veit-
ingasali Hótel Borgar þegar þeir 
voru opnaðir 18. janúar 1930. Það 
kemur fram í Morgunblaðinu dag-
inn eftir. Þá mun meðal annars hafa 
blasað við gestum ekta hótelsilfur, 
merkt hótelinu. Á borðbúnaðinum 
stendur Gowe Silber sem bend-
ir til þýsks uppruna. Þessir hlutir 
bera vönduðum smekk hóteleigend-
anna, Jóhanns Jósefssonar og frú 
Karolínu, konu hans, gott vitni og 
féllu vel inn í salarkynnin. 

Nú skipa þessi hlutir heiðurssess 
í sérstökum glerskáp inn af and-
dyri hótelsins sem eins og að fram-
an má greina fagnar áttatíu ára af-
mæli á þessu ári. Í Morgunblaðinu 
frá 19. janúar 1930 kemur fram að 
það hafi kostað eina milljón „með 
öllu og öllu“. - gun

Alveg eins og að sigla

Glösin minna á drykkjarílát fornmanna sem teyguðu mjöð. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Föt og töng fyrir smurða brauðið. Eflaust hefur þurft að fægja silfrið oft á Hótel Borg.
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„Mjög margir foreldrar senda börn-
in sín á námskeið til mín og biðja 
mig vinsamlegast um að „laga“ 
þau,“ segir Chris Stein, sem ferð-
ast þessa dagana um Bandaríkin 
og heldur námskeið fyrir börn á 
aldrinum átta til fjórtán ára. Þetta 
kemur fram á fréttavef dagblaðs-
ins Frederick News Post.

Fyrri hluti námskeiðsins snýst 
um að læra almenna kurteisi á 
borð við hvenær er tilhlýðilegt að 
tala og hvenær að þegja og hlusta, 
réttu aðferðina við að taka í hönd-
ina á öðrum og þar fram eftir göt-
unum. Síðari hlutinn er hins vegar 
eingöngu tileinkaður borðsiðum. 
„Við förum í gegnum allt,“ segir 
Stein, „hvorum megin við diskinn á 
að raða hnífapörunum, hvernig á að 
rétta öðrum matinn, hvernig á að 

halda á hnífapörum og mismuninn 
á Bandaríkjunum og Evrópu þegar 
kemur að borðsiðum. Ég reyni að 

kenna börnunum þessar reglur sem 
lífsnauðsynlegt er að kunna, ekkert 
snobb,“ bætir hún við. - kg

Ef leggja á skemmtilega á 
borð gæti borðbúnaður eftir 
hollenska hönnuðinn Maarten 
Baptist komið til greina.

Með hönnun sinni segist Maarten 
Baptist vilja fá fólk til að horfa á 
hlutina í kringum sig með öðrum 
augum. Jafnvel að það upplifi sömu 
undrun og það gerði sem lítið barn 
þegar það sá eitthvað nýtt. 

Meðal vara eftir Maarten er að 
finna matarstellið Nova en við gerð 
þess var nánast ekkert hvikað frá 

upprunalegum skissum hönnuðar-
ins sem hann rissaði upp 
með blýanti. Brúnir 
eru því ekki endi-
lega sléttar og 
formið á bollum 
og skálum ekki 
réttilega kúpt. 
Með þessu vildi 
Maarten hverfa 
frá þeirri stöðnun í 
fjöldaframleiddum mat-
arstellum, að þau virðast öll 
steypt í sama form.

Hnífapör sem hann kallar Open 

air hafa fengið mikla athygli en 
þau þykja geta farið vel með 

hvaða diskum sem er 
vegna einfaldleika 

síns. Síðast en ekki 
síst myndu glös 
á þrífæti sem 
hann kallar Lou-
ise setja skemmti-

legan svip á matar-
boðið.
Fyrir þá sem vilja 

skoða nánar hönnun Mart-
een Baptist geta farið inn á síðuna 
www.join.nl. - rat

Skemmtilegt og skrítið
Hnífapörin kallast Open Air og þykja 
stílhrein og smekkleg við hvaða tækifæri.

Gestirnir rækju sjálfsagt upp stór augu 
þegar fordrykkurinn yrði borinn fram.

Brúnir og kantar eru ekki slétt á matarstellinu Nova en þar voru upprunalegar skissur látnar halda sér út framleiðsluferlið.
 MYND/ANETTE BORN

Með hönnun sinni vonast Maarten Baptist til að fólk horfi á hlutina í kringum sig 
með öðrum augum. MYND/ALAIN BAARS

Bandarísk börn læra borðsiði

● FURÐULEGAR FÍGÚR-
UR   Hnífapör hafa verið mörgum 
hönnuðum viðfangsefni. Flest 
eru þau hefðbundin og fáguð en 
sumir hönnuðir fara alveg í hina 
áttina og búa til glaðleg og jafn-
vel fyndin hnífapör.

Dæmi um slíkt eru þessar 
bráðsniðugu skeiðar og gafflar frá 
fyrirtækinu  HeadChef. Hnífapörin 
eru með grænan silíkonkropp 
sem hægt er að móta á ýmsan 
máta. 

● FLUGVÉLAGAFFALL OG FLEIRA  
Borðbúnaður þarf ekki endilega að 
vera venjulegur og smekklegur, heldur 

er margt vitlausara en að bregða á leik 
endrum og eins og fjárfesta í skemmtileg-

um, litskrúðugum og jafnvel tvíræðum 
hnífapörum og öðrum borðbún-
aði. Þessar myndir ættu að gefa 
einhverjar hugmyndir um slíkt.

● TAKK FYRIR MATINN 
 Margir útlendingar furða sig 
á því að Íslendingar segi takk fyrir 
matinn að borðhaldi loknu enda 
þekkist þessi siður ekki víða. Í ís-
lenskum „kurteisisbókum“ frá því um 
miðja síðustu öld hnýta höfundar 
einmitt oft í þennan sið og segja það 
kotungshátt að þakka fyrir matinn. Slíkt 
þekkist ekki í New York og öðrum stærri stöðum 
og sé ekki heimsborgaralegt. 

Siðurinn að þakka fyrir matinn er að minnsta kosti frá 16. öld og þótt 
Bandaríkjamönnum og fleirum þyki siðurinn skrítinn þekkist slíkt líka til 
að mynda í Danmörku og talið er að uppátækið hafi borist þaðan.

„Mjög margir foreldrar senda börnin sín á námskeið til mín og biðja mig vinsamleg-
ast um að „laga“ þau,“ segir Chris Stein námskeiðshaldari. NORDICPHOTOS/GETTY

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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matardiskur verð 2200
Súpudiskur verð 2200

Stell: Bridal Gold

Matardiskur verð 2200
Morgunverðarskál verð 1500

Stell: Platinum

Marardiskur verð 2700
Súpudiskur verð 2700

Stell: Aurora Platinum

Matardiskur verð 2700
Súpudiskur verð 2700

Stell: Royal Blue

Matardiskur verð 2500
Hliðardiskur verð 1700

Gjafavörubúðin Borð fyrir tvo 
sérhæfir sig í borðbúnaði og 
hvers kyns gjafavöru. Eigandi 
búðarinnar segir klassík og 
rómantískt ívaf einkenna 
vörurnar hjá þeim í vor.

Una Gunnarsdóttir hefur verið 
eigandi verslunarinnar Borð fyrir 
tvo síðastliðin tíu ár. Búðin hóf 
rekstur í Borgarkringlunni fyrir 
20 árum síðan, fluttist þaðan í 
Kópavog en hefur verið til húsa 
við Laugaveg 97 síðan í sumar. 
„Það er gott að vera á Laugavegin-
um,“ segir Una. „Fólk virðist gefa 
sér meiri tíma inni í búðunum. 
Það kemur til okkar í ákveðnum 
tilgangi og veit oft strax hvað það 
vill. Það er ekki eins mikið ráp og 
oft annars staðar. Hér er mjög góð 
tenging við viðskiptavinina.“ 

Búðin leggur áherslu á hvers 
kyns borðbúnað og gjafavöru. 
Mikið er um brúðargjafir og stell 
til söfnunar, þótt Una sé einnig 
með dúka, barnavörur og fleira 
því tengt í búðinni. „Fólk er 
miklu meira að fjárfesta í hlut-
um sem það getur notað til fram-
búðar heldur en einhverri tísku 
sem varir stutt. Mikil klassík 
og rómantík er í línunum okkar 
núna.“ Stellin hjá Unu einkenn-
ast af hreinleika og fínlegum 
munstrum. Hún segir að algeng-
ast sé að viðskiptavinir taki krist-
alinn og glerglösin, rómantískar 
línur handa brúðhjónum eða bara 
handa sjálfum sér. 

„Silfrið er að koma mikið 
inn núna. Svo er þessi gamli 

minimalismi að hverfa smátt og 
smátt og fólk er að verða óhrædd-
ara við að nota liti í dekkingum 
hjá sér.“ Una segir pastelliti, 

rómantík og tengsl við gamla tím-
ann einkenna línurnar í vor. „Fólk 
vill eitthvað sem endist þeim leng-
ur heldur en út daginn í dag.“ 

Með rómantísku ívafi

„Fólk er miklu meira að fjárfesta í hlutum sem það getur notað til frambúðar heldur 
en einhverri tísku sem varir stutt,“ segir Una Gunnarsdóttir, eigandi verslunarinnar 
Borð fyrir tvo. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

● VORLEGAR DISKAMOTTUR Á BORÐIÐ  Bernadette 
Kraanen hannaði þessa fallegu diskamottur en hún er fatahönnuður 
að mennt. Bernadette er þekkt fyrir að nota gamaldags handverks 
aðferðir í nútímalegri útfærslu og þykir hönnun hennar bæði hlýleg 
en einnig frískleg. Bernadette hóf feril sinn sem töskuhönnuður en 
snéri sér svo að hönnun barnafatnaðar og hannaði fyrir ýmis merki. 
Munsturgerð er hennar sterka hlið og við hönnun diskamottanna 
skýrskotrar hún til náttúrunnar á hlýlegan hátt. Motturnar væru til 
dæmis skemmtilegar á borðið um páskana eða fyrir þá sem eru 
orðnir þreyttir á vetrardrunganum og vilja fá vorið inn í eldhús strax.

Borðsiðir og matarvenjur geta 
verið mjög mismunandi eftir lönd-
um. Fréttablaðið leit á nokkur 
dæmi þess.

Hér uppi á Íslandi þykir það 
sjálfsögð kurteisi að mæta á réttum 
tíma í matarboð. Í Tansaníu þykir 
slíkt þó hin argasta ókurteisi og 
heldur tilhlýðilegra að vera seinn 
á ferð til slíkra samkoma; seinkun 
upp á korter til hálftíma þykir hið 
besta mál. Slík dæmi um mismun-
andi borðsiði og matarvenjur milli 
landa og heimshorna eru mýmörg, 
eins og sést þegar málið er kannað 
í bókum og á Netinu.

Þegar snætt er með prjónum í 
Kína verða kurteisir matargestir 
að gæta sín á því að berja ekki með 
prjónunum á borðbúnaðinn líkt og 
um trommukjuða væri að ræða. 
Slíkt hátterni ku gefa til kynna að 
sá sem slær sé betlari. Ekki fylgir 
sögunni hvort raunverulegum betl-
urum sé leyfilegt að tromma við 
matarborðið en atvinnutónlistar-
menn ættu að vara sig sérstaklega 
á þessu.

Í Japan kunna gestgjafar víst 
vel við að gestirnir taki hraust-
lega til matar síns, en þó ekki fyrr 
en þeim hefur verið sagt að gjöra 
svo vel að minnsta kosti þrisvar 
sinnum. Málshátturinn Allt er þá 
þrennt er á því líklega vel við í 
japönskum matarboðum.

Matur frá Suður-Ameríku er 
gjarnan lystugur mjög. Þeir sem 

sækja matarboð í Perú verða þó 
að hafa í huga að teygja ekki úr 
sér við matarborðið eftir að hafa 
hesthúsað kræsingar, slíkt þykir 
sármóðgandi í garð gestgjafans.

Þá er líklegt að Samar séu 
meðal fárra þjóða sem setja salt 
í kaffið sitt, en eflaust þykir 
mörgum það óhugsandi. 
 - kg

Japanskir gestir í matarboðum verða oft að bíða eftir að geta tekið til matar síns.

Ekki tromma með prjónum
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Sesselja Reynisdóttir Barðdal, 
yfirþjónn á veitingastaðnum 
Strikinu á Akureyri, gefur leið-
beiningar um hvernig eigi að 
leggja á borð.

Öll höfum við lagt á borð. Þrátt 
fyrir það eigum við enn mörg 
í vandræðum með að gera það 
rétt. Blaðamaður hitti fyrir Sess-
elju Reynisdóttur Barðdal, yfir-
þjón á veitingastaðnum Strikinu á 
Akureyri, sem er með reglurnar 
á hreinu. 

„Það er í raun engin algild regla 
um það hvernig eigi að leggja á 
borð,“ segir Sesselja. „Það að setja 
hnífinn hægra megin við disk-
inn og gaffalinn vinstra megin 
er kannski grunnurinn. Samt er 
um að gera að leika sér með rest-
ina, annars væru öll borð eins og 
það er ekkert gaman að því,“ segir 
hún.

Ef lagt er á borð fyrir góða 
veislu þar sem forréttur, súpa, 

aðalréttur og eftirréttur eru á 
boðstólum getum við gefið okkur 
að við séum með fjögur glös með 
hverjum og einum rétti. Auðvitað 
þarf ekki að leggja allt á borð fyrir 
matinn, þar sem borðpláss er oft 
á tíðum takmarkað, sérstaklega 
þegar margir eru í mat,“ útskýr-
ir hún og kveður uppbygginguna 

vera þessa: 
• Aðalréttahnífurinn og -gaff-

allinn eru sett næst disknum og 
endarnir látnir liggja nánast við 
borðbrúnina.

• Súpuskeiðin kemur hægra 
megin við hlið hnífsins.

• Forréttaáhöldin yst, eða á eftir 
skeiðinni og aðalréttagafflinum. 

• Eftirréttaáhöld eru lögð fyrir 
ofan diskinn.

• Rauðvínsglasið er staðsett 
beint fyrir ofan aðalréttahnífinn 
og er glösum raðað eftir fjölda upp 
og til vinstri.

• Vatnsglasið á að vera hægra 
megin við aðalréttahnífinn.

• Brauðdiskur og lítill hnífur 

eru lagðir vinstra megin, við hlið 
forréttagaffalsins.

Sesselja segir marga líka í vafa 
um hvernig þeir eigi að athafna 
sig með öll þessi hnífapör. „Regl-
an er einföld. Byrjið úti á enda og 
vinnið ykkur inn að disknum. Með 
þetta á hreinu ættu allir að vera 
húsum hæfir og vel það.“ - sv 

Er góða veislu gjöra skal

Aðalréttahnífapörin eru næst disknum.Sumir eru ekki með á hreinu hvernig leggja eigi  á borð svo útkoman verði sem best.

Til að borðið líti sem best út er ágætt að fara eftir nokkrum handhægum reglum að 
sögn Sesselju Reynisdóttur Barðdal. Hún segir þó ekkert algilt í þessum efnum.

Varðandi hnífapör, þá er reglan sú að 
byrja yst og vinna sig inn að disknum.

Stundum er óþarfi að leggja allt á borð.

Glösum er raðað til vinstri.

● BARNVÆNT BORÐSKRAUT  Matarboð geta reynst yngstu 
kynslóðinni erfið, þar sem ætlast er að til að börnin sitji góð og prúð 
á meðan fullorðna fólkið er lengi að borða ásamt og talar oft um 
óspennandi hluti. Sé barn með í för þegar boðið er í matarboð er vert 
að hugleiða hvort ekki megi byggja 
borðhaldið þannig upp að 
barnið geti dundað sér í smá-
tíma með fullorðna fólkinu. 
Þannig mætti gera borð-
skrautið út á barnið og 
leggja til að mynda fal-
lega litla hluti á borð-
ið sem grípa auga 
þess og allra helst 
eitthvað sem það má leika 
sér með. Til þess eru litrík-
ir tréhlutir upplagðir, gömul 
leikföng, babúskur, trédýr og 
annað slíkt. Bæði getur 
þetta gert borðið 
enn fallegra um leið 
og foreldrarnir verða 
gestgjafa afar þakklátir.

Kemur út laugardaginn 27. febrúar 2010

Menning

Auglýsendur vinsamlegast hafið samband:
Bjarni Þór • bjarnithor@365.is • Sími 512 5471

 Stundum er gott að fylgja grunnreglunum við að leggja á borð en leika sér með 
restina. NORDICPHOTOS/GETTY
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Kokka á Laugavegi hefur um 
nokkurra ára skeið átt hug 
og hjarta fagurkera hér í bæ 
enda hafa munir verslunar-
innar verið valdir þar inn bæði 
eftir góðu notagildi og fallegri 
hönnun.

Guðrún Jóhannesdóttir er einn af 
eigendum Kokku en fyrirtækið 
er fjölskyldufyrirtæki. Hún segir 
verslunina  bjóða upp á klassísk 
merki og nefnir þar til sögunnar 
þýska gæðamerkið Kahla. „Postul-
ínið frá Kahla er merki sem marg-
ir Íslendingar kannast við því hér 
á árum áður flutti SÍS, Samband 
íslenskra samvinnufélaga, mikið 
af borðbúnaði frá þessu merki,“ 
segir Guðrún en Kahla-postulín-
ið hefur verið framleitt frá árinu 
1844. 

Bækistöðvar Kahla eru í sam-
nefndum bæ í Austur-Þýskalandi 

en við fall Berlínarmúrsins árið 
1989 fóru erfiðar tímar í hönd 
fyrir postulínsfyrirtækið, eins 
og hjá svo mörgum fyrirtækjum 
austan megin múrsins. Árið 1994 
kom nýr fjárfestir hins vegar til 
sögunnar að sögn Guðrúnar sem 
náði að rífa fyrirtækið aftur upp 
og staðsetja það á ný með þeim 
fremstu í postulínsheiminum. 

„Kahla hefur unnið mikið með 
ungum og nýútskrifuðum hönn-
uðum og staðið til að mynda fyrir 
samkeppnum í skólum meðal 
ungra nemenda. Þannig standa 
forsvarsmenn fyrirtækisins sí-
fellt fyrir skemmtilegum og 
ferskum hlutum,“ segir Guðrún. 
Kahla hefur unnið til yfir sex-
tíu hönnunarverðlauna á sextán 
árum og hafa komið afar sterkir 
inn. Til gamans má geta að Lista-
háskóli Íslands hefur sent nem-
endur til Kahla til að fræðast um 
postulínsframleiðslu.

„Í Kokku erum við með ein 

fimm matarstell frá þessum fram-
leiðanda sem öll eru hvít í grunn-
inn sem gerir það að verkum að 
það má líka auðveldlega blanda 
mismunandi stellum saman. Stell-
in eru sömuleiðis mjög prakt-
ísk, öll með eldföstum fylgihlut-
um, enda leggjum við hjá Kokku 
alltaf áherslu á drjúgt notagildi 
hlutanna.“

Glervörurnar frá hinu 150 ára 
gamla merki Leonardo njóta líka 
alltaf mikilla vinsælda og er mikið 
úrval af bæði skálum, vatnsglös-
um og vínglösum í búðinni. Kokka 
býður einnig upp á glös og postul-
ín frá hinu finnska Iittala. „Þótt 
mikið sé horft til praktísku atrið-
anna hjá okkur erum við vitaskuld 
líka með gott úrval af servíettum 
og kertum og afar fallega sænska 
hördúka og dregla sem fast í fjöru-
tíu litum. En þessir hlutir lífga 
allir upp á borðhaldið á tiltölu-
lega einfaldan hátt og án mikillar 
fyrirhafnar.“ 

Klassísk stell og hör-
dúkar í fjörutíu litum

Guðrún Jóhannesdóttir hjá Kokku segir verslunina bjóða upp á klassíska hluti svo sem Kahla-matarstell og Leonardo-glös.

Matarprjónar eru notaðir í Kína, Japan og víðar og 
eru nokkurs konar hliðstæða hnífapara vestrænna 
þjóða. Almennt er talið að þeir séu upprunnir í Kína 
frá tímum Shang-veldisins (1766-1122 fyrir Krist). 
Elstu prjónar sem fundist hafa voru úr bronsi og 
voru í grafhýsi Yin Ruins frá árinu 1200 fyrir Krist. 
Þeir eru yfirleitt búnir til úr bambus eða plasti en 
einnig eru til prjónar úr málmi, beini, tré og jafnvel 
fílabeini. 

Margar hefðir tengjast notkun matarprjónanna. 
Haldið er á þeim milli þumals og tveggja fingra 
annarrar handar, yfirleitt þeirri hægri. Þeir eru 
hugsaðir sem nokkurs konar framlenging fingra. 
Prjónarnir eru notaðir til að taka upp mat en einnig 
til að sópa hrísgrjónum og öðru upp í munninn beint 
úr skálinni. 

