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Sölufulltrúar
Henný

SÆMUNDSSO

N

þekktar aríur
óperusöngvari
í Salnum á morgun
syngur
klukkan 17.
fengið frábæra
Hrólfur hefur
dóma í Þýskaland
i en þar hefur
fjögur stór hlutverk
hann sungið
í vetur, þar á
meðal tvö titilhlutve
rk.
Árnadóttir

henny@365.is
512 5427
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Jóna María

Hafsteinsdóttir
jmh@365.is
512 5473

Góð tækifærisgjöf!

SIGURÐUR KARL GUÐGEIRSSON

Opnar sushi-bar
á Stjörnutorgi

GUNNAR NELSON

Skrópaði í skóla til
að æfa bardagalist

24. - 28. febrúa
r

Til Perlunnar
kemur ástralinn
Glen Ballis sem
Banyan Tree
og Shangri-la
hefur unnið
hótelum á Tælandi
á
í Shanghai, Malasíu
ásamt því að vinna
og Indónesíu
veitingahúsum
. Hann hefur
Harrods
einnig stjórnað
Katsuhiko, japanskur í London. Með Glen
kemur Kobayash
i
í sætabrauðsheiminumpastry chef sem er með
20 ára reynslu
. Hann hefur
Michelin stjörnur),
m.a. starfað
á Laurent (2
Meneau (3 Michelin La Bastide (2 Michelin
stjörnur) og
stjörnur). Hann
mun sjá um eftirréttin Marc
n.

• út að borða • helgin

TÚNFISK
með piparrótar TARTAR
kremi og reyktum

ál

HÖRÐUSKEL
TATAKI
með tómat citrus
salati, soya marineruð
laxahrognum
um
og kryddjurtu
m
BRASSER AÐ
NAUT
með portvínsog engiferleg
inni andalifur
og bauna- og
döðluplómu purrée
SYKURHÚÐAÐUR
með kræklingi
ÞORSKUR
og kúfskelsal
sa dvergkáli
t
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Sigurður segir
marga fá svokallaða
nigiri með teriyaki-sós
sushi-þörf
u sem er einkennisbi og að þá sé
gott að geta
tinn hans.
gripið bita.
Hér

Sushi-þörfin
segir

er meðal annars

að finna ál-nigiri

og laxa-

FRÉTTABLAÐIÐ/V
ALLI

til sín

Sushi var ekki
hátt skrifað
hjá Sigurði
en fljótlega
Karli Guðgeirss
varð hann
háður því og
yni þegar hann
hefur nú opnað
Matreiðs lumaðuri
smakkaði það
eigin sushi-bar
fyrst fyrir tíu
nn Sigurður
Karl Guðgeirs
árum
á Stjörnuto
son kynntist
SUSHI-HRÍSGRJÓ
rgi Kringlunn
um sushi
töfrar.
fyrir
N
hefur nú opnað um tíu árum og
og edik
eigin

Kringlunni.
sushi-stað
í
Hann rekur
anda þess
Edik (sushi-su)
aðdragmeð
„Árið 2000 eftirfarandi hætti:
80 ml japanskt
hrísSnorraso n, kom Snorri Birgir
grjónaedik
Brauðbæjar, núverand i eigandi
8 g salt
spurði hvort að tali við mig og
45 g sykur
sushi. Þá var ég vildi læra að gera
Best er að byrja
hér á landi það ekki hátt skrifað
á
og
edikinu því
mér það vont, satt að segja fannst
það
að kólna niður þarf
sushi þannig en margir upplifa
áður
en það fer
til Kaupman fyrst. Ég hélt síðar
yfir grjónin.
nahafnar
Velgið hrísgrjónae
sushi-gerð
og lærði
dikið
undir
í stálpotti og
anska meistaran handleiðslu japgætið þess
að s ð
sI
þá

Grjónin sett
í skál og
vatni hellt yfir
að það fljóti þannig
vel
grjónin. Nuddið yfir
þau
mjúklega til
að
burt sterkjuna, þrífa
hellið
vatninu af
og
takið þrisvar endurtil
sinnum. Þegar fjórum
er orðið nokkuðvatnið
sigtið það frá tært,
og h ll ð

taka þau varlega
upp úr pottinum
með
plast- eða
viðaráhaldi
og setja þau
í
(ekki nota skálskál
úr áli).
Hellið edikblöndu
nni
(susi-su) yfir
og
þau í sundur. leysið
að þetta þarf Athugið
á meðan grjó að gerast
i

POPP

Saknar ekki
stjórnmálanna
Sverrir Hermannsson er áttræður í
dag.
TÍMAMÓT 20

Háhyrningur
drap þjálfara
Til stóð að flytja
Tilikum til Íslands
árið 1992.
FÓLK 30

Ósamræmd próf
„Um námsefni í grunnskóla gilda
ákveðin viðmið sem koma fram
í aðalnámskrá,” skrifar Pawel
Bartoszek.
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Flutt af Kleppi eftir áratugi
Mannúðarsjónarmið eru helsta ástæða þess að loka á deild 14 á Kleppi. Sparnaður flýtir fyrir lokun. Flestum hefur verið fundið nýtt heimili. Öllum starfsmönnum var sagt upp en reynt að finna þeim ný störf.
HEILBRIGÐISMÁL Deild 14 á Kleppi verður

lokað á vordögum. Deildin er sérhæfð
meðferðar- og endurhæfingargeðdeild fyrir
fólk með langvinna geðsjúkdóma og alvarlega atferlistruflun. Tólf dvelja á deildinni
og hafa sumir verið þar um áratuga bil.
Flestum hefur verið fundin ný búseta. Um
helmingur hópsins er eldra fólk sem á rétt
á vistunarmati og dvöl á hjúkrunarheimili.
Hluti fær heimili á vegum Straumhvarfaverkefnisins svonefnda en óvíst er um
úrræði fyrir fjóra. Þeir stríða við flókna
blöndu af þroskaskerðingu, geðsjúkdómi
og hegðunartruflunum. Vonir standa til að
framtíðarbúseta tveggja þeirra leysist á
næstu vikum en staða hinna tveggja er erfiðari viðfangs og krefst flóknari úrlausna.
Páll Matthíasson, framkvæmdastjóri

geðsviðs Landspítalans, segir langtímadvöl
og jafnvel fasta búsetu á sjúkrahúsum hvorki
samræmast nútímaheilbrigðisþjónustu né
mannúðarsjónarmiðum. Tólf prósenta sparnaðarkrafa á tveimur árum hraði þó lokun
deildarinnar. Beinn rekstrarkostnaður
deildar 14 nemur 170 milljónum króna á ári.
„Það er ekki hlutverk geðsviðs Landspítalans að sinna búsetuúrræðum fatlaðs fólks,“
segir Páll og bendir á að þessir tólf vistmenn séu í raun þeir síðustu sem eftir eru
af því gamla Kleppssamfélagi sem í eina
tíð taldi hundruð manna. „Fólk sem er með
geðsjúkdóm en á ekki von um bata á ekki að
vera á sjúkrahúsi. Það á rétt á að vera búið
heimili.“
Páll segir að yfirvofandi breytingum
fylgi kvíði og óöryggi en þrátt fyrir það sé

ómögulegt að halda því fram að fólkinu sé
betur fyrirkomið á Kleppi.
Sveinn Magnússon, framkvæmdastjóri
Geðhjálpar, kveðst einlægur fylgismaður
þeirrar stefnu að fólki séu búin heimili utan
spítala en gagnrýnir að tilkynnt hafi verið
um lokun deildarinnar áður en öllum voru
fundin ný búseta.
Alls 27 starfsmönnum deildarinnar hefur
verið sagt upp og taka uppsagnirnar gildi 1.
maí. Páll Matthíasson segir markmið stjórnenda að allir fái ný störf innan Landspítalans og telur hann vonir um það góðar.
Deild 14 er til húsa á 1. hæð gamla Kleppsspítalans inni við Sund. Að sögn Páls er
ástand húsnæðisins ágætt og verður önnur
deild í verra húsnæði flutt þangað.

Í DAG 14

Leiðindaveður víða um land:

Fagna snjónum
í Bláfjöllum

Liverpool komst áfram
Liverpool lenti undir gegn
Unirea en kom til baka
og kláraði leikinn.

VEÐRIÐ Færð var þung víða um
land í gær, en verst var ástandið undir Hafnarfjalli og í
Borgarfirði. Undir Hafnarfjalli
lentu bílar í alvarlegum vandræðum í gærkvöld, enda var skyggni
þar nánast ekkert.
Í Bláfjöllum fögnuðu menn
hins vegar snjókomunni, þótt
erfitt hafi verið að sjá hvernig
ástandið yrði þar vegna þess hve
blint veðrið var.
„Það er nú varla komið nóg í
brekkurnar,“ sagði Magnús Árnason, framkvæmdastjóri skíðasvæðisins í Bláfjöllum, um snjókomuna í gærkvöld. „En við erum
bjartsýn, það er spáð snjókomu
áfram.“
Veðurstofan spáir svipuðu
veðri áfram í dag, en þó verður
snjókoma heldur minni.
- gb
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Strekkingur vestan til og
vindstrengur með SA-ströndinni.
Snjókoma eða él víða um land, þó
líklega úrkomulaust norðanlands
fram eftir degi. Áframhaldandi
frost.
VEÐUR 4

73,8%

LEIÐINDAVEÐUR UM LAND ALLT Í GÆR Umferðin gekk erfiðlega í Reykjavík í gærmorgun þegar fyrsti alvörusnjórinn sást þar í

vetur. Skárra veður var þó í Reykjavík þegar líða tók á daginn en víðast hvar annars staðar á landinu, vegna skjóls fyrir
norðaustanáttinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hollendingar og Bretar segjast ekki geta komið lengra til móts við Íslendinga:

Icesave-nefndin tómhent heim
STJÓRNMÁL Fundi samninganefndar

23,7%
MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

Fréttablaðið er með 212% meiri
lestur en Morgunblaðið.

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

- bþs

Íslands og fulltrúa Hollendinga og
Breta í London í gær lauk án niðurstöðu. Bretar og Hollendingar
segjast ekki geta teygt sig lengra
til móts við Íslendinga en með tilboði sínu frá því í síðustu viku.
Íslenska samninganefndin undir
forystu Lee C. Buchheit mun í dag
funda með formönnum stjórnmálaflokkanna og gera þeim grein fyrir
stöðunni.
Hvorki náðist í forystumenn ríkisstjórnarinnar í gærkvöldi né formenn stjórnarandstöðuflokkanna.
Í yfirlýsingu frá Steingrími J. Sigfússyni fjármálaráðherra segir
að vonast hafi verið til að sameiginleg niðurstaða um bætt kjör í
Icesave-málinu næðist. „Það hefur

enn ekki tekist. Báðir aðilar lögðu
fram uppbyggilegar tillögur en
enn greinir þjóðirnar töluvert á.”
Í yfirlýsingu ráðherrans er
sérstaklega minnt á að þjóðaratkvæðagreiðsla um Icesave verði
6. mars.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins líta íslenskir ráðamenn
svo á að viðræðurnar hafi alls ekki
siglt í strand.
Í yfirlýsingu talsmanns breska
fjármálaráðuneytisins segir að
niðurstaðan sé Englendingum og
Hollendingum vonbrigði. „Bresku
og hollensku ríkisstjórnirnar eru
vonsviknar með að þrátt fyrir að
þær hafi reynt sitt besta síðastliðið eitt og hálft ár séu íslensk
stjórnvöld enn ófær um að ganga

að þeirra besta tilboði varðandi
Icesave-lánið,“ segir í yfirlýsingu
talsmannsins. Hann ítrekar að
menn séu enn ákveðnir í ná samkomulagi við Ísland um féð sem
hollenskir og breskir skattgreiðendur eigi inni hjá Íslendingum.
Fréttaveita Bloomberg hafði í
gærkvöldi eftir ónafngreindum
heimildarmanni í breska fjármálaráðuneytinu að íslenska samninganefndin hefði gengið af fundi.
„Þetta er alrangt og búið að biðja
breska fjármálaráðuneytið um að
leiðrétta þetta,“ segir Guðmundur Árnason, sem situr í íslensku
samninganefndinni. „Fundurinn
fór enda fram í íslenska sendiráðinu og okkur hefði aldrei dottið í
hug að skilja þá eftir þar.“ - bþs, gar

Leikarabörn á Herranótt:

Feta í fótspor
foreldra sinna
FÓLK Þrjú börn þjóðþekktra leikara fara með hlutverk í uppsetningu leikfélags
Menntaskólans í Reykjavík á verki
Andra Snæs
Magnasonar,
LoveStar. Börnin eru þau Guðmundur Felixson, sonur Felix
STEINEY
Bergssonar,
SKÚLADÓTTIR
Steiney Skúladóttir, sem er dóttir leikaranna
Halldóru Geirharðsdóttur og
Skúla Gautasonar, og Eygló Hilmarsdóttir, dóttir Hilmars Jónssonar og leikkonunnar Sóleyjar
Elíasdóttur.
„Ég held að það megi alveg fullyrða að við séum öll með leikhúsbakteríuna í okkur,“ segir Steiney
en krakkarnir frumsýna í kvöld.
- sm / sjá síðu 24
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SPURNING DAGSINS

Vandamál að missa vinnu á miðju misseri ef fólk er í námi líka:

Þarf að velja á milli náms eða tekna
Hrefna, situr þú í súpunni?
„Nei, enginn sem mætir á súpukeppnina þarf að súpa seyðið af
því.“
Hrefna Rósa Sætran landsliðskokkur
hefur tekið að sér dómgæslu í fiskisúpukeppni á Grundarfirði.

Væntanlegar ESB-viðræður:

Hugsanlegt að
einhverjir fundir
verði í Reykjavík
STJÓRNMÁL Ekki er útilokað að einhverjir fundir í
væntanlegum viðræðum um
aðild Íslands að Evrópusambandinu fari fram í Reykjavík.
Venjan er að samningafundir
um aðild ríkja fari fram í Brussel þar sem framkvæmdastjórnin hefur greiðan aðgang að stoðdeildum sínum.
Stefán Haukur Jóhannesson,
sendiherra og aðalsamningamaður Íslands, segir ljóst að
fundahöld muni að mestu fara
fram ytra en Íslandsfundir séu
ekki útilokaðir.
Undirbúningur íslensku
samninganefndarinnar fer fram
á Íslandi.
- bþs

Gauragangur fer vel af stað:

Níu þúsund
miðar seldust
LEIKHÚS Níu þúsund miðar seld-

ust á Gauragang, leikrit Ólafs
Hauks Símonarsonar, á fyrsta
degi forsölu í
Borgarleikhúsinu í gær. Þetta
er nálægt því
að vera met,
en salan er á
svipuðu róli og
þegar miðar
á Söngvaseið
seldust hraðar
MAGNÚS GEIR
strax á fyrsta
ÞÓRÐARSON
degi en áður
hafði þekkst í íslensku leikhúsi.
„Gauragangur vekur greinilega áhuga fólks, og við erum
þakklát fyrir það,“ segir
Magnús Geir Þórðarson leikhússtjóri þegar hann er spurður um
ástæðu þessarar velgengni.
Gauragangur verður frumsýndur 19. mars.
- gb

VINNUMARKAÐUR „Ég verð að velja
á milli næstu mánaðamót hvort ég
minnka mjög við mig námið og fæ
atvinnuleysisbætur eða held áfram
í námi tekjulaus,“ segir Geir Gígja
en hann missti nýverið vinnuna og
verður tekjulaus frá og með næstu
mánaðamótum.
Geir hefur verið í námi með vinnu
í Háskólanum á Hólum og hélt því
GEIR GÍGJA
áfram er núverandi misseri hófs.
Vegna reglna um atvinnuleysisbætur má
hann ekki vera í nema 10 eininganámi, en er
í 30 eininga. Nám hans það sem af er misseri ónýtist því fái hann atvinnuleysisbætur
frá 1. mars.

„Ég ætla mér ekki að stunda nám
á atvinnuleysisbótum, en mér þætti
eðlilegt að ef aðstæður eru þannig
að maður missir vinnuna á miðju
misseri að hægt sé að ljúka náminu
á bótum,“ segir Geir og bætir við að
sjálfsagt væri að setja kröfu um það
að fólk í þessari stöðu sýndi fram á
að þeir væru í virkri atvinnuleit.
Spurður um hvað hann ætli að gera
er mánaðamótin renna upp segist
Geir reikna með því að hann haldi náminu
áfram og verði því tekjulaus út apríl. „Ég
tími ekki að gefa önnina upp á bátinn en það
þýðir auðvitað að yfirdrátturinn safnast
upp.“
- sbt

SENDI RÁÐHERRUM BRÉF
Geir sendi bæði félagsmálaráðherra og
menntamálaráðherra bréf á dögunum og
benti á vandann og mögulegar lausnir. Hann
leggur til dæmis til að fólki í hans stöðu
verði gert kleift að ljúka náminu á atvinnuleysisbótum, eða taka að minnsta kosti 12 til
18 einingar. Önnur lausn væri að fólk í þessari stöðu gæti tekið námslán en reglur um
tekjuhámark útiloka það nánast núna. Ekki
er brugðist við tillögunum í svari sem hann
hefur fengið frá menntamálaráðherra.

Fær fingurkossa fyrir
ljós á göngugrindinni
Helgi Pálmarsson slær alls staðar í gegn með ljósabúnaði á göngugrind sinni.
Lögregluþjónar, strætisvagnabílstjórar og leigubílstjórar telja ljósin þarfaþing.
Ekki er verra að konur virðast sogast eins og flugur að blikkljósinu hans Helga.

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755
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Salman Bashir í Nýju-Delí.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ráðherrafundur í Nýju-Delí:

Reynt að draga
úr spennunni

ÖRYGGISMÁL „Ég veit ekki hvað ég

hef fengið mörg vink og marga
fingurkossa frá kvenfólkinu sem
keyrir bílana eftir að ég setti ljósin á göngugrindina,“ segir Helgi
Pálmarsson, 76 ára göngugarpur
í Reykjavík.
Helgi segist hafa viljað auka
öryggi sitt þegar hann fari út að
ganga. Hann hafi keypt sér ljósabúnað í Markinu og starfsmenn
verslunarinnar fest búnaðinn á
fyrir hann. Eitt ljós vísi aftur og
annað fram. Ljósin gangi fyrir rafhlöðum og eigi að endast í allt að
eitt þúsund klukkustundir.
„Ég læt ljósið alltaf vera hægra
megin við mig og geng beint á
móti umferðinni. Þetta sést langan
veg,“ útskýrir Helgi sem kveður
ljósin þegar hafa sannað notagildi
sitt. „Þau eru búin að bjarga mér
sex sinnum frá því að lenda fyrir
bílum sem annaðhvort hafa sveigt
framhjá mér eða stoppað þegar ég
hef verið að ganga yfir götu.“
Margir hafa að sögn Helga
veitt öryggisbúnaðinum eftirtekt. „Það stoppaði strætisvagn
hjá mér í morgun og bílstjórinn
spurði hvort það væri eitthvað
að hjá mér. Ég sagði honum þá að
ég væri með þetta til að bílstjórar sæju að þarna væri maður með
göngugrind. Hann var svo hrifinn
að hann kom út úr vagninum og
þakkaði mér fyrir að setja ljósin á
göngugrindina af því að þau sjást
langan veg,“ segir Helgi.
Lögreglan hefur líka haft
afskipti af Helga. „Það stoppaði
mig lögregluþjónn á Kringlumýrarbrautinni. Hann sagðist endilega
þurfa að fá upplýsingar hjá mér og
ég útskýrði ljósin. Hann var mjög

TÓKUST Í HENDUR Nirupama Rao og

INDLAND, AP Utanríkisráðherrar
Indlands og Pakistans voru sammála um að halda áfram að tala
saman.
Þetta var helsta niðurstaðan af
fundi þeirra Nirupama Rao, utanríkisráðherra Indlands, og Salman Bashir, utanríkisráðherra
Pakistans, sem hittust í Nýju-Delí
á Indlandi í gær.
Fundurinn sjálfur þykir þó
mikilvægur liður í því að draga
úr áratuga langri spennu og
fjandskap milli ríkjanna. Utanríkisráðherrar ríkjanna hittust
síðast fyrir fimmtán mánuðum.
- gb

HELGI PÁLMARSSON Sést um langan veg í umferðinni og er miklu öruggari eftir að

hann lét festa rautt öryggisljós sem blikkar á göngugrindinni hans.

Þau eru búin að bjarga
mér sex sinnum frá því
að lenda fyrir bílum sem
annaðhvort hafa sveigt framhjá
mér eða stoppað
HELGI PÁLMARSSON
GÖNGUGARPUR

ánægður, sagði að þetta þyrfti að
koma á allar göngugrindur,“ segir
hugvitsmaðurinn.
Jafnframt kveðst Helgi hafa
fengið hrós frá fjórum leigubílstjórum sem hafi komið út úr
bílum sínum til að skoða göngugrindina. „Þeir tóku í höndina
á mér og þökkuðu mér fyrir því

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

þarna væri komið eitt almesta viðvörunarkerfi í umferðinni,“ segir
Helgi og undirstrikar að kerfið
geti líka virkað á göngustöfum.
„Það væri mikill plús fyrir þá sem
sjá illa, til dæmis gamalt fólk, að
sjást langt að og vara þannig aðra
í umferðinni við.“
Reyndar er þetta ekki í fyrsta
sinn sem sagt er frá Helga í fjölmiðlum í sambandi við umferðaröryggi. Fyrir nokkru fékk hann
aðsvif undir stýri á bíl sínum og
skilaði þá sjálfviljugur inn ökuskírteini sínu. „Ég sá að ég gæti
kannski keyrt á unglinga sem
væru að leika sér á götunni og
þeir jafnvel lent örkumla ævilangt
í hjólastól. Ég gæti ekki lifað við
það.“
gar@frettabladid.is

Gengjastríð í Kaupmannahöfn:

Lögregla lætur
til skarar skríða
KAUPMANNAHÖFN Lögreglan í

Kaupmannahöfn og dönsk skattayfirvöld létu til skarar skríða í
gærkvöld gegn glæpagengjum,
sem barist hafa reglulega síðustu
misseri á götum borgarinnar.
Meðal annars var ráðist til
atlögu gegn ólöglegum spilavítum og knæpum á Norðurbrú og í
norðvesturhluta borgarinnar.
Danskir fjölmiðlar skýrðu frá
þessu á Netinu í gær, en óvíst var
um útkomuna. Aðgerðirnar beinast gegn fjármálamisferli gengjanna í þeirri von að þannig megi
koma höggi á þau.
- gb

Þriggja klukkustunda fundur stjórnar og hers á Tyrklandi:

Erdogan hafnar kosningum
TYRKLAND, AP Recep Tayyip Erdog-

an, forsætisráðherra Tyrklands,
hafnaði kröfum stjórnarandstöðunnar um að efna til kosninga
hið fyrsta. Hann átti í gær fund
með Ilker Basbug herforingja,
yfirmanni tyrkneska hersins.
Abdullah Gül forseti sat einnig
fundinn.
Veruleg spenna hefur verið í
vikunni milli tveggja helstu valdaafla landsins, hersins og stjórnarinnar, eftir að fimmtíu fyrrverandi
og núverandi yfirmenn í hernum
voru handteknir og yfirheyrðir
vegna gruns um að hafa ætlað að
steypa stjórninni af stóli. Tuttugu
þeirra hafa verið ákærðir.
Erdogan sagði fundinn, sem stóð
í þrjár klukkustundir, hafa verið
ánægjulegan. Engu síður mátti sjá
á myndum að Basbug herforingja
var órótt.

FUNDUR TYRKNESKRA LEIÐTOGA Erdogan forsætisráðherra, Gül forseti og Basbug

herforingi.

Herinn hefur lagt áherslu á að
halda í veraldlega skipan landsins,
en stjórnin hefur opinskátt fylgt
þeirri stefnu að vilja gera íslam
hátt undir höfði.
„Almenningur þarf að vera full-

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

viss um að farið verði með þessi
mál að lögum og allir þurfa að
sýna ábyrgð til þess að valda ekki
stofnunum samfélagsins skaða,“
segir í sameiginlegri yfirlýsingu
leiðtoganna þriggja.
- gb

Stærsta 3G dreifikerfið
frá landnámi

Sími

Nú kemstu í háhraðanetsamband víðar en nokkru sinni fyrr
í Íslandssögunni.
Kynntu þér 3G og 3GL dreifikerfið á siminn.is og sjáðu hvar
þú kemst á netið í símanum og tölvunni.
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GENGIÐ 25.02.2010

Bandaríkjadalur

128,80

129,42

Sterlingspund

197,04

198,00

Evra

173,80

174,78

Dönsk króna

23,349

23,485

Norsk króna

21,621

21,749

Sænsk króna

17,839

17,943

Japanskt jen

1,4414

1,4498

SDR

196,90

198,08

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
230,4607
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir:

Trú á efnahagslegt undraverk
STJÓRNMÁL Íslenska fjármálakerf-

ið hrundi vegna þess að hér var
að verki hugmyndakerfi sem
leysti úr læðingi
athafnir og öfl
sem voru ofvaxin íslensku samfélagi og kollkeyrðu það á
endanum.
Þetta segir
Ingibjörg SólINGIBJÖRG SÓLrún Gísladóttir, RÚN GÍSLADÓTTIR
fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar, í grein
í nýjasta hefti Tímarits Máls og
menningar.
Segir hún meðal annars að
framámenn í Sjálfstæðisflokknum
hafi trúað í einlægni að þeir hefðu
skapað efnahagslegt undraverk
sem stæði styrkum fótum eftir
sautján ára valdatíð þeirra. „Og
við hin höfðum ekki sjálfstraust til
að draga það í efa,“ segir hún. - bþs

Andstaða við spilavíti:

Bara ungir karlar vilja spilavíti

Hæstiréttur mildar refsingu:

Fimm stúlkur tældar á Netinu

Þrír mánuðir
og skaðabætur

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-

borgarsvæðinu rannsakar nú mál
fimmtu stúlkunnar sem karlmaður
er grunaður um að hafa tælt í gegnum Facebook. Hún var þrettán ára
þegar meint kynferðisbrot mannsins gegn henni átti sér stað.
Mál þriggja stúlkna, sem maðurinn er grunaður um að hafa nauðgað
eftir að hafa komist í kynni við þær
á Facebook, eru komin til ákæruvaldsins. Mikið magn af barnaklámi
hefur fundist í tölvubúnaði sem lögregla tók hjá manninum á sínum
tíma, samkvæmt upplýsingum
Fréttablaðsins. Barnaklámsmálið

FACEBOOK-MAÐURINN Situr í gæslu-

varðhald til 3. mars.

hefur einnig verið sent til ákæruvaldsins.

Maðurinn, sem situr í gæsluvarðhaldi til 3. mars, var í fyrstu talinn
hafa tælt þrjár stúlkur á aldrinum
þrettán til fjórtán ára til að hitta
sig eftir að hafa komist í kynni við
þær á Facebook, með ofangreindum
afleiðingum.
Kæra vegna fjórðu stúlkunnar
sem maðurinn er grunaður um að
hafa tælt barst nokkru seinna og
nú hefur fimmta kæran borist eins
og áður sagði. Lögregla rannsakar
meðal annars hvort maðurinn hafi
beitt tvær síðastnefndu stúlkurnar
kynferðislegu ofbeldi, en vitað er að
hann náði að hitta þær báðar. - jss

DÓMSTÓLAR Maður á þrítugsaldri

hefur verið dæmdur í Hæstarétti
í þriggja mánaða skilorðsbundið
fangelsi fyrir að hafa farið óboðinn inn í svefnherbergi konu, þar
sem hún lá sofandi, afklætt sig úr
öllu nema nærbuxum, lagst upp í
rúm hjá henni, kysst hana á hálsinn og káfað á henni utanklæða.
Hann var dæmdur til að greiða
henni 250 þúsund krónur í bætur.
Héraðsdómur hafði dæmt manninn í sex mánaða fangelsi, þar af
þrjá á skilorði, og til að greiða konunni 500 þúsund í skaðabætur. - jss

Einkasjúkrahús á vallarsvæði:

Óveðursský hrannast
upp segir forseti ASÍ

Ráðherra efast
um hagkvæmni
ALÞINGI Álfheiður Ingadóttir heilbrigðisráðherra efast um ágæti
hugmynda um uppbyggingu
einkarekins
sjúkrahúss á
flugvallarsvæðinu í Keflavík.
Þetta kom fram
í máli ráðherrans á þingi í
gær. „Ég tel að
þessi viðskiptahugmynd sé
ÁLFHEIÐUR
engu betri nú
INGADÓTTIR
heldur en hún
var árið 2007 þegar hún gekk
ekki upp,“ sagði Álfheiður á þingi
í gær.
Erla Ósk Ásgeirsdóttir, varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins,
lagði fram fyrirspurn til ráðherra um málið og vildi fá skýr
svör um afstöðu Álfheiðar.
„Ef þetta er svona hagkvæmt,
af hverju gerir einkaframtakið
þetta ekki bara sjálft?“ spurði
Álfheiður.
- gb

Miðstjórn ASÍ átelur stjórnvöld fyrir seinagang í endurreisnarstarfinu og fyrir
tafir á lausn Icesave-deilunnar. Búast megi við samdrætti í fjárfestingum og
auknu atvinnuleysi. Umhverfisráðherra sagður hafa tekið „galna ákvörðun“.
EFNAHAGSMÁL „Fyrir heimilin þýðir

þetta því miður meira atvinnuleysi
en ella og meiri samdrátt í kaupmætti sem auðvitað þýðir versnandi lífskjör,“ sagði Ólafur Darri
Andrason, hagfræðingur hjá ASÍ,
þegar hann kynnti í gær hagspá
sambandsins fyrir næstu þrjú ár.
Samkvæmt nýju hagspánni stefnir allt á verri veg en ASÍ reiknaði
með þegar síðast var gefin út slík
spá í október í fyrra. Ólafur sagði
ástæðu þessarar neikvæðu þróunar
vera seingang í frágangi Icesavedeilunnar og tafir í uppbyggingu
atvinnulífsins og endurreisn efnahagslífsins. Miðstjórn ASÍ undirstrikar það sama í harðorðri ályktun þar sem lýst er áhyggjum af
óvissu um framvindu mála. Dráttur á lausn Icesave-málsins hafi
sett efnahagsáætlun Íslands og
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og lán
frá vinaþjóðum í uppnám.
Ólafur sagði afleiðingarnar
meðal annars þær að nú sé gert
ráð fyrir að fjárfestingar dragist
saman um 17 prósent á þessu ári
í stað þess að aukast um 4 prósent
eins og áætlað hafi verið í fyrrahaust. Atvinnuleysi nái hámarki í
byrjun næsta árs og mælast nálægt
11 prósentum en síga niður í 8,5
prósent fyrir árslok 2011. Krónan
verði veikari en áætlað var vegna
mikillar óvissu í efnahagslífinu.
Engu síður muni verða 2 prósenta
hagvöxtur á næsta ári og 5,6 prósenta á árinu 2012 eftir 5 prósenta
samdrátt á þessu ári og 7 prósenta
samdrátt í fyrra.
Miðstjórn ASÍ segir afleiðingarnENNEMM / SÍA / NM40924

KÖNNUN Töluverð andstaða er við
það að rekstur spilavíta verði
leyfður á Íslandi, ef marka má
nýja könnun Markaðs- og miðlarannsókna. Tæplega 64 prósent
þátttakenda í könnuninni sögðust
því andvíg, þar af tæp 40 prósent
mjög andvíg.
Athygli vekur að 71 prósent
karla undir þrítugu er frekar eða
mjög hlynnt lögleiðingu spilavítis. Það er eini hópurinn þar sem
meirihluti er fyrir hugmyndinni.
Mest mælist andstaðan hjá eldri
konum, eða 83 prósent.
Könnunin var gerð 12. til 17.
febrúar og þátttakendur voru
902.
- sh

Mikið magn af barnaklámi í tölvu Facebook-mannsins:

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

Janúkovitsj tekinn við:

Lofar að standa
utan bandalaga

ÓLAFUR DARRI ANDRASON Hagfræðingur ASÍ lýsti því í gær hvernig seinagangur og
ákvarðanafælni stjórnvalda væru að mati sambandsins að lengja kreppuna á Íslandi.

ÚKRAÍNA, AP Viktor Janúkovitsj
sór embættiseið sinn í gær sem
forseti Úkraínu, þrátt fyrir að
mótframbjóðandi hans, Júlía
Tímosjenko forsætisráðherra,
hafi ekki enn viðurkennt úrslit
forsetakosninganna.
Þingsalurinn var hálftómur
þar sem flokksfélagar forsætisráðherrans létu ekki sjá sig. Fátt
bendir því til þess að lát verði á
hinum þrálátu deilum sem lamað
hafa stjórnmál landsins árum
saman.
Janúkovitsj hét því að gera
Úkraínu að Evrópuríki utan allra
ríkjabandalaga.
- gb

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ar af seinagangi stjórnvalda vera
þær að erfitt ef ekki ómögulegt
sé að fjármagna stórframkvæmdir sem áttu að hefjast á þessu ári.
„Miðstjórn ASÍ átelur einnig stjórnvöld fyrir að leggja stein í götu einstakra verkefna,“ segir í ályktuninni. Gylfi Arnbjörnsson, forseti
ASÍ, sagði þarna meðal annars
vísað til nýlegrar ákvörðunar varðandi svokallaða suðvesturlínu og
virkjanamál í Þjórsá. Landsvirkjun sem ríkisfyrirtæki hafi óskað
eftir því við sveitarfélögin að fá að
skoða tiltekna virkjanakosti.

„Síðan úrskurðar einn ráðherrann [Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra] um það að
sveitarfélögin megi ekki fá framlög frá þeim sem biður um verkefnið til að kosta deiliskipulag.
Manni finnst þetta svo galin niðurstaða. Þetta heitir bara að leggja
stein í götu eftir þráfaldlegar yfirlýsingar um að ríkisvaldið ætli að
styðja við og hjálpa. Þetta er seinagangur og úrræðaleysi og það veldur því að það eru að hrannast upp
óveðursský,“ segir forseti ASÍ.
gar@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Ingibjörg
Karlsdóttir

15 -5

Veðurfréttamaður

HÆGT HLÝNANDI
Veður fer hægt
hlýnandi á landinu
næstu daga og má
búast við slyddu
og jafnvel rigningu
sunnanlands eftir
helgina. Um helgina verður víða
snjókoma eða él
fram til sunnudags
en þá má gera ráð
fyrir slyddu sunnan
til en úrkomulitlu
veðri á Norðausturlandi.

Á MORGUN
Strekkingur NV- og SA-til,
annars hægari.
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SUNNUDAGUR
Sums staðar
strekkingur.
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12°

Berlín

8°

Billund

2°

Eindhoven

9°

Frankfurt

8°

Friedrichshafen

6°

Gautaborg

2°

2

2°

Las Palmas

23°

London

10°

Mallorca

17°

New York

3°

Orlando

17°

Ósló

-2°

París

-2
-1

18°

Basel

Kaupmannahöfn

20

-3

Alicante

8°

San Francisco

15°

Stokkhólmur

1°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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BRÁÐFYNDIÐ OG ÍSMEYGILEGT VERK
EFTIR

BRAGA ÓLAFSSON

HÆNU
UNGARNIR

FRUMSÝNING
Í KASSANUM
Á MORGUN

LEIKSTJÓRI

STEFÁN JÓNSSON

LEIKARAR

EGGERT ÞORLEIFSSON RAGNHEIÐUR STEINDÓRSDÓTTIR

PÁLMI GESTSSON FRIÐRIK FRIÐRIKSSON KRISTBJÖRG KJELD VIGDÍS HREFNA PÁLSDÓTTIR

Tryggðu þér miða í síma 551 1200 eða smelltu þér á leikhusid.is
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KJÖRKASSINN

Orkugeirinn má ekki vera átakavettvangur næstu árin segir iðnaðarráðherra:

Dómur Hæstaréttar:

Vill frið um orkugeirann

Skaðabætur
eftir mengun

ORKUMÁL Orkugeirinn er mikilvæg-

Ætti að styrkja sjálfstæði
íslenskra dómstóla?
Já

89,6%
10,4%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefði íslenska samninganefndin átt að fallast á síðustu
skilyrði Breta og Hollendinga í
Icesave-málinu?
Segðu þína skoðun á Vísi.is

Ósáttir vegna Heilags papa:

Ölvisholt kærir
synjun ÁTVR
STJÓRNSÝSLA Brugghúsið Ölvisholt
lagði á mánudaginn fram stjórnsýslukæru til fjármálaráðherra
vegna þeirrar ákvörðunar
Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins að hafna því að taka bjórinn
Heilagan papa í sölu. Synjun
ÁTVR byggðist á því að nafn og
flöskumiði bjórsins, sem sýnir
papa halda á krossi í greipum
sér, væru til þess fallin að brjóta
í bága við almennt velsæmi með
skírskotun til trúarbragða.
Í kærunni eru færð rök fyrir því
að enginn lagagrundvöllur sé fyrir
ákvörðuninni, hún fari gegn jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar
og brjóti gegn ákvæðum EESsamningsins, auk þess sem það
sé ekki hlutverk ÁTVR að leggja
mat á hvað telst ósæmileg skírskotun til trúarbragða og því sé
farið gegn aðgreiningarreglu
stjórnsýsluréttarins.
- sh

ari en svo að hann megi vera átakavettvangur áfram næstu árin, nóg
er samt komið, sagði Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra á opnum
fundi um orkustefnu fyrir Ísland
sem haldinn var í náttúrufræðihúsi
Háskóla Íslands í gær.
Tilgangur fundarins var að gefa
áhugasömum kost á að fylgjast með
framgangi starfs stýrihóps sem
á að móta heildstæða orkustefnu
fyrir Ísland.
Spyrja verður hvort jarðvarmavirkjanir henti til að knýja stór
verkefni eins og álver, enda það

MENNING
Fé veitt til dagskrárgerðar
Eftirstöðvum Menningarsjóðs útvarpsstöðva, alls 88,5 milljónum króna,
verður úthlutað til dagskrárgerðar fyrir
hljóðvarp og sjónvarp á þessu ári og
því næsta. Hefðbundinni starfsemi
sjóðsins lauk um aldamótin.

LÖGREGLUFRÉTTIR
Mikið um dekkjaþjófnað
Dekkjaþjófar hafa látið greipar sópa
í höfuðborginni að undanförnu. Að
sögn lögreglu eru þjófnaðir algengir
í hverfum þar sem umferð er lítil að
kvöldlagi.

BANDARÍKIN
Hætta framleiðslu Hummer
Fátt þykir geta komið í veg fyrir að
framleiðslu Hummer-jeppa verði
hætt. Salan hefur farið dvínandi og
hafa General Motors reynt að selja
merkið til annars framleiðanda við
engar undirtektir enn sem komið er.

Mjög auðveld kaup fyrir traustannaðila
aðila
með reynslu af veitingarekstri. Um er að ræða
veitingastað með góða veltu og mikla möguleika. Staðurinn er vel tækjum búinn, í góðu
húsnæði og vel markaðssettur.
Útborgun ekki nauðsynleg.
Allar nánari upplýsingar í síma 841-8208

ORKUFUNDUR Þingmenn allra flokka
sem sæti eiga á Alþingi ræddu áherslur
í orkumálum á fundi í Háskóla Íslands í
gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

alls ekki augljóst í ljósi óvissu um
endingartíma jarðhitasvæða, sagði
Svandís Svavarsdóttir umhverfis-

ráðherra, sem talaði fyrir hönd
Vinstri grænna á fundinum. Hún
sagði margfalt hagkvæmara að
nýta háhitasvæði, ekki bara til að
framleiða raforku heldur einnig til
dæmis til húshitunar.
Undir það tók Þór Saari, þingmaður Hreyfingarinnar. Hann
benti á að aðeins fjórtán prósent
þeirrar orku sem komi úr iðrum
jarðar séu nýtt í þeim virkjunum
sem eingöngu framleiði raforku.
Engin þjóð hefur efni á því að
nýta ekki auðlindir sínar, sagði
Jón Gunnarsson, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins.
- bj

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur dæmt
Áburðarverksmiðjuna til þess að
greiða konu rúmlega fjórar milljónir í skaðabætur vegna loftmengunar sem hún varð fyrir 30. september 1998.
Sýruverksmiðja Áburðarverksmiðjunnar í Gufunesi var ræst
nálægt heimili konunnar. Við ræsinguna var hleypt út um 510 kílóum af ammoníaki í formi heitrar
gufu. Konan var ekki vöruð við.
Loftmengunin olli konunni líkamstjóni og var varanleg örorka
hennar metin fimmtán prósent. - jss

Stofnanir brjóta lög
um opinber innkaup
Ekki er að finna agaviðurlög í lögum um opinber innkaup. Ríkisendurskoðun
leggur til leiðir til úrbóta eftir könnun sem leitt hefur í ljós misbrest í vinnulagi.
Könnunin nær til hluta stofnana ríkisins. Til greina kemur að kanna hinar síðar.
STJÓRNSÝSLA „Með því að brjóta
lög um opinber innkaup kunna
stofnanir ríkisins að skapa ríkinu skaðabótaskyldu,“ segir
Lárus Ögmundsson, sviðsstjóri
hjá Ríkisendurskoðun.
Í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar er sagður misbrestur á því
að ríkisstofnanir fylgi ákvæðum laga um útboðsskyldu, verðsamanburð, gagnsæi og jafnræði
í opinberum innkaupum. Lárus
segir að virði stofnanir ekki, þrátt
fyrir ítrekuð fyrirmæli, ákvæði
laga um innkaup þá hljóti að
vakna spurningin um hvort ekki
verði að beita úrræðum starfsmannalaga á þá sem ekki sinni
störfum sínum, lögum og reglum
eða fyrirmælum.
Allmörg dæmi eru sögð um að
stofnanir fylgi ekki ákvæðum
laga um að bjóða út innkaup þegar
fjárhæðir fara yfir tiltekin mörk
og um að bera saman verð þegar
fjárhæðir eru undir þeim. „Að
þessu leyti hafa stofnanir ekki
gætt þess að leyfa öllum sem hafa
til þess hæfni og getu að keppa
um viðskiptin, líkt og lög kveða
á um,“ segir í kynningu Ríkisendurskoðunar á niðurstöðum
skýrslunnar.
Könnuð voru viðskipti yfir
hálfri milljón króna að verðmæti
á tímabilinu janúar til október
2009. Gerðar voru athugasemdir
við viðskipti 45 stofnana og fjárlagaliða við 104 birgja, eða 13
prósenta úrtaksins.
Einungis voru undir stofnanir
sem nota bókhaldskerfi ríkisins
og náði könnunin því ekki til stofnana á borð við Skógrækt ríkisins,

SVÍNAHRAUN Vegagerðin, Skógrækt ríkisins, Landspítalinn og Þjóðkirkjan eru meðal
stofnana sem ný könnun Ríkisendurskoðunar um vinnulag við opinber innkaup náði
ekki til þar sem þær nota önnur bókhaldskerfi en Orra, kerfi ríkisins. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Með því að brjóta lög um
opinber innkaup kunna
stofnanir ríkisins að skapa ríkinu
skaðabótaskyldu.“
LÁRUS ÖGMUNDSSON
SVIÐSSTJÓRI HJÁ RÍKISENDURSKOÐUN

Vegagerðarinnar, Þjóðkirkjunnar, eða Landspítala – háskólasjúkrahúss. „En það er alls ekki
ólíklegt að við gerum sambærilega könnun í öðrum kerfum, það
kæmi vel til greina,“ segir Lárus
og kveður niðurstöðurnar nú sýna

að bæta megi vinnulag hjá opinberum stofnunum. „Þetta ber vott
um dálítið agaleysi. Fram hjá því
verður ekki horft.“
Meðal ráðlegginga Ríkisendurskoðunar til úrbóta er að fjármálaráðuneytið komi á fót miðlægum auglýsingavef „til að auka
jafnræði og gagnsæi“. Þá mælist
stofnunin til þess að mótaður
verði gátlisti um verðkannanir innkaupa þegar þau eru undir
viðmiðunarfjárhæðum. „Ef menn
eru með gátlista þá er auðveldara
að halda utan um hlutina,“ segir
Lárus.
olikr@frettabladid.is

Ríkisendurskoðun þótti ástæða til að kanna fjórðung viðskipta Háskólans nánar:

Skýra ekki 14,3 milljóna viðskipti

3 dagar eftir
af Potta og pönnudögum

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

Háskóli Íslands gaf Ríkisendurskoðun engar skýringar á því hvað réði því að keyptur var fiskur til
rannsókna fyrir 14,3 milljónir króna af útgerðarfélaginu Glófaxa frá því í nóvember í fyrra til
janúar á þessu ári. Ríkisendurskoðun segir alveg
ljóst að í þessu tilviki hafi skólanum borið að bjóða
viðskiptin út.
Ríkisendurskoðun taldi vegna könnunar á vinnulagi ríkisstofnana við innkaup tilefni til að kanna
sérstaklega viðskipti við 21 af þeim 83 birgjum
sem skólinn keypti af vörur eða þjónustu á tímabilinu. Í fimm tilvikum af þeim sem skoðuð voru
sérstaklega gaf skólinn engar skýringar á vali
birgis.
Af þeim opinberu stofnunum sem könnun Ríkisendurskoðunar náði til var Háskólinn með flest tilvik sem ástæða þótti til að kanna nánar.
Þá gerði Ríkisendurskoðun athugasemd við að
enginn formlegur verðsamanburður hafi verið
gerður við þau kaup skólans sem skoðuð voru sérstaklega utan ein, en í þeim segir stofnunin að
útboðsskylda hafi klárlega verið brotin.

HÁSKÓLINN Af 45 opinberum stofnunum sem nefndar eru í

nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar eru flestar athugasemdir gerðar
við viðskipti Háskólans.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Háskólinn óskaði tilboða vegna hreingerningarþjónustu. Í kjölfarið var samið við Hreingerningaþjónustu Axels sem fékk greiddar 54,4 milljónir
króna fyrir þjónustuna á tímabilinu. Fram kemur
að skólinn hafi ákveðið að bjóða þjónustuna út í
samstarfi við Ríkiskaup þegar gildandi samningar
renna út.
- óká
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VEISTU SVARIÐ?

Skiptastjóri Fons telur að miklum fjármunum hafi verið komið undan fyrir hrun:

Andorra semur við Ísland:

Krefur Jón Ásgeir um milljarð

Skiptast á
upplýsingum

DÓMSMÁL Skiptastjóri þrotabús

Fons ehf. krefur Jón Ásgeir Jóhannesson um endurgreiðslu á einum
milljarði króna sem færður var úr
sjóðum Fons á bankareikning Jóns
í júlí 2008. Í stefnu skiptastjórans
segir að milljarðurinn sem Jón
fékk hafi í raun verið hluti af 2,5
milljarða króna láni til Fons vegna
félagsins FS38 ehf. sem var í eigu
Fons. Engin gögn finnist í bókum
Fons um umrædda greiðslu til Jóns.
Pálmi Haraldsson, framkvæmdastjóri Fons, hafi sagt að fjárhæðin
hafi í raun verið lánuð til félagsins
Þú Blásól ehf. sem ætlað hafi að

1. Hvaða leikkonur standa að
baki Skoppu og Skrítlu?
2. Hvað leika margir Íslendingar með enska 1. deildarliðinu
Reading?
3. Hvað heitir nýr stækkunarstjóri Evrópusambandsins?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

kaupa lið Williams í Formúlu
1-kappakstrinum. Skiptastjóri
Fons segir að
þótt samkomulag um þessa
lánveitingu til
Þú Blásólar sé
JÓN ÁSGEIR
að finna í bókum
JÓHANNESSON
Fons hafi það
félag aldrei fengið umrædda upphæð. Skjölin um samkomulagið hafi
verið til málamynda.
Stefna skiptastjórans var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í

gær. Í henni eru taldar upp margar ástæður fyrir því að rifta beri
greiðslunni til Jóns. Um sé að ræða
gríðarlega fjárhæð sem hafi verið
gjöf til Jóns frá félagi sem í raun
hafi verið ógjaldfært. Kröfuhöfum
Fons sé þannig mismunað. Einnig hafi Jón Ásgeir haft hag af ráðstöfuninni og vitað „allt um þær
aðstæður sem gerðu hana svo ótilhlýðilega sem raun ber vitni“.
Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Jóns Ásgeirs, segir hann
hafna kröfu skiptastjóra Fons.
Þeir hafi nú fjórar vikur til að skila
greinargerð til héraðsdóms.
- gar

UTANRÍKISMÁL Andorra hefur
skrifað undir samninga um skipti
á skattaupplýsingum við Norðurlöndin, Danmörku, Færeyjar,
Finnland, Grænland, Ísland,
Noreg og Svíþjóð.
Í tilkynningu Efnahags- og
samvinnustofnunarinnar, OECD,
kemur fram að fyrir hafi Andorra
skrifað undir tíu sambærilega
samninga. „Síðustu undirskriftir gera alls sautján samninga og
uppfyllir landið þar með alþjóðlega staðla í skattamálum,“ segir í
tilkynningu OECD.
- óká

Borga ekki vatnsveitu nema
fá virkjun á aðalskipulagið
Landsvirkjun ætlar ekki að borga kostnað við vatnsveitu Flóahrepps fyrr en virkjun í Þjórsá er komin á aðalskipulag. Sveitarfélagið vill hefja framkvæmdir í vor. Áætlaður kostnaður er á bilinu 120 til 140 milljónir.
JANUS PEDERSEN Bankastjóri Færeyja-

banka, hér fremstur á myndinni, segir
stjórnendur hafa gengið varfærnislega
gegnum síðasta ár.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Gott ár hjá Færeyingunum:

Gengu varlega
á erfiðu ári
VIÐSKIPTI Færeyjabanki hagnaðist

um 111 milljónir danskra króna,
jafnvirði 2,6 milljarða króna, í
fyrra. Þetta er um 23 milljónum
betri afkoma en árið á undan.
Fjórði ársfjórðungur nýliðins árs
kom illa við bankann, en þá tapaði hann tæpum 7,7 milljónum
danskra króna. Þetta var eini
mínusinn í bókum Færeyjabanka
á árinu.
Tekjur námu 455 milljónum
danskra króna, sem jafngildir 24
prósenta aukningu á milli ára.
Haft er eftir Janusi Pedersen
bankastjóra að hin varfærna
stefna bankans hafi lagt grunninn að vexti og hagnaði hjá
bankanum.
- jab

SKIPULAGSMÁL Samningar Flóa-

hrepps um að fá vatn frá Árborg
eru á lokastigi. Samið hefur verið
við Landsvirkjun um að fyrirtækið greiði kostnað við aðveituna, en
samkvæmt samningnum fæst ekkert greitt fyrr en virkjanir í neðri
hluta Þjórsár eru komnar á staðfest
aðalskipulag.
Aðalskipulagi hreppsins hafði
verið breytt til samræmis við óskir
Landsvirkjunar, en umhverfisráðherra ákvað að staðfesta ekki
breytinguna. Ástæðan var sú að
Landsvirkjun greiddi útlagðan
kostnað Flóahrepps og Skeiða- og
Gnúpverjahrepps við breytingar á
aðalskipulaginu.
Aðalsteinn Sveinsson, oddviti
Flóahrepps, segir mikilvægt fyrir
hreppinn að ný vatnsveita komist
sem fyrst í notkun. Vatnsskorts
hafi gætt undanfarin tvö sumur
vegna þurrka. Hann óttast að vegna
úrskurðar umhverfisráðherra muni
gerð vatnsveitunnar tefjast.
Áformað er að hefja framkvæmdir, sem áætlað er að taki fimm
til sex mánuði, í vor. Aðalsteinn
segir allt benda til þess að tafir

URRIÐAFOSS Hætta er á að vatnsból Flóahrepps raskist þegar Urriðafossvirkjun

verður reist. Vatnsskorts hefur gætt í hreppnum síðustu tvö sumur vegna þurrka.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

verði á vinnunni vegna niðurstöðu
ráðherra.
Viðbúið er að vatnsból hreppsins
raskist þegar Landsvirkjun reisir Urriðafossvirkjun. Þess vegna
ákvað Landsvirkjun að semja um

að greiða fyrir kostnað við aðveitu,
segir Helgi Bjarnason, verkefnisstjóri virkjana í neðri hluta Þjórsár
hjá Landsvirkjun.
Landsvirkjun áætlar að kostnaður við aðveituna verði á bilinu 120

til 140 milljónir króna, fyrir utan
virðisaukaskatt, segir Helgi. Samningurinn taki þó ekki gildi fyrr en
breytt aðalskipulag, þar sem gert
sé ráð fyrir Urriðafossvirkjun, taki
gildi.
Flóahreppur undirbýr nú gerð
nýs aðalskipulags eftir að ráðherra
neitaði að staðfesta fyrra skipulag.
Til stendur að auglýsa nýtt skipulag í næsta mánuði. Aðalsteinn
segir að sótt verði um styrk vegna
kostnaðar við skipulagið úr skipulagssjóði. Koma verði í ljós hversu
hár styrkur fáist úr sjóðnum.
Í svari Stefáns Thors, skipulagsstjóra ríkisins, við fyrirspurn
Fréttablaðsins kemur fram að
sveitarfélag geti fengið greiddan
allt að helmingi kostnaðar við gerð
eða endurskoðun aðalskipulags úr
skipulagssjóði.
Flóahreppur fékk framlag úr
skipulagssjóði vegna vinnu við
aðalskipulag, segir í svari Stefáns.
Nú þurfi hreppurinn að kosta meiru
ti vegna úrskurðar ráðherra. Fordæmi séu fyrir því að veitt
séu framlög úr sjóðnum vegna
breyttra forsenda.
brjann@

www.ellingsen.is

árgerð
2007

Lynx RE 600 HO

1.600.000
.000 kr.
Tilboð: 0
1.290.00

árgerð
2007

Lynx Rave RC 800 PT

árgerð
2008

Lynx RC 800 PT

Lynx Xtrim 550
0

1.700.000
.000 kr.
Tilboð: 0
1.390.00

1.440.000
.000 kr. :
Tilboð
995.000

Í Ellingsen er mikið úrval eftirárs vélsleða frá Lynx,
árgerðir 2007 og 2008 á frábæru verði.
Komdu og skoðaðu leiktækin í verslun okkar að Fiskislóð 1
í Reykjavík eða hjá K2M, Gleráreyrum á Akureyri.
Tækniupplýsingar um sleðana eru á www.ellingsen.is.

árgerð
2008

1.930.000
0.000 kr.
Tilboð: 0
1.590.00

REYKJAVÍK
Fiskislóð 1 • Sími 580 8500
AKUREYRI
K2M, Gleráreyrum • Sími 464 7960

árgerð
2008

Lynx SM Rave
Rav
av 550
0

1.340.000
.000 kr. :
Tilboð
915.000

árgerð
2008

Lynx Ra Xtri
Xtrim
m 600
600 S
Sdi
Sdi

1.740.000
.000 kr.
Tilboð: 0
1.490.00

34
%
afsláttur
1.385

LONDONLAM

Velkomin í Nettó
KJÚKLINGAHAKK

30
%
afsláttur

6 STK

699

kr/kg

899

kr/pk

áður 998 kr/pk

áður 790 kr/kg

CHICAGO TOWN PIZZA með tómat

KREBENETTUR Í RASPI

13 cm, 188 gr

FRYSTIVARA

13 cm, 188 gr

896

kr/stk

GRÍSASNITSEL Í RA

2 ltr.