Mismunandi gerðir prjóna eru notaðar eftir lönd-
um. Í Kína eru notaðir fremur langir prjónar. Í 
Japan eru notaðir stuttir eða meðallangir prjónar, 
yfirleitt úr viði og lakkaðir. Í Kóreu eru vinsælir 
meðallangir prjónar úr málmi, oft flúraðir á öðrum 
endanum til að bæta gripið.  - sg

Matarprjónar í stað hnífapara

Matarprjónar eru upprunnir í Kína og hafa verið í notkun í þrjú 
til fjögur þúsund ár.

Five senses
djúpur diskur 2.320,-
matardiskur 2.690,-

Tao
væntanlegt í mars

Update
lok/undirskál 990,-
bolli 1.390,-
diskur/lok 1.380,-
skál 2.250,-
djúpur diskur 1.990,-
matardiskur 2.580,-
pizzadiskur 3.480,-

Cumulus
bolli 2.280,-

skál/undirskál 2.390,-
matardiskur 3.780,-

Vinoteca
glös frá Leonardo

verð frá 1.680,-
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„Þínu fallega skeggi til hlífðar er 
þessi bolli heppilegur.“ Þannig er 
lausleg þýðing úr þýsku á áletrun 
sem prentuð er örsmáu letri á bolla 
tvo sem eru til sýnis í Sívertsen-
húsi í Hafnarfirði. Eins og greini-
legt er af gömlum ljósmyndum 
gengu flestir karlmenn með yfir-
vararskegg, ef ekki alskegg, áður 
fyrr. Sumir höfðu mikið við, sneru 

upp á það og var mikið í mun að 
halda því vel snyrtu. Hlífin á þess-
um þýsku bollum varnaði því að 
skeggið litaðist brúnt og slíkir 
bollar hafa eflaust tilheyrt yfir-
stéttum. 

Sívertsenhús er elsta hús Hafn-
arfjarðar, byggt 1803-1805 af 
Bjarna Sívertsen athafnamanni.

 - gun Margir skemmtilegir munir eru til sýnis í Sívertsen-húsinu, þar á meðal þessir bollar. MYND/BYGGÐASAFN HAFNARFJARÐAR

Bollar sem halda skeggi 
hreinu og snyrtilegu

● Á MÁNÁRBAKKA 
 Munir sem prýddu borðstofur 
og eldhús landsmanna langt 
fram eftir síðustu öld hafa 
sumir fengið samastað í Minja-
safninu á Mánárbakka á Tjör-
nesi. Í húsinu Þórshamri sem 
þangað var flutt frá Húsavík 
og opnað sem safn 1995 er til 
dæmis eldhús með stellkönn-
um og mynstruðum diskum. 
Slíkir gripir hafa eflaust ekki 
þótt eigulegir þegar verið var 
að hætta notkun þeirra, hita-
könnur voru að taka við hlut-
verki stellkannanna og aðrir ný-
tískulegri diskar að koma í stað-
inn fyrir þá gömlu. Mörgum 
hlýnar samt um hjartarætur við 
að sjá þennan borðbúnað, hillu 
með útsaumuðu eldhúshand-
klæði, kaffikvarnir og fleira sem 
minnir á afa og ömmu. 

● ÚR ÝMSUM ÁTTUM 
 Það er ekkert sem segir að 
bollastell þurfi að vera sam-
stætt og raunar er miklu 
skemmtilega ef það er samsett 
úr mörgum stellum. Það er líka 
í anda þeirrar naumhyggju og 
nýtni sem hefur átt upp á pall-
borðið að undanförnu og því 
óhætt að draga fram gömlu 
stellin frá frænku, frænda, afa, 
ömmu, pabba og mömmu.

Ef bollarnir koma úr ýmsum 
áttum setur það sterkan svip á 
kaffisamsætið og ekki er verra 
ef sykurkarið og kaffikannan 
eru hvor af sinni gerðinni. Þá 
eru líkur á að slíkur borðbún-
aður létti stemninguna og 
getur jafnvel verið að sögur 
um uppruna hans fari á flug.

Yfirburðir Fréttablaðsins aldrei meiri!
Fréttablaðið er með 212% meiri lestur en Morgunblaðið.

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

Munur á lestri Fréttablaðsins og Morgun-

blaðsins hefur aldrei verið meiri eins og 

nýjasta könnun Capacent Gallup sýnir.

Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum 

góða árangri og bendum auglýsendum á að 

notfæra sér forskot okkar þegar þeir velja 

auglýsingamiðil.

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

73,8%

23,7%
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Til sölu Volvo V70 XC ‚00 ekinn aðeins 
152 þ.km. Verð 1.390þ. Ekkert áhv. 
Uppl 899 0410

Opel Astra 1.6 bensin 10/‘05, 70þ.
km. ný dekk og álfelgur. Verð 1.200þ. 
S. 849 2934.

Volvo 850 station árg. ‚96 til sölu. 
Góður bíll. Verð kr. 367.820. Uppl. í s. 
892 5299

Til sölu MMC Pajero, stuttur. Árg. ‚92, 
sk. en ógangfær. Tilboð. S. 893 7429.

Pajero Dakar 09/‘06 ek. 50 þús. Disel. 
Uppl. í s. 893 6337, Sveinn.

Pajero disel, Intense 05/‘07 ek. 49 þús. 
S. 893 6337, Sveinn.

 0-250 þús.

Rúmgóður sparibaukur 
195þ.

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

!!!! ódýr og nýskoðaður 
!!!!

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

Hyundai Sonata, á2000, 2.0 Bensin, 
142 þkm, Sjálfs, V. 240þkr. S. 8943342

MMC Space Wagon árg. ‚98 ek. 230þ. 7 
mann, v. 200þ. Uppl. í s. 694 1122.

 250-499 þús.

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

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

Corolla 94 ekinn 160 þús. fallegur og 
góður bíll. tímareim í 90 þús. álfelgur, 
sjálfskiptur og rafm í rúðum. V 290.þús 
uppl Árni (897-4693).

 1-2 milljónir

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

 2 milljónir +

BMW 745i. 7/2002, ekinn 113þ.km, 
einn með öllu. Nýyfirfarinn og skoðað-
ur. Listaverð er 4.000, Tilboðsverð stgr 
2.690þ. S:8484962

 Bílar óskast

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

Óska eftir góðum sendibíl fyrir allt að 
300þ. 25þ. afb. á mán. í 12 mán. S. 
869 9766.

ÓSKA EFTIR BÍL FYRIR 
ALLT AÐ 250 ÞÚS!

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

Corolla, Yaris eða Avensis 
óskst

Árg. 1998-2001 fyrir 150-350 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 821-
2545.

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

Óska eftir að kaupa góðan fólksbíl eða 
jeppa ca. 2 milj.stgr. eða á yfirtöku láni 
ca. 2milj. Aðeins bíll með mjög góðum 
afslætti kemur til greina. Uppl. á bur-
inn@hotmail.com

 Jeppar

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

Patrol 01model ekinn171þús.sjálfskpt
.44“breytt. Er á nýl38“ Skráður 7m.Sa-
fari toppgrind.Kastaragrind.stýristjakk-
ur.Læstur fr/aft. aukatankur 3“púst.
Kastarar,VHFstöð sætisáklæði.prófteing 
fr/aft Styrkt framhás. Kone dempar-
ar HTgormar. Fæst á yfirtöku ekkert 
út 2840þús afb um 60 mán uppl 
8622514

 Sendibílar

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

 Vörubílar

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

 Mótorhjól

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

Útsala á vespum 
í stuttan tíma!

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

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

 Hjólhýsi

 Pallhýsi

Til sölu pallhýsi af Toyota Tacoma dou-
blecab árg. 2007. Uppl. s. 554 3996.

 Bátar

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

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

 Bílaþjónusta

Stórútsala

STÓRÚTSALAVið flytjum!
Bændur, sjávarútvegur og verktakar

Útsalan hefst laugardaginn 27. febrúar klukkan 12:00 og verður haldin í 
núverandi  húsnæði Véla & Þjónustu, að Járnhálsi 2-4. Opið verður á 
laugardaginn frá 12.00 til 16.00 og verður einnig opið sunnudaginn 28. febrúar 
á sömu tímum.

Heitt kaffi, djús og bakkelsi í boði.

Vegna sameiningu Véla & Þjónustu og Kraftvéla munu Vélar & Þjónusta flytja 
sig í húsnæði Kraftvéla og verður því stórútsala á rekstrarvörum, varahlutum og 
aukahlutum sem Vélar & Þjónusta bjóða upp á.

Allt að 75% afsláttur!
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Nú þú sjálfsþjónusta. Við bjóðum uppá 
smáviðgerðir. Opið alla daga 9 - 23 
Sími 555 7900, Hvaleyrabraut 2, 220 
Hafnarfirði.

 Aukahlutir í bíla

Fjórhjóla dekk til sölu. Kenda bear 
Klaw. Fram 27x9x12 - Aftur 27x12x12. 
Ný. Verð 88.000 fyrir öll 4. Uppl. í s. 845 
2936 e. kl. 13.

Jeppadekk til sölu. Pro Comp X-Terrain 
stærð 40x13.5x16 Radial. Ný, verð 
300.000 gangurinn. Uppl. í s. 845 2936 
e. kl. 13.

Palla lok til sölu á Nissan Navara árg. 
2006 og nýrri. Silfur litað, nýtt. Verð 
180.000, - Uppl. í s. 845 2936 e. kl. 
13.

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

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

 Varahlutir

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

Bílapartar ehf 
S. 587 7659.

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

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.

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

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

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

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

ÞJÓNUSTA

 Garðyrkja

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

 Bókhald

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

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

 Málarar

A1 málun getur bætt við sig inni og úti 
verkefnum. S. 660 1787.

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Vöruflutningar

Búslóðir & alhliða sendib.þjónusta. 
Sanngjarnt verð! S. 892 6363 & á www.
vefsida.is/skutlari.

 Húsaviðhald

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

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

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

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

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

 Nudd

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

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264

Whole body massage. S. 849 5247

 Spádómar

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 pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

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

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Öryggis- og peningaskápar.

Tölva og myndavél
Til sölu Packard Bell fartölva, 17“ skjár, 
2gb vinnsluminni, 512 MB, o.fl. Einnig 
til sölu Mamiya RB 67 filmumyndavél 
(6x7) með linsu 1/3,8 (90mm). Tilboð 
óskast. Staðfest eignarhald. Nánar uppl. 
Björn í síma 849-4477.

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

Eigum á lager Snjóblásara til afgreiðslu 
strax. 2 gerðir 11HP og 6,5 HP Verð 
frá 195.000 m/vsk www.BMVehf.is S: 
897-2101

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.- !

Þjófavarnirnar komnar 
aftur!

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

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Saumavélar - Tajima útsaumsvél, 
Juki beinsaumsvél og Union Special 
Overlock 3ja þráða. Uppl. í s. 864 
7337.

Bílageislaspilari, spilar öll kerfi. V. 10 
þús. S. 864 8918.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Carat - Haukur 
gullsmiður

Smáralind - Kaupum gull
Staðgreiðum í gull í verslun 

okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

Til sölu

Tökum að okkur smíði á Sóma bátum 
sem henta vel í strandveiði kerfið.

Bátasmiðjan Sólplast
www.solplast.is  -  Sími: 899 1519

Vantar bíla á skráBátasmíði
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Kaupi gull !

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

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

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

Pósthússtræti 13
 ( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. Kassagítar Tilboð kr. 49.900.- 
m/pikup, innbyggður tuner, 10W 
magnari, poki, snúra, ól, auka strengja-
sett og e Media kennsluforrit í tölvu. 
Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 44.900.- 
Þjóðlagagítar frá 17.900.- Hljómborð frá 
kr. 8.900 Trommusett kr. 79.900 með 
öllu. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

BRETTAREKKAR Í FÍNU ÁSTANDI. 5m 
HÁIR. 2,7-3,6m MILLI GAFLA. GOTT 
VERÐ. 824 0670.

RAFSTÖÐ DIESEL- ÓNOTUÐ. 3,7KVA 
- 230V/12V. VERÐ AÐEINS KR 120.00 
+ vsk. 824 0670.

 Til bygginga

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

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

 Verslun

BOLADAGAR !! Bolir á 2-3.000 kr. 

 Emilía Bláu húsin Faxafeni s: 588-9925 
emilia.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

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

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

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF 
 Í ÞYNGDARSTJÓRNUN!

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

J. B. HEILSULIND 
Tilboð 2 fyrir 1

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

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

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

NUDD
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Stjörnuskoðun, - 
krakkanámskeið.

Skemmtilegt námskeið fyrir 
krakka í 1-7 bekk. Nokkur pláss 

laus um næstu helgi.
Nánari upplýsingar á 

www.astro.is

 Ökukennsla

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

 Dýrahald

Til sölu langhunda hvolpar síðhærðir, 
með ættbók. Uppl. i s. 845 2321.

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.

30l fiskabúr, 60l fiskabúr, 130l fiskabúr 
öll með fiskum. V. 5-25 þús. S. 864 
8918.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

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

 Hestamennska

Þjónustuauglýsingar

STEYPUSÖGUN KJARNABORUN
MÚRBROT PÍPULAGNIR

820 0070 577 5177

EHF

leiguwww.cargobilar.is

obilar.is

eigu

Krefst ekki meiraprófs réttinda
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HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

STAY APARTMENTS - 
VIKULEIGA

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

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

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

Herb. til leigu í 105 rvk. Aðgangur að 
eldhúsi, baði og sameginlegu rými. S. 
435 1275 & 899 6175, laust strax.

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

Stúdíó íbúð í kjallara í 105 Rvk. 40Þús. 
uppl. 694 5573. Laus 1 mars

3ja herb. nýleg íbúð í Hraunbæ, Rvík. 
Sérinng. 2.hæð, langt.leiga kr. 125.þ. 
mán.S: 8983420

4ra herb. 106fm glæsileg íbúð að 
Fögruhlíð 1, Hafnarfirði. Sérinng. langt.
leiga. kr.165.þ mán. S.898-3420

2herb 50 fm íbúð í parhúsi á Seltjnesi 
laus strax. v 80þ á man bankaábyrgð. 
s 695 2960.

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

Leiguliðar ehf 
Fossaleyni 16

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

Stúdíóíbúðir fullbúnar húsgögnum og 
herbergi til leigu á Bæjarhrauni 16 Hfj. 
Uppl. í s. 899 7004.

Herbergi til leigu á Laugavegi 143, frá 
25 þús. til 45 þús. S. 895 2138.

 Húsnæði óskast

ÓDÝR ÍBÚÐ ÓSKAST
Rúmlega þrítugur háskólanemi óskar 
eftir að leigja 2 eða 3 herbergja íbúð 
á allt að 80 þúsund á mánuði. Mjög 
reglusamur og ábyrgur leigjandi. Getur 
greitt fyrirfram. Vill helst langtímaleigu, 
en skammtímaleiga kemur til greina. 
Má vera með eða án húsgagna. Uppl. í 
síma 821-2545

48 ára kk óskar eftir 2 herb. íbúð á 
leigu. Þó ekki á 101. Reykl. S. 865 
1354.

 Atvinnuhúsnæði

Hálsar, um 1.900 fm 
iðnaðarhúsnæði.

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

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

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

Til leigu Tunguháls 204 og 327 fm iðn-
aðrhúsnæði, lofthæð 4,70 . Við sund. 
25 og 45 fm. vinnustofur á 2. Hæð. 
Garðabær 87 fm. iðnaðarhúsnæði 
leiguval.is simi 553 9820 og 894 1022.

Bíldshöfði (Axarhöfði)
Til leigu 100 fm iðnaðarbil með iðnað-
arhurð. Uppl. í s. 698 3200.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Öryggisfélagið
Öryggisfélagið óskar eftir starfsfólki í 
næturvinnu í verslunum. Helstu störf 
eru öryggisgæsla, verslunarstörf, áfyll-
ingar ofl. Skilyrði; góð þjónustulund og 
hreint sakarvottorð og Íslensku kunn-
átta nauðsynleg. Lágmarksaldur 20 ár. 
Öryggisfélagið ehf. Askalind 2 / 201 
Kópavogur. Umsóknir aðeins á staðn-
um. www.115.is

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

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki 
til starfa við úthringingar á kvöldin. 
Góðar aukatekjur. Umsóknir óskast 
sendar á gisli@tmi.is

 Atvinna óskast

Sjókokkur
Vanur kokkur á sjó óskar eftir góðu 
plássi hjá góðri útgerð. Uppl. í s. 895 
7151.

 Viðskiptatækifæri

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

TILKYNNINGAR

 Einkamál

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

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

þína. Við bíðum eftir þér!

Halla er ný.

Opið þegar þér hentar 
908 1616.

Tilkynningar

Fasteignir

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Breyting á aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2001-2024. 

Hólmsheiði.
Tímabundin aðstaða fyrir fisflug

Borgarráð Reykjavíkurborgar hefur samþykkt 
tillögu að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 
2001-2024 varðandi tímabundna aðstöðu fyrir 
fisflug í Hólmsheiði. Tillagan felur einnig í sér 
breytingar á stígakerfi í Hólmsheiði.
Tillagan var auglýst og var til sýnis í upplýsingaskála 
skipulags- og byggingarsviðs og á vefsvæði sviðsins, 
frá 8. maí til 22. júní 2009. Athugasemdafrestur rann 
út þann 6. júlí 2009, eftir að hafa verið framlengdur 
um 2 vikur. Alls bárust athugasemdir frá 5 aðilum. 
Borgarráð, að undangenginni afgreiðslu skipulags-
ráðs, hefur afgreitt athugasemdirnar og sent 
þeim sem gerðu athugasemdir umsögn sína. 
Athugasemdir og umsagnir leiða til breytinga á 
auglýstri aðalskipulagstillögu í þá veru, að sett 
eru skýrari tímamörk á aðstöðu fisflugsins og 
lega reiðstíga við mörk Mosfellsbæjar eru lagfærð. 
Ýmsar athugasemdir og ábendingar verða hafðar 
til hliðsjónar við framfylgd skipulagsins og útgáfu 
leyfa vegna framkvæmda á svæðinu, sbr. umsögn 
um athugasemdir og afgreiðsla tillögunnar skv. 9. 
gr. laga um umhverfismat áætlana. 
Breytingartillagan hefur verið send Skipulagsstofnun 
sem gerir tillögu til umhverfisráðherra um loka-
afgreiðslu hennar. Þeir sem óska nánari upplýsinga 
um tillöguna og niðurstöðu borgarráðs geta snúið sér 
til skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar.

Breyting á aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2001-2024. 

Hólmsheiði.
Tímabundin losun ómengaðs jarðvegs

Borgarráð Reykjavíkurborgar hefur samþykkt 
tillögu að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 
2001-2024 varðandi tímabundna losun ómengaðs 
jarðvegs í Hólmsheiði. 
Tillagan var auglýst og var til sýnis í upplýsingaskála 
skipulags- og byggingarsviðs og á vefsvæði sviðsins, 
frá 8. maí til 22. júní 2009. Athugasemdafrestur rann 
út þann 6. júlí 2009, eftir að hafa verið framlengdur 
um 2 vikur. Alls bárust athugasemdir frá 5 aðilum. 
Borgarráð, að undangenginni afgreiðslu skipulags-
ráðs, hefur afgreitt athugasemdirnar og sent 
þeim sem gerðu athugasemdir umsögn sína. 
Athugasemdir leiða ekki til efnislegra breytinga á 
aðalskipulagstillögunni. Ýmsar athugasemdir og 
ábendingar verða einnig hafðar til hliðsjónar við 
framfylgd skipulagsins og framkvæmdir á svæðinu. 
Vegna framkominna athugasemda og óvissu um 
skipulagslega meðferð efnislosunarstaða, hefur 
verið stofnaður verði vinnuhópur sem móti stefnu 
um skipulag efnistöku og efnislosunar innan 
borgarinnar og geri tilllögur um reglur þar að 
lútandi. Niðurstöður vinnuhópsins verði nýttar við 
mörkun framtíðarstefnu í viðkomandi málaflokkum 
við heildarendurskoðun aðalskipulags Reykjavíkur.
Breytingartillagan hefur verið send Skipulagsstofnun 
sem gerir tillögu til umhverfisráðherra um 
lokaafgreiðslu hennar. Þeir sem óska nánari 
upplýsinga um tillöguna og niðurstöðu borgarráðs 
geta snúið sér til skipulags- og byggingarsviðs 
Reykjavíkurborgar. 

Reykjavík, 25. febrúar 2010 
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Tilkynningar
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GEORGE HARRISON 
FÆDDIST ÞENNAN DAG.

„Ég vil miklu frekar vera 
tónlistarmaður heldur en 

rokkstjarna.“

George Harrison (1943-2001) var 
gítarleikari, söngvari, laga- og 

textahöfundur, upptökustjóri og 
plötu- og kvikmyndaframleið-

andi. Hann var einn af meðlimum 
Bítlanna og síðar einn af meðlim-

um hljómsveitarinnar Traveling 
Wilburys. Harrison lést úr krabba-

meini 29. nóvember árið 2001.