CO-OPERATIVE
PLAIN MELBA TOAST
100 gr

158

kr/stk

98

30
%
afsláttur

FRYSTIVARA

1.259

kr/kg

áður 1.298 kr/kg

SÍTRÓNUTOPPUR

kr/kg

áður 1.249 kr/kg

30
%
afsláttur

CHICAGO TOWN PIZZA með papriku

399

áður 2.099 kr/kg

PÍTUBUFF MEÐ BRAUÐI

50
%
afsláttur
395

kr/kg

kr/kg

áður 1.798 kr/kg

AVATNSM
VVATNSMELÓNA
ATNSM

44
%
afsláttur

kr/pk

áður 175 kr/pk

50
%
afsláttur

FERSKUR

139

kr/kg

áður 278 kr/kg
Tilboðin gilda 25. - 28. febrúar eða meðan birgðir endast
Birt með fyrirvara um prentvillur

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is!
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbæ
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Mótmælandanum Hauki Hilmarssyni dæmdar 150 þúsund krónur fyrir ólögmæta handtöku:

Bónusflaggarinn fær bætur frá ríkinu
DÓMSMÁL Handtaka mótmælandans Hauks

GAMAN Í LEÐJUNNI Hin árlega leðju-

hátíð fór fram í Yotsukaido í Japan þar
sem þátttakendur mættu léttklæddir
og skemmtu sér hið besta.
NORDICPHOTOS/AFP

Hilmarssonar, sem leiddi til uppþots við lögreglustöðina á Hverfisgötu í nóvember 2008,
var ólögmæt. Héraðsdómur dæmdi Hauki
í gær 150 þúsund krónur í bætur vegna hennar.
Haukur átti eftir að afplána eftirstöðvar
sektardóms sem hann hlaut árið 2006 fyrir
mótmæli á Kárahnjúkum. Vegna þess var hann
handtekinn fyrirvaralaust eftir vettvangsferð
í Alþingishúsið með öðrum háskólanemum 21.
nóvember 2008 og færður í fangageymslu.
Haukur mótmælti handtökunni, og benti
meðal annars á að boða ætti menn í afplánun
með þriggja vikna fyrirvara. Á þessi rök fellst
héraðsdómur. Að sögn lögreglu urðu mistök
starfsmanna innheimtumiðstöðvar sekta og

MÓTMÆLT Haukur var leystur úr haldi eftir mikil mótmæli við lögreglustöðina.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

sakarkostnaðar til þess að Haukur var ekki
boðaður til afplánunar.
Héraðsdómur telur einnig að handtakan hafi

Impregilo fær ekki endurgreitt:

Framkvæmdastjóri FÍB um gengistryggð lán:

Ríkið losnar
undan tveggja
milljarða skuld

Óvissan er óþolandi

DÓMSMÁL Íslenska ríkið þarf ekki

að endurgreiða ítalska verktakafyrirtækinu Impregilo skatta
upp á rúmlega 1,2 milljarða og
dráttarvexti sem líklega hefðu
nú verið komnir upp í nálega
milljarð króna. Hæstiréttur
kvað upp dóm þess efnis í gær
og sneri þannig við dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá því í
desember 2008.
Málið snerist um skatt sem
innheimtur hafði verið af vinnu
portúgalskra starfsmanna sem
störfuðu hjá Impregilo á Kárahnjúkum í gegnum tvær erlendar
starfsmannaleigur. Héraðsdómur komst að því að skatturinn
hefði verið oftekinn, en Hæstiréttur hefur nú snúið dómnum
við.
- sh

verið óþarflega harkaleg og niðurlægjandi, þar
sem setið var fyrir Hauki í miðbænum þar sem
hann var í hópi samnemenda sinna.
Haukur, sem hafði verið virkur í mótmælum
og meðal annars dregið Bónusfána að húni á
þaki Alþingishússins, fullyrti einnig að hann
hefði verið handtekinn til að koma í veg fyrir
frekari þátttöku hans í mótmælum og skerða
þannig tjáningarfrelsi hans. Dómurinn taldi
það ekki sannað.
Handtakan vakti mikil viðbrögð. Mótmælendur hópuðust að lögreglustöðinni við Hverfisgötu þegar fregnaðist af henni og freistuðu
þess að frelsa Hauk úr haldi. Einn lögreglumaður slasaðist í átökunum. Eftir nokkur átök
var Hauki að lokum sleppt.
- sh

EFNAHAGSMÁL Stjórnvöld

staðfestur. „Það er margt
þurfa þegar að móta verksem bendir til að þarna
hafi verið um óeðlilega
lag sem styðjast má við
vegna gengistryggðra
gjörninga að ræða og þess
bílalána að mati Runólfs
vegna brýnt að stjórnvöld
Ólafssonar, framkvæmdamóti einhverjar reglur um
stjóra Félags íslenskra bifframhaldið. Óvissan er
óþolandi og margir sem
reiðaeigenda, FÍB. „Það
er ekki hægt að bíða eftir
hafa þegar lent í vandræðdómi Hæstaréttar sem er
um, vörslusviptingu og þar
ekki að vænta fyrr en eftir RUNÓLFUR
fram eftir götunum.“
hálft ár eða jafnvel enn ÓLAFSSON
Hann segir að til bóta
væri að stjórnvöld tækju
síðar,“ segir hann.
„Bílalánin eru hluti af skuldaþegar afstöðu til álitamála á borð
vanda heimilanna sem stjórnvöld
við það hvernig fara eigi með hina
hafa sagst vilja taka á en vitað er
ýmsu lánasamninga sem kunna
að vera ólögmætir. „Myndu þeir
að ekki hefur verið nóg að gert,“
falla undir að vera bara með þá
segir Runólfur.
Þó svo að fallnir séu tveir misvexti sem í upphafi voru settir inn
vísandi dómar héraðsdóms um
í samninginn og gengi á þeim tíma
gengisbundin lán og úrskurðar
sem lánið var veitt, eða færu þeir
Hæstaréttar beðið þá segir Runundir ákvæði vísitölutryggðra lána
ólfur það vera mat FÍB að seinni
á þessum tíma? Þarna ríkir mikil
dómurinn sé líklegri til að verða
réttaróvissa.“
- óká

SJÁVARÚTVEGUR Ísland hefur vel þróað stjórnkerfi fiskveiða en þarf að tileinka sér

stjórntæki Evrópusambandsins á því sviði komi til aðildar, segir í greiningarskýrslu
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

Þú ert ﬂjótari
í brekkurnar með N1
10%

ur af
afsláttössum
lyftup

Þú færð lyftupassann í Hlíðarfjall á N1 Hörgárbraut.
Þannig sparar þú tíma og peninga því þú færð 10%
afslátt af passanum og getur náð þér í gott nesti í
leiðinni. Renndu við hjá okkur áður en þú rennir þér
niður Hlíðarfjall!

Ísland lúti
valdi ESB í
sjávarútvegi
Í skýrslu framkvæmdastjórnar ESB um sjávarútveg
er fundið að banni við fjárfestingum útlendinga og
takmörkunum á aðgangi að íslenskri lögsögu.
STJÓRNSÝSLA Íslendingar þurfa að

N1 HÖRGÁRBRAUT, AKUREYRI

WWW.N1.IS
Sími 440 1000

Meira í leiðinni

fella sig við æðsta vald Evrópusambandsins í sjávarútvegsmálum. Íslensk lög, sem takmarka
fjárfestingar í sjávarútvegi og
aðgang erlendra skipa að íslenskri
lögsögu og þjónustu í höfnum,
stangast á við lögsögu ESB.
Þetta kemur fram í sjávarútvegskafla greiningarskýrslu
framkvæmdastjórnar ESB, sem
lögð var fram í fyrradag um leið
og tilkynnt var að Ísland uppfyllti
allar kröfur sem gerðar eru til
umsóknarríkis.
„Í íslenskri löggjöf um fjárfestingar í sjávarútvegi er að finna
takmarkanir gegn fjárfestingum
sem eru ekki í samræmi við regluverk ESB,“ segir í skýrslunni.
„Íslensk lög kveða á um að
aðeins skip í eigu íslenskra lögaðila og íslenskra borgara, sem
búsettir eru á Íslandi, megi skrá
til fiskveiða í íslenskri lögsögu,“
segir enn fremur. „Framseljanlegar aflaheimildir eru gefnar út
til skipa en útlendingar geta ekki
eignast þær.“ Útlendingar megi
ekki eiga nema minnihluta hlutabréfa í íslenskum fyrirtækjum
sem veiða og vinna fisk.
„Íslendingar takmarka aðgang

erlendra skipa að höfnum og þjónustu í höfnum. Þessar takmarkanir eru ekki í samræmi við reglur Evrópusambandsins,“ segir
enn fremur og er þar bæði vísað
til dómaframkvæmdar og til
reglna sem standa vörð um frjálst
flæði fjármagns og tryggja rétt
til að stofna fyrirtæki og veita
þjónustu.
„Ísland mun þurfa að fallast á
meginreglurnar um æðsta vald
Evrópusambandsins og um aðgang
að hafsvæði, sem samkvæmt 17.
grein reglugerðarinnar um sameiginlega fiskveiðistefnu ESB
tryggir skipum frá öllum aðildarríkjum aðgang að lögsögu annarra
aðildarríkja, á grundvelli umsaminna reglna,“ segir í skýrslunni.
Að lokinni ítarlegri umfjöllun
um íslenskan sjávarútveg segir
að innganga Íslands hefði umtalsverð áhrif á sameiginlega fiskveiðistefnu Evrópusambandsins.
Sú stefna sé nú til endurskoðunar og eigi endurskoðuð stefna að
öðlast gildi 2013. Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar frá apríl
2009 bendi til þess að á sumum
sviðum muni stefna ESB færast
nær stefnu Íslendinga á sumum
sviðum.
peturg@frettabladid.is

Þægindin í fyrirrúmi
Í D Ö N S K U G Æ Ð A R Ú M U N U M F R Á PA S S I O N
Ef þú vilt þægindi og góða hvíld eru rúmin
frá Passion góður kostur fyrir þig. Passion
framleiðir afar vönduð rúm og eru þau
tvímælalaust með bestu rúmakaupunum
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FRÁ DEGI TIL DAGS
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Er ríkisstjórninni alvara með atvinnusköpun?

Kreddur
gegn atvinnu
ÓLAFUR Þ. STEPHENSEN SKRIFAR

V

iðbrögð tveggja talsmanna ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum við áformum um að reka einkasjúkrahús í gamla herspítalanum á Keflavíkurflugvelli hljóta
að vekja spurningar um hvort ríkisstjórninni sé alvara
þegar hún segist vilja skapa atvinnu í landinu.
Iceland Healthcare, félag undir forystu Róberts Wessman sem
fjármagnar verkefnið ásamt erlendum fjárfestum, hyggst reka
skurðstofur í gamla herspítalanum og þjónusta erlenda sjúklinga,
sem eiga rétt á að leita út fyrir heimalandið eftir liðskipta- og
offituaðgerðum ef bið eftir þjónustunni dregst umfram ákveðin
mörk. Forsvarsmenn fyrirtækisins telja að verkefnið muni skapa
um 300 störf í Reykjanesbæ; við sjálfa heilbrigðisþjónustuna, auk
ferðaþjónustu og annarrar þjónustu við sjúklingana og fjölskyldur
þeirra. Þá hefur verið áætlað að skatttekjur ríkisins af verkefninu
nemi um 300 milljónum króna á ári.
Kadeco, Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, hyggst setja 100
milljónir króna í verkefnið. Það er í samræmi við markmið og
tilgang félagsins, sem er í eigu ríkisins.
Af þessu hefur Ögmundur Jónasson, fyrrverandi heilbrigðisráðherra, miklar áhyggjur. Hann segir peninga skattborgara
notaða til að fjármagna einkasjúkrahús og þá vakni sú spurning
hvort fólk vilji tvöfalt heilbrigðiskerfi. Þá sé ekki eðlilegt að láta
fé skattgreiðenda renna til einkarekinnar heilbrigðisþjónustu á
sama tíma og skorið sé niður í heilbrigðiskerfinu.
Álfheiður Ingadóttir heilbrigðisráðherra bætti um betur í
umræðum á Alþingi í gær og sagðist vera alveg á móti einkavæðingu heilbrigðisþjónustu. Varla væri forsvaranlegt að „setja einn
milljarð króna [svo] í að gera upp gamlan herspítala“. Þetta „dekur
við einkageirann“ myndi ekki leysa þann vanda, sem steðjaði að
íslenzku heilbrigðiskerfi.
Ráðherrann og forveri hennar virðast misskilja með öllu hvað
er á ferðinni á Miðnesheiði. Þar er ekki verið að búa til tvöfalt
heilbrigðiskerfi fyrir Íslendinga, heldur nýta þekkingu og færni
íslenzks heilbrigðisstarfsfólks til að búa til góð störf (mörg þeirra
kvennastörf) og skapa útflutningstekjur.
Framlag Þróunarfélagsins er hagnaður af öðrum þróunarverkefnum á svæðinu, eins og Kjartan Þór Eiríksson framkvæmdastjóri benti á í Fréttablaðinu í gær. Ef þessir peningar væru ekki
notaðir í þetta atvinnuskapandi verkefni færu þeir í önnur verkefni
Þróunarfélagsins, en ekki í heilbrigðiskerfið.
Svo virðist sem kreddur Vinstri grænna villi þeim sýn í þessu
máli. Hvernig á að vera hægt að trúa flokki, sem hefur aðra eins
andúð á einkageiranum, þegar hann segist vilja búa til ný störf
fyrir þúsundir atvinnulausra? Kannski hjálpaði það heldur ekki
til að um gamlan herspítala er að ræða, miðað við fyrirlitninguna
í rödd heilbrigðisráðherrans þegar hún tók sér orðið í munn.
Það verða störf í einkageiranum, sem munu koma Íslandi út úr
kreppunni – hvort sem VG líkar betur eða verr. Það er engin þörf
á að dekra við einkaframtakið, en ef stjórnmálamenn standa í vegi
fyrir arðbærum verkefnum, munu fá störf skapast á Íslandi.
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Ótti Höskuldar
Höskuldi Þórhallssyni, þingmanni
Framsóknarflokksins, var augljóslega
mikið niðri fyrir í umræðum um svæðisbundnar útvarpssendingar á Alþingi
í gær. Jafnvel of mikið. „Ég óttast
mjög þau áform,“ sagði Höskuldur,
„að í stað svæðisbundinna sendinga
í útvarpi verði sendur út landsbyggðarfréttatími virka daga í landsútvarpi
og svo með haustinu verði sendur út
vikulegur sjónvarpsþáttur með dægurefni af landsbyggðinni.“

Kynþáttahyggja
Höskuldur skýrði þennan ótta
sinn betur: „Ég get ekki betur

séð en að þarna eigi að búa til vettvang til að fjalla sérstaklega um fólkið
sem býr ekki í Reykjavík, en það fólk
á ekkert annað sameiginlegt en að
búa ekki á því svæði og mínum huga
er fráleitt að búa til þennan þjóðfélagshóp og gera hann að útvarps- og
sjónvarpsefni. Ég leyfi mér að kalla
þetta kynþáttahyggju eða einhvers
konar aðskilnaðarstefnu. Við
erum öll Íslendingar og í
landsútvarpi á efni af öllu
landinu að eiga
jafnan aðgang
og keppa um
útsendingartíma jafnt.“

Apartheid Ómars og Gísla?
Nú gengur Höskuldi eflaust gott eitt
til með því að benda á að niðurfelling
svæðisstöðva er skerðing á þjónustu
við þá sem hennar nutu. En þetta var
klámhögg. Viðleitni til koma til móts
við landsbyggðina með aukafréttatímum og dægurþáttum er hvorki kynþáttahyggja né aðskilnaðarstefna.
Ef svo væri, væru þættir á borð
við Stiklur og Út og suður gróft
mannréttindabrot. Þingmenn
verða að gæta sín þegar þeir
sökkva tönnunum í dýr orð,
að sjúga ekki úr þeim
alla merkingu.
bergsteinn@frettabladid.is

Ósamræmd próf
Í

vikunni mátti lesa fréttir þess
efnis að hverfisskólarnir væru
að koma aftur samkvæmt nýjum
innritunarreglum fyrir framhaldsskólana, en samkvæmt
þeim þurfa skólarnir að taka in
45% af nemendum úr skólum
sem liggja í grenndinni. Hér er
um að ræða óþarfa skerðingu á
valfrelsi nemenda auk þess sem
verið er að skekkja samkeppni
bæði á milli nemendanna og
framhaldsskólanna sjálfra.
Það má síðan spyrja sig hvort
verið sé að gera nokkrum greiða
með því að taka hann inn í skóla
sem hann kæmist ekki inn ella.
Undirritaður upplifði það sjálfur
að fara á sínum tíma í menntaskóla þar sem hluti nemenda
kom inn á hverfisskólakvótanum.
Margir þeirra stoppuðu stutt.
Endurkoma hverfisskólafyrirkomulagsins er því miður annað
skref á jafnmörgum árum í átt
til ósanngjarnara inntökukerfis
inn í framhaldsskóla, allt gert,
að maður gæti ímyndað sér, til
þess að hindra heilbrigða samkeppni milli grunnskólanna og
forða því að þeir þurfi að horfast
í augu við gæði eigin menntunar. Fyrsta skrefið var aflagning
samræmdra prófa.
Tvenn rök voru helst notuð
gegn samræmdu prófunum. Í
fyrsta lagi áttu þau að stýra
kennslunni um of og í öðru lagi
að valda nemendum streitu.
Um námsefni í grunnskóla
gilda ákveðin viðmið sem koma
fram í aðalnámskrá. Þetta bindur
nú þegar hendur kennara varðandi það hvað þeir eigi að kenna.
Fyrst að viðmiðin eru samræmd
þá má alveg eins hafa samræmd
próf úr þeim viðmiðum. Samræmingin hefur þegar átt sér
stað. Það var síðan ekki endilega
upplifun mín sem nemanda í
grunnskóla, þó ég geti ekki talað

PAWEL BARTOSZEK

Í DAG | Menntamál
fyrir aðra, að grunnskólarnir
væru fullir af kennurum sem
vildu fara ótroðnar slóðir í
kennslu, en þurftu að halda að
sér höndum vegna hinna stalinísku samræmdu prófa. Enda var
kennslan í 10. bekk afar svipuð
og í 9. bekk, bara markvissari.
Samræmdu prófin höfðu
ákveðinn óumflýjanleikabrag
yfir sér, sem var að mörgu leyti
gott. Menn vissu að þau kæmu
alltaf að lokum, hvort sem mönnum líkaði betur eða verr, og það
sem í þeim stæði væri í höndum

Undirritaður upplifði það
sjálfur að fara á sínum tíma
í menntaskóla þar sem hluti
nemenda kom inn á hverfisskólakvótanum. Margir þeirra
stoppuðu stutt.
annarra en þeirra eigin kennara.
Samræmda prófinu var alveg
sama þó svo að kennarinn hafi
verið lasinn í tvær vikur eða að
auðvelt hafi verið að fá hann til
að tala um kvikmyndir eða tísku
þegar hann átti að vera að kenna.
Samræmda prófið spilaði eftir
sínum eigin reglum.
Hvað varðar það mikla álag
sem lagt var á unga fólkið og
streitunni sem því fylgdi þá er
torséð að það hverfi nú. Í stað
samræmdra prófa sem öllu máli

skiptu, koma nú ósamræmd lokapróf sem öllu máli skipta líka.
Það er nefnilega svo að mikilvægir áfangar á lífsleiðinni
valda flestum okkar einhvers
konar streitu. Það er spurning
hvort það sé rétta viðhorfið að
vilja útrýma þessum mikilvægu
áföngum með öllu, eða fresta
þeim í lengstu lög. Það dregur
ekki úr streitu til lengdar að
þurfa aldrei að takast á við neitt
sem stressar. Það gerir hlutina
bara verri.
Undirritaður er raunar enginn
sérstakur aðdáandi þess að vinna
heils vetrar sé metin í þriggja
tíma skriflegu prófi. Það má
líka vel taka undir að það vægi
sem samræmdu prófin fengu
við innritun í framhaldsskóla
hafi ef til vill verið fullmikið. En
brotthvarf þessarar mælistiku
hefur ekki orðið nemendum og
framhaldsskólum til góða. Það er
til dæmis mjög erfitt að ætlast
til þess af kennurum að þeir gæti
hófs í einkunnagjöf þegar þeir
hafa enga tryggingu fyrir því að
aðrir kennarar í öðrum skólum
freistist ekki til að blása hressilega í einkunnablöðrurnar. Hver
verður niðurstaðan? Einkunnaverðbólga lík þeirri sem sást á
seinasta ári.
Líklegast væri best að gefa
samræmdu könnunarprófunum
sem þreytt eru á haustin örlítið meira vægi þannig að þau
giltu þriðjung eða fjórðung á
móti skólaeinkunn. Með því móti
myndu skólarnir fá aðgang að
einkunnum úr prófunum og gætu
reynt að tryggja að ekki hallaði á umsækjendur úr einstaka
skólum. En ef marka má fréttir
undanfarinna missera þá skortir verulega á að núverandi innritunarkerfi uppfylli væntingar
ungs fólks um sanngirni og
jafnræði.

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871
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Öryggi fólks í Reykjavík
auka umferðaröryggi við skóla borgarinnar og fækka þannig umferðarslysum.
Þá er rætt um samstarf í því skyni að
setja upp nágrannavörslu íbúa, í skipulagningu á forvarnarfundum og á
dögunum undirrituðu borgarstjóri og
foreldrarölti.
lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu
Í flestum hverfanna er mikil og góð
samning til tveggja ára um samstarf lögreynsla af samstarfi þessara aðila, en
reglunnar og Reykjavíkurborgar á sviði
mikilvægt er að festa samstarfið og
öryggis- og forvarnarmála. Markmið eru
verkefnin betur í sessi og horfa til lengri
sett í samstarfssamningnum um að fækka
EINAR SKÚLASON
tíma í senn. Fyrir þjónustumiðstöðvinnbrotum, eignaspjöllum og umferðararnar er þetta hvatning um áframhaldslysum í borginni um 5-10% með ýmsum
andi lykilhlutverk þeirra í hverfum borgarinnar
aðgerðum.
og jákvæð skilaboð til starfseminnar sem hefur
Það er ánægjulegt að borgaryfirvöld taki
verið að þróast á þeirra vegum.
afgerandi skref til samstarfs með lögreglunni á
Það er mikilvægt að færa daglega þjónustu löghöfuðborgarsvæðinu til að tryggja meiri þjónreglunnar nær íbúum borgarinnar, rétt eins og
ustu í hverfum borgarinnar.
þjónustumiðstöðvarnar eru að gera og tryggja
Á liðnum árum hefur lögreglan ýmist slegið
sýnileika lögreglunnar út í hverfunum. Þannig er
í eða úr með hverfaþjónustu. Þá er kveðið á um
verið að bæta þjónustu til íbúa, fækka slysum og
það í samningnum að lögreglan eigi mikið samafbrotum og stuðla að auknu öryggi íbúa. Meira
starf með þjónustumiðstöðvum borgarinnar og
af slíku!
fái þar aðstöðu . Það er dýrmætt að þessir aðilar
deili reynslu sinni og þekkingu á hverfunum með
forvarnir í huga.
Höfundur er oddviti framsóknarmanna í
Sérstaklega verður beint sjónum að því að
borgarstjórnarkosningunum í vor.

UMRÆÐAN
Einar Skúlason skrifar um borgarmál

Á
A^hibjcVjeeWdÂ{c¨hijcc^
:gjbVÂiV`V{bi^kZg`jbccV
<VaaZg^;daYk^ÂGVjÂVg{ghi\
Ì]j\VhVb^gk^chVbaZ\Vhi]V[^ÂhVbWVcYhbV
**&"%)%%!-.+"+*&&Ign\\k^!
-)*"%)*%?]Vcc
De^Âk^g`VYV\V&%¶&-!aVj\VgY#&&¶&+!hjccjY#&)¶&+
GVjVg{ghi\jg&)!hb^**&%)%%Ælll#bncYa^hi#^h

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

;:GH@I;NG>GÃ><
6AA696<6

CII
ÌÏHA6C9>

86G686G6
DG@J6EE:AHÏCJG
AÏ;G¡CIG¡@IJÁ
7AÌ7:G

I>A7DÁ
AÏ;G¡C7AÌ7:G

+,.

`g$e`#

>cc^]VaYV/
B^`^ÂbV\cV[8kiVbc^
IgZ[_Vgd\[aVi
AÅ`eZcd\`Vajb
HiZ^caVjhVgd\hV[Vg`Vg

ndi!

ferskar og svala
B:AÓCJG
ÏB>@AJÖGK6A>

KVichbZacjg
8VciVadjeZ
<jaVgbZacjg
<VaV
=dcZnYZl
IjhXVc

Ã6Á<:I6:@@>6AA>G76C6C6G
DGÁ>Á8=>FJ>I676C6C6G
vissir þú
VÂWVcVc^\Z[jghVbhijcY^hkVgVcaZ\id\_V[cidg`jWhi#GVcch`c^ghÅcVVÂ
ikZ^gWVcVcVg\Z[Vc¨\Vdg`j.%bcicVZgÂVa`Vbhg¨`i#:c\^c[jgÂVVÂ
WVcVc^ccZgh{{kmijghZbÄgiiV[a`[gZbhijgÂjbkZajghg#
7VcVc^^cc^]ZaYjgb^`^ÂV[_{gc^hZbgkVg[gVbaZ^ÂhajV[]Zb\aWcWaÂ^cj
d\]_{aeVgÄVgV[aZ^ÂVcY^k^ÂWaÂaZnh^#
@VajbZgcVjÂhncaZ\ihiZ^cZ[c^hZb]_{aeVg]_VgiVcjd\hZcY^ghgZ[c^i^a
]Z^aVchd\eVhhVgjee{kVich_V[ck¨\^Âa`VbVcjb#ÃZ\Vgk^ÂhigZhhjbhi
b^cc`Vg`VajbbV\c^Âa`VbVcjb#ÃZiiVZg]¨\iVÂaV\VbZÂÄkVÂWdgÂV
`Vajbg`VccWVcVcV#

I>A7DÁ
KÏC7:G
G6JÁ<G¡C

I>A7DÁ

)..

`g$`\#

6C6C6H

'.-

`g$`\#

ferskt með flugi!

?VgÂVgWZg

=^cYWZg

7gbWZg

@^l^WZg

G^[hWZg

7a{WZg

7a¨_jWZg

Vg

,h`Vbbi

GdbV^chVaVi

''.

`g$hi`#

A^iiaZ\ZbhVaVi

I>A7DÁ

EVeVnV

*..

`g$`\#

').

`g$e`#

=kZ^i^\gVh

I>A7DÁ

6kdXVYd

)..

`g$`\#

&#,..

`g$e`#

Hj\VghcVeh

I>A7DÁ

BVc\

'..

`g$`\#

'..

`g$e`#

I>A7DÁ

@^l^

'(.

`g$`\#

HRÓLFUR SÆMUNDSSON óperusöngvari syngur
þekktar aríur í Salnum á morgun klukkan 17. Hrólfur hefur
fengið frábæra dóma í Þýskalandi en þar hefur hann sungið
fjögur stór hlutverk í vetur, þar á meðal tvö titilhlutverk.

Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447
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.QHMHIYtM7riLYsgS\jöf!
Góð tækifæ

24. - 28. febrúar
Til Perlunnar kemur ástralinn Glen Ballis sem hefur unnið á
Banyan Tree og Shangri-la hótelum á Tælandi ásamt því að vinna
í Shanghai, Malasíu og Indónesíu. Hann hefur einnig stjórnað
veitingahúsum Harrods í London. Með Glen kemur Kobayashi
Katsuhiko, japanskur pastry chef sem er með 20 ára reynslu
í sætabrauðsheiminum. Hann hefur m.a. starfað á Laurent (2
Michelin stjörnur), La Bastide (2 Michelin stjörnur) og Marc
Meneau (3 Michelin stjörnur). Hann mun sjá um eftirréttinn.
TÚNFISKTARTAR
með piparrótarkremi og reyktum ál
HÖRÐUSKEL TATAKI
með tómat citrus salati, soya marineruðum
laxahrognum og kryddjurtum
BRASSERAÐ NAUT
með portvíns- og engiferleginni andalifur
og bauna- og döðluplómu purrée
SYKURHÚÐAÐUR ÞORSKUR
með kræklingi og kúfskelsalsa, dvergkáli og tom yum froðu
KÓKOSHNETU–TAPIOKA
með steiktu mangói, hindberjum og lychee–sorbet

5 rétta seðill á aðeins 6.900 kr.
Veitingahúsið Perlan - Símii 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

Sigurður segir marga fá svokallaða sushi-þörf og að þá sé gott að geta gripið bita. Hér er meðal annars að finna ál-nigiri og laxanigiri með teriyaki-sósu sem er einkennisbitinn hans.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sushi-þörfin segir til sín
Sushi var ekki hátt skrifað hjá Sigurði Karli Guðgeirssyni þegar hann smakkaði það fyrst fyrir tíu árum
en fljótlega varð hann háður því og hefur nú opnað eigin sushi-bar á Stjörnutorgi Kringlunnar.
Matreiðslumaðurinn Sigurður
Karl Guðgeirsson kynntist töfrum sushi fyrir um tíu árum og
hefur nú opnað eigin sushi-stað í
Kringlunni. Hann rekur aðdraganda þess með eftirfarandi hætti:
„Árið 2000 kom Snorri Birgir
Snorrason, núverandi eigandi
Brauðbæjar, að tali við mig og
spurði hvort ég vildi læra að gera
sushi. Þá var það ekki hátt skrifað
hér á landi og satt að segja fannst
mér það vont, en margir upplifa
sushi þannig fyrst. Ég hélt síðar
til Kaupmannahafnar og lærði
sushi-gerð undir handleiðslu japanska meistarans Isao Susuki og
þá varð ekki aftur snúið. Ég varð
háður sushi og heillaðist af menningunni sem því fylgir.“
Sigurður segir hugmyndina að
sushi-bar í Kringlunni hafa verið
að draga sushi-menninguna úr
101 en hingað til hefur hún aðallega loðað við veitingastaði miðbæjarins. „Ef fólk í úthverfunum
fær svokallaða sushi-þörf verður
framvegis ekki eins langt að sækja
bitann.“ Sigurður segir mikið um
sushi-skyndibitastaði í Japan og
víðar en að hingað til hafi það aðallega verið fáanlegt á veitingastöðum hérlendis. Hann segir staðnum,

SUSHI-HRÍSGRJÓN
og edik
Edik (sushi-su)
80 ml japanskt hrísgrjónaedik
8 g salt
45 g sykur
Best er að byrja á
edikinu því það þarf
að kólna niður áður
en það fer yfir grjónin.
Velgið hrísgrjónaedikið
í stálpotti og gætið þess
að suðan komi ekki
upp. Byrjið á að setja
8 g af salti út í edikið.
Bætið svo 45 g af sykri
við og leysið upp við
lágan hita. Kælið niður
við stofuhita.
Hrísgrjón
500 g sushi-grjón
400 ml vatn

Grjónin sett í skál og
vatni hellt yfir þannig
að það fljóti vel yfir
grjónin. Nuddið þau
mjúklega til að þrífa
burt sterkjuna, hellið
vatninu af og endurtakið þrisvar til fjórum
sinnum. Þegar vatnið
er orðið nokkuð tært,
sigtið það frá og hellið
köldu vatni yfir grjónin
þannig að það fljóti vel
yfir og látið standa í
60-90 mínútur eða þar
til grjónin eru orðin hvít
í gegn. Næst eru þau
sigtuð og sett í þar til
gerðan hrísgrjónapott.
Hellið 400 ml af vatni
yfir og sjóðið. Þegar
grjónin eru soðin skal

sem hefur fengið nafnið suZushii,
hafa verið afskaplega vel tekið en
sushi-ið er allt handgert eftir pöntunum á staðnum. Sigurður segir
hráefnið skipta öllu við sushi-gerð.
„Meginuppistaðan er hrísgrjón,

taka þau varlega
upp úr pottinum með
plast- eða viðaráhaldi
og setja þau í skál
(ekki nota skál úr áli).
Hellið edikblöndunni
(susi-su) yfir og leysið
þau í sundur. Athugið
að þetta þarf að gerast
á meðan grjónin eru
sjóðandi heit. Leyfið
grjónunum næst að
kólna (má nota blævæng til að flýta fyrir)
niður fyrir líkamshita
(um 35°C) en þá eru
þau tilbúin til notkunar.
Notið helst strax. Ef þörf
er á að geyma grjónin
má setja rakt viskustykki yfir.

fiskur og grænmeti og má ekkert
af þessu klikka.“ Hann gefur ítarlega uppskrift að grjónum en þau
eru mikilvægasta undirstaðan. Þau
eru síðan ýmist notuð í nigiri-bita
eða rúllur.
vera@frettabladid.is

26. febrúar

2

2010

ALÞJÓÐLEG HUNDASÝNING Hundaræktarfélags Íslands verður
haldin um helgina í reiðhöll Fáks í Víðidal. Metþátttaka er á sýninguna
en 870 hreinræktaðir hundar af 88 hundakynjum mæta í dóm. Dómar
hefjast klukkan 9 báða dagana og standa fram eftir degi.