Ragnhildur Helgadóttir var fyrst 
kvenna kosin forseti Norður-
landaráðs á þingi sem haldið var 
í Reykjavík á þessum degi árið 
1975.

Ragnhildur er fædd 26. maí 
1930, dóttir Helga Tómassonar 
yfirlæknis og Kristínar Bjarna-
dóttur. Ragnhildur útskrifaðist úr 
Menntaskólanum í Reykjavík árið 
1949. Hún tók lögfræðipróf við HÍ 
árið 1958 og varð hæstaréttarlög-
maður árið 1965.

Ragnhildur varð snemma 
atkvæðamikil í íslensku stjórn-
málalífi, kjörin á Alþingi fyrst 
árið 1956 fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Hún var síðar 

kosin forseti Alþingis, fyrst kvenna, 
árið 1961. Þá sat hún í miðstjórn 
Sjálfstæðisflokksins á árunum 
1963-1971 og aftur 1979-1981. 
Einnig gegndi hún stöðu formanns 
Landssambands sjálfstæðiskvenna 
árin 1965-1969. Ragnhildur var 
menntamálaráðherra í fyrstu ríkis-
stjórn Steingríms Hermannssonar 
1983 til 1985 og heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðherra í sömu 
stjórn 1985 til 1987. Sem fyrr sagði 
var hún kosin forseti Norðurlanda-
ráðs árið 1975. Ragnhildur hætti 
þingmennsku árið 1991.

Heimild: www.wikipedia.org og 
www.althingi.is.

ÞETTA GERÐIST:  25. FEBRÚAR 1975

Fyrsti kvenforseti Norðurlandaráðs
MERKISATBURÐIR
 1672 Þórður Þorláksson er 

vígður Skálholtsbiskup. 
1836 Samuel Colt fær banda-

rískt einkaleyfi á Colt-
skammbyssu. 

1921 Rauði herinn setur upp 
kommúníska leppstjórn í 
Georgíu. 

1942 Sölumiðstöð hraðfrysti-
húsanna er stofnuð. 

1944 Alþingi samþykkir ein-
róma að sambandslögin 
um konungssamband Ís-
lands og Danmerkur eru 
fallin úr gildi. 

1964 Fyrsta skopmynd Sig-
munds Jóhannssonar frá 
Vestmannaeyjum birtist 
í Morgunblaðinu. Hún 
sýnir landgöngu í Surtsey.

Minning

Árnína Torfhildur 
Guðmundsdóttir, fv. yfir-
hjúkrunarkona á Barnaspítala 
Hringsins, var fædd í Neskaupstað 
1. nóvember 1914, en lést á 
Hjúkrunarheimilinu Skjóli í 
Reykjavík 15. febrúar sl., 95 
ára að aldri. Foreldrar hennar 
voru Guðmundur Stefánsson 
frá Hólum í Norðfirði, f. 1. 
sept. 1873, d. í Reykjavík 18.8. 
1959, og Valgerður Árnadóttir 

frá Grænanesi, f. í sömu sveit 1. júní 1881, d. í 
Reykjavík 19.7. 1948. Systkini Árnínu voru 1) Stefán 
Jóhann, f. 26.10. 1899, d. 29.10. 1988, kvæntur Elínu 
Guðjónsdóttur frá Eyrarbakka. Hans börn: a) Árni 
Geir, f. 3.11. 1932, d. 16.4. 2006. Hann eignaðist 
fjögur börn. b) Unnar, f. 20.4. 1934. Hann á þrjú 
börn. c) Óskírð dóttir, f. 10.4. 1936, d. 26.12. 1936. 
d) Guðmundur, f. 5.10. 1937. Hann á tvö börn. e) 
Guðjón Yngvi, f. 3.3. 1939. Hann á þrjú börn. f) Atli 
Þorsteinn, f. 11.12. 1942. Barnlaus. 2) Árni, f. 16.6. 
1901, d. 8.12. 1926. 3) Guðrún, f. 25.12. 1902, d. 
28.10. 1992, gift Ingvari Jónssyni frá Loftsstöðum í 
Flóa. Hennar börn: a) Guðmundur Valgeir, f. 15.12. 
1933. Hann á þrjú börn. b) Jóna Þorbjörg, f. 12.10. 
1935. Hún á þrjú börn. c) Steinþór, f. 8.10. 1936. 
Hann á tvö börn. d) Svanhildur, f. 11.10. 1937. Hún 
á eitt barn. e) Torfhildur, f. 11.10. 1937. Barnlaus. 
4) Sveinn, f. 17.4. 1905, d. 16.8. 1981. Maki Unnur 
Pálsdóttir frá Skriðulandi í Hólahreppi í Skagafirði. 
Hans börn: a) Oddný Kristín Lilja, f. 1.6. 1925. Hún 
á fjögur börn. b) Garðar, f. 11.3. 1931. Hann á fjögur 
börn. c) Ásdís, f. 16.6. 1932. Barnlaus. d) Aðalheiður, 
f. 28.1. 1936. Barnlaus. 5) Kristín Guðríður, f. 5.9. 
1907, d. 2.2. 1916. 6) Kristinn, f. 17.6. 1916, d. 7.4. 
1992. Maki Helga Benediktsdóttir frá Miðengi í 
Grímsnesi. Börn hans: a) Halldóra, f. 11.3. 1945. 
Hún á þrjú börn. b) Valgerður, f. 3.10. 1946. Hún á 
tvö börn. c) Þórunn f. 10.4. 1949. Hún á tvö börn. 
d) Katrín, f. 13.9. 1952. Hún á þrjú börn. 7) Kristín 
Guðríður, f. 21.4. 1919. Maki Sigurður Guðlaugsson 
frá Vestmannaeyjum. Börn hennar: a) Kolbrún, f. 2.3. 
1940. Hún á fjögur börn. b) Guðlaugur, f. 29.7. 1945. 
Hann á þrjú börn. c) Valgerður, f. 27.4. 1952. Hún á 
tvö börn. 8) Aðalbjörg Halldóra, f. 16.3. 1923. Maki 
Guðmundur Skaftason frá Gerði í Hörgárdal. Börn 
hennar: a) Valgerður, f. 7.1. 1949. Hún á þrjú börn. 
b) Skafti, f. 8.1. 1953. Hann á eitt barn. c) Sigrún, f. 
6.12. 1956. Hún á tvö börn. 

Árnína lauk námi frá Hjúkrunarkvennaskóla 
Íslands 1943, stundaði framhaldsnám í skurðstofu-
hjúkrun við Landspítalann, geðveikrahjúkrun við 
Kleppsspítala og barnahjúkrun við Ríkisspítalann 
í Kaupmannahöfn. Í framhaldi af því fór hún í 
námsferðalag um Danmörku, Svíþjóð og Finnland. 
Eftir að námi lauk starfaði hún við hjúkrun við 
Landspítalann, sjúkrahúsið á Ísafirði, á Kleppsspítala 
og um skeið á barnadeild Amtsygehuset í Hilleröd í 
Danmörku. Var deildarhjúkrunarkona barnadeild-
ar frá 1957 til 1965, hjúkrunarstjóri Barnaspítala 
Hringsins frá stofnun hans 1. mars 1965 til 1. júní 
1980 og var í hlutastarfi til 30. júní 1986 er hún hætti 
í fastri vinnu sökum aldurs. Hún var sæmd riddara-
krossi hinnar íslensku fálkaorðu á árinu 1985. 

Útför Árnínu fer fram frá Fossvogskirkju í dag 
kl. 11 árdegis.

Árnína Guðmundsdóttir

Ástkær vinur, bróðir og mágur,

Guðmundur Ásbjörnsson
Faxastíg 22, Vestmannaeyjum,

lést á Sjúkrahúsi Vestmannaeyja þriðjudaginn 
23. febrúar.

Fyrir hönd annarra vandamanna,
Sigurlaug Ólafsdóttir
Fjölnir Ásbjörnsson Guðlaug Kjartansdóttir
Garðar Ásbjörnsson Ásta Sigurðardóttir

Við þökkum innilega veitta samúð og 
hlýhug við andlát og útför ástkærs föður 
okkar, tengdaföður, afa og mágs,

Björns Jónssonar 
fv. skólastjóra Hagaskóla.

Heiður Agnes Björnsdóttir Hákon Óskarsson
Magnús Jón Björnsson   Ragna Árnadóttir
Kjartan Hákonarson    Ragnheiður Kristín Sigurðardóttir
Brynhildur Magnúsdóttir
Agnes Guðrún Magnúsdóttir
Helgi Magnússon   Björg Baldvinsdóttir

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

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

Íslenska hlutafélagið ORF líftækni 
stendur á tímamótum í ýmsum skiln-
ingi. Áratugur er liðinn frá því að 
fyrirtækið var stofnað en síðan þá 
þykir það hafa skipað sér í fremstu 
röð líftæknifyrirtækja. Ýmislegt er á 
döfinni á afmælisárinu og ber helst að 
nefna frekari markaðssetningu á sér-
virkum próteinum, svokölluðum frumu-
vökum, sem ORF líftækni framleiðir 
með nýstárlegri aðferð og verða notuð 
í stofnfrumurannsóknir og -lækningar 
í náinni framtíð. Þá á fyrirtækið í sam-
vinnu við dótturfyrirtæki sitt, Sif Cos-
metics, um framleiðslu á nýjum snyrti-
vörum.

„Við köllum þessi sérvirku prótein 
frumuvaka, en hver og einn þeirra 
býr yfir sérstökum eiginleikum sem 
stýra því í hvaða frumur stofnfrumur 
þróast,“ útskýrir Björn Lárus Örvar, 
framkvæmdastjóri og einn stofnenda 
ORF líftækni. Beðinn um að útskýra 
þetta aðeins nánar segir hann. „Í ein-
földu máli sagt eru frumuvakar notaðir 
til að búa til ákveðnar gerðir frumna, 
eins og lifrafrumur eða hvít blóðkorn 
svo dæmi séu tekin. Við höfum sett 35 
frumuvaka á markað og aðrir 100 eru 
í framleiðslu.“

Eins og fyrr segir þykir ORF líf-

tækni hafa náð langt á sínu sviði á til-
tölulega skömmum tíma og þar þykja 
framleiðsluaðferðirnar á frumuvök-
unum vega einna þyngst. „Við hönnuð-
um aðferð sem við köllum Orfeus™ og 
byggist á því að nýta sér erfðatækni 
og byggplöntur sem smiðju frumu-
vakanna,“ segir Björn og bætir við 
að aðferðin sé einsdæmi þar sem líf-
tæknifyrirtæki noti yfirleitt bakteríur 
og dýrafrumur frekar en plöntur.

Vegna þessarar sérstöðu á markaði 
segist Björn hafa orðið var við mik-
inn áhuga á framleiðslu ORF líftækni 
erlendis frá. „Við höfum fengið mjög 
jákvæða athygli þar sem okkar vörur 
þykja búa yfir eiginleikum sem sam-
keppnisaðilarnir geta hreinlega ekki 
boðið upp á. Jafnvel þótt einhverjir 
tækju síðan upp á að feta í okkar fótspor 
þá yrði það þeim bæði tímafrekt og erf-
itt,“ bendir hann á. Hann tekur fram 
að vegna forskotsins sem ORF hefur 
á keppinautana standi til að markaðs-
setja fyrirtækið enn betur utan land-
steinanna. „Við erum að fara af stað 
með markaðssetningu til að selja vör-
urnar og hugsanlega koma á samstarfi 
við útlenda aðila.“

Þá hefur Sif Cosmetics, dótturfyrir-
tæki ORF líftækni, hafið framleiðslu á 

sínum fyrstu vörum, EGF BIO-effect 
húðdropum, sem gefa húðinni fallegri 
áferð og hamla gegn áhrifum öldrunar 
á náttúrulegan hátt. Sif hefur átt í sam-
starfi við erlend snyrtivörufyrirtæki, 
húðlækna og vísindamenn um þróun 
og framleiðslu á húðdropunum, en þeir 
innihalda meðal annars frumuvaka frá 
ORF, eru lyktarlausir og án allra rot-
varnarefna. Gerð var könnun á virkni 
dropanna sem leiddi í ljós að þeir drógu 
úr þurrkblettum, baugum og húðvanda-
málum svo dæmi séu tekin, að því er 
fram kemur í fréttabréfi fyrirtækis-
inns en þeir verða settir í almenna sölu 
í apríl. 

Sjálft afmæli ORF líftækni ber síðan 
upp síðla árs en Björn segir að senni-
lega verði þó ekki haldið upp á það fyrr 
en í ársbyrjun 2011. Spurður hvernig 
sé að standa á þessum tímamótum við-
urkennir hann að mikið vatn sé runn-
ið til sjávar frá stofnun fyrirtækisins. 
„Við eigum enn betri hljómgrunn í dag 
en fyrir nokkrum árum. Við erum eitt 
af mörgum fyrirtækjum sem höfum 
verið að berjast undanfarin ár en okkur 
hefur tekist að halda velli og þökkum 
það ekki síst góðu framleiðslukerfi og 
vönduðu viðskiptamódeli.“ 
 roald@frettabladid.is.

ÍSLENSKA HLUTAFÉLAGIÐ ORF LÍFTÆKNI:   ER TÍU ÁRA

Stefna á frekari landvinninga

MARGT Á DÖFINNI Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan Orf líftækni var stofnað árið 2000. Stofnendur fyrirtækisins stefna á frekari landvinn-
inga á árinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Fréttablaðið býður nú upp 
á birtingu æviminninga á 
tímamótasíðum blaðsins.       
                     
Hafið samband í síma 
512 5490-512 5495 eða sendið 
fyrirspurnir á netfangið 
timamot@frettabladid.is

Æviminning
Gísli Eiríkur Helgason

Laugateigi 72, Reykjavík

Gísli Eiríkur Helgason fæddist í 

Reykjavík 1. janúar 1931. Hann 

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 12. 

janúar síðastliðinn. Foreldrar hans 

voru Guðrún Jónsdóttir frá Þingeyri 

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

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

Gísli Eiríkur bjó fyrstu æviár sín í 

Reykjavík en fluttist eftir það vestur 

til Ísafjarðar með foreldrum sínum 

og systkinum. 

Systkini Gísla Eiríks eru Jón

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

1941.
Eiginkona Gísla Eiríks er Margrét Magnúsdóttir hjúkr-

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

band árið 1960. Börn Gísla Eiríks og Margrétar eru: 

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

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

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

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

Jórunni Dröfn Ólafsdóttur leikskólakennara, f. 15.2. 

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

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

Halldórssyni stjórnmálafræðingi, f. 6.6. 1980.

Gísli Eiríkur lauk skyldunámi á Ísafirði en hélt suður 

til Reykjavíkur 17 ára gamall til að nema húsasmíði. 

Húsasmíðar urðu ævistarf hans. Framan af starfsæv-

inni vann hann á Trésmíðaverkstæðinu Furu en eftir að 

hafa fengið meistararéttindi í iðn sinni stofnaði hann 

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

og rak þar til fyrir fáeinum árum.

Stangveiði var aðaláhugamál Gísla Eiríks alla tíð 

og sinnti hann meðal annars trúnaðarstörfum fyrir 

Stangveiðifélag Reykjavíkur. 

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

Látin er ástkær móðir okkar, tengda-
móðir, amma og langamma,

Hulda Þorsteinsdóttir
píanókennari, áður til heimilis að 
Nesvegi 76, Reykjavík.

Útförin fer fram frá Garðakirkju föstudaginn 
26. febrúar kl. 11.00.

Lára K. Guðmundsdóttir
Guðrún Edda Guðmundsdóttir Finnbogi Rútur   
 Hálfdánarson
Emil Gunnar Guðmundsson
Þórunn Hulda Guðmundsdóttir Bjarni Lárusson
Hulda Birna Guðmundsdóttir
Gunnhildur Halla Guðmundsdóttir Óskar Kristjánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Kristín Magnúsdóttir
Réttarholti, Garði,

lést á Hjúkrunarheimilinu Garðvangi Garði, 17. febrúar. 
Jarðarförin fer fram frá Útskálakirkju, laugardaginn 27. 
febrúar kl. 14.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Rúnar Guðjón Guðmundsson  Sylvía Hallsdóttir
Guðný Anna Guðmundsdóttir  Björn Gunnar Jónsson
Magnús Helgi Guðmundsson  Halla Þórhallsdóttir
Birgir Þór Guðmundsson  Þóranna Rafnsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Hildur Aðalbjörg 
Bjarnadóttir
fyrrverandi húsmóðir í Hvammsgerði, 
Vopnafirði,

lést á Droplaugarstöðum fimmtudaginn 18. febrú-
ar. Útför fer fram frá Háteigskirkju föstudaginn 26. 
febrúar klukkan 13.00.

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

Faðir okkar, bróðir og afi,

Gunnar Konráð Berg 
Guðnason

lést 6. febrúar. Útförin fór fram í kyrrþey frá 
Hvalsneskirkju.

Rögnvaldur Ómar Gunnarsson 
Guðrún Kristveig Gunnarsdóttir
Þórlín Dagmar Guðnadóttir
Guðbjörg Ólína Guðnadóttir
Þorbjörg Kristín Guðnadóttir
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir, bróðir, afi 
og langafi,

Erlingur Guðmundur 
Axelsson
Brekkustíg 14, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju föstudaginn 
26. febrúar kl. 15.00.

Ólöf Snorradóttir
Lára Erlingsdóttir Guðmundur Ólafsson
Gunnar Rafn Erlingsson  
Guðbjörg Axelsdóttir Skarphéðinn Guðmundsson
Richard Axelsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Þorsteinn Jónsson
sem lést föstudaginn 19. febrúar á Landspítalanum 
Fossvogi verður jarðsunginn frá Grensáskirkju mánu-
daginn 1. mars kl. 13.00.

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

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Ármann Snævarr
prófessor, fyrrv. háskólarektor og 
hæstaréttardómari,

verður jarðsunginn frá Neskirkju föstudaginn 
26. febrúar kl. 15.00

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

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og 
útför elskulegrar eiginkonu minnar, 
móður okkar, tengdamóður, ömmu, 
langömmu og langalangömmu,

Stefaníu Sigurjónsdóttur
Árskógum 8, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki hjartadeildar 
14G á Landspítalanum fyrir einstaka umönnun.

                           Jón Guðnason
Guðni Jónsson Guðbjörg Gylfadóttir
Kristín Jónsdóttir Gísli Vilhjálmsson
Gunnar Jónsson
Kolbrún Eiríksdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi, 

Garðar Eðvaldsson 
skipstjóri frá Eskifirði, 

lést miðvikudaginn 17. febrúar sl. Útförin fer fram frá 
Eskifjarðarkirkju laugardaginn 27. febrúar kl. 14.00. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, þeim sem 
vilja minnast hans er bent á líknarstofnanir. 

Dagmar J. Óskarsdóttir
Hólmfríður Garðarsdóttir
Olga Lísa Garðarsdóttir   Sigurkarl Stefánsson
Arna Garðarsdóttir Jónas Tryggvason
Garðar Eðvald Garðarsson Svava Sveinbjörnsdóttir
Óskar Garðarsson Benný Sif Ísleifsdóttir
og barnabörn.

Dagur tónlistarskólanna verður haldinn 
hátíðlegur laugardaginn 27. febrúar.

Tónlistarskólar landsins helga sér einn 
dag árlega til að minna á tilveru sína. Það er 
gert með opnu húsi, opinni kennslu, tónleik-
um, sérstökum kynningum og ýmiss konar 
gjörningum. 

Alls opna 26 tónlistarskólar dyr sínar í 
tengslum við daginn. Meðal uppákoma með 
nefna að Tónsalir og Skólahljómsveit Kópa-

vogs verða með sameiginlega tónleika í 
Vetrargarðinum í Smáralind klukkan 13 á 
laugardag. Á dagskránni verður skemmti-
leg blanda af einstaklingsatriðum og hljóm-
sveitum og tónlistin verður úr ýmsum áttum, 
klassík, popp, jass og rokk.

Á heimasíðu hvers tónlistarskóla og Sam-
taka tónlistarskólastóra, samtok.net, má 
finna allar nánari upplýsingar um kynning-
ar og viðburði á degi tónlistarskólanna.

Opið hús hjá tónlistarskólum

HÁTÍÐ Alls verður opið hús hjá 
26 tónlistarskólum á laugardag.  

Heilsueflingardagurinn verður haldinn í íþróttamiðstöðinni 
Ásgarði í Garðabæ laugardaginn 27. febrúar næstkomandi frá 
10.30 til 14. Þá gefst fólki tækifæri á að kynna sér þá möguleika 
sem eru í boði varðandi hreyfingu í bæjarfélaginu. Einnig verða 
stutt fræðsluerindi í tengslum við hreyfingu og ýmislegt sem teng-
ist áhættu lífsstílssjúkdóma auk þess sem boðið verður upp á blóð-
þrýstings-, blóðfitu- og blóðsykurmælingar svo dæmi séu tekin. 

Aðstandendur heilsueflingardagsins segja viðburð sem þennan 
góða leið til að auka samkennd og vellíðan í bæjarfélaginu. „Þegar 
fólk fer að lifa heilbrigðara lífi þá eykur það lífsgæði sín og þar 
af leiðandi minnka líkur á lífsstílssjúkdómum. Ávinningur fólks 
með betri líðan verður meiri starfsgeta, veikindum og fjarvistum 
frá vinnu fækkar sem allt hefur áhrif á fjölskylduna og samfélag-
ið allt,“ segir í tilkynningu. Frítt verður í sund á meðan dagskrá 
stendur yfir. - ve

Heilsuefling í Garðabæ

FRÆÐSLUERINDI OG MÆLINGAR Boðið verður upp á blóð-
þrýstings-, blóðfitu- og blóðsykurmælingar.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

King Kong
Fyrstu árin

Inntökuat-
höfnin heldur 

áfram...

Skyld’a vera jólahjól
Skyld’a vera jólahjól  
Skyld’a vera jólahjól 

Langa útgáfan!

Langa 
útgáfan!

Til hamingju 
Günther! 

Þú stóðst inn-
tökuathöfnina!

Nei vá, 
íkorna-
veiðar!?

Kannastu 
við þær?

Auðvitað! Gáfur 
mannsins mæta 
ósjálfráðum við-
brögðum dýrsins!

Maður 
gegn 
dýri!

Elsta barátta 
mannsins!

Einnig 
þekkt sem 
„Kónga-
sport“!

Nei, nú 
ertu að 
bulla?

Mamma, það 
er tómatsósu-

blettur á 
bolnum 

mínum sem 
lítur út eins og 

úlfshaus.

Jáhá.

Ohhh.

Viltu það ekki?

Ég var eiginlega 
að vona að ég 

gæti fengið alveg 
eins blett á hina 

bolina mína.

BAKÞANKAR 
Ragnheiðar 

Tryggva-
dóttur

ÉG er ein af þeim sem vinna aldrei neina 
happdrættisvinninga. Þó er ég ekkert 
sérstaklega óheppin svona dags daglega, 
líklega er skýringin sú að ég spila aldrei 
með. Ég er ekki fastur áskrifandi að 
Happdrætti Háskólans og ég gæti ekki 
fyrir mitt litla líf tippað á úrslit íþrótta-
leikja. Eins get ég talið á fingrum ann-
arrar handar þau skipti sem ég hef keypt 
lottómiða. Mér finnst bara líkurnar á að 
akkúrat mínar tölur komi upp, allar í röð, 

svo litlar. Svo er mjög leiðinlegt að tapa.

ÉG man alveg þegar ég keypti 
fyrsta lottómiðann. Það var fyrir 
fyrsta lottóútdráttinn á Íslandi en 
þá var ég ellefu ára. Ég var í bæjar-
ferð með mömmu og pabba og við 

pabbi völdum vandlega tölurnar 
með blýanti af seðli. Ég fékk minn 

eigin miða og var viss um að 
ég myndi vinna í þessum 
skemmtilega leik. Þegar 
kom að útdrættinum í 
sjónvarpinu sat ég límd 
við skjáinn og blikkaði 
ekki augunum. Þegar allar 
kúlurnar voru komnar á 

sinn stað og ljóst var að ég 
hafði ekki unnið neitt varð 

ég hundsvekkt. Pabbi vann 
ekki neitt heldur.

MÉR finnst mjög gaman að láta mig 
dreyma um hvað ég myndi gera við pen-
ingana ef ég yrði nokkrum milljónum rík-
ari í einu vetfangi. Sé fyrir mér ferðalög 
til fjarlægra borga, falleg föt í bunkum og 
kannski glæsilega þakíbúð með stórum 
gluggum. Það er gaman að láta sig dreyma 
og hver hefur ekki spilað leikinn „Hvað 
gerðirðu við peningana sem frúin í 
Hamborg gaf þér?“

ÞEGAR auglýst er að lottópotturinn sé 
margfaldur og skipti milljónum hugsa ég 
oft með sjálfri mér að nú verði ég að kaupa 
miða og freista gæfunnar. Það verður samt 
aldrei af því og helgi eftir helgi verð ég af 
fleiri milljónum. Gleymdi meira að segja 
að kaupa miðann í Víkingalottóinu þegar 
vinningurinn var meira en milljarður og 
missti líka af stóra vinningnum í íslenska 
lottóinu um daginn. Svekkjandi.

ÉG þykist auðvitað samgleðjast þeim 
heppnu vinningshöfum sem detta í lottó-
pottinn í hverri viku. Stundum fylgir líka 
sögunni að vinningurinn hafi farið inn á 
margra barna heimili og þá er auðveldara 
að sætta sig við tapið.

EN Ég er auðvitað ekki að tapa neinu 
þegar ég kaupi aldrei miða og tek aldrei 
þátt! En vinn þar af leiðandi ekki heldur.

Ef ég ynni einu sinni

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Nýtt fylgirit Fréttablaðsins

Bardagakappinn Gunnar Nelson stefnir á toppinn.
Hvernig tengjast Lilja Ingibjargardóttir og Paris Hilton?
Fjölskyldutré íslenska rappsins.
Vignir Snær Vigfússon á 30 gítara.
Þorsteinn Guðmundsson gefur fimm góð ráð: Hvernig 
á að verjast rappara?
Billy Corgan hjarta Jessica Simpson?

Tölvuleikir, tónlist, bíó, fréttir og fleira og fleira.



e s t a b l i s h e d  1 9 3 4

Einstakt tækifæri-hefst í dag kl 11
Sýnishornasala 

Aðeins í nokkra daga

     Sýnishornasalan verður haldin
í verzlun okkar Outlet, Vintage & One Off 
             að Laugavegi 86-94

Verð frá 1.000-10.000 kr.

 Frá upphafi höfum við geymt öll okkar
sýnishorn en núna finnst okkur tímabært 
að gefa viðskiptavinum okkar tækifæri ti l 
að eignast þau. Mikið af einstökum flíkum. 

Dömu og herraföt
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menning@frettabladid.is

> Ekki missa af
Í kvöld kemur hljómsveitin 
Árstíðir fram á tónleikum 
á Café Rosenberg. Upp á 
síðkastið hefur hljómsveitin 
verið að vinna að nýjum 
lögum í Hljóðrita í Hafnarfirði. 
Hljóðheimur og útsetningar 
bandsins hafa tekið miklum 
framförum en hljómsveitin 
hefur verið að vinna með upp-
tökustjórunum Aroni Árnasyni, 
Styrmi Haukssyni og tónlistar-
manninum Ólafi Arnalds. 
Tónleikarnir byrja kl 22.00.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Fimmtudagur 25. febrúar 2010 

➜ Síðustu forvöð
Björg Atla sýnir akrýlverk í Listasal 
Garðabæjar á Garðatorgi 7. Sýningu 
lýkur á sunnudag og er opin alla daga 
kl. 13-18. 

➜ Tónleikar
21.00 Trú-
badorarnir og 
söngvaskáldin 
Uni (Unnur 
Arndísardóttir) 
og Jón Tryggvi 
halda tónleika 
á Prikinu við 
Laugaveg. 

21.00 Hljómsveitin Tepokinn kemur 
fram á tónleikum í jazzkjallara Café 
Cultura við Hverfisgötu 18.

➜ Opnanir
17.00 Í D-sal Listasafns Reykjavíkur 
við Tryggvagötu verður opnuð ljós-
myndasýning á verkum Katrínar Elvars-
dóttur.

➜ Bókmenntir
17.15 Bjarni Ólafsson ræðir um 
persónur í Njálu og erindi þeirra við 
lesendur nútímans á Bókasafni Kópa-
vogs við Hamraborg 6a. Að erindi loknu 
verða umræður. Allir velkomnir og eng-
inn aðgangseyrir.

➜ Pub quiz
20.00 Fótbolta Pub 
Quiz verður haldið á 
Enska barnum við 
Austurstræti. Vegleg 
verðlaun í boði og 
enginn aðgangseyrir. 
Nánari upplýsingar á 
www.sammarinn.com.

➜ Leikrit 
14.00 Leikfélagið Snúður og Snælda 
sýnir verkið „Nakinn maður og annar í 
kjólfötum” eftir Dario Fo. Sýningar fara 
fram í Iðnó við Vonarstræti. 
20.00 Leikfélag Hafnarfjarðar sýnir 
gamanleikinn „Blessað barnalán” eftir 
Kjartan Ragnarsson. Sýningar fara fram 
í rými leikhússins í Gamla Lækjarskóla 
við Skólabraut.
20.00 Unglingadeild Leikfélags 
Kópavogs sýnir nýtt íslenskt leikrit, 
Blóðsystur, í Leikhúsinu við Funalind 2 
í Kópavogi.

➜ Skák
15.30 Önnur umferð Reykjavíkur-
skákmótsins hefst. Mótið fer fram í 
Ráðhúsi Reykjavíkur og stendur til 
miðvikudagsins 3. mars.

➜ Bingó
20.00 Í safnaheimili Kristskirkju í 
Landakoti verður spilað Bingó. Allur 
ágóði fer til viðhalds orgels Kristskirkju 
og kórstarfseminnar.

➜ Fyrirlestrar
20.00 Sólveig Berg og Ásdís Helga 
Ágústsdóttir arkitektar hjá Yrki, sýna og 
segja frá helstu verkefnum sínum hjá 
Listasafni Reykjavíkur við Tryggvagötu.

„Kannski er þetta framtíðin, að 
láta myndir liggja ókeypis á Net-
inu. Okkur fannst bara að þessi 
mynd ætti að koma inn í umræð-
una núna,“ segir Vera Sölvadótt-
ir, sem gerði heimildarmyndina 
Burkino Faso 8600 km ásamt Þor-
steini J. Myndina er nú hægt að 
horfa á ókeypis á slóðinni www.
thorsteinnj.is.

Í myndinni fylgja kvikmynda-
gerðarmennirnir þeim Hinriki 
og Gullý frá Selfossi alla leið til 
Burkina Faso þar sem þau sjá um 
skólastarf á vegum ABC-hjálpar-
samtakanna.

„Þetta er mynd um von og það að 
taka afstöðu,“ segir Vera. „Þetta er 
efni sem snertir okkur í nútíman-
um. Burkina Faso er þriðja fátæk-
asta land í heimi og því er varla 
hægt að bera landið saman við 
Ísland. Þessi mynd fær mann til 
að hugsa um stöðu sína á kreppu-
tímum. Hvað er kreppa? Þegar ég 
kom þarna var ég nýbúin að vera 
í brjálæðislegum vellystingum 
í Bandaríkjunum. Við vorum að 
kvarta yfir íslensku kreppunni og 

svo kemur maður þarna út og fólkið 
á bara ekki neitt. Ekki neitt. Maður 
fer að hugsa hvort þetta sé kannski 
bara eitthvert loft sem alltaf er 
verið að tala um á Íslandi. Auðvitað 
skiptir þetta máli sem við erum að 
kvarta yfir í kreppunni okkar, en 
þetta skiptir ekki máli upp á líf og 
dauða. Þegar búið var að segja fólk-
inu úti frá því að það væri kreppa 
á Íslandi fékk maður spurningar 
eins og hvort það væri nóg að borða 
handa öllum. Maður hálfpartinn 
skammaðist sín þegar maður var 

að svara. Þau skildu ekki alveg 
hvað við vorum að tala um.“ Krepp-
an á Íslandi hefur þó bein áhrif í 
miðri Afríku. „Það kom mér mest 
á óvart,“ segir Vera. „Hjálparsam-
tök eru fjármögnuð með íslenskum 
peningum og þegar krónan hrynur 
og allir gefa minna þá hefur þetta 
mikil áhrif. Það er gríðarlegt von-
leysi þarna og ef barn kemst ekki í 
skóla eins og búið var að lofa hefur 
það mikil áhrif. Barn sem gengur í 
skóla getur bjargað heilli fjölskyldu 
af því það kann að lesa.“  - drg

Mynd um von og afstöðu

BURKINA FASO 8600 KM Nú sýnd á www.thorsteinnj.is.

Í kvöld kl. 21
Hljómsveitin Tepokinn kemur fram á Jazz-
klúbbnum Múlanum í Café Cultura. Tepok-
inn er kvintett, í bandinu er meðal annars 
Þorvaldur Þór Þorvaldsson trommuleikari, 
sem tilnefndur er sem efnilegasti flytjand-
inn á Íslensku tónlistarverðlaununum. Í 
kvöld fær bandið til liðs við sig spænsk-
ættaða söngvarann og slagverksleikarann 
Ibirocay Regueira og er ætlunin að skapa 
sanna salsastemningu. Aðgangseyrir er 
1.500 krónur, 1.000 krónur fyrir nemendur.

Tveir Íslendingar hafa verið valdir á Liver-
pool Biennial, stærstu listahátíð Bretlands, 
sem fram fer á tímabilinu september-nóv-
ember. Þetta eru þau Hrafnhildur Arn-
ardóttir og Hrafnkell Sigurðsson. Aðeins 
Ísland sendir tvo listamenn – einn lista-
maður fer frá öðrum Norðurlandaþjóðum; 
Soren Thilo Funder frá Danmörku, Kalle 
Brolin frá Svíþjóð, Knut Asdam frá Noregi 
og Finnland sendir AV Arkki-listamanna-
hópinn. Þá eru Færeyingar nú með í fyrsta 
skipti. Þaðan kemur listakonan Marianna 
Mørkøre. 

Tveir til Liverpool

HRAFNHILDUR ARNARDÓTTIR Fer á 
Liverpool Biennial ásamt Hrafnkatli 

Sigurðssyni.
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Póstkortamorðin - kilja
Liza Marklund/J. Patterson

Þegar kóngur kom - kilja
Helgi Ingólfsson

Stúlkan sem lék sér að 
eldinum - kilja - Stieg Larsson

Það sem ég sá og hvernig
ég laug - kilja - Judy Blundell

Loftkastalinn sem hrundi -
kilja - Stieg Larsson

Veröld sem var - kilja
Stefan Zweig

Prinsessan og froskurinn
Walt Disney

METSÖLULISTI EYMUNDSSON
SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í EYMUNDSSON UM LAND ALLT

17.02.10 - 23.02.10

ÞÞ í forheimskunarlandi -
kilja - Pétur Gunnarsson

ÞÞ í fátækralandi - kilja
Pétur Gunnarsson

Bankster - kilja
Guðmundur Óskarsson 
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Heimildarmynd Ara Alex-
anders Ergis Magnússonar, 
Orðið tónlist: Magnús Blön-
dal Jóhannsson, verður 
frumsýnd í Listasafni 
Íslands í kvöld klukkan 20. 
Magnús Blöndal var braut-
ryðjandi á mörgum sviðum, 
leitandi og skapandi tón-
skáld og til að mynda einn 
sá fyrsti sem gaf sig að 
elektrónískum tónverkum. 
Ari kynntist honum á 10. 
áratugnum.

„Ég var næturvörður á Hótel Val-
höll meðfram námi sirka 1994 og 
kynntist Magnúsi þá. Hann spil-
aði dinnermúsík á hótelinu,“ segir 
Ari. 

„Svona tíu árum síðar voru 
margir búnir að fá áhuga á tónlist 
Magnúsar, til að mynda sýningar-
stjórinn Hans-Ulrich Obrist, sem 
ég hef verið að vinna með. Hans-
Ulrich er mikill músíkáhugamaður, 
hefur meðal annars tekið viðtöl 
við Stockhausen og marga fleiri. 
Hann hefur stundum komið til 
Íslands og einu sinni þegar ég náði 
í hann út á flugvöll segir hann mér 
að hann hafi hitt Björk úti í New 
York og hún hafi verið að tala svo 
mikið um þennan Magnús Blön-
dal. Hans-Ulrich vildi endilega fá 
að hitta hann. Þá var svo langt um 

liðið síðan ég hafði hitt Magnús 
að ég var ekki einu sinni viss um 
að hann væri á lífi. Það var ekki 
um annað að ræða en að hringja 
í 118. Þá bjó Magnús í Hátúni og 
við bara beint þangað með græj-
urnar. Við sátum með honum í tvo 
tíma og fórum yfir ferilinn. Magn-
ús fór í rosa flottan gír þegar hann 
komst að því hvað Hans-Ulrich var 
vel að sér. 

Viðtalið er á ensku og er uppi-
staðan í þessari 52 mínútna heim-
ildarmynd. Bjarki Sveinbjörns-
son í Tónlistarsafninu í Kópavogi 
kemur líka mikið við sögu, hann 
hafði mikið af Magnúsi að segja 
og leitaði meðal annars uppi 
frumritin af verkunum hans.“

Á tæpasta vaði
Ari var heppinn að ná viðtalinu 
við Magnúsi Blöndal. „Þegar ég 
kvaddi hann sagðist ég vilja tala 
betur við hann um ýmislegt sem 
mér fannst standa út af borðinu – 
bæði að fá sögur af samtímamönn-
um eins og Jóni Leifs og heyra álit 
Magnúsar á íslenskri þjóðlagahefð 
og fleira. Við ætluðum að hittast 
viku seinna. Þegar ég hringdi í 
hann þá sagðist hann ekki vera 
í góðu standi og bað mig um að 
hringja í sig viku síðar. Þegar ég 
gerði það sagði hann mér að mæta 
bara daginn eftir. Þegar ég mætti 
með litla teymið mitt var hann 
kominn á spítala þar sem hann var 
í dái og lést nokkrum mánuðum 
seinna.“

Ekkert um einkalífið
Ari segir að það hafi ekki verið um 
auðugan garð að gresja þegar kom 
að því að finna myndefni úr sjón-
varpi með Magnúsi Blöndal. 

„Það eina sem ég fann var viðtal 
sem Kolfinna Baldvinsdóttir hafði 
tekið við hann fyrir þátt á Stöð 2, 
en hún hafði bara áhuga á því hvaða 
konum hann hafði verið með og hvað 
hann hefði drukkið mikið.“

Er ekkert um það í þinni mynd?
„Nei. Í öllum mínum mynd-

um fókusa ég á feril fólks. Ég hef 
engan áhuga á því hvað þú átt mörg 
börn, hvaða konum þú varst með 
og hvað þú drakkst mikið eða lítið. 
Mér finnst það ekkert koma málinu 
við.“

Magnús Blöndal lenti í ýmsum 
ógöngum í einkalífinu, var nærri 
búinn að drepa sig á ofdrykkju og 
hvarf af sjónarsviðinu í tuttugu ár. 
Þar að auki varð hann fyrir því að 
konan hans datt á ofn heima hjá 
þeim og dó. „Magnús vann göfugt 
starf á Freeport eftir að hann náði 
sér á strik, en eins og ég segi, þá er 
ekkert um þetta,“ segir Ari. 

Samhliða frumsýningunni í Lista-
safni Íslands í kvöld verða haldn-
ir tónleikar með hljómsveitunum 
Stilluppsteypu og Parabólum, sem 
er samstarfsverkefni Sigtryggs 
Baldurssonar og Gísla Vignis Karls-
sonar. Aðgangseyrir er 1.000 krón-
ur. Búið er að selja myndina á RÚV 
en ekki hefur verið ákveðið hvenær 
hún verður sýnd.

 drgunni@frettabladid.is

Ferill Magnúsar Blöndal

ORÐIÐ TÓNLIST 
Í LISTASAFNINU
Magnús Blöndal og Ari 
Alexander kynntust á 
Hótel Valhöll. Heimildar-
mynd Ara fjallar eingöngu 
um tónlistarferil Magn-
úsar, ekkert um einkalíf 
hans.

Undir gullfjöllum er nítjánda bók 
Bjarna Bernharðs og 
kom nýverið út á vegum 
Ego útgáfunnar. Óhætt 
er að fullyrða að Bjarna 
hafi í ljóðagerð sinni 
tekist að þróa einstaka 
rödd sem aldrei tekur 
mið af því hvað aðrir 
eru að gera. Hann fer 
sínar eigin leiðir í leit 
að þeim lífskrafti sem 
ljóð hans lýsa.

„Jafnvel þó við 
l i fum á t ímum 

sígrænnar hamingju leitumst við 
öll við að afmá fingraför fortíðar af 

sálinni. Þó hin harðsnúnu 
farartæki séu ekki alltaf 
tiltæk komumst við samt. 
Vissulega ganga menn inn 
í ljóðheim Bjarna Bern-
harðs á eigin ábyrgð – en 
það væri óábyrgt að láta 
ekki verða af því,“ segir í 
tilkynningu frá útgefanda.

Bókin fæst í helstu bóka-
búðum og hjá höfundi. Oft 
má hitta á hann í Austur-
stræti eða á Mokka.