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

Ekki bara glæpamenn
Félagsmiðstöðvarnar Hólmasel og Hundrað&ellefu halda í sameiningu hæfileikakeppnina Breiðholt‘s
Got Talent í kvöld. Verkefnastjóri Hólmasels segir Breiðhyltinga vera hæfileikafólk upp til hópa.

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

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

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

Þriðjudaga

„Þetta er án efa einn stærsti viðburður sem hefur átt sér stað hjá
félagsmiðstöðvunum í Breiðholtinu,“ segir Kristín G. Jónsdóttir,
verkefnastjóri hjá félagsmiðstöðinni Hólmaseli í Breiðholti. Í kvöld
klukkan 19.30 halda Hólmasel og
félagsmiðstöðin Hundrað&ellefu í sameiningu hæfileikakeppnina Breiðholt‘s Got Talent, sem er
sniðin að fyrirmynd Britain‘s Got
Talent-þáttanna sem notið hafa
mikilla vinsælda hjá sjónvarpsáhorfendum.
Félagsmiðstöðvarnar Hólmasel
og Hundrað&ellefu þjónusta Breiðholtsskóla, Fellaskóla, Hólabrekkuskóla, Seljaskóla og Ölduselsskóla.
Það er því um stóran hóp nemenda
unglingadeildanna að ræða sem
sækir þessar félagsmiðstöðvar
og Kristín býst við troðfullu húsi
á keppninni í kvöld. „Krakkarnir
hafa æft mjög stíft enda til mikils
að vinna, frímiða á Samfés-ballið
sem haldið verður í Laugardalshöllinni um næstu helgi. Þar munu
félagsmiðstöðvar af öllu landinu
koma saman og skemmta sér og
verður eflaust mikið húllúmhæ.“
Mikið er lagt í leikmynd hæfileikakeppninnar og kappkostað
að andrúmsloftið verði í líkingu
við það sem gerist í Britain‘s Got
Talent-þáttunum. „Við verðum
með dómaraborð með bjöllum og
ljósum og höfum hannað skreyt-

Kári Sigurðsson, Hafsteinn Vilhelmsson og Kristín G. Jónsdóttir, starfsfólk félagsmiðFRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
stöðvanna í Breiðholti.

ingar í anda þáttarins, með þeirri
augljósu undantekningu að breski
fáninn breytist í þann íslenska.
Fyrirtækið Exton hefur veitt okkur
ómetanlega aðstoð með tækjum og
uppsetningu. Kári, María og Diljá,
starfsfólk félagsmiðstöðvanna,
bregða sér í líki dómara og verða
með persónueinkenni hvers og
eins á hreinu. Kári ætlar til dæmis
að vera David Hasselhoff,“ segir
Kristín og hlær. Alls munu átján
atriði bítast um verðlaunin og er

um að ræða bæði einstaklings- og
hópatriði.
Kristín segist stundum finna
fyrir því að þegar félagsmiðstöðvarnar heimsækja aðra bæjarhluta
séu Breiðhyltingarnir litnir hornauga. „Við ætlum að sýna fram á
að það séu ekki eingöngu glæpamenn í „gettóinu,“ segir Kristín.
„Hér er hæfileikafólk upp til hópa
sem er fært um fleira en að vera
með einhvern skandal.“
kjartan@frettabladid.is

Nú er Ýr 43
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Ósk Harrys Vilhjálmsdóttir snyrtifræðingur segir þaraskrúbb örva blóðrásina og
verður húðin mjúk og áferðarfalleg að því loknu. Tara Lind sést nudda viðskiptavin í
bakgrunninum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ætilegt þaraskrúbb
vinsælt meðal kvenna
Snyrti- og nuddstofan Laugar
Spa býður upp á skemmtilega
nýjung í skrúbbi þar sem viðskiptavinurinn er skrúbbaður
með sérstöku þaraskrúbbi. Varan er svo náttúruleg að hægt er
að borða hana.

Fáðu þér áskrift á

www.tinna.is

„Við höfum verið að bjóða upp á
þetta þaraskrúbb í á annan mánuð
og það hefur verið mikil aðsókn í
hann. Í skrúbbinu er salt, sem
er mjög vatnslosandi og djúphreinsandi, þarinn sjálfan, sjávarkollagen sem hefur styrkjandi og græðandi áhrif og örvar
frumur og vinnur á appelsínuhúð
og einnig kókosolía sem er mjög
mýkjandi,“ útskýrir Ósk Harrys
Vilhjálmsdóttir.
Meðferðin fer þannig fram að
viðskiptavinurinn kemur og byrjar á því að slappa af í baðstofunni
í Laugum áður en þaraskrúbbið

sjálft hefst. Nuddið tekur um
þrjátíu mínútur og að því loknu er
húðin áferðarfallegri og mýkri.
„Áhrifin af skrúbbi almennt
eru mjög góð, maður verður svo
hreinn og frískur og það er svo
mikil vellíðan sem fylgir þessu.
Skrúbbið örvar einnig frumur
og frumuskipti sem er gott fyrir
húðina því það verður meiri endurnýjun á henni auk þess sem það
örvar blóðrásina.“
Ósk segir skrúbbið vera vinsælla meðal kvenna og telur
ástæðuna vera þá að konur vilji
heldur láta dekra við sig en karlpeningurinn. „Það er engin
spurning að skrúbbin eru vinsælli
meðal kvenna. Karlarnir vilja
heldur láta taka á sér í nuddinu en
að dekra svona við sig. Vinsældir
skrúbba eru að aukast hér á landi
og ég tel að fólk sé almennt orðið
meðvitaðra um kroppinn sjálfan og er farið að hugsa betur um
hann og húðina.“ sara@frettabladid.is

Eyþór leggur áherslu á ljúffengt bragð og lystugt útlit matarins.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hollt, ferskt og einfalt
Meðal vinsælustu rétta á matseðli hins nýja Nauthóls er kjúklingabringa á grilluðu brauði, borin fram
með sætum rauðlauk. Hann tilheyrir smáréttunum, að sögn Eyþórs Rúnarssonar matreiðslumeistara.
Nauthóll var opnaður í byrjun
þessa árs í nýju húsi við Nauthólsvíkina í Reykjavík og hefur fengið góðar viðtökur að sögn Eyþórs
yfirmatreiðslumanns í eldhúsinu. Ekki er heldur að efa að
með hækkandi sól og aukinni

umferð muni enn fleiri líta þar
inn. Staðurinn er bjartur yfir að
líta og ekki spillir útsýnið út á
Fossvoginn.
Eyþór skilgreinir Nauthól sem
bistro-stað enda eru veitingarnar í þeim anda, hollar, ferskar og

einfaldar en alúð er lögð í alla meðhöndlun og skreytingar.
Hér kemur uppskrift Eyþórs að
kjúklingabringunni sem hann ber
fram með klettasalati og tómatog chili-dressingu. Hún er ætluð
fyrir fjóra.
gun@frettabladid.is

KJÚKLINGABRINGUR NAUTHÓLS
og brauð með dressingu FYRIR 4
Kjúklingabringur
2 stk. kjúklingabringur
Grillolía
Maldonsalt
Svartur pipar úr kvörn
Veltið bringunum upp úr
olíunni og látið þær liggja
í henni í minnst eina
klukkustund.
Grillið þær á báðum hliðum þar til þær eru soðnar
í gegn. Skerið í þunnar
sneiðar, saltið og piprið vel
og leggið ofan á salatið.
Brauð
4 sneiðar súrdeigsbrauð eða
gott baguette
Ólívuolía
Maldonsalt
Svartur pipar úr kvörn

Penslið brauðið með smá
ólívuolíu, grillið á báðum
hliðum og kryddið.
Sætur rauðlaukur
1 stk. rauðlaukur
1 msk. flórsykur
1 tsk. sjerrí-edik
Skerið laukinn í örþunnar
sneiðar, blandið sykrinum
og edikinu saman við og
látið standa í 30 mínútur.
Tómat- og chili-dressing
100 g tómatar úr dós
¼ hvítlauksgeiri
1 tsk. gróft skorinn rauður
chilipipar
1 tsk. hlynsíróp (maple)
2 msk. ólívuolía
Salt
Allt sett saman í bland-

ara og smakkað til með
saltinu.

Ristaður maís en má nota
ristaðar hnetur

Salat og mangó
Eikarlauf
Klettasalat
Ólívuolía
Svartur pipar úr kvörn
Maldonsalt
Sjerrí-edik
1 mangóávöxtur

Setjið salat í skál, hellið
olíu og ediki yfir og kryddið
með salti og pipar.
Flysjið mangóið, skerið í fallegar sneiðar og leggið ofan
á kjúklinginn. Setjið ristaðan
maís eða hnetur eftir smekk
með.

Vanilla er fræbelgur
af brönugrastegund.
Vanilla frá Madagaskar
er algengust og þykir
einna best. Vanillustangir og baunir
eru bragðmestar og
því fremur
dýrar.

www.maturinn.com

Verð: 6.900 kr.

Faxafen 9
Smáralind
Sími 533-1033

Pantið borð hjá okkur í sima 511-5090
eða á einarben@einarben.is

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

BÍLAR &
FARATÆKI

RENAULT MEGANE RS TURBO.
09/2007, ekinn 35 þkm, 225 hö 6
gíra. Verð 3.990.000. Ath. skiptir á
dýrari! #192073 - Bíllinn er á staðnum og vekur svakalega athygli! OPIÐ
LAUGARDAG 11:30-15:00

CADILLAC SRX 4X4. Árgerð 2005, ekinn
56 þ.km, sjálfskiptur7 manna. Ásett
verð 3.990.000 Afsláttur til þín 1milljón!
2.990.000 stgr. #102642 - Bíllinn er á
staðnum en stoppar ekki lengi á þessu
tilboði! OPIÐ LAUGARDAG 11:30-15:00.

Tilboð 590.þ

Nissan Pathfinder LE IT V6 4. 0 L 2006
(33“ artic truks breyttur) ek 53 þ.km
leður , lúga ofl hefur lent í umferðaróhappi en er viðgerður verð 3980 ýmis
skipti skoðuð !

Til sölu 2 sleðar POLARIS IQ 600
FUSION ÚTSALA ÚTSALA . Árgerð
2007, ekinn, BENSÍN. Verð 790.000.
og POLARIS INDY 600 RMK 144 F/O.
Árgerð 2005, ekinn 6 þ.km, BENSÍN, .
Verð 890.000. Bílabankinn S. 588-0700
Sjá myndir www.bilabankinn.is Áhv.
400 þús. afb. 26.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

VW GOLF HIGHLINE 8V. 01/2000, ekinn
145 þ.km, 1,6L, 5 gíra. Verð 590.000.
#281274 Bíllinn er á staðnum og fleiri
góðir ódýrir bílar! OPIÐ LAUGARDAG
11:30-15:00.
AUDI S4 QUATTRO. Árgerð 2006, ekinn
28 þ.km, DTM-kit 370 hö, sjálfskiptur, leður, carbonspoilerar ofl. Verð
5.990.000. #281146 - Bíllinn er á
staðnum og er hrikalega svalur! OPIÐ
LAUGARDAG 11:30-15:00

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

TOYOTA COROLLA H/B SOL SJÁLFSKIPTUR 03/2007, ekinn aðeins
30þ.km, Listaverð 2.440.000 Tilboðsverð
1.990.000. staðgreitt! #300246 - Bíllinn
er á staðnum - vertu ekki of seinn!
OPIÐ LAUGARDAG 11:30-15:00.

Nissan Doble Cab Diesel árg. 2002 ek.
170 þ.km verð aðeins 990 þús !!! (eftir
lokun 897-2908)

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

PEUGEOT PARTNER árg 2004 ek 111 þ
km gott eintak á frábæru verði en ásett
verð er 850 þ Vantar bíla á skrá og á
staðinn Arnarbílar .s. 5672700

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar
gerðir bíla, hjólhýsa, fellihýsa, pallhýsa
oþh. á skrá, Skráið bílinn frítt hjá okkur,
Sendið okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í síma 5179999,
100bílar.is,

PORSCHE CAYENNE TIPTRONIC. Árgerð
2006, ekinn 41 þ.km, flott eintak á hrikalega góðu verði! Ásett verð 7.200.000
Tilboðsverð 5.200.000 stgr. #191853
- Bíllinn er á staðnum, þú verður að sjá
hann! OPIÐ LAUGARDAG 11:30-15:00.

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

Stórútsala

STÓRÚTSALA
!
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u
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Við f l
Bændur, sjávarútvegur og verktakar
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!
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.

föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 26. febrúar 2010

Í ÞÆGILEGUM
ÁTTHAGAFJÖTRUM
Vigdís Hrefna Pálsdóttir leikkona í þremur gjörólíkum hlutverkum
UMFJÖLLUN UM ÍSLENSKA FATAHÖNNUN Í ANOTHER MAGAZINE
HRUKKUSTRAUJÁRN SLÆR Í GEGN
TÍSKUVIKAN Í LONDON
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26. febrúar

núna

BJÖRG ALFREÐSDÓTTIR FÖRÐUNARFRÆÐINGUR Ég
ætla að öllum líkindum að kíkja á systur mína og fjölskyldu í bústað á Þingvöllum um helgina og þar verður spilað partý og co, trivial og fleiri skemmtileg spil. Svo hef ég í hyggju að dusta rykið af myndavélinni, fara í skemmtilegan göngutúr og ná fallegum vetrarmyndum.

✽ nýtt og spennandi

Another Magazine fjallar um Ísland:

Íslensk fatahönnun
blómstrar í kreppunni

Leikkonur selja fötin sín
Leikkonurnar Elma Lísa
Gunnarsdóttir, Tinna Hrafnsdóttir
og María Heba Þorkelsdóttir
standa fyrir markaði í húsnæði
Félags íslenskra leikara á
Lindargötu 6 um helgina. Allar eru
þær miklar smekkkonur og má
því búast við að þar verði ýmislegt góss að finna. Kjólar, pelsar, kápur, buxur, bolir og glingur eru meðal þess sem leikkonurnar ætla að losa sig við. Þær
lofa huggulegri stemningu, heitt
verði á könnunni og heimabakað
bakkelsi í boði. Tekið skal fram að
engir posar eru á staðnum og því
upplagt að koma við í hraðbanka
á leiðinni og ná sér í reiðufé. Opið
verður á á laugardaginn milli 12
og 19 og sunnudag milli 13
og 16.

B

iblía kúlsins, hið hnausþykka tímarit
Another Magazine, fjallar um íslenska
fatahönnun í marshefti sínu. Blaðamaðurinn
Emma Reeves segir að fatahönnun hafi tekist á
flug á Íslandi með tilkomu fatahönnunardeildar í Listaháskóla Íslands og sé enn á uppleið
þrátt fyrir kreppuna. Rætt er við Lindu Björgu
Árnadóttur, hönnuð og fagstjóra hjá LHÍ, hönnuðina Steinunni Sigurðar, Hugrúnu og Magna
í KronKron, Andreu Maack og Munda, Önnu
Clausen og Bjarna Einarsson í Belleville og
einnig er fjallað um merkið Aftur og hönnuðinn Hildu Gunnarsdóttur og merki hennar,
Milla Snorrason.
Myndir með greininni eru hinar glæsilegustu en þær voru teknar af fyrirHELST sætunni og ljósmyndaranum ElísaNýr staður opnaður í
betu Davíðsdóttur. Í viðtali segir Linda
Björg Árnadóttir að fólk á Íslandi sé loks
Tryggvagötu
að sjá tísku sem alvöru iðnNý hipstera-búlla opnar dyr sínar
grein sem er þess virði að
í Tryggvagötu á laugardagskvöldfjárfesta í. „Tíska á Íslandi
ið í stað skemmtistaðarins Club
er ekki alveg jafn þróuð
101 sem er beint fyrir aftan listaog tónlistin okkar en vonspírubarinn Bakkus. Staðurinn
andi fer hún að ná henni,“
hefur tekið miklum stakkaskiptum
bætir hún við. Mundi segir
á undanförnum vikum og orðið
í viðtalinu að kreppan hafi
á götunni er að þar komi til með
gert honum auðveldara
að verða svipuð stemning og á
fyrir að opna sína eigin
Jacobsen síðastliðið vor. Nafnaverslun þar sem verðið
keppni stóð yfir á Facebook um
þennan nýja stað og nafnið verður hafi lækkað. Sagt er frá
tilkynnt á laugardagskvöldið þegar hvernig Andrea Maack
gestir fá að berja nýjar innréttingar blandar saman skúlptúr
og tísku og geri kjóla úr
augum.

þetta

Vertu velkomin (n)!

SALON REYKJAVÍK
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REDKEN 50 ÁRA
FASHION, SCIENCE, INSPIRATION

Keyptu 2 + 1 frítt
Redken vörur

Redken Shampoo

Takmarkað tilboð
- meðan birgðir endast.
GET INSPIRED. SEE YOUR STYLIST.
REDKEN.IS

Kreppan auðveldaði málin Mundi er einn af fjölmörgum hönnuðum sem tímaritið ræddi
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
við í ítarlegri umfjöllun Another Magazine um íslenska tískuhönnun.

pappír. „Þetta er góður tími
til að vera í sköpunargeiranum,“ segir Andrea. „Fólk
skilur núna að við erum að
skapa verðmæta útflutningsvöru.“

Blaðamaður bætir við í lokin að ef sé litið til
þess mikla magns af hæfileikaríku ungu fólki
sem er að útskrifast úr Listaháskóla Íslands
sé augljóst að framtíðarmöguleikar íslenskrar fatahönnunar séu verulegir. Tímaritið má
nálgast í Eymundsson.
- amb

Hrukkustraujárn slær í gegn

augnablikið

Notað af Hollywood-stjörnum
U n d ra t æ k i s e m Í s l e n d i n g a r
eru byrjaðir að kalla „hrukkustraujárnið“ fer eins og eldur í sinu
um Reykjavík. Tækið er framleitt
af fyrirtækinu Nu-Skin en ekki er
um raunverulegt „straujárn“ að
ræða heldur sérstakt „Galvanic“-raftæki sem er
jákvætt hlaðið en
meðferð með slíkum
tækjum hefur tíðkast
á snyrtistofum um
heim allan í mörg ár.
Hin byltingarkennda
tækni sem NuSkin segist
hafa fundið
upp snýst um
notkun sérstakra yngingargela í
andlit sem
eru notuð
ásamt
tækinu og

virðast bera undraverðan árangur á hrukkur sem sést eftir aðeins
eina meðferð. „Gelin innihalda
efni sem stuðla að virkni húðfrumna og flýta fyrir endurnýjun
þeirra,“ útskýrir Íris Hall, söluaðili
NuSkin. „Tækið er líka hægt að
nota til meðferðar á appelsínuhúð og til að örva hárvöxt. Tækin eru seld ásamt
gelunum til heimanotkunar
og mælt er með að fólk noti
það þrisvar í viku.“ Þess má
geta að Hollywood-stjörnur eru víst óðar í
tækið enda um
náttúrulegri og
heilsuvænni
lausn að ræða
en eitrið Botox.
- amb

Undraverður árangur á hrukkur
Íris Hall með Galvanic-tækið.

DÖMULEG Victoria Beckham var
settleg í svörtum „fiftís“-legum kjól
úr eigin hönnunarlínu á tískuvikunni
í London.

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Valgarður Gíslason Ritstjórn Anna M. Björnsson
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000
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26. febrúar

Í ÞÆGILEGUM ÁTTHAGAFJÖT
Vigdís
Hrefna Pálsdóttir
Leikkonan

túlkar þrjár gjörólíkar
persónur í jafnmörgum
verkum í Þjóðleikhúsinu
um þessar mundir. Hún
leikur í kórnum í Brennivörgunum og fer með
hlutverk Nansíar í Óliver!
Þriðja verkið, Hænuungarnir eftir Braga Ólafsson, verður frumsýnt
annað kvöld í Þjóðleikhúsinu.
Viðtal: Hólmfríður H. Sigurðardóttir
Ljósmyndir: Valgarður Gíslason

V

igdís hefur skemmt
sér konunglega á æfingum fyrir Hænuungana og hlakkar til að
sjá móttökur áhorfenda. „Þetta er frábært leikrit. Bragi
hefur svo lúmskan og skemmtilegan húmor, hann sér hið kómíska í
hinum hversdagslegustu aðstæðum. Það er líka búið að vera mjög
lærdómsríkt að vinna með þessum reynsluboltum eins og Kristbjörgu, Eggerti, Heiðu, Pálma og
Friðriki. Mér finnst mjög mikilvægt
að ungir leikarar fái að starfa við
hlið þeirra eldri og reyndari, það
græða allir á því að ólíkar kynslóðir séu starfandi saman í leikhúsinu. Leikritið á sér stað á húsfundi og ég leik stelpu sem kemur
og rótar í fólkinu. Þetta er skrautlegt og trúverðugt persónugallerí
hjá Braga og Stefáni Jónssyni leikstjóra og ég held að það eigi allir
eftir að kannast við einhverjar
týpur þarna.“
Hún óttast ekki að ruglast á textum og fara óvart að syngja Mat,
dýrlegan mat í miðri senu af Hænuunganum. „Nei, nei, það er bara
gaman að vinna í svona ólíkum
verkefnum í einu. Þessi þrjú verkefni eru gjörólík og krefjast ólíkra
hluta af manni. Það er eitt af því
sem mér þykir svo gaman við að
vera leikari á Íslandi. Þú færð tækifæri til að gera ólíka hluti, spreyta
þig á ólíkri tegund af leiklist.“
VIÐ NÁM Í SKOTLANDI
Þetta var ein helsta ástæðan fyrir
því að Vigdís ákvað að koma aftur
heim til Íslands, eftir að hafa verið
við nám í Konunglegu skosku akademíunni fyrir tveimur árum. „Ég
velti því mikið fyrir mér þá hvort

Þingholtin eru eins og lítið þorp.
Ég þekki meira og minna fólkið
sem býr í kringum mig, nema
reyndar í tóma húsinu hans
Björgólfs Thors gegnt mér.
ég ætti að reyna að lifa sem leikkona þarna úti, en tók þá ákvörðun að koma frekar aftur heim. Hér
var ég öruggari um að hafa nóg
að gera og fá að gera ólíka hluti.
Það er viss lúxus á Íslandi að þú
verður að hafa breidd sem leikari
ef þú ætlar að lifa af. Maður getur
ekki lifað bara af söngleikjum, til
dæmis, því þeir eru einfaldlega
ekki það margir á ári. En auðvitað
er viss tilhneiging hjá fólki að festast í ákveðnum rullum. Mér finnst
líka margir af okkar færustu leikstjórum of ragir við að láta okkur
prófa eitthvað nýtt, menn spila
það svoldið seif og tæpkasta oftar
en ekki.“
SÖNGUR OG DANS ALLA DAGA
Í Skotlandi var Vigdís í söngleikjanámi, sem byggðist að stærstum
hluta á intensívum söng- og dansæfingum í fleiri klukkutíma á dag.
Sjálf er Vigdís mikill söngleikjaaðdáandi. Hún hefur lært söng frá
því hún var stelpa en það var helst
dansinn sem hana langaði til að ná
betri tökum á. „Stór ástæða fyrir
því að mig langaði að læra meira
var að ég varð oft svo kvíðin fyrir
dansprufur. Ég var oft svo hrædd
um að ná ekki sporunum og náði
þeim ekki þess vegna, þetta var
orðin meinloka hjá mér. Mig langaði að læra meira á líkama minn
og aðra nálgun á söng.“
Þegar hún sótti um að komast
inn í Konunglegu skosku akademíuna átti hún þó ekki sérstaklega
von á að komast inn. „Það var eiginlega í algjöru bríaríi að ég ákvað
að sækja um þarna, ég var handviss um að ég kæmist ekki inn
eftir dansprufuna, sem var algjör
brandari.“
Hinar prufurnar hafa þó greinilega vegið hana upp, því hún var
ein af tólf sem komust inn, af mörg
hundruð umsækjendum, og fékk
skólastyrk líka. „Mér brá ekkert
lítið þegar ég fékk bréfið og ég sá
að ég var komin inn,“ segir Vigdís
og brosir.
FRIÐUR FYRIR ÖÐRU FÓLKI
Stuttu seinna var hún komin með
alla fjölskylduna til Skotlands, og
það til að vera í eitt ár. Þetta var
góður tími fyrir fjölskylduna. „Mér
fannst þetta frábær reynsla og ég
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hugsa að við gerum þetta einhvern
tímann aftur. Ég held það sé mjög
dýrmætt fyrir fjölskyldur að fá af
og til smá frið frá vinum og vandamönnum − þó þeir séu dásamlegir. Svo er þroskandi að búa í öðru
landi og kynnast nýju samfélagi,
sjá hvernig fólk hefur það annars
staðar.“
Dvölin úti varð þó ekki til að
minnka ást hennar á heimahögunum. „Mér fannst frábært að kynnast
nýrri menningu, gildum og lífsstíl.
Það kenndi mér líka að meta betur
það sem ég hef hér. Ég sé ekkert
eftir því að hafa farið heim. Ég vil
ekki ala dóttur mína upp öðruvísi
en sem Íslending og það frelsi sem
við höfum hérna á Íslandi finnst
mér mjög dýrmætt.“
ÞINGHOLTIN EINS OG LÍTIÐ ÞORP
Vigdís er fædd og uppalin í Þingholtunum og getur ekki hugsað
sér að færa sig langt um set. „Ég er
löngu búin að gera mér grein fyrir
því að ég er átthagafjötruð og flyt
sennilega seint úr Þingholtunum.
Ég ólst upp á Bergstaðastræti og sé
húsið hennar mömmu frá tröppunum mínum. Það sem ég sækist eftir í miðbænum er mannlífið.
Þingholtin eru eins og lítið þorp. Ég
þekki meira og minna fólkið sem
býr í kringum mig, nema reyndar í
tóma húsinu hans Björgólfs Thors
gegnt mér. Það er viss nálægð við
fólkið í kringum mig sem ég skynja
ekki í úthverfum. En ég hef svo
sem aldrei búið í úthverfi, svo ég
er alveg jafnfordómafull gagnvart
úthverfum eins og fólk þaðan er
gagnvart miðbænum.“
Henni leiðist tal um að færa þurfi
meira líf í miðbæinn með hinum
ýmsu aðgerðum og framkvæmdum. „Mér finnst gleymast í þessari umræðu að það er fyrir fólk í
miðbænum og það þarf að hlúa að
því líka. Til dæmis með því að gera
átak í umferðarmálum. Fólk keyrir eins og bestíur í Þingholtunum.
Mér finnst stundum eins og það sé
almennt álit að hérna búi enginn,
þetta séu bara kaffihús og hótel.
En hérna býr fólk með börnin sín
og þau eru úti að leika sér, alveg
eins og alls staðar annars staðar í
Reykjavík.“
SORGLEG MENNINGARUMFJÖLLUN
Vigdís er dóttir Páls Baldvins Baldvinssonar, menningarrýnis og
leikhúsgagnrýnanda með meiru.
Hún fær oft þá spurningu hvort
það sé erfitt að eiga pabba sem
er gagnrýnandi. „Auðvitað getur
það stundum verið skrýtið, því
starf gagnrýnenda er bæði umdeilt og vanþakklátt. En mér finnst
reyndar gagnrýni leikhúsinu mjög
mikilvæg. Og það er sorgleg staðreynd að ritstjórnir okkar stærstu
dagblaða sjái ekki ástæðu til að
gefa meira pláss undir menningarumfjöllun og gagnrýni. Svo ég
tali nú ekki um RÚV og Stöð tvö.
Innlendur fréttaannáll RÚV núna
um áramótin minntist einungis á
einn menningarviðburð og það var

Í vetrarskrúða Vigdís klæðir sig vel á veturna, enda fer hún allra sinna ferða á tveimur jafnfljótu

Eurovision. Kastljósið á að dekka
menninguna í bland við annað
en það verður alltaf frekar yfirborðskennt og hraðsoðið, sennilega vegna þess að það þykir ekki
nógu merkilegt. Egill Helgason
hefur sannað það með Kiljunni að
fólk vill almennilega menningarumfjöllun og það ber að bregðast
við því með umfjöllun um aðrar
listir en bókmenntirnar.“
Þó Vigdísi þyki gagnrýni mikilvæg er hún ekki sátt við störf allra
gagnrýnenda. „Mér finnst gagnrýni á söngleiki sérstaklega oft
ekki nægilega vel unnin. Ég held
að mörgum gagnrýnendum leiðist
söngleikir og hafi ekki kunnáttu
til að meta þá. Ég var til dæmis
mjög ósátt við sum skrifin um
Óliver! og mér fannst greinilegt að

fólk kom með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hvernig Oliver
Twist ætti að vera, en gerði ekki
greinarmun á bókinni og söngleiknum. Þetta er 50 ára söngleikur sem er löngu búinn að festa sig
í sessi sem einn af klassísku söngleikjunum. Það ber að meta hann
sem slíkan.“
Um pabba sinn í hlutverki gagnrýnanda vill hún lítið annað segja.
„Við erum mjög náin og hann hefur
gefið mér mörg góð ráð í gegnum
tíðina og verið minn helsti stuðningsmaður. En það er ekki eins og
hann gagnrýni mig mikið. Hann er
bara eins og hvert annað foreldri
með það.“
DÓTTIR KONUNGSINS
Fram undan eru spennandi en
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AÐ FARA Á BJARNFREÐARSON Í BÍÓ

Þrátt fyrir að ævintýri Georgs Bjarnfreðarsonar séu ekki lengur sýnd á besta tíma
og í stærstu sölunum
er enn þá hægt að sjá
myndina á hvíta tjaldinu. Fyrir hina fjölmörgu aðdáendur
Vakta-þáttanna hlýtur
það eiginlega að vera
hreinasta skylda.