Undir gullfjöllum

Brennuvargarnir (Stóra sviðið)

Fim 4/3 kl. 20:00 U

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

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

Fös 26/2 kl. 20:00 5. K U

Lau 27/2 kl. 20:00 6. K U

Fös 5/3 kl. 20:00 7. K U

Gerpla (Stóra sviðið) 

Lau 6/3 kl. 20:00 8. K Ö

Fim 11/3 kl. 20:00 U

Fös 12/3 kl. 20:00 Ö

Lau 13/3 kl. 20:00 Ö

Fim 18/3 kl. 20:00 U

Fös 19/3 kl. 20:00 Ö

Lau 20/3 kl. 20:00 Ö

Sun 28/2 kl. 15:00 U

Sun 28/2 kl. 19:00 Ö

Sun 7/3 kl. 15:00 U

Sun 7/3 kl. 19:00 Ö

Oliver! (Stóra sviðið) 

Sun 14/3 kl. 15:00 U

Sun 14/3 kl. 19:00 Ö

Sun 21/3 kl. 15:00 U

Sun 21/3 kl. 19:00 Ö

Lau 27/3 kl. 15:00 Ö

Lau 27/3 kl. 19:00 Ö

Sun 28/3 kl. 15:00 Ö

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

Fjórar stjörnur Mbl. I.Þ

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

Sun 14/3 kl. 13:00 U

Sun 14/3 kl. 15:00 U

Lau 20/3 kl. 13:00 U

Lau 20/3 kl. 15:00 U

Sun 21/3 kl. 13:00 U

Sun 21/3 kl. 15:00 U

Lau 27/3 kl. 13:00 U

Lau 27/3 kl. 15:00 U

Sun 28/3 kl. 13:00 U

Sun 28/3 kl. 15:00 U

Fíasól (Kúlan) 

Mið 7/4 kl. 17:00 Ö

Lau 10/4 kl. 13:00 U

Lau 10/4 kl. 15:00 U

Sun 11/4 kl. 13:00 U

Sun 11/4 kl. 15:00 U

Mið 14/4 kl. 17:00 Ö

Lau 17/4 kl. 13:00 U

Lau 17/4 kl. 15:00 U

Sun 18/4 kl. 13:00 U

Sun 18/4 kl. 15:00 U

Fim 22/4 kl. 13:00 Aukas. U

Fim 22/4 kl. 15:00 Aukas. U

Lau 24/4 kl. 16:00 U

Sun 25/4 kl. 13:00 U

Sun 25/4 kl. 15:00 U

Sun 2/5 kl.13:00 U

Sun 2/5 kl 15:00 U

Lau 8/5 kl. 13:00
Lau 8/5 kl. 15:00
Sun 9/5 kl.13:00
Sun 9/5 kl 15:00

Sprellfjörug sýning um gleðisprengjuna ómótstæðilegu!

Oliver!  MBL, GB – Sýningum lýkur í maí

Fim 25/2 kl. 20:00 Fors. U  
Lau 27/2 kl. 20:00 Frums. U  
Fös 5/3 kl. 20:00  U  

Hænuungarnir (Kassinn) 

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

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

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

HL ÍÐAR FJA L LHL ÍÐAR FJA L L
skíðabuxur

HL IDAR FJA L LHL ÍÐAR FJA L L

Vatnsfráhrindandi, mjúkur og léttur jakki. 
Einangraður með Primaloft® örtrefjafyllingu.

Vatnsfráhrindandi og einangraðar 
með Primaloft® örtrefjafyllingu.

skíðajakki
Verð: 68.000 kr. Verð: 65.000 kr. Verð: 5.900 kr. 

V IÐE YV IÐE Y
húfa

Handprjónuð herra húfa með vindþéttu eyrnabandi að 
innan. Einnig fáanleg í svörtu, gráu og hvítu.

Einnig

fáan
leg í 

svörtu.

Fbl.★★★★★ Elísabet Brekkan

IÐNÓ TILBRIGÐI VIÐ STEF 
Stef: Hin sterkari eftir Strindberg

Síðasta sýning: 25. feb. fi m kl. 20.00

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

eftir Þór Rögnvaldsson

Mbl. ★★★ Ingibjörg Þórisdóttir
Klassískt verk fullt af leikgleði. Leikstjóranum Ingu Bjarnason tekst vel 

upp enda enginn nýgræðingur í faginu.
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TÓNNINN GEFINN
Dr. Gunni

Ég veit ekki hvers oft ég hef nöldrað yfir þeim hallærislegheitum að 
íslenskir popparar skuli endilega þurfa að syngja á ensku. Ég nöldra 
og rífst við menn, en þetta er bara ein af þessum endalausu umræðum 
sem enda hvergi. Hjá poppurum koma alltaf sömu afsakanirnar, þess-
ar oftast: Enskan er tungumál rokksins / Við horfum lengra en til 
Íslandsmarkaðar / Það er svo erfitt að gera íslenska texta. 

Erfitt? Já, það er erfiðara að semja gjaldgengan 
texta á íslensku en eitthvað þrugl sem hljómar 
sannfærandi á ensku, en heitir það ekki metnaður 
að takast á við það sem er erfitt? Af hverju semja 
þá ekki allir íslenskir rithöfundar bækur sínar á 
ensku? Vilja þeir ekki meikaða í útlöndum líka? 
Mér finnst lágmark að fólk semji á því tungumáli 
sem það hugsar á.

Og svo er það þetta með að ná lengra en á 
Íslandsmarkað. Sigur Rós, frægasta hljómsveit 
þjóðarinnar, söng á íslensku þegar hún sigraði 
heiminn og það má jafnvel gera því skóna að sigur-
ganga hennar hefði orðið styttri hefði bandið sung-
ið á ensku. Íslenskan gaf hljómsveitinni dulúð sem 
gekk upp í heildarpakkanum.

Góðir textar á íslensku gera popp að miklu 
meira en bara eyrnakonfekti sem fer inn um annað 

og út um hitt. Þegar vel samin lög og góðir textar renna saman í þétta 
heild er hægt að fara að tala um máltíð – lögin lyftast upp á annað svið.

Íslenskt rokk í dag er helsýkt af ensku. Kannski þess vegna er það 
ekki meira spennandi en það er. Í dag leggja örfáir rokkarar sig fram 
við að gera íslenska texta, bönd eins og Morðingjarnir og Ég eru að 
gera góða hluti, en restinni virðist alveg sama og tekur malbikið til 
Enskulands.

Það er helst að íslenskan lifi góðu lífi í rappinu. Þar þykir geðveikis-
lega bjánalegt að rappa á ensku, sem er viðhorf sem ætti að vera við 
lýði í rokkinu líka. Íslenska er frábært tungumál og með því eina sem 
gerir okkur sérstök og svöl sem þjóð. Það er ferlega asnalegt að nota 
sér það ekki.

Syngið á íslensku!

LILJA Í BLOODGROUP 
OG HAUKUR Í DIKTU
Væru þau jafnvel enn 
betri á íslensku?

Í vikunni kom út ný sam-
starfsplata Ali Farka Touré 
og Toumani Diabaté. Ali, 
sem lést árið 2006, var eitt 
stærsta nafn heimstónlistar-
innar, en stjarna Touman-
is hefur risið jafnt og þétt 
síðustu ár. Hann er mjög 
eftirsóttur hljóðfæraleik-
ari og spilaði meðal annars 
inn á plötu Bjarkar, Volta. 
Trausti Júlíusson lagði við 
hlustir.

Plötunni Ali & Toumani, með mal-
ísku tónlistarmönnunum Ali Farka 
Touré og Toumani Diabaté, hefur 
verið beðið með mikilli eftirvænt-
ingu. Fyrri plata þeirra félaga 
In The Heart Of The Moon sem 
kom út fyrir fimm árum sló ræki-
lega í gegn og hlaut meðal annars 
Grammy-verðlaun. 

Síðustu upptökur Ali Farka Touré
Ali & Toumani var tekin upp á 
þremur dögum í Livingston-stúd-
íóinu í London sumarið 2005. Auk 
gítarleikarans Alis og Toumanis, 
sem er þekktasti kora-leikari heims 
(kora er vestur afrískt strengja-
hljóðfæri, stundum kallað  „belg-
gítar“), spilaði kúbanski bassaleik-
arinn Orlando „Cachaíto“ Lopez á 
plötunni og sonur Alis, Vieux Farka 
Touré spilaði á slagverk í þremur 
lögum. Ali lést í mars 2006 úr bein-
krabbameini og Orlando sem var 
meðal annars bassaleikari Buena 
Vista Social Club, lést í febrúar 
2009. Ali & Toumani er síðasta 
platan sem þeir léku inn á.

Afríkublús
Bæði Ali Farka Touré og Toum-
ani Diabaté eru á meðal þekktustu 
tónlistarmanna Afríku. Ali fædd-
ist 1939. Hann byrjaði að spila á 
gítar eftir að hann heyrði malíska 
gítarleikarann Keita Fodeba spila 
árið 1956. 

Ali hljóðritaði nokkrar plötur á 
áttunda áratugnum fyrir frönsku 
útgáfuna Sonafric, en vakti ekki 
athygli að ráði utan heimalands-
ins fyrr en World Circuit endur-
útgaf valið efni af þeim seint á 
níunda áratugnum. Gítarstíll Ali 
Farka Touré þykir magnaður, en 

hann á margt sameiginlegt með 
bandarískum blúsgítarleikurum á 
borð við John Lee Hooker. Ali gerði 
nokkrar plötur fyrir World Circuit, 
síðust þeirra var snilldarverkið 
Savane sem kom út árið 2006, 
nokkru eftir að hann lést.

Vann með Björk og Damon
Toumani er fæddur 1965. Hann er 
sonur kora-leikarans Sidiki Dia-
baté sem hljóðritaði fyrstu kora-
plötu sögunnar árið 1970. Toumani 
tók sína fyrstu plötu, Kaira, upp í 
London árið 1988. Á henni er hann 
einn með hljóðfærið. Auk þess að 
leika hefðbundna malíska tónlist 
hefur Toumani unnið töluvert með 
vestrænum tónlistarmönnum. 

Hann gerði plötu með ameríska 
blúsaranum Taj Mahal, tók þátt 
í Mali-plötu Damons Albarn og 
spilaði inn á Volta með Björk, svo 
dæmi séu tekin. Í kjölfarið koma 
hann fram á nokkrum tónleikum 

á Volta-túrnum við mikinn fögn-
uð. Toumani þykir hafa náð meiri 
færni á koruna heldur en nokkur 
annar. Hans nýjasta sólóplata er 
The Mandé Variations frá 2008.

Sérstakur seiður
Ali og Toumani eru hvor frá sínu 
héraðinu í Malí. Ali er að norðan, en 
Toumani að sunnan. Á Ali & Toum-
ani leika þeir þjóðlög frá báðum 
héruðum. Þó að Ali hafi verið flott-
ur söngvari þá er tónlistin hér að 
langmestu leyti án söngs. Það er 
samspil þessara tveggja snill-
inga sem galdrar fram þann sér-
staka seið sem einkennir plötuna. 
Ali pikkar grunninn og Toumani 
dansar yfir með korunni. 

Ali var orðinn sjúkur maður 
þegar platan var tekin upp, en 
harkaði af sér. Hann vildi klára 
verkið. Platan hefur fengið frá-
bæra dóma, til dæmis fullt hús í 
Songlines, Guardian og Observer.

Seiðandi samspil snillinga

TOUMANI OG ALI Auk þeirra spilaði bassaleikari Buena Vista Social Club, Orlando 
„Cachaíto“ Lopez, á nýju plötunni, en hún geymir síðustu upptökur Alis og Orlandos.

> Plata vikunnar
Insol - Hátindar

★★★★

„Gott yfirlit yfir feril trúbadorsins 
Insols sem er löngu tímabært að 
nái eyrum íslenskra tónlistaráhuga-
manna.“

 TJ

> Í SPILARANUM
Benni Hemm Hemm - Retaliate
The Brian Jonestown Massacre - Who Killed Sgt. Pepper?
Johnny Cash - American VI: Ain’t No Grave
Black Rebel Motorcycle Club – Beat The Devil’s Tattoo
Joanna Newsom - Have One On Me

BENNI HEMM HEMM JOANNA NEWSOM

Hinn angurværi tónlistarmaður Bonnie 
„Prince“ Billy, sem heitir reyndar réttu 
nafni Will Oldham, gefur út nýja plötu 23. 
mars. Gripurinn nefnist The Wonder Show 
of the World og er eignuð Bonnie „Prince“ 
og hljómsveitinni The Cairo Gang. Kemur 
hún út á vegum bandaríska indí-fyrirtæk-
isins Drag City sem hefur áður gefið út tón-
list með Pavement, Bill Callahan og Joanna 
Newsom. Á Valentínusardag sendi Bonnie 
„Prince“ frá sér stutt myndband þar sem 
gefið var í skyn að plata væri á leiðinni og 
nú hefur það sem sagt verið staðfest. 

Bonnie „Prince“ hefur verið sérlega 
afkastamikill á ferli sínum og gefið út 
fimmtán hljóðversplötur. Á síðasta ári komu 
út tvö stykki, hljóðversplatan Beware og 
tónleikaplatan Funtown Comedown. Árið 

2006 tók hann upp plötuna The Letting Go 
í Reykjavík með Valgeiri Sigurðssyni og 
fékk hún góðar viðtökur gagnrýnenda, eins 
og reyndar flest það sem Bonnie „Prince“ 
hefur sent frá sér.

Bonnie með undrasýningu

Hljómsveitin Muse spilar á 
skosku tónlistarhátíðinni T In 
The Park í sumar. 

Bassaleikarinn Chris Wolsten-
holme hefur miklar áhyggjur 
af því að tónleikar sveitarinn-
ar stangist á við heimsmeistara-
keppnina í fótbolta sem fer fram 
á sama tíma. „Úrslitaleikur-
inn verður þessa helgi. Ef Eng-
land kemst í úrslitaleikinn gæti 
ég þurft að horfa á landsleikinn 
í staðinn fyrir að spila,“ sagði 
hann. 

Rapparinn Eminem spilar einn-
ig á hátíðinni og verður þetta 
í fyrsta sinn í sjö ár sem hann 
stígur á svið í Bretlandi. Þetta 

verður einnig í fyrsta sinn sem 
hann verður aðalnúmerið á tón-
listarhátíð þar í landi síðan hann 
spilaði á Reading-hátíðinni árið 
2001. Hann ætlaði reyndar að 
spila í Bretlandi á Evróputúr 
sínum árið 2005 en hætti við 
vegna ofþreytu.

Meðal annarra flytjenda á T 
In The Park verða Jay-Z, Empire 
of the Sun, Kasabian, Wolfmoth-
er, Gossip og The Prodigy. Þessi 
árlega hátíð sem verður haldin 9. 
til 11. júlí hefur jafnan verið troð-
full af frægum hljómsveitum. 

Á síðasta ári spiluðu þar Kings 
of Leon, Blur, Snow Patrol og The 
Killers.  

Velur á milli Muse og fótbolta

MUSE Hljómsveitin Muse spilar á tón-
listarhátíðinni T In The Park í Skotlandi 
í sumar.

BONNIE „PRINCE“ BILLY Bonnie „Prince“ Billy sendir 
23. mars frá sér plötuna The Wonder Show of the 
World. NORDICPHOTOS/GETTY



SÓL BORGIR ÆVINTÝRI SKÍÐI GOLF ÍÞRÓTTIR

MEIRA Á
urvalutsyn.is

Nú fer hver að 
verða síðastur!
Spennandi golfferðir í vor!

Verðdæmi fyrir vorið 2010:

(10 sæti eftir) (örfá sæti eftir)(Nýtt í sölu!) (örfá sæti eftir)Spánn Tenerife Tyrkland - Belek Spánn

Ferðaskrifstofa

Páskaferð (1. apríl - 7 dagar) 
209.900 kr.

VERÐDÆMI (7. apríl - 10 dagar)
169.900 kr. VERÐDÆMI (20. apríl - 8 dagar)

234.900 kr.

VERÐDÆMI (5. apríl - 7 dagar)
174.900 kr.
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Kvikmyndahátíðin North-
ern Wave Film Festival er 
haldin í þriðja sinn dagana 
5. til 7. mars næstkomandi. 
Hátíðin er haldin á Grundar-
firði og í ár verður bryddað 
upp á skemmtilegri nýjung 
því á föstudagskvöldinu 
munu heimamenn keppa í 
fiskisúpugerð og mun lands-
liðskokkurinn Hrefna Rósa 
Jóhannsdóttir Sætran til-
nefna sigurvegarann. 

Dögg Mósesdóttir, framkvæmda-
stjóri Northern Wave Film Festi-
val, segir fiskisúpukeppnina vera 
til þess gerða að gefa Grund-
firðingum tækifæri til að kynn-
ast gestum sínum og bjóða þá 
velkomna. Þetta er í fyrsta sinn 
sem slík súpukeppni er haldin á 
Grundarfirði og að sögn Daggar 
er þátttaka góð. 

„Miðað við þann fjölda sem 
hefur skráð sig til leiks þá ættu 
menn að geta borðað sig metta af 
súpu. Fólk getur svo greitt uppá-
haldssúpunni sinni atkvæði en 
úrslitavaldið hefur Hrefna Rósa. 
Við erum með góð tengsl við menn 
í fiskvinnslunni á Grundarfirði og 
þeir munu sjá um að útvega hrá-
efni í súpurnar,“ segir Dögg. Hún 
mælir með að fólk mæti vel klætt 
því súpukeppnin verður haldin 

inni í fiskmarkaði 

Grundarfjarðar sem er niðri við 
höfn. Aðspurð segir hún sjö manns 
þegar hafa skráð sig í keppnina en 
gera megi ráð fyrir því að fleiri 
bætist í þann hóp á næstu dögum. 
Listamaðurinn Humanizer mun 
leika tónlist með karíbaívafi fyrir 
gesti og að auki verður boðið upp á 
snafs til að halda hita á mönnum.

Hrefna Rósa segist hlakka mikið 
til að bragða þær fiskisúpur sem 
í boði verða. „Ég verð enginn 
Gordon Ramsey en ég mun taka 
dómarahlutverkið mjög alvarlega. 

Mér finnst alltaf gaman þegar 
almenningur tekur sig til og gerir 
eitthvað svona og oftar en ekki fær 
maður skemmtilegar hugmyndir í 
leiðinni,“ segir hún. Að fiskisúpu-
keppninni lokinni verður haldið 
ball á nærliggjandi kaffihúsi þar 
sem heimamenn og gestir geta 
dansað saman inn í nóttina. Frítt 
er inn á Northern Wave Film Festi-
val og að sögn Daggar er enn eitt-
hvað um laust gistirými í bænum.

  sara@frettabladid.is

Landsliðskokkur dæmir í 
súpukeppni Grundfirðinga

GLEÐI Á GRUNDARFIRÐI Dögg Mósesdóttir, framkvæmdastjóri kvikmyndahátíðarinn-
ar, segir keppnina vera til þess gerða að heimamenn fái að kynnast gestum sínum 
betur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

RÉTTLÁTUR DÓMARI 
Landsliðskokkur-

inn Hrefna Rósa 
Jóhannsdóttir 
Sætran hlakk-
ar mikið til að 
smakka fiski-
súpurnar sem 
heimamenn 
munu bjóða 
upp á.

FRÉTTABLAÐIÐ/

ARNÞÓR

Í kvöld í Íslandi í dag verður hollustukokkurinn Sólveig 
Eiríksdóttir með snilldaruppskrift eins og venjulega á 
fimmtudagskvöldum og að þessu sinni er það heimagerð 
pestósósa. Allt hráefni er hægt að eiga á lager, þannig 
að auðvelt er að grípa til þess hvenær sem er og slá upp 
dúndurveislu. Skella pasta í pott og búa síðan til pestóið á 
örfáum mínútum. Getur ekki verið fljótlegra eða betra!

Uppskrift:
 Speltpasta og heimagerð pestósósa
225 g speltpenne
100 g soðnar kjúklingabaunir
2 hvítlauksrif, skorin í bita
50 g ferskt basil

25 g furuhnetur, þurrristaðar á pönnu eða í ofni
25 g kasjúhnetur, þurrristaðar á pönnu eða í ofni
2 msk. sítrónusafi
½-1 dl græn ólífuolía
smá sjávarsalt og cayenne pipar
2 döðlur

Setjið penne út í sjóðandi vatn og sjóðið samkvæmt 
leiðbeiningunum á pakkanum. Á meðan það sýður setjið 
hvítlauk, ferskt basil, hnetur og sítrónusafa í matvinnslu-
vél, maukið í smá stund og bætið svo ólífuolíu út í og 
bragðið til með sjávarsalti og cayennepipar, hellið vatninu 
af pastanu, setjið það í skál ásamt kjúklingabaununum og 
blandið pestóinu saman við.

Speltpasta og heimagerð pestósósa

> FARINN Í MEÐFERÐ

Bandaríska sjónvarpsstöðin CBS 
hefur frestað framleiðslu á gam-
anþáttaröðinni vinsælu Two and 
a Half Men eftir að aðalleikarinn 
Charlie Sheen ákvað að fara í með-
ferð. Ekki fylgir sögunni hvers 
vegna. Tveir mánuðir eru liðnir 
síðan Sheen var handtekinn eftir 
að hafa ógnað og ráðist á eigin-
konu sína, Brooke, sem er sömu-
leiðis í meðferð.  

Keith Harris, umboðsmaður 
Stevie Wonder, heldur fyrirlest-
ur á næsta fræðslukvöldi Útóns 
sem verður haldið þriðjudaginn 
2. mars í Norræna húsinu. Þar 
verður fjallað um höfundarrétt-
artekjur og samninga. Skoðuð 
verða tengsl höfundarréttar og 
sölu tónlistar í kvikmyndum, 
sjónvarpi og auglýsingum. 

Jenný Davíðsdóttir fjallar um 
hlutverk Stefs varðandi úrvinnslu 
upplýsinga, Hjördís Halldórsdótt-
ir um helstu hugtökin í höfundar-
rétti og tónlistarmaðurinn Ólafur 
Arnalds um reynslu sína af höf-
undarréttarsamningum. Skrán-
ing fer fram á thorey@utflutn-
ingsrad.is og í síma 5114000.

Umbi Stevie Wond-
er kemur til Íslands

STEVIE WONDER Umboðsmaður tón-
listarmannsins Stevie Wonder heldur 
fyrirlestur á næsta fræðslukvöldi Útóns.

HEILSUHORN Sollu og Völu Matt

Haldin verður Kerlingarfjallaskemmt-
un í veislusalnum í Skógarhlíð á föstu-
dagskvöld þar sem Eyjólfur Kristjánsson 
verður í essinu sínu. Eyfi starfaði sem 
skíðakennari í Kerlingarfjöllum í fimmt-
án sumur og spilaði einnig á kvöldvökum 
við góðar undirtektir. 

„Þetta var æðislegur tími. Ég byrjaði 
að vinna þar þegar ég var fjórtán ára. 
Það má segja að seinni hluti uppeldis 
míns hafi átt sér stað þarna og að ég hafi 
farið úr því að vera strákur í að vera 
maður,“ segir Eyfi. „Þetta var mjög 
rómantískur tími. Þarna urðu til ýmis 
sambönd og jafnvel hjónabönd. Ég get 
ekki sagt að ég hafi hitt eiginkonuna 

mína þarna en það voru einhver skot 
sem áttu sér stað. Ég var þarna fimmtán 

sumur og það var náttúrlega eitthvað sem 
átti sér stað,“ viðurkennir hann.

Tilurð skemmtunarinnar er sú að 
starfsfólk skíðaskálans í Kerlingarfjöll-
um í gegnum tíðina hittist á síðasta ári, 
hátt í tvö hundruð manns, og skemmti 
sér saman. Gekk það svo vel að ákveðið 
var að endurtaka leikinn í ár og þá einn-
ig fyrir þá sem heimsóttu Kerlingarfjöll. 
„Fólk getur fengið tækifæri á að upplifa 
þessa stemningu sem myndaðist í Kerl-
ingarfjöllum,“ segir Eyfi og hvetur fólk 
til að láta sjá sig. 

Húsið verður opnað klukkan 21 og 
kvöldvaka hefst klukkutíma síðar. Eftir 
hana tekur við ball með Eyfa og hljóm-
sveit. Hægt er að nálgast miða á Kerling-
arfjoll.is og einnig við innganginn.  - fb

Rómantískur tími í fjöllunum

Í KERLINGARFJÖLLUM Fyrrum skíðakennararnir 
Eyjólfur Kristjánsson og Gunnar Grímsson í 
Kerlingarfjöllum árið 1988.

Sendu okkur 
símamynd!

Nýtt fylgirit Fréttablaðsins

Við viljum tvífara fræga fólksins!

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.

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



Faxafen 12 S. 533-1550. 
  

LAGERSALA/VERÐHRUN

NÝJAR VÖRUR
VOR/ SUMAR 2010

Dömu & herra
Flíspeysur 2.990,-
Softshell 2.990,-
Skyrtur 990,-
Buxur fóðraðar 2.990,-
Úlpur 4.990,-

 

Dömu & herra
Bolir
Skyrtur
Buxur
Zip/off buxur
Stretch buxur
Flíspeysur
Softshell

Barnaföt – okkar  verð
Bolir
Flíspeysur
Softshell
Zip/off buxur
Regnjakkar

Barnaföt
Flíspeysur 1.990,-
Softshell 2.990,-
Úlpur 2.990,-
Snjóbuxur 4.990,-
Skíðaúlpur 4.990,-

Athugið  breyttur
afgreiðslutími 
VIRKA DAGA 11 – 18
LAUGARD. 11 – 16
SUNNUD. 13 –16

Isotex jakkar
Isotex buxur
Undirföt 
(okkar verð)
Skór (okkar verð)
ofl. ofl.

Regnbuxur
Undirföt
Skór
ofl. ofl.

ALA/VERÐHRUN

NÝJAR VÖRUR
VOR/ SUMAR 2010
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Barnaföt – okkar verð
Bolir
Flíspeysur
Softshell
Zip/off buxur
Regnjakkar

Barnaföt
Flíspeysur
Softshell 2.990,-
Úlpur 2.990,-
Snjóbuxur 4.990,-
Skíðaúlpur 4.990,-

Athugið  bre
afgreiðslu

A DAG

Regnbuxur
Undirföt
Skór
ofl. ofl.

VOR/ SUMAR 2010

VETUR 09/10VETUR 09/10

Snjóbuxur 6.490,-
Skíðaúlpur 8.990,-
3-1 úlpur 8.990,-
ofl. ofl.
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NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 564 0000

14
14
10
16
L
L
10
L

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 5 - 8 - 11
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI kl. 5 - 8 - 11 LÚXUS
THE LIGHTNING THIEF  kl. 5.30 - 8 - 10.30
EDGE OF DARKNESS  kl. 8 - 10.30   
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 3D kl. 3.40 - 5.50  ísl.tal
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D kl. 3.40 - 5.50  ísl.tal
AVATAR 3D kl. 8
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 3.30 íslenskt tal

SÍMI 462 3500

14
16
10
12
L
10

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 5 - 8 - 11
THE WOLFMAN  kl. 10.40
THE LIGHTNING THIEF  kl. 5.30  
IT´S COMPLICATED  kl. 8 - 10.35
MAMMA GÓGÓ                           kl. 6
AVATAR 3D   kl. 6 - 9.20

SÍMI 530 1919

14
10
12
L
L

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 6 - 9
THE LIGHTNING THIEF  kl. 8 - 10.30
IT´S COMPLICATED  kl. 8 - 10.30
NINE                 kl. 8 - 10.30
NIKULÁS LITLI   kl. 6 

SÍMI 551 9000

.com/smarabio

113.000 GESTIR!

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

14
16
10
L

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI            kl. 6 - 9
THE WOLFMAN         kl. 10.10
THE LIGHTNING THIEF     kl. 8
ARTÚR 2     kl. 6

Þ.Þ. - Fbl T.V. - kvikmyndir.is

LOFTKASTALINN
SEM HRUNDI

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

MICHAEL NYQVIST    NOOMI RAPACÉ

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna

16

16

12 12

12

12

12

V I P

L L

L

L

L

LL

L

L

L

L

FRÁ SAMA LEIKSTJÓRA OG FÆRÐI OKKUR 

PRETTY WOMAN

BROTHERS kl. 5:50 - 8 - 10:20
VALENTINE ‘S DAY kl. 5:30D - 8D - 10:40D

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

THE BOOK OF ELI kl. 10:20
AN EDUCATION kl. 5:50
UP IN THE AIR kl. 5:50 VIP - 8
SHERLOCK HOLMES kl. 8  - 10:40
BJARNFREÐARSON kl. 5:50

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

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

MAYBE I SHOULD HAVE kl. 8 örfá sæti laus

BROTHERS kl. 10:20
VALENTINE ‘S DAY kl. 8
THE BOOK OF ELI kl. 8
SHERLOCK HOLMES kl. 10:20

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

“The best movie I’ve seen in 2009. Tobey Maguire gives the
performance of his career.  Natalie Portman deserves an Oscar
nomination.“
Richard Roeper, richardroeper.com

“Brothers is arguably the most successful remake of a foreign film
since Martin Scorsese reworked Infernal Affairs into The Departed.“
88ReelViews - James B.

sýnd með íslensku tali

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI kl. 7 og 10.10 14

THE WOLFMAN kl. 8 16

THE LIGHTNING THIEF kl. 5.40 10

EDGE OF DARKNESS kl. 10.20 16

IT’S COMPLICATED kl. 5.40 og 8 12

Þ.Þ. -FBLT.V. -KVIKMYNDIR.IS

T.V. -KVIKMYNDIR.IS

E.E. -DV

Ó.H.T. -RÁS 2

Þ.Þ. -FBL

H.S.S. -MBL

Martin Scorsese er einstak-
ur leikstjóri. Afrek hans á 
hvíta tjaldinu verða eflaust 
seint leikin eftir þótt 
Óskars akademían hafi ekki 
alltaf verið á sama máli.

Nýjasta kvikmynd Martins Scor-
sese, Shutter Island, verður tekin til 
sýninga í kvikmyndahúsum borgar-
innar um þessa helgi. Hún skartar 
að sjálfsögðu Leonardo DiCaprio 
í aðalhlutverkinu en myndin 
segir frá tveimur rannsóknarlög-
reglumönnum sem sendir eru á 
afskekkta eyju. Þar er starfrækt 
fangelsi fyrir geðsjúka glæpamenn 
en rannsóknarlögreglumennirnir 
eiga að rannsaka hvarf hættulegs 
morðkvendis. Auk DiCaprio eru 
þeir Mark Ruffalo og Ben Kingsley 
í helstu hlutverkum. 

Kvikmyndir Scorsese eru ein-
stakar; notkun hans á tökuvélum, 
ljósum og tónlist er með því besta 
sem gerist í kvikmyndagerð og frá-
sagnarlist hans er einstök. Óþarfi 
er að renna yfir feril leikstjórans í 
mögum orðum, hann má nálgast á 
imdb.com. Þar getur að líta nánast 
flekklaust líf á bak við tökuvélarn-
ar með aðeins örfáum undantekn-
ingum á borð við Kundun og New 
York, New York. Líf Scorsese utan 
tökustaðarins hefur reyndar verið 
skrautlegt; hann hefur verið giftur 
fimm sinnum, meðal annars leik-
konunni Isabellu Rosselini og fram-
leiðandanum Barböru De Finu en 
þau tvö hafa unnið saman eftir að 
þau skildu. Scorsese er nú kvæntur 
Helen Morris og á með henni eitt 
barn.

Scorsese hefur haft það fyrir 
sið að vinna kvikmyndir sínar 
með sama leikaranum í aðalhlut-
verki og hefur kallað þá „innblást-
ur sinn“. Harvey Keitel var fyrst-
ur til að hljóta slíka nafnbót, lék í 
fyrstu kvikmyndum leikstjórans, 
meðal annars Mean Streets, Alice 

Doesn‘t Live Here Anymore og 
síðar meir The Last Temptation. 
Robert De Niro tók síðan við 
keflinu; samstarf þeirra tveggja 
er með því besta sem hefur átt sér 
stað á hvíta tjaldinu. Akademían 
bandaríska hafði það hins vegar 
fyrir sið að sniðganga meistara-
verk Scorsese og sennilega hafa 

mestu svik í sögu Óskarsins átt sér 
stað hinn 25. mars árið 1991 þegar 
Dansar við Úlfa eftir Kevin Cost-
ner var valinn fram yfir Good-
fellas. Síðasta mynd De Niro og 
Scorsese var Casino en það yrðu 
einhver stærstu tíðindi kvik-
myndasögunnar ef þessar tvær 
goðsagnir tækju þá ákvörðun að 
endurnýja samstarfið.

En það voru ekkert síður óvænt 
tíðindi þegar Scorsese fékk Leon-
ardo DiCaprio til að leika aðal-
hlutverkið í Gangs of New York. 
DiCaprio var þá óskabarn amer-
ísku þjóðarinnar eftir að hafa 
leikið Jack Dawson í Titanic og 
malaði gull í miðasölu með mis-
jöfnum myndum. DiCaprio sýndi 
hins vegar og sannaði að hann er 
meira en bara sykursætur strák-
ur og leikarinn er aldrei betri en 
þegar Scorsese situr í leikstjóra-
stólnum.  freyrgigja@frettabladid.is

Scorsese situr á toppnum

SCORSESE OG ÓSKARINN
1977 Taxi Driver: Tapaði fyrir Rocky
1981 Raging Bull: Tapaði fyrir Ordinary 
People
1991: Goodfellas: Tapaði fyrir Dances 
with Wolves
2003: Gangs of New York: Tapaði fyrir 
Chicago
2005: Aviator: Tapaði fyrir Million 
Dollar Baby
2007: Departed: Vann loks Óskarinn

LEIKSTJÓRINN OG EIN SKÁLDAGYÐJAN Scorsese hefur haft það fyrir sið að notast við 
sama leikarann í aðalhlutverki í kvikmyndum sínum. Harvey Keitel var fyrstur, svo 
kom Robert De Niro en samstarf hans og leikstjórans er með því besta sem hefur átt 
sér stað á hvíta tjaldinu. Leonardo DiCaprio er síðan nýjasti „lærlingur“ leikstjórans 
og er aldrei betri en þegar Scorsese situr í leikstjórastólnum.

Mikil uppsveifla er um þessar 
mundir í íslensku tæknivæddu 
poppi, sem helst fær athygli á 
útvarpsstöðvunum FM957 og 
Flash. Í kvöld verða haldnir tón-
leikar á Apótekinu, þar sem nokkr-
ir þessara poppara sýna listir 
sínar.

Aðaltónlistarmaður kvöldsins 
er Júlí Heiðar, en hann hefur að 
undanförnu verið að skjótast upp 
á stjörnuhimin íslenskra unglinga. 
Júlí sver sig í ætt við fyrirbæri 
eins og Silvíu Nótt og Gillzenegg-
er og ekki er alveg á hreinu hvort 
hann er algjörlega einlægur í yfir-
gengilegum töffaraskap sínum og 
karlrembu. 

Júlí hefur að minnsta kosti vakið 
athygli. Á aðeins þremur mánuðum 
hefur hann náð að spila á þremur 

framhaldsskólaböllum, fengið nær 
40 þúsund spilanir á lög eins og 
„Nýja hún“ og „Blautt dansgólf“ á 
Youtube, komið fram á fjölmörgum 

skemmtistöðum, verið hent út af 
Nasa fyrir ósiðsamlega hegðun 
á sviði auk þess sem það eru til 
fimmtán aðdáendasíður og grúppur 
um hann á samskiptavefnum Face-
book. Júlí ætlar að frumflytja um 
það bil hálftíma af nýjum lögum.

Auk Júlí koma fram rapparinn 
Gummzter og Kristmundur Axel, 
sem gert hefur garðinn frægan í 
undirheimum rappsins. Sérstak-
ur heiðursgestur á tónleikunum er 
sjálfur Haffi Haff.

Tvennir tónleikar eru í boði. Þeir 
fyrri eru fyrir 13-16 ára unglinga 
og eru frá kl. 18 til 20.30. Seinni 
tónleikarnir eru fyrir 16 ára og 
eldri og standa yfir frá kl. 21 til 
miðnættis. Forsala miða fer fram í 
Outfitters Nation í Kringlunni.

- drg

Júlí bleytir dansgólf

JÚLÍ HEIÐAR MEÐ VINKONUM SÍNUM
Frumflytur hálftíma af nýjum lögum.

Leikarinn Jake Gyllenhaal slasaðist oft 
og mörgum sinnum við tökur á hasar-
myndinni Prince Of Persia: The Sands 
Of Time. Hann lét það ekki á sig fá því 
hann var staðráðinn í því að framkvæma 
sjálfur áhættuatriðin sín. „Ég tognaði 
í öxlunum og í bakinu og rústaði á 
mér ökklann nokkrum sinnum en 
það var ekkert alvarlegt,“ sagði 
hinn 29 ára Gyllenhaal. „Í einu 
atriði kýldi ég fyrir mistök einn 

náunga í andlitið. Ég reyndi það sem eftir var 
atriðisins að reyna að kýla hann ekki aftur.“ 
Ekki kemur fram hvort þar hafi verið um 
Gísla Örn Garðarsson að ræða en hann fer 

með hlutverk í myndinni, sem verður 
frumsýnd í sumar. 

JAKE GYLLENHAAL Gyllenhall lék sjálfur 
í áhættuatriðunum í hasarmyndinni 

Prince Of Persia.

Slasaðist í Prince Of Persia
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sport@frettabladid.is

Meistaradeild Evrópu:
Inter-Chelsea   2-1
1-0 Diego Milito (3.), 1-1 Salomon Kalou (51.), 
2-1 Esteban Cambiasso (55.)
CSKA Moskva-Sevilla   1-1
0-1 Alvaro Negredo (25.), 1-1 Mark Gonzalez 
(66.).

Enska bikarkeppnin:
Stoke-Man. City   3-1
1-0 Dave Kitson (79.), 1-1 Craig Bellamy (81.), 2-1 
Ryan Shawcross (95.), 3-1 Tuncay Sanli (99.)
WBA-Reading   2-3
1-0 Robert Koren (6.), 1-1 Jimmy Kebe (9.), 2-1 
Robert Koren (47.), 2-2 Brian Howard (90.), 2-3 
Gylfi Þór Sigurðsson (95.)
Aston Villa-Crystal Palace   3-1
1-0 Gabriel Agbonlahor (42.), 1-1 Darren 
Ambrose, víti (73.), 2-1 John Carew, víti (81.), 3-1 
John Carew, víti (89.).
Tottenham-Bolton   4-0
1-0 Roman Pavlyuchenko (23.), 2-0 Jussi 
Jaaskelainen, sjm (35.), 3-0 Andrew O´Brien, sjm 
(47.), 4-0 Roman Pavlyuchenko (87.)

IE-deild kvenna:
KR-Hamar   69-72
Stig KR: Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 20, Signý 
Hermannsdóttir 11, Unnur Tara Jónsdóttir 11, 
Margrét Kara Sturludóttir 9, Helga Einarsdóttir 8, 
Jenny Pfeiffer-Finora 7, Heiðrún Kristmundsdóttir 
2, Hildur Sigurðardóttir 1.
Stig Hamars: Julia Demirer 26 (15 frák.), Kristrún 
Sigurjónsdóttir 14, Fanney Lind Guðmunds-
dóttir 10, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 8, Sóley 
Guðgeirsdóttir 5, Koren Schram 5, Guðbjörg 
Sverrisdóttir 4.
Grindavík-Keflavík    76-79
Stig Grindavíkur: Michele DeVault 24 812 frák.), 
Íris Sverrisdóttir 12, Jovana Lilja Stefánsdóttir 11, 
Helga Hallgrímsdóttir 9, Petrúnella Skúladóttir 8, 
Joanna Skiba 7, Berglind Anna Magnúsdóttir 2.
Stig Keflavíkur: Kristi Smith 25, Birna Valgarðs-
dóttir 19 (10 frák.), Bryndís Guðmundsdóttir 15 
(14 frák.), Rannveig Randversdóttir 12, Svava Ósk 
Stefánsdóttir 4, Marín Rós Karlsdóttir 2, Pálína 
Gunnlaugsdóttir 2.
Haukar-Snæfell    71-52
Stig Hauka: Heather Ezell 39 (10 frák.), Ragna 
Margrét Brynjarsdóttir 13, Heiðrún Ösp 
Hauksdóttir 4, Inga Sif Sigfúsdóttir 4, María Lind 
Sigurðardóttir 4, Auður Íris Ólafsdóttir 3, Sara 
Pálmadóttir 2, Guðrún Ósk Ámundadóttir 1, Kiki 
Jean Lund 1.
Stig Snæfells: Sherell Hobbs 27 (13 frák.), Gunn-
hildur Gunnarsdóttir 6, Sara Sædal Andrésdóttir 
6, Rósa Indriðadóttir 4, Ellen Alfa Högnadóttir 
3, Helga Hjördís Björgvinsdóttir 2, Björg Guðrún 
Einarsdóttir 2.
Njarðvík-Valur    56-66
Stig Njarðvíkur: Ólöf Helga Pálsdóttir 16, Sigur-
laug Guðmundsdóttir 13, Heiða Valdimarsdóttir 
11, Auður Jónsdóttir 5, Anna María Ævarsdóttir 4, 
Ína María Einarsdóttir 4, Harpa Hallgrímsdóttir 2.
Stig Vals: Dranadia Roc 32, Hrund Jóhannsdóttir 
18 (15 frák.), Berglind Karen Ingvarsdóttir 6, 
Sigríður Viggósdóttir 6, Þórunn Bjarnadóttir 2, 
Kristín Óladóttir 2.