AÐ LESA JÓLABÆKURNAR Þótt þú hafir ekki

nennt að lesa staf um jólin færðu núna annað tækifæri því bókamarkaðurinn í Perlunni er í fullum
gangi og þar eru jólabækurnar á góðum afslætti.
Þú getur líka notað tækifærið og fengið þér ís í
formi á efstu hæðinni, eða þá bara einn í boxi með
heitri karamellusósu.

ÞAÐ ER EKKI ORÐIÐ
OF SEINT AÐ…

SVEPPI OG AUDDI
PLATA DWIGHT YORKE
Við í POPPINU erum ekki mikið
fyrir að auglýsa sjónvarpsþætti,
en þetta er einum of gott. Gestur
Sveppa og Audda í kvöld verður
kynbomban Kristrún Ösp. Hún er
þekktust fyrir að hafa átt í ástarsambandi við markaskorarann
Dwight Yorke, sem lék meðal
annars með Manchester United.
Sveppi og Auddi fengu númerið hjá Dwight og gerðu í honum
at, sem verður sýnt í kvöld. Þeir
hringdu og sögðust vera frá
markaðsdeild Subway í Noregi
og að þeir vildu fá hann í auglýs-

HREKKJALÓMAR Sveppi og
Auddi réðu Dwight Yorke í auglýsingu fyrir Subway.

ingar. Loks sögðu þeir að
hann þyrfti að vera ber að
ofan í auglýsingunum.

Glaumgosinn
Dwight Yorke hefur
átt í ástarsambandi
við nokkrar frægar
konur í Bretlandi. Sú
frægasta er vafalaust
glamúrfyrirsætan
Katie Price, einnig
þekkt sem Jordan,
en þau eiga saman
barn.

Dwight keypti djókið og það var ekki
fyrr en umboðsmaðurinn var kominn í
spilið að strákarnir
urðu tortryggilegir. Fyrst við
erum að tala
um Sveppa og
Audda þá má
nefna að hljómsveitin frábæra,
Dikta, verður
einnig gestur
strákanna í kvöld.

Þrátt fyrir að Visa-reikningarnir frá jólunum séu
enn að sliga þig og allt sé á kafi í snjó með allri
þeirri ófærð sem honum fylgir, er ekki öll nótt
úti enn. Það er aldrei of seint að lyfta sér upp
og skoða það sem lífið hefur upp á að bjóða í
hinum ýmsu kimum samfélagsins.
AÐ GERAST LÍFVÖRÐUR Draumurinn um að verða
íslenskur strandvörður eins og átrúnaðargoðið
David Hasselhoff er því miður afar fjarlægur. Af
hverju ekki að prófa það næstbesta? Lífvarðanámskeið eru auglýst með reglulegu millibili
hér á landi og hver veit nema þú eigir einhvern
tímann eftir að bjarga sjálfum forsetanum úr
bráðri lífshættu, alveg eins og Jack Bauer.
AÐ HLUSTA Á ÍSLENSKT PÖNK Þrátt

fyrir að pönksenan
hér á landi hafi
horfið af yfirborðinu um miðjan níunda áratuginn
er hún síður en
svo dauð. Buxnaskjónar frá Akureyri voru að gefa
út sína fyrstu
plötu og stutt er
síðan Morðingjarnir sendu frá
sér sína þriðju
plötu sem fékk
mjög góðar viðtökur.

● GERVIHJÓNABAND
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POPP er fylgirit Fréttablaðsins. POPP kemur
út einu sinni í mánuði.
Ritstjóri: Atli Fannar Bjarkason
atlifannar@frettabladid.is
Útlitshönnun: Arnór Bogason
Sölustjóri auglýsinga: Benedikt Freyr Jónsson
benediktj@365.is • sími 512 5411
Útgefandi: 365 hf.

Hjónaband Michaels Jackson og Lisu Marie Presley
hefur verið sagt tilbúningur
einn. Jackson hafi einungis
kvænst henni til að bæta
ímynd sína eftir að hafa
verið ákærður fyrir kynferðislega misnotkun á ungum
dreng. Lisu Marie veitti
heldur ekki af athyglinni
enda ávallt lifað í skugga
föður síns Elvis.
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á DV
D

Mikið úrval af píanóum.
Píanóstillingar, viðgerðir og þjónusta.
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● ELSKULEG
ANISTON
Leikkonan Jennifer Aniston
hefur ítrekað verið orðuð
við mótleikara sína í hverri
rómantískri myndinni á
fætur annarri. Getur það
verið tilviljun? Varla, því
dýrar myndir þurfa á góðri
aðsókn að halda og hvað er
betra til að ýta undir hana
en safarík slúðursaga. Owen
Wilson, Steve
Zahn, Bradley
Cooper, Vince
Vaughn og nú
síðast Gerard
Butler hafa
allir verið
orðaðir við
Aniston.
Nýjasta
mynd
Aniston og
hins síðastnefnda,
The Body
Hunter, er
einmitt á
leiðinni
í bíó á
næstu
vikum.

JESSICA SIMPSON Ofurljóskan varð sögð eiga í ástarsambandi með rokkaranum Billy

Corgan.

NORDICPHOTOS/GETTY

UNDARLEGT
ÁSTARSAMBAND
Margir ráku upp stór augu þegar
þeir lásu fréttir um meint ástarsamband ofurljóskunnar Jessicu
Simpson og grunge-rokkarans
Billys Corgan úr The Smashing
Pumpkins. Ólíklegt par ekki satt?
Myndir voru teknar af þeim saman
úti á lífinu í lok síðasta árs og í
framhaldinu fóru vangaveltur um
ástarsamband þeirra á flug.
Corgan segir að fjölmiðlar hafi
gert úlfalda úr mýflugu og að
fréttirnar séu alls ekki nákvæmar.
Hann hafi einfaldlega verið að
semja titillag nýjustu sjónvarpsþáttaraðar hennar, The Price of
Beauty. Samt eru svör hans
nokkuð loðin og hann gefur í
skyn að einhver neisti sé enn
þá í gangi. Simpson hefur
hvorki sagt af né á um það
hvort þau séu enn þá
saman eða hafi yfirleitt verið saman.
Sumir fjölmiðlarýnendur
eru uppfullir af
samsæriskenningum og telja vel
mögulegt að allt
hafi þetta verið
sett á svið til að búa
til ókeypis kynningu
fyrir þessar tvær
stjörnur, sem báðar
mega muna sinn

fífil fegri. Mislukkuðum poppferli
Simpson lauk endanlega þegar
hún gaf út kántríplötu við dræmar
undirtektir hjá löndum sínum, sem
undir venjulegum kringumstæðum elska kántrí. Þá fór hún að
framleiða föt og þykir hugsanlega
eiga framtíð fyrir sér þar. Kemur
þetta „samband“ við Corgan því
að góðum notum við kynningu á
nýjustu fatalínu hennar og þessum nýja sjónvarpsþætti.
Corgan þarf einnig að koma sér
aftur í sviðsljósið og það strax.
Þessi 42 ára rokkari, sem sendi
síðast frá sér almennilega plötu
fyrir fimmtán árum, hyggur
á svakalega endurkomu
með hinni útbrunnu sveit
The Smashing Pumpkins.
Ný plata, Teargarden by
Kaleidyscope, hefur að geyma
44 lög sem verða gefin
út á Netinu eitt í einu og
hver veit nema „samband“
þeirra Jessicu sé ekki
einmitt það sem hann þarf
á að halda.

BILLY CORGAN Þrettán

árum eldri en Jessica Simpson.
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Móri

2005-2009

Mezzías/
Steve
Sampling

Real Flavaz

SupaSyndikal
Sesar A

Ragna Cell 7

BlazRoca

Subterranean

Quarashi

Magse

Diddi Fel

XXX Rottweiler

Forgotten Lores

Skytturnar
O.N.E

Bæjarins Bestu
Stjáni Misskilinn

Opee

Antlew/
Maximum

Hæsta Hendin
Afkvæmi guðanna
Bent og 7berg

Guli Drekinn
Seppi

Dóri DNA

Tiny

B Ruff

Fræ

Charlie D

1985!
Danni Deluxe

Class B

32C
Dabbi T

Redd Lights
Emmsjé
Gauti

Poetrix

Bent

7berg

Siggi
Sadjei

Original
Melody Regnskóg
Intro
Beats

Valdwegan
Friðrik Dór

ÞRÓUNARKENNINGIN
Maðurinn er í stöðugri þróun eins og POPP sýnir á þessari
einföldu skýringarmynd. Getur þú bent á sams konar
þróun? sendu okkur sms á 696 POPP (696 7677)
eða sendu póst á popp@frettabladid.is
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Tréð sýnir ýmiss konar tengsl og samstarf milli tónlistarmanna. Það er langt frá því að vera tæmandi.
Nöfn raðast stundum eftir því hvenær listamennirnir gáfu út - stundum ekki.

Robbi Chronic

2000-2004

1995-1999

ÆTTARTRÉ ÍSLENSKA HIPP HOPPSINS

EGILL GILLZ
EINARSSON
ÍÞRÓTTAFRÆÐINGUR

SÆTUR API VIÐ ERUM
ÖLL KOMIN AF ÖPUM.

ALEXANDRA ÍVARSDÓTTIR
UNGFRÚ ÍSLAND 2008.

100%

HÁGÆÐA
MYSUPRÓTEIN
HLEÐSLA ER ÍÞRÓTTADRYKKUR SEM INNIHELDUR
PRÓTEIN OG KOLVETNI TIL HLEÐSLU. HENTAR VEL
FLJÓTLEGA EFTIR ÆFINGAR EÐA MILLI MÁLA.
PRÓTEIN Í HLEÐSLU ERU EINGÖNGU HÁGÆÐA
MYSUPRÓTEIN SEM UNNIN ERU ÚR ÍSLENSKRI MJÓLK.
HLEÐSLA HENTAR ÖLLUM SEM ERU Í ÍÞRÓTTUM
EÐA STUNDA AÐRA HREYFINGU.

ÁN HVÍTS SYKURS
ÁN SÆTUEFNA
MEÐ AGAVESAFA

MAGDALENA DUBIK
2. SÆTI Í UNGFRÚ ÍSLAND 2009.

INGIBJÖRG EGILSDÓTTIR
2. SÆTI Í UNGFRÚ ÍSLAND 2008.

HJÁKONUR TIGERS Í FEGURÐARSAMKEPPNI
Útvarpsmaðurinn Howard Stern ætlar
að halda Tiger Woods-fegurðarsamkeppni 10. mars næstkomandi.
Fjórar af þeim þrettán konum sem
taldar eru hafa átt í ástarsambandi með
hinum kvænta Tiger hafa samþykkt að
taka þátt. Grallarinn Stern hafði áður lýst
því yfir að keppnin yrði haldin ef þrjár
hjákonur myndu bjóða sig fram. Fyrstu
TIGER WOODS
verðlaun fyrir titilinn Ungfrú Tiger Woods
Kylfingurinn snjalli
verða ekki af lakara taginu, eða þrettán
hefur beðist afsökunar á að hafa milljónir króna. Til þess að eiga möguleika
haldið ítrekað fram á summunni þurfa stelpurnar að sanna sig
hjá eiginkonu sinni.

Írar slá í gegn
Las Olas nefnist fyrsti hljómdiskur írska tvíeykisins Low
Sea og hefur hann vakið mikla
athygli meðal tónlistaráhugamanna. Lagið Never Yours
þykir myrkt og tilraunakennt
en á sama tíma nokkuð grípandi og hefur heillað gagnrýnendur tónlistarvefsíða á borð
við Pitchfork.com.

Angurvær
söngkona
Lag hinnar sænsku
Söruh Assbring,
Change Of Heart, var
kosið lag vikunnar af
Starbucks iTunes í
byrjun árs og varð
nokkuð vinsælt
í kjölfarið.
Assbring
notar listamannsnafnið El Perro Del Mar
og hefur starfað undir því nafni
frá árinu 2003. Hún leikur angurværa popptónlist og er útfærsla hennar á laginu Shelter,
sem hljómsveitin The XX gerði
vinsælt, einstaklega flott.

Vinsælir
indie-piltar
Hljómsveitin
The Morning
Benders spilar
tónlist í anda
sjötta áratugarins og var
kosin besta
indie-hljómsveitin árið 2008. Hljómsveitin
hefur getið sér gott orð fyrir
ljúfa og líflega tónlist og hefur
meðal annars hitað upp fyrir
bönd á borð við Grizzly Bear,
Yo La Tengo, MGMT og Ra Ra
Riot.

Nýtt frá Hot Chip
Hljómsveitina
Hot Chip
þarf vart
að kynna
fyrir
lesendum
blaðsins,
en fjórða
hljómplata sveitarinnar kom út
í byrjun febrúar og ber heitið
One Life Stand. Samkvæmt
Alexis Taylor, söngvara Hot
Chip, er One Life Stand rólegri
en Made In The Dark, sem kom
út sumarið 2007. Sum laganna
á plötunni bera keim af diskótónlist sem og house-tónlist.
Platan hefur fengið mjög
góða dóma víðast hvar og
þykir vera ein af betri plötum
sveitarinnar.

fyrir dómurum á sundfötum, í hæfileikakeppni og persónuleikakeppni. Það er heimasíðan AshleyMadison.com sem
borgar sigurlaunin en hún sérhæfir sig í stefnumótaþjónustu
fyrir fólk í samböndum sem langar að halda framhjá.
Stutt er síðan Tiger Woods kom í fyrsta sinn fram opinberlega eftir að fregnirnar af framhjáhaldi hans tröllriðu
fjölmiðlum um allan heim. Á blaðamannafundi, sem valdir
fjölmiðlamenn fengu að sitja, viðurkenndi hann margfalt
framhjáhald sitt og bað um fyrirgefningu. Hann sagðist hafa
brugðist fjölskyldu sinni og aðdáendum og bætti við að
hann væri á leið í frekari meðferð vegna vandamála sinna.
Óvíst er hvenær hann snýr aftur á gólfvöllinn en ljóst er að
fjölmiðlasirkusinn í kringum þann viðburð verður gríðarlegur.

Howard Stern er
einn ríkasti útvarpsmaður Bandaríkjanna.
Hann er metinn á tugi
milljónir dollara. Hann er
einnig sá útvarpsmaður
sem hefur verið oftast
sektaður fyrir efni þáttanna sinna.

TEKUR ÞESSI ÞÁTT? Ein af

hinum þrettán meintu hjákonum Tigers Woods.
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HOWARD STERN

Stelpurnar munu
keppa í vinsælum
útvarpsþætti Sterns.
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POPPGÚRÚ: VIGNIR SNÆR UM ROSALEGA ÁHUGAMÁLIÐ

Í fremstu röð í framleiðslu á hljóðversbúnaði.

VIGNIR SNÆR MEÐ FORLÁTA GRETSCH-GÍTAR „Ég hef brennandi áhuga á gíturum.“

Á ÞRJÁTÍU GÍTARA
OG ÞARF FLEIRI

'PDVTPOPOFUIJOH BOEPOMZPOFUIJOH
BOEZPVMMNBTUFSJU5IBUTPVSQIJMPTPQIZ

Vignir Snær Vigfússon var
gítarleikari og aðallagahöfundur Írafárs. Það bar mikið
á honum á meðan Birgitta
Haukdal söng sig inn í hjörtu
landsmanna með ægigrípandi
popplögum Vignis, en síðan
Írafár og Birgitta hurfu úr
sviðsljósinu hefur ekki borið
mikið á honum. Vignir starfar
sem upptökumaður og kennari í Tónlistarskóla Þorvaldar
Bjarna, er mikill græjunörd og
á þrjátíu gítara.

gerðu tónlist á

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

makkann þinn
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Tónastöðin er með meiriháttar úrval
magnara í öllum stærðum og gerðum
frá heimsþekktum framleiðendum!

Hjá okkur færðu faglega þjónustu,
byggða á þekkingu og áratuga reynslu.

5ØOBTUÚ§JOt4LJQIPMUJEt3FZLKBWÓLtTÓNJtXXXUPOBTUPEJOJT

Benda ekki þrjátíu gítarar til einhvers
konar geðsýki?
„Jú, ætli það ekki. Þú getur spurt
konuna að því!“ segir Vignir.
Er hún ekki hrifin?
„Jú jú, hún lætur þetta eftir mér.
Við reynum að taka eina og eina
utanlandsferð inn á milli og þá gefur
hún mér einn dag til að fara í hljóðfærabúðirnar. Þetta er náttúrlega
rosalegt áhugamál hjá mér. Ef maður
finnur gamla og verðmæta gítara þá
verður maður helst að grípa þá. Það
er oft sem einhverjir eru að leggja
gítarinn á hilluna og þá bjóðast mér
þeir til kaups. Þetta er allt meira og
minna keypt á Íslandi. Ég held ég sé
að fá gítarana á sæmilegum prís, en
ef þú ert að borga fyrir 63-módelið
af Gibson þarftu náttúrlega að borga
slatta.“

Lærði af Einari Melax
Vignir ólst upp á Kirkjubæjarklaustri.
„Ég byrjaði 9-10 ára að læra á
klassískan gítar, aðallega vegna
þess að ég var að elta elsta bróður
minn sem spilaði á gítar. Mér fannst
það voðalega flott. Það var tónlistarkennsla en eins og oft vill verða á
litlum stöðum var bara einn kennari
sem kenndi á öll hljóðfærin. Minn
fyrsti gítarkennari var Einar Melax
sem var í Kukli og Sykurmolunum.
Hann er svo músíkalskur karlinn að
hann bara lærði með nemendunum
og gat alltaf miðlað einhverju.“
Snemma fór að bera á rokkáhuga.
„Ég fór í skólaband og fyrsti
rafmagnsgítarinn var af tegund-

DÓTAKASSINN:
„Ég á um þrjátíu gítara: Gretsch, Fender, Gibson, Taylor, Martin,
Yamaha og ýmsa fleiri. Ég á þrjár bassalufsur: Fender, Warwick
og Ibanes. Einnig mandólín, lapsteel, dobro, rhodes, píano og
trommusett. Helstu magnarar eru Mesa boogie, Marshall, Fender, Vox, Orange og Egnater. Ég á allt of mikið af effektum sem
ég nota ekki. Svo á ég náttúrulega Pro tools HD-upptökukerfi,
nokkra pre-ampa, míkrafóna og allt sem því fylgir að reka stúdíó og upptökuskóla.“

FERILL

VERKEFNIÐ

„Lagahöfundur og gítarleikari Írafárs, tónlistarstjórn
í Idol, X-factor & Bandinu
hans Bubba, spilaði í söngleikjum svo sem Grease,
Hárinu & Footloose. Hefur
tekið þátt í Eurovision
nokkrum sinnum í ýmsum
hlutverkum, samið fyrir,
tekið upp, útsett fyrir ýmsa,
til dæmis Jógvan, Skítamóral, Birgittu og fleiri.“

„Næsta verkefni er trúbadoraplata sem ég er að
vinna með Hreimi, Jógvani,
Sjonna Brink og Gunna Óla,
en við stefnum á að koma
henni út fyrir sumarið. Svo
er þetta reglubundna sem
er alltaf í gangi hjá mér,
rekstur Tónvinnsluskólans
og ýmis smærri verkefni,
svo sem upptökur á lögum
og að spila inn á plötur. Í
sumar ætla ég svo að reyna
að vera í fæðingarorlofi þar
sem þriðji strákurinn bættist í hópinn í nóvember.
Mögulega nýti ég tímann
og prjóna peysur á alla
fjölskylduna úr krullunum á
kollinum á mér.“

inni Phantom, bara svona ódýr
gítar. Þetta er eini gítarinn sem
ég hef selt og ég hef alltaf séð
eftir honum. Langar dálítið til að
kaupa hann aftur. Mig grunar hvar
hann er niðurkominn. Ég keypti
svo fyrsta alvöru gítarinn minn í
Hljóðfæraverslun Pauls Bernburg,
rétt áður en sú verslun hætti. Það
var fyrsti gítarinn sem kostaði einhvern pening, sjö strengja Ibanez
með djúpum B sem sjöunda streng.
Ég keypti hann þegar svona gítarar
voru alveg dottnir úr tísku – maður
var úr sveitinni og svona“

Vantar fullt enn þá
Vignir var að böðlast í grugginu í
Músíktilraunum 1997 (árið sem Soðin
fiðla sigraði), en stofnaði svo Írafár
árið eftir. Eftir að Birgitta Haukdal
gekk í bandið fóru hjólin að snúast
og fyrsta lagið, Hvar er ég?, sem kom
út árið 2000 varð smellur. Síðan tók
við gífurlegur uppgangur og þrjár
plötur, sú síðasta kom út 2005 og
þá virtist sem þreyta væri komin í
mannskapinn.
„Á Írafár-árunum notaði ég mest

Les Paul custom-gítar frá Gibson.
Ég keypti hann af Hössa sem var í
hljómsveitinni Spoon.“
Hvaða gítarar eru mestu gersemarnar?
„Tja. Ég á tvo gamla „hollowbody“Gibsona og einn Fender-gítar/bassa,
sem heitir Fender 6. Bítlarnir notuðu
svona sem bassa, en það er hægt
að nota hann sem mjög djúpan
gítar líka með því að smella einum
takka. Jóhann G. Jóhannsson átti
þessa græju.“
Eru einhver markmið eftir í
gítaráráttunni?
„Já, ég ætla að halda ótrauður
áfram að safna og mig vantar fullt.
Til dæmis góðan Rickenbacker-gítar
og PRS (Paul Reed Smith) gítar líka.
Ætli það sé ekki það næsta sem
maður fer í.“
drgunni@frettabladid.is
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TÆKI ÁRSINS

2009

Græjusíðan Engadget valdi á dögunum græjur
ársins 2009. Af hverju þeir völdu græjur ársins
2009 núna (og græjur eins og iPad sem komu á
þessu ári eru á listanum) vitum við ekki. En eitt er
víst, það eru sjúklega safaríkar græjur á listanum
sem gaman væri að eiga.

MESTA EFTIRVÆNTINGIN
Apple iPad.

BORÐTÖLVA
ÁRSINS
Thermaltake
Level 10 Case.

FARSÍMI ÁRSINS
LG BL40
Chocolate Touch.

VERSTA
TÆKI ÁRSINS
Nuvifone
G60.

FARTÖLVA
ÁRSINS
ASUS UL
Series.

LEIKJATÖLVA ÁRSINS
PS3 Slim.

TÖLVUSKJÁR
ÁRSINS
LG 15 tommu
OLED TV.
NETTÖLVA
ÁRSINS
Toshiba
NB205.

Tónastöðin er með frábært úrval slagverks
og trommusetta og þar á meðal hin
einstöku Gretsch trommusett
Hjá okkur færðu faglega þjónustu,
byggða á þekkingu og áratuga reynslu.

TÆKI ÁRSINS
MOTOROLA DROID.

HD-SJÓNVARP ÁRSINS
Panasonic V10 Plasma.
SMARTSÍMI
ÁRSINS
iPhone 3GS.

STAFRÆN
MYNDAVÉL
ÁRSINS
Panasonic GF1.

5ØOBTUÚ§JOt4LJQIPMUJEt3FZLKBWÓLtTÓNJtXXXUPOBTUPEJOJT
5ØOBTUÚ§JO"LVSFZSJt4USBOEHÚUVt"LVSFZSJtTÓNJ
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SIÐFERÐISKENNDIN
EKKI TIL SÖLU
Flestir hafa séð andliti – ja, eða lögulegum líkama – Lilju Ingibjargardóttur bregða
fyrir á Netinu, í blöðum eða sjónvarpi. Hún hefur verið fastagestur á síðum blaðsins
Séð og heyrt síðustu ár, komið fram í auglýsingum Símans ásamt því að vera ein
af ástæðunum fyrir því að ungir menn fagna þegar Hagkaupsbæklingurinn dettur
inn um lúguna. Færri vita að Lilja flutti heim frá Bandaríkjunum í fyrra, þar sem
hún lærði grunnnám í læknisfræði. Hún lifði lúxuslífi í New York og Los Angeles,
en þegar hún kom heim þurfti hún skyndilega að sætta sig við að á Íslandi þurfa
fyrirsætur að greiða fyrir mat og drykk og sýna skilríki inni á skemmtistöðum.
ORÐ: Atli Fannar Bjarkason
MYND: Valli
HÁR: Elvar á Kompaníinu
FÖRÐUN: Stína
„Ég flutti tvítug út til þáverandi
kærasta míns. Hann er módel og
leikari. Ég ákvað að prófa og vita
hvað módelskrifstofurnar myndu
segja. Af hverju ekki?“
Segi það. Og var mikið að
gera?
„Ég bjó fyrst í New York og það
er ekki mikið að gera þar fyrir mig.
Það voru einhver katalóg-verkefni,
sem eru reyndar mjög vel borguð.
Svo flutti ég til Los Angeles – LA og
Miami eru meiri markaðir fyrir mig.
Ég er ekki nógu há fyrir New York.
Ég er líka með silíkon og þar þarf
maður að vera meira flatbrjósta.
Þessar stelpur í New York eru margar
bara 14 ára. Þær eru ekki einu sinni
komnar með brjóst og mjaðmir. Svo
eru stelpur að horfa á þær í blöðunum og dreyma um að vera eins og
þær. Halló, þær eru 14 ára.“

VIP-meðferð á klúbbunum
Lilja fékk VIP-meðferð nánast alls
staðar sem hún fór. Hún fékk frítt

inn á heitustu klúbbana og þurfti
ekki einu sinni að greiða fyrir matinn
sem hún borðaði á fínum veitingastöðum. Allt var í boði hússins, enda
sjá staðirnir hag í því að vera með
fallegt fólk við borðin sín, en þannig
byggja þeir upp orðspor.
„Það er komið fram við módel
eins og stjörnur. Ef þú ert ljótur, þá

að myndast fyrir utan staðina tveimur
tímum áður en þeir opnuðu.
„Fólk bíður stundum í þrjá, fjóra
tíma og kemst ekki inn því það er
búið að loka. Sumum er neitað.
Pældu í þessu. Mér finnst æðislegt
að djamma í New York. Best í heimi.
En nú er ég svo góðu vön og kem til
Íslands. Ég þarf kannski að bíða í röð

„BRANSINN ER ALLT ÖÐRUVÍSI EN Á ÍSLANDI. ÞARNA
ÞURFTI ÉG AÐ HITTA LJÓSMYNDARANN OG DAÐRA
SVOLÍTIÐ VIÐ HANN. ÉG FÓR Í MAT MEÐ HONUM OG
ALLT Í EINU BYRJAÐI HANN AÐ KÁFA Á MÉR, EINS
OG EKKERT VÆRI SJÁLFSAGÐARA. ÉG ÝTTI HONUM
Í BURTU OG SPURÐI HVAÐ HANN VÆRI AÐ GERA.
HANN SAGÐI: „ÞÚ LEIST ÚT FYRIR AÐ VERA FREKAR
FÚL – ÉG VILDI BARA GLEÐJA ÞIG.““
bara „út með þig“ – þá er þér ekki
hleypt inn á staðinn. Þeir sem voru
ekki á lista hjá þeim sem buðu okkur
á staðina þurftu að bíða í röð og
borga inn – kannski 5.000 kall, og
þeir máttu ekki sitja. Flaskan kostar
svona 100.000 kall á þessum stöðum
og þá færðu borð. Við fengum alltaf
borð og áfengi allt kvöldið.“
Þessi aðferð var árangursrík, en
Lilja segir að langar raðir hafi byrjað

og kem inn og er beðin um skilríki.
Svo þarf ég að kaupa drykki, fæ ekki
sæti, gaurar klípa í rassinn á manni
og ég hugsa bara: „Hvar er ég?“ Mig
langar til New York núna (hlær). Ég
var orðin of góðu vön.“
Ég spyr hvort lífið hafi virkilega
alltaf verið svona í New York og Lilja
tekur gott dæmi. Henni var boðið í
partí til hjóna, sem eru vafalaust þau
valdamestu í tónlistarbransanum í
Bandaríkjunum: Jay-Z og Beyoncé
Knowles.
„Við fórum í partí til þeirra og P.
Diddy var þarna – eða hvað sem
hann kallar sig í dag. Ég er vön að
hitta frægt fólk. Fyrsta kvöldið sem
ég var úti hitti ég Lindsay Lohan og
Jude Law. Mér fannst það merkilegt
fyrst. En þetta er bara fólk. Heppið
fólk að vera frægt og eiga pening
(hlær).