ÚRSLIT

> Helgi Pétur í raðir Þróttara

Borgnesingurinn Helgi Pétur Magnússon hefur skrifað 
undir tveggja ára samning við 1. deildarlið Þróttar en 
hann kemur til félagsins frá 1. deildarliði ÍA. Hinn 26 ára 
gamli Helgi Pétur lék með yngri flokkum 
Skallagríms en gekk til liðs við Skaga-
menn árið 2002. Helgi Pétur spilaði 21 
leik með ÍA í 1. deildinni síðasta sumar 
og skoraði 2 mörk en hann getur spilað 
í vörn jafnt sem á miðjunni og er því 
góður liðstyrkur fyrir Þróttara. Helgi 
Pétur á að baki landsleiki með 
bæði U-19 og U-21 árs landslið-
um Íslands.

Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu hóf leik á hinu geysisterka 
Algarve Cup í gær. Liðið réðst ekki á garðinn þar sem hann var 
lægstur í fyrsta leik því andstæðingurinn var besta landslið heims, 
Bandaríkin.

Ísland tapaði leiknum, 2-0, en hefði hæglega 
getað fengið eitthvað úr leiknum enda fengu 
stelpurnar fín færi og klúðruðu síðan tveimur 
vítaspyrnum. Fyrst Margrét Lára Viðarsdóttir og 
síðan Berglind Björg Þorvaldsdóttir.

„Við áttum helling í þessum leik og svolítið 
svekkjandi að fá ekkert út úr honum. Bandaríkin mættu 
til leiks með sterkt lið. Ég er mjög ánægður samt með 
leik liðsins því við sköpum mörg færi sem við höfum ekki 
alltaf gert gegn sterkari þjóðum,“ sagði Sigurður Ragnar 
Eyjólfsson landsliðsþjálfari en hvað með vítaspyrnurnar?
„Við þurfum að æfa vítin og það verður vítaspyrnu-

keppni á æfingu á morgun. Við erum núna búnar að klúðra þrem 
vítum í röð í landsleik og það er augljóslega allt of mikið.“

Sigurður var afar jákvæður þrátt fyrir tapið enda fyrsti gras-
leikur liðsins á árinu sem og að það væru fimm nýliðar í 

hópnum og einn þeirra, Dagný Brynjarsdóttir, var í byrjun-
arliðinu. Rakel Hönnudóttir lék svo í stöðu bakvarðar í 
fyrsta sinn á ævinni og fórst það vel úr hendi.

„Varnarleikurinn var góður í leiknum og skyndi-
sóknirnar góðar. Ég verð að vera ánægður með þetta 
því við erum með marga nýja menn,“ sagði Sigurður 
Ragnar en var hann samt ekki hundsvekktur að fá 

ekkert úr leiknum miðað við tækifærin?
„Auðvitað hefði maður viljað fá eitthvað út úr 

leiknum. Miðað við færin sem við sköpuðum okkur er 
svekkjandi að skora ekkert en við fengum heilt yfir fleiri 
færi í leiknum en bandaríska liðið.“

ÍSLAND TAPAÐI 2-0 FYRIR BANDARÍKJUNUM Á ALGARVE CUP:  TVÆR VÍTASPYRNUR Í SÚGINN HJÁ STELPUNUM

Það verður vítaspyrnukeppni á næstu æfingu

FÓTBOLTI Spænska liðið Sevilla 
stendur afar vel að vígi í bar-
áttunni við CSKA Moskva 
um sæti í átta liða úrslitum 
Meistaradeildar Evrópu.

Fyrri leikur liðanna fór fram 
í Moskvu í gær og var spilað 
snemma sökum veðurfars í 
Rússlandi.

Alvaro Negredo kom Sevilla 
yfir á 25. mínútu þegar hann fékk 
stórkostlega sendingu inn í teig-
inn og hann þurfti ekkert annað 
að gera en að moka boltanum í 
netið.

CSKA gekk illa að skapa sér 
færi í leiknum framan af en 
færin komu að lokum. mark-
ið kom samt ekki fyrr en Mark 
Gonzalez lét skot ríða af fyrir 
utan teig sem heimaliðið komst 
á blað. Skot Gonzalez var afar 
glæsilegt og hafnaði efst í mark-
horninu, algjörlega óverjandi 
fyrir markvörð Sevilla.

Spánverjarnir voru afar kátir 
með jafnteflið sem og útivallar-
markið sem gæti reynst afar dýr-
mætt í síðari leiknum.  

Leikmenn CSKA Moskva naga 
sig aftur á móti í handabökin yfir 
því að hafa ekki nýtt þau færi 
sem liðið fékk í leiknum. Liðs-
ins bíður síðan afar erfitt verk-
efni á Spáni og ljóst að þeir eru 
ekki margir sem setja pening á 
að rússneska liðið komist áfram í 
keppninni. - hbg

Meistaradeild Evrópu:

Flott jafntefli 
hjá Sevilla

HÁLOFTALEIKAR Alvaro Negredo, 
markaskorari Sevilla, berst hér við Igor 
Akinfeev, markvörð CSKA.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

BROS ÞRÁTT FYRIR TAP Hildur Sigurðar-
dóttir, fyrirliði KR, brosti í gær er hún 
lyfti deildarbikarnum. KR tapaði aftur á 
móti fyrir Hamar í gærkvöldi en það var 
fyrsta tap KR í vetur eftir 14 sigurleiki í 
röð. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Inter fer með nauma for-
ystu á Stamford Bridge eftir 2-1 
sigur á Chelsea á San Siro. Chel-
sea mun líta á útivallarmarkið sem 
mikilvægan hlut.

Það var mikil undiralda fyrir 
leikinn í gær enda hafa menn 
í herbúðum félaganna skipst á 
skotum síðustu daga. Jose Mour-
inho, þjálfari Inter, var þess utan 
að mæta Chelsea í fyrsta skipti 
síðan hann var rekinn sem stjóri 
Chelsea. Carlo Ancelotti, stjóri 
Chelsea, var að sama skapi kom-
inn á sinn gamla heimavöll en 
hann þjálfaði AC Milan áður.

Leikurinn í gær byrjaði með 
látum og Diego Milito kom Inter 
yfir eftir aðeins þriggja mín-
útna leik. Hann fékk þá boltann 
í teignum, lék afar auðveldlega á 
John Terry og lagði boltann svo 
smekklega í nærhornið.

Didier Drogba var ekki fjarri 
því að jafna leikinn á 15. mín-
útu er skot hans úr aukaspyrnu 

fór í þverslána á Inter-markinu. 
Chelsea-menn urðu svo ævareið-
ir undir lok hálfleiksins er Walt-
er Samuel braut klárlega á Salom-
on Kalou. Spænski dómarinn sá 
þó enga ástæðu til þess að dæma 

vítaspyrnu. Afar umdeilt atvik.
Chelsea byrjaði síðari hálfleik-

inn vel. Branislav Ivanovic átti 
mikinn sprett fram völlinn. Þegar 
kom að teignum lagði hann boltann 
út á Kalou sem átti ágætt skot út 
við stöng. Julio Cesar, markvörð-
ur Inter, virtist hafa boltann en á 
einhvern ótrúlegan hátt náði hann 
ekki að slá boltann til hliðar sem 
þess í stað fór í netið. 1-1.

Mikilvægt útivallarmark hjá 
Chelsea en liðið náði ekki að verja 
forskotið lengi því Argentínumað-
urinn Esteban Cambiasso kom 
Inter aftur yfir aðeins fjórum mín-
útum síðar. Hann átti þá skot utan 
teigs sem fór í hornið. 

Bæði lið áttu ágætis færi til 
þess að bæta við mörkum en nýttu 
þau ekki. Rimma þessara liða er 
því galopin fyrir síðari leikinn á 
Stamford Bridge og má búast við 
því að menn spari ekki stóru orðin 
í aðdraganda þess leiks.

 henry@frettabladid.is

Inter vann fyrstu lotuna
Stórleikur Inter og Chelsea stóð undir væntingum. Lærisveinar Mourinho unnu 
sætan en nauman sigur. Chelsea átti að fá víti í leiknum en fékk ekki.

VÍTI Walter Samuel brýtur hér á Salom-
on Kalou en ekkert var dæmt. 
 NORDIC PHOTOS/AFP

SIGURMARKI FAGNAÐ Argentínumaðurinn Esteban Cambiasso fagnar hér sigurmarki sínu í leiknum í gær. John Terry horfir 
svekktur á en hann átti ekki góðan leik.  NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Það var dramatík í enska 
bikarnum í gær þar sem hetjur 
kvöldsins voru Gylfi Þór Sigurðs-
son og Roman Pavlyuchenko.

Eiður Smári Guðjohnsen var 
á varamannabekk Tottenham í 
leiknum gegn Bolton þar sem Grét-
ar Rafn Steinsson var ekki í leik-
mannahópi Bolton. Eiður Smári 
spilaði síðari hálfleikinn en hann 
kom inn á fyrir Jermain Defoe.

Maður leiksins var Rússinn 
Roman Pavlyuchenko en hann 
skoraði tvö af mörkum Tottenham 
í leiknum. Hin tvö mörk Spurs í 
leiknum voru sjálfsmörk hjá Bolt-
on. Rússinn er heldur betur að 
stimpla sig inn hjá félaginu en 
hann skoraði einnig tvö mörk í 
siðasta leik liðsins.

Gylfi Þór Sigurðsson og Ívar 
Ingimarsson voru í byrjun-
arliði Reading gegn WBA en 
Gunnar Heiðar Þorvaldsson 
sat á bekknum. Brynjar Björn 

Gunnarsson gat ekki leikið með 
Reading vegna meiðsla.

Bikarævintýri Reading hélt 
áfram og úr varð enn einn ævin-
týralegi sigurinn hjá liðinu. WBA 

virtist vera að landa sigri þegar 
Brian Howard jafnaði leikinn 
fyrir Reading rétt áður en flaut-
að var til leiksloka. Markið virtist 
kveikja í leikmönnum Reading og 
Gylfi Þór Sigurðsson, sem er ekki 
nógu góður fyrir íslenska lands-
liðið, skoraði sigurmark Reading 
á 95. mínútu en Gylfi er að spila 
frábærlega þessa dagana.

Leikmenn Man. City fóru illa að 
ráði sínu gegn Stoke. Craig Bella-
my jafnaði leikinn fyrir City níu 
mínútum fyrir leikslok en tveim 
mínútum síðar lét Emmanuel Ade-
bayor reka sig af velli.

 Leikurinn fór í framlengingu 
og þar nýtti Stoke sér liðsmuninn 
og kláraði leikinn.   

 - hbg

Endurteknir leikir í sextán liða úrslitum ensku bikarkeppninnar voru leiknir í gærkvöldi:

Gylfi Þór tryggði Reading ævintýralegan sigur

ÓTRÚLEGIR Gylfi og félagar fagna í gær. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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Yfirburðir 
 Fréttablaðsins 
 aldrei meiri!
Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins með glæsilegt forskot 
á samkeppnisaðila sinn eins og nýjasta könnun Capacent Gallup sýnir ótvírætt.

93% Auglýsing í  Fréttablaðinu  nær 
til yfir 93% lesenda blaðanna

66,3% 6,8%
26,9%

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

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Þing- og forystukonur 
úr atvinnulífi skoða málin.

21.00 Í kallfæri  Jón Kristinn Snæhólm 
með góða gesti.

21.30 Grasrótin  Dalamaðurinn og for-
maður Heimssýnar er ekki sáttur við aðildar-
umsókn að ESB. 

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

14.10 Vetrarólympíuleikarnir í Van-
couver  (Skíðastökk, loftfimi)

15.25 Kiljan  (e)

16.15 Leiðarljós

16.55 Táknmálsfréttir

17.05 Stelpulíf  (Pigeliv) (4:4) Dönsk 
þáttaröð um ungar stúlkur sem sækjast eftir 
að komast í Stúlknakór danska útvarpsins.

17.35 Stundin okkar  (e)

18.05 Vetrarólympíuleikarnir - Sam-
antekt

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Eli Stone  (Eli Stone) Bandarísk 
þáttaröð. Lögfræðingurinn Eli Stone í San 
Francisco verður fyrir ofskynjunum og túlkar 
þær sem skilaboð frá æðri máttarvöldum. 

21.00 Hrúturinn Hreinn 

21.15 Aðþrengdar eiginkonur  (Despe-
rate Housewives) 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.30 Vetrarólympíuleikarnir í Van-
couver  (Skíðaganga kvenna, 4 x 5 km)

23.50 Vetrarólympíuleikarnir í Van-
couver  (Íshokkí kvenna, úrslitaleikur)

02.00 Vetrarólympíuleikarnir í Van-
couver  (Skíðastökk karla, loftfimi)

03.15 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.30 Innlit/ útlit  (5:10) (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

12.00 Innlit/ útlit  (5:10) (e)

12.30 Pepsi MAX tónlist

15.30 Girlfriends  (19:23) (e)

15.45 7th Heaven  (7:22)

16.30 Djúpa laugin  (2:10) (e)

17.30 Dr. Phil  

18.15 Britain’s Next Top Model  (e)

19.00 Game Tíví  (5:17) Sverrir Bergmann 
og Ólafur Þór Jóelsson fjalla um allt það nýj-
asta í tölvuleikjaheiminum. 

19.30 Fréttir

19.45 King of Queens  (16:25) (e)

20.10 The Office  (17:28) Michael og 
Pam eru enn að flakka milli útibúa Dunder-
Mifflin til að halda fyrirlestra og hann ákveð-
ur að nota tækifærið og gera upp málin 
með Holly.

20.35 30 Rock  (19:22) Bandarísk þátta-
röð sem hlotið hefur Emmy-verðlaunin sem 
besta gamanserían undanfarin þrjú ár. 

21.00 House  (17:24) Dagfarsprúður 
maður missir allar hömlur og segir allt sem 
hann hugsar. Hann móðgar alla í kringum 
sig og getur ekki logið.

21.50 CSI: Miami  (17:25) Kona heldur 
veislu til að fagna skilnaði frá eiginmanni 
sínum en gleðin fær snöggan endi þegar 
hann er myrtur. 

22.40 The Jay Leno Show 

23.25 The Good Wife  (7:23) (e)

00.15 The L Word  (5:12) (e)

01.05 Fréttir  (e)

01.20 King of Queens  (16:25) (e)

01.45 Pepsi MAX tónlist

06.10 Ocean‘s Thirteen 

08.10 Roxanne

10.00 Bowfinger 

12.00 Flubber 

14.00 Roxanne 

16.00 Bowfinger

18.00 Flubber 

20.00 Ocean‘s Thirteen Þriðja myndin 
um glæpagengi Dannys Ocean‘s sem lætur 
til skarar skríða og ætlar að fremja stærsta 
ránið til þessa. Aðalhlutverk: George Clooney, 
Brad Pitt og Matt Damon og Al Pacino.

22.00 Fracture 

00.00 The Spy who Loved Me 

02.05 The Glow 

04.00 Fracture 

06.00 The Brothers Grimm 

07.00 Meistaramörk Allir leikir kvöldsins í 
Meistaradeild Evrópu skoðaðir. 

07.25 Meistaramörk 

07.50 Meistaramörk 

08.15 Meistaramörk 

08.40 Meistaramörk 

13.55 PGA Tour Highlights Skyggnst á 
bak við tjöldin í PGA mótaröðinni í golfi. 

14.50 Inside the PGA Tour 2010 
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA mótaröð-
inni í golfi. 

15.15 Veitt með vinum: Miðfjarðará 

15.45 Inter - Chelsea Útsending frá leik í 
Meistaradeild Evrópu.

17.25 Meistaramörk 

17.50 Unirea - Liverpool Bein útsend-
ing frá leik í Evrópudeildinni í knattspyrnu.

19.55 Sporting - Everton  Bein útsend-
ing frá leik í Evrópudeildinni í knattspyrnu. 

22.00 Bestu leikirnir: Valur - KR 
25.06.01 

22.25 Unirea - Liverpool Útsending frá 
leik í Evrópudeildinni í knattspyrnu.

00.05 Sporting - Everton  Útsending frá 
leik í Evrópudeildinni í knattspyrnu.  

15.40 Wolves - Chelsea Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.20 Man. City - Liverpool Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

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

20.30 PL Classic Matches: Man Unit-
ed - Chelsea, 1999 

21.00 PL Classic Matches: Everton - 
Leeds, 1999 

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

22.25 Coca Cola mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum í Coca-Cola deildinni. 

22.55 Arsenal - Sunderland Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Flintstone 
krakkarnir, Kalli og Lóa, Harry and Toto og 
Íkornastrákurinn.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 The Doctors 

10.15 Sjálfstætt fólk 

10.55 Burn Notice (8:16)

11.50 Gossip Girl (6:22)

12.35 Nágrannar 

13.00 The New Adventures of Old 
Christine (5:10)

13.25 Extreme Makeover: Home Ed-
ition (21:25) 

14.10 La Fea Más Bella (132:300)

14.55 La Fea Más Bella (133:300) 

15.40 Barnatími Stöðvar 2 Háheimar, 
Stuðboltastelpurnar, Ruff‘s Patch, Harry and 
Toto og Kalli og Lóa.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (22:22)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (2:19) 

19.45 How I Met Your Mother (16:22) 

20.10 Amazing Race (8:11) Kapphlaupið 
mikla er nú hafið í tólfta sinn. 

21.00 NCIS (8:25)

21.45 Fringe Önnur þáttaröðin um Oli-
viu Dunham, sérfræðing FBI í málum sem 
grunur leikur á að eigi sér yfirnáttúrlegar skýr-
ingar. Ásamt hinum umdeilda vísindamanni 
Dr. Walter Bishop og syni hans Peter rann-
saka þau röð dularfullra atvika.

22.30 Breaking Bad (3:7) Spennuþáttur 
um efnafræðikennara sem reynir að tryggja 
fjárhag fjölskyldu sinnar með því að hefja 
framleiðslu og sölu á eiturlyfjum. 

23.20 Twenty Four (5:24) 

00.05 John Adams (5:7) 

01.10 First Descent 

02.55 Riding Alone for Thousands of 
Miles 

04.40 NCIS (8:25) 

05.25 The Simpsons (22:22)

05.50 Fréttir og Ísland í dag 

Í gærmorgun þegar ég var að ná mér í morgunmjólkina sá ég að 
einhver hafði hengt upp miða á ísskápinn. Það var auglýsing um 
námskeið í reiðistjórnun. Ég sá reyndar hvergi nafnið mitt 
skrifað á miðann en fannst þetta nokkuð skýr skilaboð til 
mín engu að síður. 

Ég hef víst verið í talsverðu ójafnvægi undanfarið. 
Skapsveiflur mínar skrifa ég helst á blessaða Vetrar-
ólympíuleikana. Þeir hafa eyðilagt fyrir mér ljúfar 
letistundir sem eru nauðsynlegar til þess að halda mér 
réttu megin við gullnu skapgerðarlínuna. Þó að ég forðist 
þá hefur stöku sinnum komið fyrir að ég gleymi tilvist 
leikanna, er búin að koma mér makindalega fyrir með 
popp og fjarstýringu í sófanum og get með engu móti 
staðið upp strax, þótt brúnin þyngist og öfugt bros 
færist yfir andlitið á mér. Brun, stórsvig og snjóbretta-
eitthvað þykir mér allt jafn drepleiðinlegt sjónvarpsefni. 

Einu skiptin sem hafa verið þess virði að horfa á er þegar keppendur 
hægja ekki nægilega vel á sér á síðustu metrunum og klessa á skiltin 
niðri við enda brekkunnar.

Nú hljóma ég eins og mesti antí-sportisti. Það er ég 
hreint ekki, enda íþróttafrík í álögum hæfileikaskorts og 
leti. Eigi ég hins vegar að horfa á íþróttir í sjónvarpi þykir 

mér mikilvægt að íþróttafólkið sé léttklætt. Háfættir 
stangarstökkvarar, bakbreiðir sundmenn, lærafagrir 

fótboltamenn og íturvaxnir kúluvarparar Sumarólympíuleik-
anna geta allir hrifið mig með sér.
Málið snýst hreint ekki um kroppadýrkun. Heldur þá stað-

reynd að gleði og vonbrigði íþróttafólks endurspeglast í svita-
storknum líkömum þeirra og svipbrigðum andlita þeirra. Að horfa á 
fólk í geimbúningum skíða niður brekkur með grímur fyrir andlitunum 
gerir bara ekki nokkurn skapaðan hlut fyrir mig. 

Guði sé lof fyrir að þessum útsendingum fer fljótt að ljúka.

VIÐ TÆKIÐ HÓLMFRÍÐUR HELGA SIGURÐARDÓTTIR HRÍFST EKKI MEÐ VETRARÍÞRÓTTAFÓLKI

Ólympíuleikar leiðindanna> George Clooney
„Stærstu mistökin sem þú 
getur gert er að afskrifa 
eitthvað án þess að 
hafa látið reyna á það.“ 
Clooney fer með eitt 
aðalhlutverkanna í 
kvikmyndinni Ocean‘s 
Thirteen sem Stöð 2 Bíó 
sýnir í kvöld kl. 20.00.