Neitaði 25 milljóna verkefnum
Lilja kynntist skuggahliðum tískuheimsins á meðan hún dvaldi úti.
Hún segir fyrirsætur sofa hjá ljósmyndurum til að koma sér á framfæri í bransanum og veit til þess að
karlkyns fyrirsætur veiti samkynhneigðum ljósmyndurum kynferðislega greiða. Henni voru boðnar 25
milljónir fyrir að sitja fyrir í tveimur
auglýsingum, fyrir GAP og MAC, en
ljósmyndarinn vildi meira en hún var
tilbúin að bjóða.
„Bransinn er allt öðruvísi en á
Íslandi. Þarna þurfti ég að hitta ljós-

ÆTLAÐI AÐ VERA LÆKNIR Lilja tók grunnnám í læknisfræði þegar hún bjó úti, en hætti og stefnir

myndarann og daðra svolítið við
hann. Ég fór í mat með honum og allt
í einu byrjaði hann að káfa á mér, eins
og ekkert væri sjálfsagðara. Ég ýtti
honum í burtu og spurði hvað hann
væri að gera. Hann sagði: „Þú leist út
fyrir að vera frekar fúl – ég vildi bara
gleðja þig.“ Hann var búinn að lofa
mér þessu verkefni. Hann sagði mér
að allar stelpurnar svæfu hjá honum
og stökk á mig. Ég forðaði mér.“
Þó að tískuheimurinn sé skuggalegur lifir Lilja heilbrigðu lífi. Hún
reykir ekki, hefur aldrei notað eiturlyf
og af myndunum að dæma tekur hún
vítamín, borðar hollan mat og hreyfir
sig. Siðferðiskenndin kostaði hana
ekki aðeins 25 milljónir, en henni var

boðið hlutverk í kvikmyndinni The
Good Shepherd, með Matt Damon
og Angelinu Jolie í aðalhlutverkum,
gegn því að sofa hjá einum af framleiðendum myndarinnar.
„Ég átti að vera gellan sem tældi
hann, skilst mér. Til þess að fá hlutverkið þurfti ég að fara út að borða
með framleiðandanum og rauninni
tæla hann. Ef hann vildi svo fá mig
upp á hótelherbergi þá átti ég að gera
það. Ég var til í að fara með honum í
mat en „verð ég að sofa hjá honum?“
spurði ég. Ég var þá spurð hvort ég
vildi ekki leika í myndinni og hvort
ég vildi ekki vera fræg. Þau töluðu
svo ekki aftur við mig vegna þess að
ég vildi ekki sofa hjá honum.“
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LILJA OG
PARIS HILTON
„Ég kynntist henni á klúbbi
í LA veturinn 2008,“ segir
Lilja um kynni sín og hótelerfingjans Parisar Hilton.
Paris fær greitt fyrir að láta
sjá sig á skemmtistöðum,
en hún og Lilja eiga sameiginlegan vin. „Hún er bara
fín. Samt mjög hlédræg.
Það er ekki auðvelt að tala
við hana, það eru örugglega
allir að reyna það. Svo hitti
ég hana oft í kjölfarið. Hún
var alltaf full. Einhvern tíma var
mér svo boðið
í partí heim til
hennar og hún
vildi bara
fá stelpur. Mér
fannst
það
mjög
skrítið. Ég
og vinkona mín
vorum með
strákum en
þeir máttu
ekki koma
með. Það
voru samt
strákar í
partíinu,
en hún vildi
örugglega
ekki fá fleiri.“

GÓÐU VÖN Lilja lifði lúxuslífi í New York og Los Angeles.

Þorbjörg Ágústsdóttir er margfaldur Íslandsmeistari og fimmfaldur
Norðurlandameistari í skylmingum. Hún stefnir á að keppa fyrir
Íslands hönd á Ólympíuleikunum í London 2012.

r á að læra lífeðlislega sálfræði.

Þú þráir sem sagt frægðina ekki
það mikið að þú fleygir siðferðiskenndinni fyrir hana?
„Nei (hlær). Ég hef það ágætt.“

Ætlaði að verða læknir
Lilja stundar nám í Menntaskólanum
við Sund og stefnir á að klára næsta
haust. Hún hefur komið víða við á
námsferli sínum, lærði ensku og var
í fornámi fyrir læknisfræðina þegar
hún bjó erlendis og er með framhaldsskólapróf í Bandaríkjunum.
„Ég stefndi á að verða læknir frá
því ég var sex ára, en stærðfræðin
var ekki nógu góður vinur minn.
Núna langar mig að læra lífeðlislega sálfræði. Læra um heilann

og hvernig líffærin tengjast sálfræðilega.“
En hvað tekur við þegar þú klárar
stúdentinn?
„Ég ætla út í skóla. Ég er ekki búin
að ákveða nákvæmlega hvar.“
Lilju dreymir um að vinna í sjónvarpi, en er einnig byrjuð að spjalla
við módelskrifstofur í Los Angeles,
en hún stefnir á að dvelja þar í allt
sumar. Hún hræðist ekki bransann,
þrátt fyrir að hafa kynnst skuggahliðum hans af eigin raun og vonast
til að starfa sem fyrirsæta í náinni
framtíð: „Ég er ekki að þessu vegna
þess að ég vil vera fræg,“ segir hún.
„Ég er að þessu vegna þess að mér
finnst þetta gaman.“
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Það er furðulegt að hugsa
til þess að bardagaíþróttamaðurinn Gunnar Nelson hafi fyrst byrjað að
taka íþróttina alvarlega
fyrir tveimur árum. Hann
hefur náð mögnuðum árangri undanfarin misseri
og er nú umtalaður úti í
hinum stóra heimi – þekktur fyrir færni sína í blönduðum bardagalistum og
er atvinnumaður í dag.
Menntaskólinn átti ekki
við hann og hann hætti
eftir þrjú ár þegar hann var
byrjaður að skrópa til að
mæta á æfingar.

C{cVg{lll#hngaVcY#^h
ORÐ: Atli Fannar Bjarkason
MYND: Valli
„Ég var í MS. Rétt fyrir próflok
þriðja bekkjar hætti ég. Ég fór að
vinna og vann mér inn peninga
til að geta farið út. Ég var að æfa
hérna heima og var byrjaður að
skrópa í skólanum til að æfa. Svo
áttaði ég mig á því að þetta gengi
ekki, ég vissi alveg hvað ég vildi
gera í lífinu. Ég sá engan tilgang í
að kafa dýpra ofan í algebruna.“
Varstu slagsmálahundur í
æsku?
„Nei. Ég hafði mikla orku sem
barn, en ég var ekki slagsmálahundur.“
Varstu ekki að berja einhverja
gaura í grunnskóla?
„Nei, en ég lenti alveg í slagsmálum eins og aðrir.“
Gunnar mætti Bretanum Sam
Elsdon á dögunum í MMA, sem
eru blandaðar bardagalistir. Þegar
fyrsta lota var hálfnuð náði Gunnar
hengingartaki á Bretanum sem var
snöggur að gefast upp. Bardaginn
var sýndur í bresku sjónvarpi og
þeir sem lýstu bardaganum töluðu um að það hefði varla sést
svitadropi á Gunnari, sem virtist
pollrólegur á meðan hann lúskraði
á Bretanum.
„Ég er rólegur yfir þessu. Ég verð
náttúrulega spenntur og það er allt
á fullu en fókusinn er í lagi. Ég hef
pælt mikið í hvað skiptir máli og
hvað ekki. Það hefur hjálpað mér
rosalega mikið – líka í lífinu. Að láta
hlutina ekki bögga mig, greina þá
án þess að vera í tilfinningaflippi.
Svo þegar maður er byrjaður að
átta sig á hvernig hlutirnir virka
getur maður notað tilfinningar til
að hjálpa sér.“
Þetta hljómar eins og úr einhverri
bardagabíómynd, er þetta sem sagt
ekkert Hollywood-kjaftæði?
„Nei, en maður verður að læra
þetta sjálfur. Það er enginn sensei í þessu. Það eru náttúrulega
þjálfarar. Þeir eru jafn misjafnir og hver annar, en ég hef að
mestu verið minn eigin þjálfari.
Það eru mörg góð gildi í þessum
bardagalistabíómyndum og mikið
til í þeim. Eins og til dæmis jin og
jang – jafnvægið er allt.“
Ertu þá alveg rosalega agaður,
byrjaður að sippa klukkan sjö á
morgnana?
„Nei, ég er voðalega venjulegur
maður. Það er til dæmis ekkert
svakalega langt síðan ég vaknaði í
dag. (Innskot blaðmanns: Klukkan
var 15.06)
Heppinn!
„(Hlær) Mér finnst rosalega gott
að lúra. Ég fer mínar leiðir í þessu.
Hver dagur er rosalega misjafn.

SKRÓPAÐI Í
SKÓLANUM
TIL AÐ ÆFA
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Þetta er meira spurning um að
æfa rétt, í staðinn fyrir að keyra
sig út á vitlausum æfingum. Ég
æfi auðvitað mikið líka, á hverjum
degi og stundum tvisvar á dag. Svo
verður maður að læra að hlusta á
líkamann. En ég hef aldrei verið
mikið fyrir fasta dagskrá, það hefur
aldrei hentað mér nógu vel. Ég vil
spila eftir eyranu.“
Það virðist vera að virka.
Íslendingar eru komnir af víkingum og þegar víkingar skemmta
sér saman meiðist yfirleitt einhver.

framan þúsundir manna og bardagarnir eru sýndir í sjónvarpi um allan
heim. Gunnar hefur þjálfað með
kunnum UFC-köppum og upp frá
því hafa sprottið upp vangaveltur
um hvort eða hvenær hann ætli
að færa sig upp í deild með stóru
strákunum. Gunnar segir að það
verði að koma í ljós.
„Fyrir mig er þetta meira spurning um andstæðinga en keppnirnar.
Að fá góða andstæðinga er aðalmálið svo að ég geti bætt mig. Í
stóru keppnunum eru samningarnir

að berjast og það er varla hægt að
finna betri sambönd. En við erum
ekki að reyna að komast inn.“
UFC framleiðir raunveruleikaþættina The Ultimate Fighter, þar
sem barist er um að komast inn í
deildina.
Hefur þér boðist að taka þátt í
The Ultimate Fighter?
„Það var einhvern tíma talað um
það. En svo varð ekkert úr því.“
Hefurðu ekki áhuga á því?
„Nei og ég er feginn núna að
ekkert hafi orðið úr þessu. Þá var

„MÉR FINNST ROSALEGA GOTT AÐ LÚRA. ÉG FER MÍNAR LEIÐIR AÐ ÞESSU. HVER
DAGUR ER ROSALEGA MISJAFN. ÞETTA ER MEIRA SPURNING UM AÐ ÆFA RÉTT,
Í STAÐINN FYRIR AÐ KEYRA SIG ÚT Á VITLAUSUM ÆFINGUM. ÉG ÆFI AUÐVITAÐ
MIKIÐ LÍKA – Á HVERJUM DEGI OG STUNDUM TVISVAR Á DAG. SVO VERÐUR
MAÐUR AÐ LÆRA AÐ HLUSTA Á LÍKAMANN. EN ÉG HEF ALDREI VERIÐ MIKIÐ FYRIR
FASTAR DAGSKRÁR, ÞAÐ HEFUR ALDREI HENTAÐ MÉR NÓGU VEL. ÉG VIL SPILA
EFTIR EYRANU.“

Gunnar segist ekki enn hafa lent
í því niðri í bæ um helgar að einhver telji sig geta ráðið við hann,
en margir hafa hins vegar gantast
með það.
„Ég heyri þann brandara nánast
í hvert skipti sem ég læt sjá mig,
en enginn lætur vaða.“

Góð sambönd í bransanum
Blandaðar bardagalistir (MMA)
njóta sívaxandi vinsælda um allan
heim. UFC er vinsælasta MMAsamband heims. Þar er slegist fyrir

grimmir og geta fest mann.“
Grimmir hvernig?
„Bindandi. Maður er fastur í
keppni og er ekki nógu frjáls. Ég
sé mikilvægi þess að geta verið
frjáls og keppt í þeim keppnum
sem ég vil.“
Ég heyrði að ef þú vildir þá gætirðu hoppað inn í UFC?
„Við erum með rosalega góð
sambönd, ég hef æft mikið með
Renzo Gracie og liðinu hans. Renzo
er með fjóra, eða fimm bardagamenn í UFC. Sjálfur er hann að fara

ég alveg til, en það var margt
annað sem ég vildi gera. Núna er
feginn því ég myndi aldrei fara
núna. Þetta er ekki fyrir mig.“
Raunveruleikaþættir eru oft
styttri leið fyrir fólk sem kemst
ekki hina leiðina. Þú kemst kannski
alveg hefðbundnu leiðina?
„Það er akkúrat það. Ég hef bullandi trú á sjálfum mér og hef engar
áhyggjur af því að ná ekki þangað
sem ég vil ná. Ég vil fara mína leið
að því og ég held að það sé það
besta sem ég get gert.“
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Leonardo DiCaprio
og vinir hans eru
búnir að þróa tungumál sem aðeins þeir
skilja. Tungumálið er
einhvers konar leynikóðun á ensku. Mjög
eðlilegt allt saman.

FRUMSÝND Í KVÖLD: SHUTTER ISLAND

DANSKA KRÁIN Happy Hour er hvern dag á Dönsku kránni frá klukkan 16.00 til 19.00.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HVAÐA BARIR BJÓÐA
UPP Á HAPPY HOUR?
Þegar harðnar í ári fækkar gjarnan
gestum á öldurhúsum borgarinnar. Vertar hafa þurft að bregðast
við því meini og laða nú gesti til
sín með góðum tilboðum líkt og
„Happy Hour“ eða gleðistund þar
sem bjórinn er á hálfvirði. Happy
Hour er þekkt fyrirbæri víða um
heim og á rætur sínar að rekja til
frístunda bandarískra hermanna.
Happy Hour hefur verið bannað
með lögum bæði á Írlandi og í
Glasgow því menn óttast að það
ýti undir óhóflega drykkju.
Boston er á meðal þeirra staða
sem bjóða upp á Happy Hour.
Hvern dag frá klukkan 17 til 21 má
fá tvo kalda kranabjóra á verði
eins. Boston er notalegur bar,
innréttaður á smekklegan hátt
þar sem gott er að sitja og spjalla
eftir erfiðan dag í vinnunni.
Á Dillon er hægt að kaupa einn
kaldan á 500 krónur á milli 18.00
og 20.00 og hlusta á gamla rokk-

BOSTON Happy Hour ríkir á Boston hvern

dag frá klukkan 17.00 til 21.00.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SHUTTER ISLAND Leonardo DiCaprio fer á kostum í myndinni að mati bíónörds POPPS.

MYRKUR, GEÐVEIKI
OG HEILABROT
Árið er 1954. Teddy
Daniels, sem leikinn er
af Leonardo DiCaprio,
og félagi hans, leikinn af
Mark Ruffalo, eru sendir
á hæli fyrir geðsjúka til
að rannsaka dularfullt
hvarf sjúklings. Einn af
alræmdustu sjúklingum
hælisins hvarf sporlaust
úr herbergi sem er vaktað allan sólarhringinn og
harðlæst utan frá. Ýmislegt annað kemur í ljós
þegar líður á myndina og
leikstjórinn Martin Scorsese þarf að
koma miklu
meira á
framfæri
en sjúklingi
á flótta.

POPPDÓMNEFNDIN
Mamma

Bíónördinn

Þetta er
nýja myndin með
stráknum
úr Titanic,
en ég kunni
nú betur
að meta hann þar. Það var alvöru
ástarsaga með harmi og gleði.
Shutter Island er ekki alveg mynd
til að fara á með mömmu sinni,
enda var ég stundum svo logandi
hrædd og ringluð að ég þurfti að
grúfa mig ofan í popppokann og
hugsa um pallinn sem pabbi þinn
ætlar að smíða í sumar.

Leonardo
DiCaprio
er einn af
bestu leikurum sinnar
kynslóðar og
frammistaða hans er nánast nógu
góð ástæða til að sjá myndina.
Maður fagnar líka alltaf þegar
Scorsese sendir frá sér nýja mynd
og hann gerir fá mistök í þessari.
Shutter Island er hörkuspennandi
og dimm heilabrotsmynd sem
heldur dampi allan tímann, þó að
endirinn sé örlítið snubbóttur.

Stelpan
Vinurinn
Gaur, þetta
er geðveik
mynd. Mér
er sama
hvað stelpurnar segja
um Leonardo DiCaprio, hann
er frábær leikari þó að hann sé
sykursætur. Scorsese á líka mjög
erfitt með að klikka og byrjar ekki
á því með Shutter Island. Frábær
mynd, spennandi og örlítið
ruglandi þangað til hann útskýrir
plottið í endann. Sjáðu þessa,
maður
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PRIKIÐ Alvöru Happy Hour ríkir á Prikinu
alla virka daga milli klukkan 17.00 og
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
19.00.

slagara á meðan menn svolgra
í sig. Rólegra andrúmsloft ríkir
á virkum dögum á Dillon en um
helgar og því ætti fólk ekki að
vera smeykt við að kíkja þar við í
einn öl.
Danska kráin, sem er í sama
húsnæði og Qbar var í á sínum
tíma, er með Happy Hour á
hverjum degi frá klukkan 16.00
til klukkan 19.00 og má þá fá tvo
kranabjóra á verði eins. Einnig
gildir sama tilboð um Guinnessölið. Vilji menn ekki báða bjórana
á sama tíma fá þeir miða og innheimta seinni bjórinn síðar.
Síðastliðinn mánuð hefur Prikið
boðið upp á alvöru After Work
Happy Hour, sem hægt er að
þýða yfir á íslensku sem gleðistund eftir vinnu. Alla virka daga
á milli klukkan 17.00 og 19.00
kostar stór kranabjór á Prikinu
aðeins 400 krónur, sem er ágætt
verð fyrir þreytta vinnuþjarka. - sm

R E Y K J A V Í K

Æ, er ekki
gömul
klisja að
strákar
vilji fara
með
stelpur
á svona „skerí“-myndir svo að
þær grípi í þá. Þetta er reyndar
ekki hryllingsmynd, en hún er
„spúkí“ og ekki alveg fyrir mig.
Það er reyndar æðislegt að horfa
á Leonardo DiCaprio, en hann
var ekki alveg nóg til að láta mig
elska þessa mynd. Ég fæ að velja
mynd næst.

POPPLEIKUR: BIOSHOCK 2

Heavy Rain
Origami morðinginn
gengur laus.
Tekst þér að finna
hann í þessum
magnaða spennutrylli
á PS3!

GRÍPANDI Bioshock

2 grípur leikmenn traustataki og sleppir ekki fyrr en síðasti skúrkurinn hefur verið drepinn.

MARGT BÝR Í DJÚPINU…
Flestir leikjaunnendur ættu að
kannast við Bioshock. Nú hefur
Bioshock 2 litið dagsins ljós og fá
menn því einstakt tækifæri til að
snúa aftur til neðansjávarborgarinnar Rapture, tíu árum eftir
atburði fyrri leiksins.
Þeir sem spiluðu fyrri leikinn
munu fljótt ná tökum á Bioshock
2, enda hefur litlu verið breytt.
Leikurinn skartar enn frábærlega
hönnuðu umhverfi, spennandi
sögu, steampunk-vopnum, heillandi tónlist og frábærri grafík.
Helsta nýjungin felst í því að
nú þurfa menn að beita smá
skipulagningarhæfileikum á

Dómar:
100 af 100
– GamePro

vissum augnablikum. Þá þarf
til dæmis að leggja gildrur fyrir
komandi óvini og þess háttar.
Þetta er ágætis viðbót við leikinn.
Þá hefur einnig verið bætt við
nýjum áberandi óvini, hinum
árásargjörnu Stóru systrum,
ásamt því sem Bioshock 2 skartar
netspilunarmöguleika.
Bioshock 2 er ekki eins góður
leikur og forverinn en hann kemst
fjári nálægt því. Leikurinn grípur
leikmenn traustataki og sleppir
ekki fyrr en síðasti skúrkurinn
hefur verið drepinn. Skyldueign
fyrir alla nörda með vott af sjálfsvirðingu.
Viggó I. Jónasson

SPILUN

GRAFÍK

HLJÓÐ

ENDING

5/5

5/5

5/5

3/5

100 af 100
– Official PlayStation
Magazine
100 af 100
– Total Video Games

11.499

NIÐURSTAÐA

POPPLEIKUR: HEAVY RAIN

11.429.44999
Bioshock 2
Einn harðasti
hryllings- og
skotleikur ársins.
Spennandi
söguþráður og
flott netspilun.
PC - PS3 - X-Box 360

9.999
Vancouver 2010
Allar hröðustu og
mest spennandi
íþróttir vetrarólympíuleikanna
eru hér mættar í
einum pakka.
Ótrúleg grafík.

10.999
Aliens vs Predator

Endurgerð af einum
besta fyrstu persónu
skotleik allra tíma.
Flottur og
spennandi leikur.

KREFJANDI LEIKUR Heavy Rain krefst þess að spilarinn fylgist vel með.

FRÁBÆR KVIKMYNDALEIKUR
Í Heavy Rain fer spilarinn með
hlutverk fjögurra persóna á
tímabili sem spannar yfir nokkra
daga. Persónurnar fjórar tengjast
á einn eða annan hátt Origamifjöldamorðingjanum, og ætla að
fyrirbyggja að hann drepi á ný.
Heavy Rain hefur verið beðið
með eftirvæntingu frá því að
hann var upphaflega kynntur og
þar á meðal hjá undirrituðum.
Margir tölvuleikir eru núna
byggðir upp eins og kvikmyndir,
en í Heavy Rain spilar þú bókstaflega tólf tíma kvikmynd.
Samspil atburðarásar leiksins,
samtala, persóna og sjónarhorna
eru meðal þeirra atriða sem gera
Heavy Rain-leikinn „kvikmyndalegan“. Frá byrjun fyllist maður

samúð með persónum leiksins og
lifir sig inn í atburðarásina.
Stjórnunin er mjög frábrugðin
því sem ég hef kynnst áður og
er hún afar krefjandi. Í mörgum
tilfellum gefst spilaranum ekki
langur tími til þess að taka
ákvörðun í samtali í takt við atburðarásina. Einnig er áhugavert
hvernig sumar hreyfingar krefjast
þess að þræða saman fjölda
takka til þess að framkvæma
hreyfingu, eins og að ganga
upp blauta, sleipa hlíð. Nýtingin
á sixaxis er afar góð, og gerir
spilunina fjölbreytta.
Heavy Rain stóðst mínar væntingar og er útkoman vandaður
og góður leikur sem hægt er að
mæla með.
Vignir Jón Vignisson

SPILUN

GRAFÍK

HLJÓÐ

ENDING

4/5

5/5

5/5

4/5

NIÐURSTAÐA

6.499
Napoleon

Stýrðu herjum
Napoleon í þessum
nýjasta leik í Total
War seríunni.

BT Skeifan • BT Smáralind • BT Akureyri • www.bt.is • Sími 550 4444
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Bensínlítrinn kostar
um 204 til 205
krónur í dag þannig
að það er spurning
hvað kostar að fylla
tankinn á svona græju
í dag. Það er allavega
ódýrara en að fylla
á jeppann.

Jack White gefur
út plötu kærustunnar
Það er misjafnt
hvað strákarnir gera fyrir
stelpurnar sínar
á konudaginn,
en það er erfitt
að toppa Jack
White, forsprakka White
Stripes. White stjórnaði upptökum á fyrstu plötu Karenar
Elson, kærustunnar sinnar.
Platan kemur út í sumar og
eins og White sé ekki búinn að
gera nóg þá ætlar hann líka að
gefa plötuna út í gegnum útgáfufyrirtækið sitt, Third Man
Records. Fallega gert af manni
sem barði einu sinni söngvara
The Von Bondies í klessu og
skildi hníf eftir á hurð búningsherbergis hans.

Súr gúrka vinsælli
en Nickelback
Grúppan „Can this pickle get
more fans than Nickelback?“
eða „Getur þessi súra gúrka
eignast fleiri aðdáendur en
Nickelback“ hefur á tveimur
vikum eignast fleiri aðdáendur en Nickelback. Gúrkan er
komin með hátt í 1,5 milljón aðdáendur, en Nickelback er með
rúmlega 1,4 milljónir. Nú þurfa
aðdáendur þessarar hrikalegu
hljómsveitar að hugsa
sinn gang því þeir
myndu vafalaust
njóta þess
betur að
hlusta á
gúrkuna.

HISSA AÐ SJÁ MIG? Ugla sat á kvisti.

BESTA
M YNDIN!
FYLL‘ANN TAKK Þetta tæki, hvað sem það heitir, þarf eldsneyti eins og jeppinn.

TAKTU SÍMAMYND!
Taktu mynd með símanum og sendu okkur. Við birtum bestu myndirnar og höfundur langbestu myndarinnar fær tvo kassa af Doritos. Myndirnar geta verið af
hverju sem er, einhverjum atburði, Sveppa, Michael Jackson, Jóhönnu Guðrúnu
eða bara góðu flippi.

OPNA MUNNINN Spurning hvenær hann tekst á loft.

OPNA MUNNINN 2 Er þetta einhvers konar fiskeldi?

Cobain-myndin
drattast af stað
Framleiðslufyrirtækið Universal
Pictures hefur loksins ákveðið að halda áfram með mynd
byggða á bókinni
Heavier Than
Heaven, eftir
Charles R.
Cross. Leikstjórinn Oren
Moverman er
orðaður
við verkefnið.
EFTIR ERFIÐAN VINNUDAG Dreymir hana

HVÍTIR HRAFNAR? Þetta er sjaldgjæf sjón

illa?

á Íslandi.

ÖSKUDAGURINN? Við búumst ekki við
hann hafi prjónað húfuna sjálfur.

ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ TVO
KASSA AF
DORITOS
SENDU OKKUR ÞÍNA
SÍMAMYND Í SÍMA 696
7677 EÐA Á POPP@
FRETTABLADID.IS OG
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ TVO
KASSA AF DORITOS!

EFTIR ERFIÐAN VINNUDAG 2 Gott að fá
sér blund. Spurning að nota sófann næst.

GOTT AÐ VERA NAKINN
Leikaranum Ewan McGregor finnst allt í
lagi að fækka fötum á hvíta tjaldinu. Þessi
skoska stjarna fer úr öllu í nýjustu mynd
sinni The Ghost, sem Roman Polanski
leikstýrir. „Eiginkonu minni hefur alltaf
fundist þetta í lagi, nema þegar hún gekk
með fyrstu dóttur okkar, Clara. Þá lék
ég í kynlífsatriði í Trainspotting,“ sagði
McGregor. „Hormónarnir hjá henni voru úti
um allt og við rifumst harkalega um þetta.
En þetta var í eina skiptið sem þetta hefur
verið eitthvert mál.“ Hann bætir við að hann
hafi alls enga sýningarþörf en honum finnst
þetta samt ekkert mál. „Mér finnst bara
mjög þægilegt að vera nakinn í
bíómyndum vegna þess
að þær endurspegla lífið
sjálft. Mér hefur aldrei
fundist þetta asnalegt.“

EWAN MCGREGOR Skot-

anum finnst allt í lagi
að fækka fötum á hvíta
tjaldinu.
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TIL AÐ KOMA Í
VEG FYRIR ÁRÁS
RAPPARA
Þorsteinn Guðmundsson
er ýmsu vanur og með
ráð undir rifi hverju.