17.50 Unirea – Liverpool, 
beint  STÖÐ 2 SPORT

20.15 Eli Stone  SJÓNVARPIÐ

21.45 Fringe  STÖÐ 2

21.50 Mercy  STÖÐ 2 EXTRA

20.10 The Office  SKJÁREINN

▼

▼

▼

▼
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Í KVÖLD

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

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

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

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

10.45 Waterloo Road 11.35 Only Fools and Horses 
12.25 The Green Green Grass 12.55 My Hero 
13.25 New Tricks 14.15 New Tricks 15.05 My Hero 
15.35 Dalziel and Pascoe 16.25 Waterloo Road 
17.15 EastEnders 17.45 The Weakest Link 18.30 
Lead Balloon 19.00 Saxondale 19.30 Spooks 
20.20 Torchwood 21.10 Saxondale 21.40 Only 
Fools and Horses 22.30 The Green Green Grass 
23.00 My Hero 23.30 Torchwood 

12.35 Seinfeld 12.55 OBS 13.00 Hvad er det 
værd? 13.30 Spise med Price 14.00 DR Update 
- nyheder og vejr 14.10 Boogie Mix 15.05 Family 
Guy 15.30 Substitutterne 15.55 Kæledyr for vider-
ekomne 16.00 Vinter OL Studiet 16.30 Fandango 
med Elliott & Robotto 17.00 Aftenshowet 17.30 TV 
Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret 
18.30 Rabatten 19.00 Sager der nager 19.30 
Ønskehaven 20.00 TV Avisen 20.25 Jersild Live 
20.50 Vinter OL Studiet 21.30 Kærlighed på glatis 
23.05 Kroniken 00.05 Boogie Mix

11.00 NRK nyheter 11.10 OL hoydepunkter 13.00 
OL hoydepunkter 14.00 NRK nyheter 14.10 OL 
hoydepunkter 15.00 OL hoydepunkter 16.00 
NRK nyheter 16.10 Herskapelige gjensyn 16.40 
Oddasat - nyheter på samisk 16.55 Nyheter på 
tegnspråk 17.00 Distriktsnyheter 17.20 OL direkte 
18.00 Dagsrevyen 18.40 OL direkte 20.30 OL 
direkte 22.00 Kveldsnytt 22.15 OL studio 23.30 
OL direkte 

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

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Litla flugan
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.05 Andrarímur

14.03 Á tónsviðinu
15.03 Útvarpssagan: Brúin á Drinu
15.25 Mánafjöll
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Úr gullkistunni
19.27 Sinfóníutónleikar
22.10 Lestur Passíusálma
22.20 Útvarpsperlur: Þetta ætti að banna!
23.25 Bláar nótur í bland
00.05 Næturtónar

17.00 The Doctors  Spjallþættir framleidd-
ir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á 
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagn-
legar upplýsingar um heilsufarsmál.

17.45 Gilmore Girls (7:22) Lorelai Gil-
more er einstæð móðir sem býr í góðu yfir-
læti í smábænum Stars Hollow ásamt dóttur 
sinni Rory. Þar rekur hún gistiheimili og hugs-
ar vel um vini og vandamenn.

18.30 Seinfeld (21:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk því hann er bæði smámuna-
samur og sérvitur. 

19.00 The Doctors 

19.45 Gilmore Girls (7:22) 

20.30 Seinfeld (21:22)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Mercy (7:22) Dramatísk þáttaröð 
um líf og störf þriggja hjúkrunarfræðinga á 
Mercy-spítalanum í New Jersey. 

22.35 Ghost Whisperer (5:23) Jennifer 
Love Hewitt snýr aftur í hlutverki sjáandans 
Melindu Gordon í þessum dulræna spennu-
þætti sem notið hefur mikilla vinsælda. 

23.20 Tell Me You Love Me (7:10) 
Djarfir þættir frá HBO sem fjalla um þrjú 
pör sem eiga það sameiginlegt að leita öll 
til sama hjúskapar- og kynlífsráðgjafans, Dr. 
May Foster.

00.10 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt það 
heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að 
koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru.

00.40 Fréttir Stöðvar 2 

01.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

▼

Spennuþáttaröð sem skipar 
sér í hóp þeirra allra vin-
sælustu í Bandaríkjunum. 
Þættirnir segja frá sérsveit 
lögreglumanna sem starfa 
í Washington og rannsaka 
glæpi tengda hernum eða 
hermönnum á einn eða 
annan hátt. Verkefnin eru 
orðin bæði flóknari og hættu-
legri í þessari þáttaröð sem er 
hin sjöunda í röðinni. 

STÖÐ 2 KL. 21.00

NCIS

Jack er tilbúinn til að stíga skrefið til 
fulls með kærustunni og fær Liz til að 
hjálpa sér að finna trúlofunarhring. 
Kærastan, sem leikin er af Sölmu 
Hayek, á sér leyndarmál sem Jack 
veit ekki af sem gæti sett strik í 
reikninginn. Þátturinn 30 Rock hefur 
hlotið Emmy-verðlaunin sem besta 
gamanserían undanfarin þrjú ár.

     VIÐ MÆLUM MEÐ

30 Rock
Skjár einn kl. 20.35

▼



38  25. febrúar 2010  FIMMTUDAGUR

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

MORGUNMATURINN

LÁRÉTT
2. útdeildu, 6. tímabil, 8. fljótfærni, 
9. meðal, 11. í röð, 12. vansæmd, 14. 
iðja, 16. mun, 17. beiskur, 18. siða, 
20. þurrka út, 21. óheilindi.

LÓÐRÉTT
1. elds, 3. óður, 4. vörurými, 5. suss, 
7. heimilistæki, 10. flíkur, 13. raus, 15. 
skjótur, 16. kóf, 19. bor.

LAUSN
LÁRÉTT: 2. gæfu, 6. ár, 8. ras, 9. lyf, 
11. rs, 12. skömm, 14. starf, 16. ku, 
17. súr, 18. aga, 20. má, 21. fals. 

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. ær, 4. farmrúm, 
5. uss, 7. ryksuga, 10. föt, 13. mas, 15. 
frár, 16. kaf, 19. al. 

„Þetta er ekki mitt stærsta áhyggjuefni um 
þessar mundir,“ segir Hermann Hreiðars-
son, landsliðsfyrirliði og leikmaður Ports-
mouth í ensku úrvalsdeildinni. Hann var 
gripinn af lögreglunni í Bournemouth fyrir 
of hraðan akstur á A35 Puddletown-afleggj-
aranum í Dorset. Leyfilegur hámarks-
hraði þar er 70 mílur, eða 112 kílómetrar 
á klukkustund, en samkvæmt mælingum 
lögreglunnar reyndist Hermann vera á 175 
kílómetra hraða.

Málið var tekið fyrir í héraðsdómi 
Bournemouth á þriðjudaginn en Hermann 
var ekki viðstaddur. Hins vegar mætti lög-
fræðingur hans á svæðið og lýsti skjólstæð-
ing sinn saklausan. Málið verður tekið fyrir 
2. júlí.

Hermann var tekinn 3. október, sama 
dag og Portmouth lagði Úlfana í erfiðum 
útileik. Þetta var fyrsti sigur liðsins á 
keppnistímabilinu og Hermann viður-
kennir að hafa gleymt sér aðeins í sigur-
vímunni. „Þetta er ekkert stórmál,“ segir 
Hermann en komist héraðsdómur að þeirri 
niðurstöðu að hraðaksturinn hafi átt sér 
stað gæti Hermann misst ökuskír-
teinið í fjórar vikur og fengið sex 
punkta.

Hermann hefur átt við erfið 
meiðsl að stríða á yfirstandandi 
leiktíð en fjárhagslegt ástand 
félagsins hefur heldur ekki verið 
upp á marga fiska. Yfirvofandi 
gjaldþrot hefur hangið eins 

og draugur yfir liðinu en mál 
þess ættu að skýrast í þessari 
viku. Líklegt er að níu stig verði 
dæmd af liðinu sem þýðir vænt-
anlega að fall úr úrvalsdeildinni 
er nánast óumflýjanlegt. „Við 
verðum bara að taka alla leiki 

sem eftir eru,“ segir Hermann. 
 - fgg

Hemmi Hreiðars gripinn á 175 km hraða

HERMANN Er kallaður Herm-
inator af bresku pressunni og 
steig aðeins of fast á bensín-
gjöfina eftir sigurleik. Löggan 
mældi hann á 175 km hraða. 

„Þetta er rosalega spennandi. 
Þeir vilja koma í leikhúsið og 
upplifa þetta Skoppu og Skrítlu-
líf,“ segir leikkonan Hrefna 
Hallgrímsdóttir. 

Þrír framleiðendur sjónvarps-
efnis eru á leiðinni hingað frá Los 
Angeles um helgina til að kynna 
sér betur vinkonurnar Skoppu og 
Skrítlu á nýrri leiksýningu þeirra í 
Borgarleikhúsinu. Þetta eru Steve 
Lyons og Íslendingurinn Freyr 
Thormodsson, sem hafa starfað 
saman að framleiðslu sjónvarps-
efnis í borg englanna, og John F. 
Hardman. Eins og Fréttablaðið 
hefur áður greint frá er hann list-
rænn stjórnandi yfir útrás Skoppu 
og Skrítlu til Bandaríkjanna. Hann 
er fyrrverandi forstjóri Kids´WB! 

sem er barnaefnisarmur Warn-
er Brothers-samsteypunnar. Kalli 
kanína, Batman og Scooby-Doo eru 
á meðal þeirra teiknimyndarisa 
sem stöðin hefur á sínum snærum. 

Þreifingar hafa verið í gangi 
um að taka upp sjónvarpsþætti 
um Skoppu og Skrítlu sem sýna á 
víðs vegar um heiminn með hjálp 
Bandaríkjamannanna. Vilja þeir 
athuga hvort mögulegt sé að fram-
leiða þættina hér á landi. „Þeir ætla 
að koma og sjá aðstöðuna sem við 
höfum upp á að bjóða hérna heima 
og hvort hún sé fullnægjandi,“ 
segir Hrefna. „Við viljum skapa 
atvinnu hér fyrir okkar fólk. Við 
eigum orðið svo mikinn hafsjó af 
reyndu og duglegu fólki, þannig að 
þetta væri æðislegt.“  - fb

Framleiðendur fljúga til Íslands

SKOPPA OG SKRÍTLA Hrefna Hallgríms-
dóttir og Linda Ásgeirsdóttir í hlutverk-
um Skoppu og Skrítlu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Ég borða Cheerios og gróft 
Cornflakes sem ég blanda 
saman með mjólk og hálfum 
banana. Um helgar fæ ég 
mér kaffi og ristað brauð með 
góðum osti.“

Magnús Jónsson, gönguhrólfur og 
sögumaður.

Forsvarsmenn 
Eddunnar, verðlauna-

hátíðar kvikmynda- 
og sjónvarpsaka-
demíunnar, bíða 

nú staðfestingar 
á því hvort 
Katrín 
Jakobsdóttir 
menntamála-
ráðherra kom-
ist á hátíðina 
en það er ekki 

víst vegna anna ráðherrans. Þótt 
allt krepputal eigi að vera víðs fjarri 
á Eddunni er því nú hvíslað meðal 
kvikmyndagerðarmanna að Katrín 
treysti sér ekki til að horfa framan 
í kvikmyndagerðarmenn sem eiga 
erfiða tíma fram undan í ljósi fyrir-
hugaðs niðurskurðar. 

Eins og greint hefur 
verið frá verður 
Eddan sýnd í 
beinni útsend-
ingu á Stöð 2. 
Gestir í stóra 
sal Háskólabíós 
þurfa ekki að 
kvíða því að 
þeim leiðist 
á meðan 
auglýs-
ingahlé 
verða gerð því Högni Egilsson og 
Sigríður Thorlacius úr Hjaltalín 
skemmta fólki með lagasmíðum 
sínum í þeim pásum. Þá mun 
tvíeykið einnig afhenda verðlaun á 
hátíðinni. 

Tískuverslunin Nostalgía hefur 
verið lokuð undanfarna daga vegna 
breytinga. Verslunin verður þó 
opnuð aftur í dag og í kvöld verður 
haldið teiti í húsnæði verslunarinnar 
til að halda upp á nýtt útlit hennar. 
Fyrirsætan Elín Jakobsdóttir hefur 
tekið við sem verslunarstjóri Nostal-
gíu og stílistinn Hrafnhildur Hólm-
geirsdóttir sér um að handvelja 
hverja einustu flík sem seld verður í 

búðinni. Partíið heldur svo 
áfram á skemmtistaðn-

um Boston og mun 
útvarpskonan og 
plötusnúðurinn 
Andrea Jóns-
dóttir sjá um að 

leika skemmti-
lega tónlist 
fyrir skvísur 
bæjarins. 
 - fgg, sm

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Þetta er umfangsmesta frum-
sýning íslenskrar kvikmyndar í 
Bandaríkjunum og þótt víðar væri 
leitað,“ segir Friðrik Þór Friðriks-
son, leikstjóri Sólskinsdrengsins, 
en þessi íslenska heimildarmynd 
um einhverfa strákinn Kela verð-
ur sýnd í sjötíu borgum Banda-
ríkjanna. Fátítt er að kvikmyndir 
sem eru utan hins enskumælandi 
heims séu sýndar í svona mikilli 
dreifingu. Nærvera Óskarsverð-
launaleikkonunnar Kate Winslet 
hefur þó eflaust sitt að segja en 
myndin verið gefið enska heitið A 
Mother’s Courage. Sjónvarpskonan 
Rosie O‘Donnell hefur einnig unnið 
ötullega að því að kynna myndina í 
Ameríku en ráðgert er að hún taki 
þátt í Óskarsverðlaunakapphlaup-
inu fyrir næsta ár. Að sögn Frið-
riks verður sérstök viðhafnarsýn-
ing í höfuðstöðvum sjónvarpsrisans 
HBO í New York 22. mars en þang-
að mæta þau Winslet, O’Donnell og 
Friðrik Þór. Myndin verður síðan 
frumsýnd á HBO 2. apríl en áskrif-
endur sjónvarpsstöðvarinnar eru í 
kringum 38 milljónir. 

Þessi velgengni Sólskinsdrengs-
ins hefur smitað út frá sér því 
önnur mynd Friðriks, Mamma 
Gógó, hlaut mjög góðar viðtökur 
á kvikmyndahátíðinni í Berlín 
og bandarískir dreifingaraðilar 
sýndu henni sérstaka athygli. 
Guðrún Edda Þórhannesdótt-
ir, framleiðandi myndarinn-
ar, segir umtalið í kring-
um Sólskinsdrenginn 
hafa hjálpað til. „En 
þeir voru líka mjög 
hrifnir af myndinni, 
fannst hún tala til 
sín og þessi viðbrögð 
dreifingaraðila sýndu 
að vörumerkið „Friðrik 
Þór“ lifir enn góðu lífi,“ 
segir Guðrún og upplýsir 
að Mamma Gógó verði frum-
sýnd í Noregi um mitt þetta 
ár og síðar meir í Þýskalandi. 
„Staðan er eiginleg þannig að 
eftir Berlínarhátíðina getum 

við hálfpartinn valið 
úr tilboðum,“ útskýr-
ir Guðrún sem gerir 
sér jafnframt vonir 
um að myndin verði 
sýnd á Cannes-
hátíðinni.

Bæði Sólskins-
drengurinn og 
Mamma Gógó 
segja með ólíkum 
hætti frá fólki sem 
glímir við erfiða 
sjúkdóma. Keli 
er einhverfur en 
Mamma Gógó 
greinist  með 
Alzheimer-sjúk-

dóminn. Friðrik segist hafa fengið 
mikil viðbrögð við báðum þessum 
myndum. „Þetta eru myndir með 
tilgang, aðstandendur fólks með 
Alzheimer-sjúkdómsins hafa hringt 
í mig og þakkað mér fyrir mynd-
ina og svo er gaman að segja frá 
því að Keli er að blómstra í Austin,“ 
segir Friðrik en fjölskylda Kela er 
búsett þar um þessar mundir þar 
sem Keli stundar nú nám hjá Somu 
Mukhopadhyay, sérfræðingi í með-
höndlun einhverfu. „Auðvitað er 
gaman að gera svona myndir sem 
öðlast einhvern veginn sjálfstætt 
líf utan hvíta tjaldsins og hreyfa 
við fólki,“ bætir Friðrik við.   
 freyrgigja@frettabladid.is 

FRIÐRIK ÞÓR: VERÐUR VIÐSTADDUR VIÐHAFNARSÝNINGU Í NEW YORK

Sólskinsdrengur í sjötíu 
borgum í Bandaríkjunum

MÖGNUÐ VELGENGNI Friðrik Þór verður viðstaddur viðhafnarsýningu 
Sólskinsdrengsins í New York ásamt Kate Winslet. Velgengni Sólskins-
drengsins hefur haft áhrif á áhuga bandarískra dreifingaraðila á Mömmu 
Gógó.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SPURNING DAGSINS
Svör við spurningum á síðu 8

 1   Lars Lökke Rasmussen.

 2   Tyrklandi.

 3   Baltasar Kormákur.

TILBOÐ Í VEITINGASAL
Súpa fi skur og kaffi  1290

HUMARSÚPA • LÚÐUFLÖK • RAUÐMAGI, 
ÞORSKHNAKKAR • LAXAFLÖK
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Hjónin á bak við 
Bafta-mynd
Kvikmyndin The Hurt Locker kom, 
sá og sigraði á bresku Bafta-verð-
laununum. Eins og Fréttablaðið 
hefur greint frá er Karl Júlíusson 
maðurinn á bak við leikmynd 
myndarinnar. Færri vita 
hins vegar að eigin-
kona Karls, Áslaug 
Konráðsdóttir, er 
skrifta myndarinnar 
og vann náið með 
leikstjóranum, 
Kathryn 
Bigelow, á 
tökustað. - fgg
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Glænýir þættir
á m.ring.is
fyrir Ringjara.
Nýtt blóð í íslenskri þáttagerð beint í GSM símann þinn í boði Ring og Monitor.

Mið-Ísland Synir Jesú Geðveikt Stíllinn

Þeir Dóri DNA og Bergur 
Ebbi úr Mið-Íslandi stýra 
vefþætti sem er ekki bara 
svívirðilega fyndinn, heldur 
beinlínis varasamur. 

Friðrik Dór gerir meira en að 
syngja seiðandi RnB-lög. 
Hann er meðlimur í efnilegasta 
grínteymi landsins. Synir Jesú 
er sketsaþáttur af bestu gerð.

Bjartur leitar uppi fólk með 
óvenjulega hæfileika. Sjón 
er sögu ríkari í þessum 
stórskemmtilega og áhuga-
verða þætti. 

Erna Bergmann skoðar allt það 
heitasta í heimi tísku og hönn-
unar. Tekið verður hús á flink- 
asta og skemmtilegasta fólkinu 
í íslenska tískugeiranum. 

m.ring.is er 

farsímavefur sem eltir 

þig hvert sem

þú ferð. 

Fáðu þættina beint í 

æð í gegnum 

m.ring.is

Fréttablaðið er með 212% meiri 
lestur en Morgunblaðið.

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

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

73,8%

23,7%

Kynntu þér málið 
nánar á

Bræður í barningi
Ómar Stefánsson er ekki par sáttur 
við keppinaut sinn um fyrsta sætið 
á lista framsóknarmanna í Kópa-
vogi, Einar Kristján Jónsson. Hann 
sakar Einar um að smala fjölskyldu 
og vinum Gunnars I. Birgissonar 
í flokkinn til að kjósa sig. Þessu 
neitar Einar, sem ætti að vera þaul-
kunnugur hjaðningavígum í Fram-

sóknarflokknum. 
Einar er nefnilega 
bróðir Guðjóns 
Ólafs Jónssonar, 
sem fyrir nokkrum 
misserum sagðist 
vera með hnífasett 
Björns Inga Hrafns-

sonar í bakinu.

1 Eldri borgari fékk klám 
í staðinn fyrir sænska 
ríkissjónvarpið

2 Herskörum helvítis var sigað á 
mig 

3 Ólafur Þ. Stephensen ráðinn 
ritstjóri Fréttablaðsins

4 170 yfirheyrðir vegna 
bankahrunsins

5 Segir son sinn ekki hafa látist 
af slysförum

Sultartangi
Það hefur verið í nógu að snúast 
hjá eftirlitsnefnd með fjármálum 
sveitarfélaga að undanförnu við 
að spyrja gagnrýninna spurninga 
um meðferð almannafjár í 
sveitarfélögunum undanfarin ár. 
Þekktasta dæmið er Álftanes, 
sem hefur misst fjárforræði á 
eigin málum. Gárungarnir í heita 
pottinum í nágrannasveitarfélaginu 
Garðabæ kalla nú Álftanes Sultar-
tanga og Ólaf Nilsson, formann 
Eftirlitsnefndarinnar, sem er tíður 
gestur í sama potti, kalla þeir 
landsstjórann á Sultartanga.
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