1

Ganga með gleraugu. Það er bannað að kýla menn
með gleraugu.
(Sem er ástæðan
fyrir því að fólk með linsur
er alltaf kýlt í magann).
Varpa fram
spurningunni:
„Hvað rímar við
moppa?“ og
nota tækifærið til
að hlaupa í
burtu.

Nýtt blóð í íslenskri þáttagerð beint í GSM símann þinn
á 0 kr. í boði Ring og Monitor.

Vera lögfræðingur.
(Það eru miklar líkur
á því að það hafi
þegar verið ráðist á þig á annarri
útvarpsstöð).

4
Vera útrásarvíkingur. Þeir eru heilagir
á Íslandi (eins og
kýr á Indlandi sem
ganga yfir allt og alla, nautheimskar sem þær eru
og skilja allt eftir í djúpum skít).

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 áhugaverða þætti.

Erna Bergmann skoðar allt það
heitasta í heimi tísku og hönnunar. Tekið verður hús á flinkasta og skemmtilegasta fólkinu
í íslenska tískugeiranum.

Vera undrabarn.
Setja upp svip
eins og
undrabarn
í Stundinni
okkar og
öskra:
Rarappar!
Rarappar! (Sem
er rapparar aftur
á bak eins og
öll undrabörn
vita).

5

Auglýsingasími

512 5411

Nýtt fylgirit Fréttablaðsins

ENNEMM / SÍA / NM41146

3

2

Glænýir þættir
á m.ring.is
fyrir Ringjara.

Leikarar í uppáhaldi:
Ég sá Nine um daginn með Daniel Day-Lewis og Marion Coutillard.
Þau voru bæði dásamleg.
Leikverk sem þig langar að takast á við:
Ég hlakka til að leika Regan í Lé,
svo er alltaf pínku draumur að
leika Elizu Doolittle í My Fair Lady.

✽

TRUM

bak við tjöldin

26. febrúar

Leynd perla í Reykjavík:
Týrólabrauðið hjá Sigga bakara í
Bernhöftsbakaríi. Bestu brauðin í
bænum.
Land sem þig dreymir um að
heimsækja:
Mig hefur lengi dreymt um að ferðast um grísku eyjarnar, með sól og
bláan himin.
Eftirlætisborgin:
París. Hef komið þangað oft og
það er alltaf jafngaman, mörg lítil
þorp sem gera eina borg. Þar
lifir kaupmaðurinn á horninu
góðu lífi.

föstudagur 5

Fyrirmyndir þínar:
Er að lesa bókina Draumur
um veruleika, smásögur
eftir íslenskar konur teknar
saman af Helgu Kress. Frábær ritgerð Helgu í upphafi
bókar setti tóninn og nefni ég
allar þær skáldkonur í bókinni sem hluta fyrir heild,
fyrirmyndir sem héldu sínu
striki þrátt fyrir oft ómögulegar aðstæður.

FEGURÐ SEM HRÍFUR

NÝTT
ALLT AÐ
KLST.

HALD
FARÐI SEM ENDIST LENGUR

m.

jafnframt krefjandi tímar hjá
Vigdísi. Hún hefur landað einu af
aðalhlutverkum í Lé konungi, sem
verður jólasýning Þjóðleikhússins
í ár.
Ástralski leikstjórinn Benedict
Andrews hefur verið fenginn til
að leikstýra verkinu. „Koma hans
hingað er mikill hvalreki fyrir íslenskt leikhús og ég hlakka mikið
til að takast á við þetta verk,” segir
Vigdís, sem mun fara með hlutverk Regan, miðdóttur Lér konungs, sem verður leikinn af Arnari
Jónssyni. Sú er illgjörn mjög, sem
er ódæmigert hlutverk fyrir hina
ljúflegu Vigdísi. „Ég er oftar í hlutverki góðu stúlkunnar. En það er
gaman og öðruvísi að takast á við
vondu stelpuna. Það er oft meira
krydd í þeim.”

ENDIST ALLT AÐ 24 TÍMA
NÝJUNG FRÁ NIVEA: THERMO-FIX FORMÚLA
ÞOLIR HITA, RAKA OG LEIK.
• Allt að 24 tíma hald – mött og jöfn áferð
• Thermo-fix formúlan inniheldur púður sem gefur
einstaklega fallega áferð
• Stíflar ekki svitaholur, smitar ekki

02

03

04

05

07

THERMO-FIX
FORMÚLA

www.NIVEA.com

Nadejda notar Extreme Resist farða nr. 04 Sand
og Extreme Resist Lengthening Maskara nr. 01 svartan.
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DÝRÐLEG BLÓMAANGAN Ilmvatnið vinsæla, Flora
frá Gucci, er núna til í eau de parfum sem er að sjálfsögðu
enn betra og drýgra en eau de toilette.

✽ heitt í London
Þröng silhúetta
Grænn kjóll með
miðaldalegu belti
hjá Marios Schwab.

Grafískt Skærir litir og
mynstur hjá Osman.

Litríkt
Skemmtilegar
samsetningar hjá
House of Holland.

Skemmtilegir straumar á tískuvikunni í London:

Ný námskeið hefjast 1. mars

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

Anna Borg, einkaog sjúkraþjálfari

• Mitt líf - með jákvæðu hugarfari
og hreyﬁngu
Mán, mi og fö, kl. 6.20 - 7.20
Verð: 19.900.60+ (60 ára og eldri)
Mán og mi, kl. 10.00.
Verð: 13.500.• Hraðlest (byrjendur)
Hádegistímar fyrir byrjendur í tækjasal
Mán, mi og fö, kl. 12:05-12:50
Verð: 19.900.• Hraðlest (framhald)
Hádegistímar fyrir lengra komna
Þri og ﬁ, kl. 12:05-12:50
Verð: 14.900.• Ofþyngd - Hugræn atferlismeðferð
Þri eða ﬁ, kl. 17.15-19.15

Erla Gerður
Sveinsdóttir,
læknir

Haddý Anna
Hafsteinsdóttir,
íþróttafræðingur
og einkaþjálfari

• Kundalini Yoga
Þri og ﬁ, kl. 9:00-10.15
Verð: 14.900.• Þjálfun og líkamsvitund mæðra
Markmiðið er að hjálpa mæðrum
á öllum aldri að hefja hreyﬁngu eftir
barnsburð
Á miðvikudögum, í 8 vikur
Verð: 19.900.-

BÓHEMSK
LITADÝRÐ
Ú

rvalið af breskum hönnuðum hefur sjaldan verið skemmtilegra
en einmitt núna og það sást greinilega á tískuvikunni í London sem er að klárast. Hönnuðir eins og Giles Deacon, Christopher
Kane, Louise Goldin, Marios Schaw, Henry Holland, Gareth Pugh og
Duro Olowu sýndu sköpunarhæfileika sína og þá sérstöðu sem bresk
hönnun hefur um þessar mundir. Þeirra á milli skapaðist hringiða sterklegrar litanotkunar, frumlegra sniða og framúrstefnulegrar tækni og aðferða. Það
sem verður heitast næsta vetur að mati breskra hönnuða eru greinilega hettur á
kjólum og peysum, skrautlegir skór, plastefni, blúndur og blóm, indíánamynstur,
fjaðrir og snákaskinn.
- amb

• Heilsulausnir 3
Mán, mi og fö kl. 16:30-17:30/
9:00-10:00 (12 vikur)
Hentar þeim sem glíma við ofﬁtu, hjartasjúkdóma, sykursýki eða áhættuþætti
þessara sjúkdóma. Hentar einnig þeim
sem vilja ítarlegt mat á heilsufari og
áhættuþáttum.

Þröngt
Framtíðarleg hönnun
hjá Louise
Goldin.

Ætlað þeim sem eiga við ofþyngd að stríða
og hafa áhuga á að vinna í sjálfum sér.
Meðferðaraðilar eru Helma Rut Einarsdóttir, sálfræðingur og Valgerður Margrét
Magnúsdóttir, hjúkrunarfræðingur
Verð: 31.500.- (þ.e. 2.250 klst.)

Siffon og tjull Hvítur gegnsær kjóll hjá
Pam Hogg.

Kvenlegt Kjóll með grárri kápu yfir hjá Vivienne Westwood
Red Label.

HLÝTT, MJÚKT OG YNDISLEGT
Fallegar peysur í snjóinn

SKARÐSHLÍÐ
Keltnesk áhrif svífa yfir vötnum í dömupeysunni
Skarðshlíð frá Farmers Market. Nýjasta útgáfan
fæst í tveimur litum og er úr dúnmjúkri
merinoull.

FARMERS MARKET
Eyjarslóð 9
www.farmersmarket.is

MÚLI
Farmers Market heiðrar Jón Múla með
þessari glænýju jakkapeysu fyrir dömur
og herra. Múli er úr 100% íslenski ull og
prýða hana olnbogabætur og tölur úr
nautsleðri.

STÓRA-FLJÓT
Ný útgáfa af peysunni Stóra-Fljót frá Farmers
Market. Hlý og notaleg úr 100% íslenskri ull.
Hönnuð af Bergþóru Guðnadóttur fyrir Farmers
Market

KAREN MILLEN PEYSUKJÓLL
Einn litur: verð 29.990kr.

KAREN MILLEN
Kringlan
KAREN MILLEN
Smáralind.

KAREN MILLEN PEYSA
3 litir: blár, fjólublár og drappaður.
Verð, 20.990kr.

HNEPPT PEYSA
2 litir: ljós grár og brúnn
Verð: Kr. 8.993
Stærðir: 6-16

WAREHOUSE
Kringlan
WAREHOUSE
Smáralind

PEYSA
2 litir: ljós grár og svartur
Verð: Kr. 6.743
Stærðir: 6-16

föstudagur
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Fara í morgunmat til systur
minnar á Hornafirði og klappa
öllum börnum hennar og
dýrum. Þar væri öll fjölskyldan
mín saman komin.

Hvítvínspása í
New York heima
hjá Auði og Ara.

Kvöldmatur
heima hjá mér
með öllum sem
ég elska, því
heima er best.

4

Rómantískt síðkvöldsstefnumót á heimsmeistarakeppni í
samkvæmisdönsum í Blackpool
með tilheyrandi endi.

5

Ný tækifæri
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins býður upp á fjölbreytt og skapandi nám.
Í skólanum er hefðbundið framhaldsskólanám, iðnnám, stúdentsnám,
flugnám, marmiðlunarnám, hljóðtækninám, diplómanám auk spennandi
námskeiða fyrir almenning.

Fagskólar Tækniskólans eru:
•

•

•

•

•

•

Byggingatækniskólinn
Endurmenntunarskólinn
Fjölmenningarskólinn
Flugskóli Íslands
Hársnyrtiskólinn
Hönnunar- og handverksskólinn

•

•

•

Raftækniskólinn
Tækniakademían
Skipstjórnarskólinn

•

Upplýsingatækniskólinn

•

Véltækniskólinn

Skrúfudagur Tækniskólans
Tækniskólinn er með opið hús laugardaginn 27. febrúar
frá kl. 12:00 - 16:00 og býður öllum áhugasömum í
heimsókn. Boðið verður upp á f jölbreytta dagskrá,
kynningar á náminu, sýningar nemenda og margt fleira.
Nánari dagskrá verður kynnt á www.tskoli.is.

Kynntu þér málið á www.tskoli.is

Auglýsingasími

Fara með Daða
og Bjarna, vinum
mínum, að versla
í París með alla
peninga Donalds
Trump.

Allt sem þú þarft…
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Toyota Aygo, árg ‚07.Ek 29þ. 5d, mmt
skipt.Ákvílandi 1360þ. afb.á mán. 35þ
m. trygg.Ásett V. 1750þ. Uppl í S. 772
2878
Skoda Oct. station árg. ‚02. Ssk. Ek.
185 þ. Áhv. ca 400 þ. Selst á 700 þ. S.
868 4545.

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

µMIS L¹NAKJÎR Å BOÈI

Vörubílar

á
Skoðaðu úrvalið af notuðum bílum

www.bernhard.is/notadir

For sale Mitsubishi Outlander 2006,
32000km, price 2.2ml. More informations gsm 8451434.

0-250 þús.
Vil kaupa Daihatsu move eða cuore til
niðurrifs. Aðeins 850 cc vél kemur til
greina. Uppl, í síma 897 9252.
Kia Sprite árg. ‚02þ. Ek. 115 þús, þarfnast lagfæringar á boddý. Verð 130. þús.
S. 864 8918.
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
HSE. Árgerð 2006, ekinn 47 þ.mílur,
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 5.400 þús
Stgr. Rnr.151243

ARCTIC CAT F-1000. Árgerð 2007, ek
2 þ.km. Verð 1.350þ áhvl 530þ afb
.16þ Rnr.129343 Óskum einnig eftir
hjólhýsum og öðrum ferðavögnum á
söluskrá okkar.

250-499 þús.

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

Bílar til sölu

Man 19414 árg. ‚00 4x4+2. Ek. 260þús.
Pallur, krani og stóll. Snjómokstursbún.
+ undirtönn. Uppl. í s. 892 1755.

PEUGEOT
PARTNER

35:5+) )'.)3  8 
EK  ÖÒS  DYRA  GÅRA ¹LF CD

CitroenBerlingo ‚03 ek. 100 þús. fæst á
yfirtöku 390 þús. 847 2800.

500-999 þús.

NISSAN PRIMASTAR LANGUR. Árgerð
2008, ekinn 68 þ.km, DÍSEL, 6 gírar.
Verð 2.790.000. Rnr.128870 skoða
skipti á ódýrara og dýrara
Pajero 1997, diesel, 7 manna. Ný 35
tommu dekk. Ásett verð 690 þús. s:
662-1191.

&ILMUR 6ERÈ

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

Verð kr. 870.000
Tilboðsverð kr. 490.000

 ÖÒS

Útsala á vespum í stuttan
tíma!

PEUGEOT
206 XR PRÉSENCE

Nýskráður 6/07, ekinn 39 þ.km,
bensín, 5 gírar.

35"!25 ,%'!#9 ', 7!'/.
 EK  ÖÒS  DYRA  GÅRA
¹LF CD OG Ú 6ERÈ

Verð kr. 1.690.000

 ÖÒS

HONDA
CR-V ELEGANCE

Nýskráður 2/07, ekinn 42 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Bílar óskast
$/$'% .%/. 384   6
 EK  ÖÒS KM  DYRA
SSK ¹LF CD CRUISE OG Ú !TH SKIPTI

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

¹ ËDÕRARI6ERÈ

Jeppar

99 Musso 2,9 tdi ssk 35“ 207þkm loftl
framan mikið yfirfarinn.8933746 Maggi

Verð kr. 3.690.000

 ÖÒS

HONDA
CR-V ADVANCE

Ný Polaris 850 Touring 2010, hvít
númer, Vökvastýri, 70hp, Sjá www.
motorhjol.net, nánari upplýsingar í
8246600
Subaru impreza árg ‚97, ssk, 4x4, nýsk.
vetrard. V. 350 þ. Uppl. í S. 893 2284.

Verð kr. 1.790.000

Nýskráður 12/03, ekinn 80 þ.km,
bensín, 5 gírar.

MMC Galant 94.FjórhjólaDrifinn
Skoðaður11 í Góðustandi Verð 210 Þús.
upplís Sími 8995492.

YAMAHA PHAZER FX 500. Árg 2007,
ek 700 km Verð 890þ áhvl 810þ afb.
23þ Tilboð: Yfirtaka + 50þ Rnr.129583
Óskum einnig eftir hjólhýsum og öðrum
ferðavögnum á söluskrá okkar.

Nýskráður 11/03, ekinn 106 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

6ERÈ  ÖÒS

Mótorhjól

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).

7 manna diesel, tilb.

SUZUKI
GRAND VITARA XL7

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

w.bora til sölu.99árgerð.sjálfskiptur,dökkar rúður, keyrður105þ. Ný tímareim.V:450þ.8472800

Góður Gallooper árg. ‚99 7.manna diesel.Ek 193þ.Þjónustubók, góð dekk,krókur. S. 891 9847

33!.'9/.' +92/. - 
$)%3%,  EK  ÖÒS  DYRA
SSK ¹LF DR¹TTARBEISLI LEÈUR RAFM
OG MINNI Å S¾TUM OG Ú

Nýskráður 12/02, ekinn 125 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.390.000

.)33!. 8 42!), %,%'!.#%
 EK  ÖÒS  DYRA SSK
¹LF TOPPLÒGA LEÈUR OG Ú

6ERÈ  ÖÒS
HONDA
CIVIC SPORT 1.8i

Nýskráður 1/08, ekinn 16 þ.km,
bensín, 5 gírar.

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

Jeppi á 390.000

Musso árg‘98 2.9 Turbo diesel ekinn
225 þ km. 4x4, sjálfskiptur, 32“ breyttur
góð dekk, skoðaður 2011, krókur, CD,
flottur bíll, nýupptekin turbina. Verð
550.000- Tilboð 390.000- stgr uppl. í
s. 899 8789

Rekstrarleiga í 12 mán.
kr. 56.000 pr. mán.

Can-Am Renegade 800 Götuskráð
10/07. Ekið tæpa 6þ.km. Hlaðið aukabúnaði. S. 895 3727.
Kawasaki VN 800 árg. ‚99 ek. 5þ. mílur.
Glæsilegt hjól. Gott verð. S. 773 5165.

Vélsleðar

35:5+) *)-.9  *,8 
EK  ÖÒS  DYRA  GÅRA CD RAFM Å
RÒÈUM OG SPEGLUM 6ERÈ  ÖÒS

TILBOÈ  ÖÒS STGR
BMW
ACCORD SPORT TOURER 2.0i
Nýskráður6/06, ekinn 23 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

POLARIS IQ 600 FUSION. Árg 2007,
ek 2 þ.km,Tilboðsverð 890þ stgr. ásett
1.200þ Rnr.102288 Óskum einnig eftir
hjólhýsum og öðrum ferðavögnum á
söluskrá okkar.

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

Verð 2.490.000

Tilboð óskast í MM Pajero. Árg.‘02, ek
94.500. Nýsk. Uppl í S. 899 8986
Nissan Terrano 2 ‚96 ek. 230 þús. sk.
‚10 Staddur á Selfossi. V. 250 þús. Auka
dekk fylgja S. 663 1189 & 566 7317.
Á sama stað óskast keyptar hvaltennur.
Veturinn er kominn!! Rav4 VX ‚06 4x4 til
sölu. Leður og rafm. í öllu. Uppl. veitir
Toyota - Kletthálsi - S. 570 5070.

Lækkað verð 590þús

Nissan Terrano II Special Edition, ekinn
180 þkm, álfelgur, topplúga, 7 manna,
31“ dekk, Rafmagn í öllu, 2,4L bensín.
Verð 590 þús kr Hægt að fá á VISA eða
EURO raðgreiðslum. Skipti möguleg á
ódýrari bíl eða mótorhjóli Upplýsingar
veitir Ásgeir í síma 897-7800.

"¥,!6%2+34¨)
!5¨5.3

!,,!2 !,-%..!2
"¥,!6)¨'%2¨)2
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CADILLAC
ESCALADE 4 DR 4WD

Nýskráður 2002, ekinn 142 þ.km, bensín,
sjálfskiptur. Áhvílandi 2.260.000

Verð kr. 3.390.000
Tilboðsverð kr. 2.590.000

Opið laugardaga

TOYOTA ÞJÓNUSTA

&/33!,%9.)  o '2!&!26/')
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Bátasmiðjan Sólplast
www.solplast.is - Sími: 899 1519

PR M¹N 6ERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ

 ÖÒS STGR

Þjónusta

Bátasmíði

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

Yamaha Apex 06 árg ekinn 1750km 4
gengis rafstart neglt belti ny smurður
lítur mjög vel út sími 8947137

#)42/%. #  38  EK
 KM  DYRA  GÅRA S V DEKK CD
OG Ú HVÅLANDI  ÖÒS  ÖÒS

#(%62/,%4 -!4): 3  EK
 ÖÒS  DYRA  GÅRA ABS CD RAFM
Å RÒÈUM «TRÒLEGUR SPARIBAUKUR

milli kl. 11:00 og 16:00

6ERÈ  ÖÒS
"ÅLABÒÈ "ENNA NOTAÈIR BÅLAR
"ÅLDSHÎFÈA  3  
NOTADIRBILAR BENNIIS WWWBENNIIS

Bílakjarnanum t Eirhöfða 11
Sími 551 7171 t www.bernhard.is
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Bókhald

Vinnuvélar

ÞJÓNUSTA
Hreingerningar
Eigum til Fjölplóg á lager. Aflvélar ehf
www.aflvelar.is S: 480-0000.
Yuchai 6tonna grafa til sölu. nýtt hraðtengi og 3 skóflur, þar af 1 tilt. nýskr
2008. keyrð c.a. 400klst. ásett verð
5.6m áhv 2,8m Ford 550 dráttarbíll til
sölu. árg 2001 keyrður 211þ/km ásett
verð 2,0m Flatvagn 10,6mtr til sölu.
burðargeta 6,1tonn. ásett verð 500.000
bíll og vagn saman 2,2m Baldur s: 664
0356 lk@litliklettur.is

Bílapartasala

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

Bátar

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

Handfærarúllur

BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf.
553 3311 www.sjo.is
Línubalar til sölu 32 gráir,9 hvítir.Uppl. í
s. 861 0096 & 581 1979.

Hjólbarðar

Til sölu RX 300 18“ felgur. Passar
einnig undir Explorer og Jeep. Nokia
235/55R18. Tilboð óskast. S. 849
1722.

Varahlutir

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

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

Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Við notum fullkomna hjólastillitölvu.

PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4,
220 Hafnarfirði

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

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti
Sími 662 0 662
Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040
Vesturgötu 42.
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Tölvur

Bókhald, framtöl, stofnun fél,ársreikn.VSK
uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl. HAGSTÆTT
VERÐ. s. 517-3977, framtal@visir.is
Bókhald og Fjármál ehf. Ársreikningur,
framtal, bókhald, S 568 7400 / 842
5500 bfm@simnet.is

Fjármál

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.

Partahúsið - S. 555 6666

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

VW, Skoda, Audi.
S. 534 1045

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

Nudd
Trjáklippingar

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

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

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

Whole body massage. S. 849 5247
Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264

NUDD

Whole body massage. S. 841 8529.
Whole body massage. Frábært nudd,
fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857
5015.

Þjónusta

Whole body massage. S. 692 3219

ellingsen.is

Spádómar

ALHLIÐA
VIÐGERÐARÞJÓNUSTA
ELLINGSEN

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

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

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

Málarameistari

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

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

Vöruflutningar

UT

SUN

DA

BR

R AU

T

Húsaviðhald
AU

T

Glerjun og gluggaviðgerðir

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

TN
VA

Þjónustuverkstæði Ellingsen að Vatnagörðum 12
annast alhliða viðgerðar- og varahlutaþjónustu fyrir
vélsleða, fjórhjól, utanborðsvélar og ferðatæki.

LB

RA

SÆ

DA B

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

A
G
A
R
Ð

LA

A
R

UG
AR
ÁS
VE
GU

Verkstæðið annast að auki ástands- og vetrarskoðanir tækjanna, breytingar og uppsetningu
búnaðar í ferðatæki.

R

Þjónustuverkstæði Ellingsen
opið alla virka daga frá kl. 8–18
Varahlutaþjónusta Ellingsen
opin alla virka daga frá kl. 10–18
Tímapantanir fara fram í síma 580 8510
eða með tölvupósti, halldor@ellingsen.is
eða arnarm@ellingsen.is.

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

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

Rafvirkjun
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Áldokamót 86 lm. Tilboð óskast. 2
smiðir lausir. Kalli, s. 865 2954. Stór
sem lítil verk.

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.

Sjónvarp

Hestamennska

Vélar og verkfæri
ÓNOTUÐ DIESEL VATNSÆLA 36m3/
klst. DÆLUHÆÐ 15m-SOGAR 8m. KR.
49.000+vsk. 824-0670

Snjómokstur

Tökum að okkur snjómokstur á höfuðborgarsvæðinu allan sólarhringinn. S.
820 0070 & 577 5177, Línuborun ehf.

KEYPT
& SELT
Til sölu

Staðgreiðum í gull í verslun
okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

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.- !

Leiguliðar ehf
Fossaleyni 16

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

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

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.

Námskeið

3ja herb. íbúð til leigu í Hraunbæ.
Upplýsingar í síma 694 5099.

Stjörnuskoðun, krakkanámskeið.
Skemmtilegt námskeið fyrir
krakka í 1-7 bekk. Nokkur pláss
laus um næstu helgi.
Nánari upplýsingar á
www.astro.is

HEILSA
Heilsuvörur

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

Mosfellsbær. Rúmgóð 2ja herb. íbúð.
Laus 1. mars. Uppl. hjá cgtms@hotmail.com

Til leigu

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði
4 herbergja íbúð í seljahverfi laus 1
mars leiga 140þ. Fríða 898 1697/ 698
1697.
Til leigu 55 fm íbúð á 3. hæð neðst í
hraunbænum. V. 100 þ. m. öllu, líka
rafmagn og hiti. S. 821-6244.
Stúdíóíbúðir í hverfi 101. Skammtímaleiga/
langtímaleiga. Uppl. í s. 866 7511 milli kl.
13-17. Alla virka daga.

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

Hljóðfæri

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

Ýmislegt

Mig vantar gamla amóníak koperingavél eins og arkítektar og verkfræðingar
notuðu áður fyrr. Magnús Pálsson í s.
551 8255 & 691 3946.
Grásleppuleyfi - óskum eftir grásleppuleyfi til kaups á 5,52 tonna bát. Einnig
kemur til greina leyfi á minni bát. Uppl.
í s. 616 6740, Agnar og 663 7434,
Ingólfur.

TANTRA MASSAGE

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

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

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

Carat - Haukur
gullsmiður
Smáralind - Kaupum gull

1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj aðganur að internet, baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.

J. B. HEILSULIND
Tilboð 2 fyrir 1

Verslun

Kaupi gull !

Önnur þjónusta

www.leiguherbergi.is

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

Frá 1. mars næstkomandi þriggja
herbergja og rúmlega 87 fermetra
íbúð í 103 Reykjavík (stutt frá
Kringlunni). Jarðhæð. Tvö svefnherbergi og rúmgóð stofa, eldhús
og baðherb. Einhver húsgögn
geta fylgt, einnig uppþvottavél,
þvottavél, ísskápur, eldavél,
örbylgjuofn, sjónvarp, dvd spilari
o.fl. Leigutími sex mánuðir. Verð
100 þúsund pr. mán + hiti &
rafmagn.
Hafið samband á leiga@arnor.is
eða í síma 694 5400.

Tilkynningar

LR kúrinn er hagstæðari. Nattúruleg
og árangursrík aðferð. LRlinur.com s.
773 2100.
Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF
Í ÞYNGDARSTJÓRNUN!

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

Dúndurtilboð!

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

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

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

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

Kjörskrá fyrir Seltjarnarnesbæ Kjörfundur 6. mars í Valhúsaskóla
Dýrahald

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

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

Er með Labrador hvolpa til sölu,2
tíkur og 4 rakka, ættbókafærðir hjá
HRFÍ,foreldrar eru mjaðmamyndaðir og
augnskoðaðir.Allar frekari upplýsingar í
síma 841 9697.

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

NÝTT SPA - DREAM OASIS

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

Ýmislegt
Rúm 150/203 sjálfstæðir pokagormar.
32“ Philips sjónvarp á borði. Elektrolux
þvottavél; Philko þurrkari, Stór Frystikista,
Furu Eldhúsborð 6 stólar, 3 Kommóður,
Spegill, Smáborð og fleira. opið hús á
milli 14-15. þann 27 feb.Upplýs. 8987017

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

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
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Seltjarnarnesi 25. febrúar 2010.
Yfirkjörstjórn Seltjarnarness

Fundir / Mannfagnaður
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Kjörfundur á Seltjarnarnesi, þann 6. mars 2010, er í Valhúsaskóla við Skólabraut, og hefst kl. 9:00 og lýkur kl. 22:00. Aðsetur
kjörstjórnar á kjördag er í Valhúsaskóla.
Munið eftir persónuskilríkum.

!ÈALFUNDUR "'3 

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

Þjónusta

Kjörskrá Seltjarnarnesbæjar vegna þjóðaratkvæðagreiðslu þann 6.
mars 2010 liggur frammi, almenningi til sýnis, á bæjarskrifstofum
Seltjarnarness, Austurströnd 2, 1.hæð í þjónustuveri frá kl. 8:4516:00 hvern virkan dag frá 26.febrúar 2010.
Kjósendur eru hvattir til að kynna sér hvort nöfn þeirra séu á kjörskránni. Athugasemdum við kjörskrá skal beina til bæjarstjórnar.
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Húsnæði óskast
Hjón með eitt barn óska eftir ibúð i
Hafnarfirði langtimaleiga meðmæli ef
óskað er S.848-8254

Atvinnuhúsnæði
Til leigu mjög gott 430 fm iðnaðarhúsnæði á smiðjuvegi með góðu
auglýsinga gildi í alfaraleið og nægum
bílastæðum. Tvær stórar innkeyrsludyr
og lofthæð um 5 metrar. Uppl. í s.
820 5207.

Hálsar, um 1.900 fm
iðnaðarhúsnæði.
Hægt að skipta niður í minni
einingar, frá um 170 fm. Erum
með önnur laus iðnaðarhúsnæði t.d. 3.500 fm, og 6.500 fm.
Uppl. um þessi og önnur
atvinnuhúsnæði af öllum
tegundum til sölu eða leigu
Atvinnueignir s.534-1020.

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

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

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

Gisting

ATVINNA

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

Atvinna í boði
GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN

Bílskúr
Bílskúr
40 fm mjög bjartur og skemmtil. bílskúr
á svæði 105. Heitt og kalt vatn + vaskur. Uppl. í s. 691 5910

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

Sölufólk óskast! GÓÐ LAUN, sveigjanlegur vinnutími. Bæði vanir og óvanir
koma til greina. Nán. uppl. í síma
7700800, Kristján.
Óskað er eftir traustri au-pair stúlku frá
mars nk. til að gæta 2ja barna á aldrinum 10 mánaða og 3ja ára. Þarf að hafa
bílpróf. Upplýsingar á orn.sigurdsson@
gmail.com eða í síma 897 5479.

Öryggisfélagið

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

Bæjarbakarí í Hafnarfirði óskar eftir að ráða
starfsmann í afgreiðslu á tvískiptar vaktir
frá 07-13 og 13-18:30 Íslenskukunnátta
skilyrði. Umsóknareyðublöð á bakstur.is
uppl. í s. 555 0480, Sigurður.
Veitingahús, starfskraft vantar 80%
vinnu , vaktavinna S. 843 9950.

Blómabúð

Starfskraftur óskast 2 daga í viku og 1
helgi í mánuði. Umsóknir sendast á
elva@bjarkarblom.is
Förðunar og snyrtifræðingat óskast i
áhugavert starf. Uppl. s. 662 5599.
Hótel úti á landi vantar metnaðafullar
ísl mælandi stúlkur erlendis frá yfir 20
ára í eldhús sal þrif og fleirra vaktir frítt
fæði og húsnæði sundlaug og heitur pottur uppl 6963667 lundurinfo@
gmail.com sjá lundurtravel.com
Erum að leita að hressu og jákvæðu
fólki með góða framkomu til kynningarstarfa í matvöruverslunum.
Einstaklingar eldri 25 ára sérstaklega
velkomnir. Áhugasamir sæki um á fagkynning.is

Atvinna óskast
kk óskar eftir útkeyrslu eða verkstæðavinnu (er með sendibifreið til umráða).
Hef meirapróf og vinnuvélaréttindi.
Heiðarlegur, stundvís, reglusamur og
reyklaus. S. 773 3226.

TILKYNNINGAR
Tilkynningar

Einkamál

Nissan Almera til sölu. Gott raut eintak
‚03 árgerð og er ný yfirfarinn. Hann er
staðsettur á bílasölu guðfinns / gullinbrú. 990 þús. 111km.

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

Strákar spjallið við
dömuna

S. 908 1010 alla daga
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Heyrir almannaútvarp sögunni til?
að halda úti dagskrá sem
stæðist ákveðnar gæðakröfur. Það má sjá fyrir sér
ýmsar útfærslur á þessu
fyrirkomulagi og óþarfi að
hrökkva í baklás þótt viðraðar séu hugmyndir sem
grein í Fréttablaðinu 24.
gætu stuðlað að lausn þess
febrúar fjallar Pétur
vanda sem óneitanlega fylgGunnarsson, rithöfundir rekstri ríkisfjölmiðils í
ur, um hugmyndir sem ég ÁGÚST ÞÓR
samkeppnisumhverfi.
ÁRNASON
hef sett fram um almannaEf Rás 1 og Rás 2 eru
skoðaðar sést strax að þær eiga
útvarp. Þótt mér finnist Pétur stríða
við annað en skoðanir mínar kann ég
ekki við sambærilegan réttlætingarhonum þakkir fyrir að halda áfram
vanda að stríða og Ríkissjónvarpið.
vangaveltum um þessi mál.
Þrátt fyrir að nær aldarfjórðungur
Í erindi sem ég hélt við Háskólann
sé liðinn frá því að fyrsta einkarekna
á Akureyri 17. febrúar komst ég að
útvarpsstöðin hóf útsendingar hefur
þeirri niðurstöðu að stjórnvöldum
sérstaða Rásar 1 sem menningarstofnunar haldist og Rás 2 fylgir
bæri að aðskilja útvarp og sjónvarp
í þeim tilgangi að jafna stöðu þeirra
fast á eftir á sínu sviði. Með því að
sjónvarpsstöðva sem hér eru reknar
aðskilja útvarps og sjónvarpshluta
og tryggja rekstur útvarpsrásanna
RÚV mætti tryggja viðgang rásanna sem fyrir eru og bæta þeirri
með viðunandi hætti. Færði ég rök
fyrir því að Sjónvarpið hefði enga
þriðju við sem löngu er orðið tímaþá menningarlegu sérstöðu sem réttbært. Líklega er reksturinn á Rás 1
lætti ríkisrekstur, hvert sem formið
og Rás 2 einstakur í samanburði við
væri en hins vegar hefði Rás 1 og
sambærilegar stofnanir hvar sem
er í heiminum og geta Íslendingar
reyndar Rás 2 tekist með ágætum,
við erfiðar aðstæður, að sinna hinu
verið stoltir af. Þess ber að geta að
þríþætta hlutverki sínu að mennta,
aðskilnaður útvarps og sjónvarps
skemmta og fræða. Þá ályktun dró
myndi geta tryggt útvarp allra landség af samanburði á útvarpsrásum
manna, endurreisn landshlutastöðvRÚV við aðrar útvarpsrásir og anna og fréttastofu Útvarpsins.
stöðvar á Íslandi, á Norðurlöndum og
Ég sé að Pétur er sammála mér
í Þýskalandi og samanburði á Sjónum hættuna sem íslensku samfélagi
varpinu við Stöð 2 og norrænar og
stafar af veikburða fjölmiðlum. Ég
þýskar sjónvarpsstöðvar. Niðurstaða
hvet Pétur og alla þá sem láta sér
annt um menningarlega velferð
mín var í stuttu máli sú að eðlilegt
þjóðarinnar að takast efnislega á
væri að hluti af þeim fjármunum
sem nú fara til reksturs Sjónvarpsvið hugmyndir um frjálsa fjölmiðlins yrði settur í sjóð til að fjármagna
un á Íslandi hvaðan sem þær eru
einstaka framleiðsluþætti. Þær sjónsprottnar.
varpsstöðvar sem gætu sótt í þennan
Höfundur er aðjúnkt við
sjóð þyrftu að skuldbinda sig til
Háskólann á Akureyri.

UMRÆÐAN
Ágúst Þór Árnason
skrifar um almannaútvarp

Í
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Úthlutunarreglur endurskoðaðar
UMRÆÐAN
Sigurður Magnússon skrifar
um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga

Í

fréttaskýringu í Fréttablaðinu í
gær er fjallað um að fjárhagsreglur sveitarfélaganna séu til endurskoðunar hjá samgönguráðuneytinu,
m.a. reglur um leyfilega skuldsetningu sveitarfélaga og færslu
skuldbindinga. Eðlilegt er að gera
umbætur á þessu sviði og ég hvet
til aukinnar samvinnu ríkis og sveitarfélaga varðandi hagstjórn. Í fréttinni er talað við Halldór Halldórsson, formann Sambands íslenskra
sveitarfélaga, sem nefnir að í lögum
og reglum beri sveitarfélögunum
að kalla eftir sérfræðiáliti áður en
það ræðst í stórframkvæmdir sem
nema meira en fjórðungi tekna þess.
Í fréttinni er sérstaklega talað um
Álftanes, enda hefur því nýlega
verið skipuð fjárhaldsstjórn vegna
rekstrarerfiðleika.
Fyrir þá sem ekki þekkja til gæti
einhver lesið út úr fréttinni að við
ákvarðanatöku á Álftanesi vegna
stærri framkvæmda hafi ekki verið
fylgt þeim reglum sem hér er getið
um að framan. Af því tilefni vil
ég upplýsa að áður en bæjarstjórn
Álftaness samþykkti samhljóða
framkvæmdir við nýja íþrótta- og
sundmiðstöð haustið 2006, var í
samræmi við lög kallað eftir sérfræðiáliti. Ráðið var virt ráðgjafafyrirtæki sem áður hafði unnið fyrir
bæjaryfirvöld á Álftanesi og hafði
reynslu af fjármálaráðgjöf fyrir
sveitarfélögin. Fengið var sérfræðiálit um skuldþol sveitarfélagsins og
hvort hagkvæmara væri að byggja
fyrir eigin reikning eða leigja mannvirkin af EFF ehf. Bæjarstjórn fór í
öllu eftir fyrrnefndum álitum. Ráðgjafafyrirtækið studdist við tvenns
konar upplýsingar frá bæjarstjórn;

íbúaspá, samkvæmt fyrirárabil. Til að hafa sömu
fjárhagsstöðu og önnur
liggjandi langtímaáætlun
sveitarfélög á höfuðborgsem var hliðstæð hjá báðum
framboðsaðilum í bæjararsvæðinu vantar 150-200
stjórn, og áætlanir bæjarmilljónir árlega í auknar
yfirvalda um sölu byggingjöfnunargreiðslur. Álftanes
arréttar á nýju þjónustu- og
hefur sýnt fram á þetta í
miðbæjarsvæði. Þar lágu
vandaðri skýrslu um málið
fyrir nýir samningar og
og stjórn Samtaka sveitarviljayfirlýsingar við trausta SIGURÐUR
félaga á höfuðborgarsvæðfjárfesta og framkvæmda- MAGNÚSSON
inu hefur samþykkt áskoraðila sem hægt var að styðjun um að reglum svæðisins
ast við. Ákvarðanataka á Álftanesi
verði breytt og jafnað betur sérstakvar því eins vönduð og best gerist.
lega vegna sveitarfélaga með hátt
Álftnesingar sáu hins vegar ekki,
hlutfall barna og veika tekjustofna,
fremur en aðrir, fyrir þær efnaeins og Álftanes.
Það er hins vegar eftirtektarvert
hagshamfarir sem þjóðarinnar biðu
haustið 2008.
að Halldór Halldórsson, formaður
Ég geri líka athugasemd við það
SÍSF, hefur ekki lýst yfir stuðningi
við þessa sjálfsögðu leiðréttingu til
sem fram kemur í fréttaskýringu,
að uppbygging þjónustumannvirkja
Álftaness, sem þó er forsenda þess
sveitarfélaganna eigi að hafa einað Álftnesingar geti endurskipulagt
hvern sérstakan forgang þar sem
fjármál sín og rekið sjálfstætt sveitverið er að reisa álverksmiðjur. Á
arfélag. Einhverjir kunna að halda
Álftanesi ætluðu bæjaryfirvöld af
að þetta áhugaleysi formannsins
miklum metnaði að skapa grundskýrist af því að hann er líka bæjarvöll fyrir atvinnulífi sem byggðist
stjóri á Ísafirði. Fyrir liggur í opiná menningartengdri ferðaþjónustu
berum gögnum að Ísafjarðarbær
fær helmingi hærri greiðslur frá
og var ný sundlaug hluti af slíkri
framtíðarsýn. Nú níu mánuðum
Jöfnunarsjóðnum en Álftanes þótt
eftir opnun sundlaugarinnar hafa
rekstrarforsendur í sveitarfélögun85 þúsund gestir heimsótt laugina
um, fyrir jöfnun, séu hliðstæðar. Ég
og stefnir í að árlegur gestafjöldi
bíð eftir að Halldór Halldórson tjái
sé um 100 þúsund manns, eða langt
sig um það óréttlæti sem Álftnesumfram það sem áætlað var. Sundingar hafa mátt þola árum saman
laugin gefur því kost á frekari þróun
og vonast enn eftir stuðningi hans
ferðatengdrar atvinnustarfsemi eins
við að leiðrétta jöfnunargreiðslur til
og gert er ráð fyrir í skipulagi hins
Álftaness. Áhugasamir blaðamenn
nýja miðsvæðis, m.a. til að treysta
um fjármál sveitarfélaganna ættu
tekjustofna sveitarfélagsins.
líka að kynna sér þessi mál Jöfnunarsjóðsins og þær upplýsingar
En það er fleira en fjárhagsreglur sveitarfélaganna, vegna fjársem Álftnesingar hafa tekið saman
festinga, sem þarf að endurskoða.
um þetta efni. Ýmsar upplýsingar
Endurskoða þarf úthlutunarreglum málefni Álftaness má nálgast á
www.alftaneshreyfingin.blog.is
ur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaganna.
Fyrir liggur að sjóðurinn nær ekki
að jafna aðstöðumun sveitarfélagHöfundur er bæjarfulltrúi
Á-lista og fyrrverandi bæjarstjóri
anna, þannig hefur t.d. Álftanes búið
á Álftanesi.
við allt of litlar greiðslur um langt
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GÍSLI MARTEINN BALDURSSON
FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ
1972.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Valgerður Guðlaug
Jónsdóttir
Suðurgötu 12, Keflavík,
áður Geitagili í Örlygshöfn,

Evrópumeistari í þolfimi

„Þegar ég reyni að hvetja
fólk í kringum mig til að
hjóla, fæ ég iðulega í hausinn einhver komment um
að veðrið hér sé svo slæmt
að ógerningur sé að hjóla.“
Gísli Marteinn borgarfulltrúi
í Reykjavík vill gera Reykjavík að hjólaborg líkt og Kaupmannahöfn og Amsterdam.

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja föstudaginn
12. febrúar. Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey, að
ósk hinnar látnu. Þeim, sem vilja minnast hennar, er
bent á Krabbameinsfélag Íslands. Sérstakar þakkir til
starfsfólks á deild D á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja.
Jón Ingi Gunnsteinsson
Kjartan Gunnsteinsson
Unnur Berglind Svavarsdóttir
Keran Stueland Ólason
Birna Mjöll Atladóttir
Þórey Óladóttir
Ómar Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær bróðir okkar, mágur og frændi,

Stefán Veigar Steinsson
Arnarhvoli, Dalvík,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri þann
16. febrúar sl. Útförin fer fram frá Dalvíkurkirkju
laugardaginn 27. febrúar nk. kl. 13.30.
Símon Páll Steinsson
Sigurlaug Stefánsdóttir
Sigurlína Steinsdóttir
Samúel M. Karlsson
og systkinabörn.

Útför okkar elskulegu móður, tengdamóður, ömmu, langömmu og langalangömmu,

Sveinbjargar Heiðrúnar
Arnmundsdóttur
sem lést að morgni 16. febrúar sl., verður gerð frá
Hallgrímskirkju mánudaginn 1. mars kl. 13.00.
Þeir sem vildu minnast hennar er bent á Sveinusjóð
– sem stofnaður var til uppbyggingar sumarbúðastarfi
KFUM og KFUK í Ölveri. Kennitala 420369-6119.
Reikningsnúmer 0701-05-302000. Einnig er tekið við
minningargjöfum í þjónustumiðstöð KFUM og KFUK
við Holtaveg eða í síma 588 8899.
Fyrir hönd aðstandenda,
Inga Þóra Geirlaugsdóttir
Kári Geirlaugsson
Hörður Geirlaugsson
Þuríður Erna Geirlaugsdóttir
Laufey G. Geirlaugsdóttir
Geirlaug B. Geirlaugsdóttir

timamot@frettabladid.is

SVERRIR HERMANNSSON: VERÐUR ÁTTRÆÐUR Í DAG

Höfðum allt til alls í Ögurvík
Sverrir Hermannson, fyrrverandi
bankastjóri og ráðherra, stendur á áttræðu í dag. Sverrir verður að heiman
á afmælisdaginn og þegar blaðamaður náði af honum tali var hann rétt að
koma inn frá því að skafa bílinn. „Ég
ætla bara að stinga af bæjarleið,“ segir
hann en gefur ekkert frekar upp hvar
afmælisdeginum verður eytt.
Sverrir ólst upp í Ögurvík við Ísafjarðardjúp hjá foreldrum sínum, Hermanni Hermannssyni og Salóme Rannveigu Gunnarsdóttur. Fjölskyldan flutti
til Ísafjarðar þegar Sverrir var fimmtán ára, þar sem hann tók landspróf.
Þaðan lá leiðin í Menntaskólann á Akureyri og svo í viðskiptafræði við Háskóla
Íslands.
„Við höfðum allt til alls í Ögurvík.
Faðir minn átti nokkrar kindur og kýr
og saltaði fisk á haustin. Það var saltfiskur á borðum fimm daga vikunnar á
æskuheimili mínu og ég hlakkaði alltaf jafnmikið til að borða. Svo fengum
við hafragraut og súrt slátur á kvöldin, þetta var kjarngott fæði. Ég hef
átt skemmtilega ævi og er óskaplega
heppinn með mína fjölskyldu.“
Fjölskylda Sverris er stór. Þau hjónin,
Greta Lind Kristjánsdóttir giftu sig árið
1953 en hún kvaddi síðastliðið haust.
Saman eignuðust þau hjónin fimm
börn og eru barnabörnin nú orðin 13 og
barnabarnabörnin 5. Sverrir og Greta
bjuggu sér heimili í vesturbæ Reykjavíkur þar sem Sverrir býr enn.

HLAKKAÐI ALLTAF TIL AÐ BORÐA Sverrir Hermannson var alinn upp á saltfiski og hafragraut

með slátri í foreldrahúsum.

Jón Dalbú Hróbjartsson
Anna J. Guðmundsdóttir
Sigrún Gísladóttir
Sigurbjörn Þorkelsson
Kristján Þ. Harðarson

Austurbrún 4, Reykjavík,

Oddný Friðrikka
Sigmundsdóttir
andaðist á Landakoti hinn 18. febrúar sl. Útförin fer
fram frá Fossvogskirkju mánudaginn 1. mars kl. 15.00.
Hrefna Sigmundsdóttir og aðstandendur.

Ástkær sonur okkar, bróðir, mágur og
barnabarn,

Hörður Heimir
Sigurðsson
sem lést á endurhæfingardeild Landspítala á
Grensási, 21. febrúar sl., verður jarðsunginn frá
Hafnarfjarðarkirkju, mánudaginn 1. mars kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á að láta „Á rás
fyrir Grensás“ njóta þess.
Margrét Elísabet Harðardóttir
Sigurður Kristinn Einarsson
Einar Örn Sigurðsson
Daníel Freyr Andrésson
Þórarinn G. Andrésson
Óðinn Sigurðsson
Hörður Rögnvaldsson
Elínbjörg Guttormsdóttir
Hulda Hjálmarsdóttir

Andrés Þórarinsson
Guðbjörg Guðmundsdóttir
Elín Björk Ragnarsdóttir
Kolbrún Edda Haraldsdóttir
Emil Þór Sigurðsson

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ég hef aldrei sofið nótt fyrir austan læk. Ég á mér sumarbústað innst í
Skutulsfirði þar sem er mikil fuglaparadís en mín áhugamál eru fuglar himinsins og fiskar lagarins. Þegar ég dvel
þar er ég kominn af stað klukkan sjö á
morgnana að skoða fuglalífið. Ég reyni
að ganga á hverjum degi og Seltjarnarnes er mitt útivistarsvæði hér syðra.“

Elskuleg systir og frænka,

Birkibergi 32, Hafnarfirði,

Magnús Scheving er fæddur í
Reykjavík árið 1964 og vann
Evrópumeistaratitilinn í þolfimi
árið 1994. Hann var valinn
íþróttamaður ársins síðar
sama ár. Magnús vann aftur
Evrópumeistaratitilinn í þolfimi
árið 1995. Magnús er höfundur
að barnasjónvarpsþáttunum
um Latabæ og fer með hlutverk
ofurhetjunnar og íþróttaálfsins í
þáttunum. Boðskapur þáttanna
er að hvetja krakka til að hreyfa
sig og borða grænmeti, sem
er kallað „íþróttanammi“ í
þáttunum. Þar grípur Magnús
til þolfimiæfinga.

Ástkæri eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Stjórnmálin eru stór kafli í starfsferli Sverris en hann sat árum saman á
þingi áður en hann settist í ráðherrastól
og svo bankastjórastól. Hann segist þó
ekki sakna stjórnmálanna að ráði. „Nei
það get ég ekki sagt eins og nú er komið
sögu. Mér finnst margt vera öðruvísi en
maður hefði vænst, en hægara er um að
tala en í að komast.“ heida@frettabladid.is

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

Jóhannes G.
Hermundarson (Gósi)
húsasmíðameistari, Gránufélagsgötu
23, Akureyri,

lést aðfaranótt miðvikudagsins 24. febrúar. Jarðarförin
fer fram í Akureyrarkirkju föstudaginn 5. mars kl.
13.30.
Anna Hermannsdóttir
Hermundur Jóhannesson
Þórunn Gunnarsdóttir
Friðný Jóhannesdóttir
Helgi Jóhannesson
Stefanía G. Sigmundsdóttir
Guðrún Jóhannesdóttir
Hjalti Jóhannesson
Fjóla Kristín Helgadóttir
Lilja Sigurlína Jóhannesdóttir Unnar Jónsson
Ólafur Gunnarsson
Svanlaug Árnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Kristján Örn Kristjánsson

gason

Hólagötu 37, Njarðvík,

lést á Landspítalanum í Reykjavík þriðjudaginn
23. febrúar. Útförin fer fram frá Ytri-Njarðvíkurkirkju
þriðjudaginn 2. mars klukkan 13.00.
Ólöf Ásta Þorsteinsdóttir
Kristján Örn Kristjánsson
Ellert Stefán Birgisson
Á. Lísa Guðmundsdóttir
Eydís Stefanía Kristjánsdóttir
Pétur Ingi Kolbeins
Þorsteinn Hermann Kristjánsson
og barnabörn.
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Góða mamma
BAKÞANKAR
Brynhildar
Björnsdóttur

ÉG á tvær fullkomnar dætur og ég held
að ég sé bara þokkalegasta mamma. Ég
syng fyrir þær og hlæ með þeim, les
og teikna, púsla og perla, snýti, skeini
og skipti á bleyjum, plástra og mæli,
hugga og hæli. Ég vanda mig. Og hef alla
tíð gert, frá upphafi meðgangna og til
dagsins í dag.

að börnin mín fengju það sama og önnur
börn. Ekki varð það til að lappa upp á
móðursjálfsmyndina. Og þó þurrmjólk
sé sennilega fullkomnasti matur sem
nokkru sinni hefur verið búinn til utan
mannslíkama fannst mér samt að ég væri
að gefa börnunum mínum eitur þegar ég
loks gafst upp og stakk pelanum upp í
þær. Ég var versta mamma í heimi.

ÞESS vegna ætlaði ég mér að sjálfsögðu

ÞANGAÐ til ég vogaði mér að tala um

að hafa þær á brjósti. Allar konur geta
haft börnin sín á brjósti og það er það
langbesta sem hægt er að gera fyrir
börn. Sögðu heilbrigðisstarfsmenn
og bækur og Netið og allir. Og ég
trúði því.

hvernig mér leið við ættingja og vinkonur. Þá kom í ljós fjöldinn allur af mömmum sem höfðu heldur ekki getað brjóstfætt börnin sín sem síðan uxu upp til að
verða fyrirmyndarfólk. Eins og dætur
mínar sýna alla burði til að verða.

ALLAR konur, það er að segja,
nema ég. Alveg sama hvað ég
reyndi (nudd, bakstra, hylki, te,
pumpu, rafmagnspumpu, hjálparbrjóst, nefndu það), ég bjó ekki til
nóg af mjólk til að næra börnin
mín sem sultu fyrstu vikurnar
á meðan á þessum tilraunum
stóð. Mér mistókst þetta aðalhlutverk hverrar móður.
Og var miður mín.

www.lyfja.is

MÓÐURMJÓLK er auðvitað frábær en
það geta ekki allar konur haft börnin sín
eingöngu á brjósti. Þær vilja það hins
vegar langflestar. Því er það rangt og
ljótt af heilbrigðisstarfsfólki að predika
brjóstagjöf eins og guðspjall og láta
mæðrum líða eins og þær séu annars
flokks ef téð brjóstagjöf gengur ekki sem
skyldi. Það gerir mömmur óhamingjusamar og það er alls ekki gott fyrir börn.

ÉG fór til brjóstagjafaráðgjafa sem gaf í skyn
að það væri leti og sérhlífni sem kæmi í veg fyrir

GÓÐAR mömmur annast börnin sín,
knúsa og næra og gefa þeim góða mjólk
að drekka. Þótt þær hafi ekki búið hana
til sjálfar.

■ Pondus

20% verðlækkun

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

Eftir Frode Øverli

Bræður! Ný
meðlimur hefur
gengið til liðs við
okkur! Leyfið mér
að kynna:

Velkominn í
O.Á.O. Günther!

Günther
Mann!

O.Á.O.
Ofurhetjur
án
ofurkrafta

Þetta er búnÆtlar þú ingurinn
minn!
ekki líka Maðurinn með
að taka handþeytarann!
niður
hettuna?

Þúsund
þakkir!
Takið niður
hetturnar
bræður!

Rólegur!

■ Gelgjan
Þetta
virkar svo
grimmt.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Það meiðist
enginn við
íkornaveiðar,
mamma.

Maður bindur hnetu
við band, íkorninn
bítur á og svo bíður
maður eftir því að
hann gefist upp.

En hvað með þá tilfinningu að pirrast og
verða svekktur?
Er það ekki
leiðinlegt?

Stundum
oftúlkarðu
hlutina
mamma.

Láttu son
minn vera
og gefstu
upp!

20% verðlækkun

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

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Réttur dagsins:

Þjónn, það er
F, L, U, G og A í
súpunni minni!

STAFASÚPA

20% verðlækkun

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

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það er svo mikið drasl í
skúffunni minni að ég get ekki
lokað henni!

Ég get
lagað það.

Það eina sem þú þarft
að gera er tæma skúffuna í þvottakörfuna.

Svo þvær mamma
fötin og brýtur þau
saman og þá passar
allt í skúffuna.
Vá!

– Lifið heil

Þetta er Það er nóg af auðauðvelt! veldum lausnum
í lífinu ef þú lætur
ekki taka þig í
landhelgi.
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Fær 13 milljónir í Hamborg
Óhætt er að segja að það
hafi hlaupið á snærið hjá
Andra Snæ Magnasyni því
á sunnudaginn tekur hann
við Kairos-verðlaununum
í Hamborg. Verðlaunaféð
er 75.000 evrur – ríflega 13
milljónir íslenskra króna.
En fyrir hvað eru þessi
verðlaun eiginlega, Andri,
bara fyrir það hvað þú ert
æðislegur?
„Í megindráttum, já,“ segir Andri
og hlær. „Ég var að velta því
alvarlega fyrir mér um daginn
að kannski væri maður búinn að
dreifa sér um of. Búinn að skrifa
leikrit og skáldsögur og ljóð og
þar að auki orðinn leikstjóri. Og
búinn að taka þátt í alls konar hliðarverkefnum. Ég var að hugsa um
að þessi fjölbreytni væri manni
kannski ekki til framdráttar. Akkúrat þá kom bréfið frá Kairos þar
sem meginástæðan fyrir því að
ég fæ þessi verðlaun er tiltekin sú
hvað ég hef beitt mér á mörgum
sviðum og verið á samfélagsmálasviðinu líka með Draumalandinu.
Þeir voru búnir að skoða ferilinn

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Föstudagur 26. febrúar 2010
➜ Uppistand
20.00 Jón Gnarr

verður með uppistand
á Sögulofti Landnámssetursins við Brákarbraut í Borgarnesi. Nánari upplýsingar á www.
landnam.is.

➜ Tónleikar
12.15 Áshildur Haraldsdóttir flautu-

leikari og Nína Margrét Grímsdóttir
píanóleikari verða með tónleika í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi. Á efnisskránni verða verk eftir Hüe, Poulenc,
Messiaen og Chaminade.
21.00 Guðrún Gunnarsdóttir og
Aðalsteinn Ásberg flytja úrval úr verkum söngvaskáldsins Cornelis Vreeswijk
á tónleikum í Norræna Húsinu við
Sturlugötu.
21.00 Trúbadorarnir og söngvaskáld-

ANDRI SNÆR ER Á LEIÐ TIL HAMBORGAR

Tekur þar við Kairos-verðlaununum fyrir
framan tólf hundruð manns.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

alveg í rótina og rannsaka mig
gaumgæfilega. Nefndu í umsögn
til að mynda diskinn Raddir sem
ég stóð að fyrir mörgum árum.
Þetta eru ekki beint bókmenntaverðlaun heldur verðlaun fyrir
listræna afstöðu.“
in Uni (Unnur Arndísardóttir) og Jón
Tryggvi halda tónleika á Paddy’s við
Hafnargötu í Reykjanesbæ. Enginn
aðgangseyrir.
22.00 Hljómsveitin Todmobile verður
á Græna Hattinum við Hafnarstræti á
Akureyri.
22.00 Hljómsveitin Gæðablóð heldur
tónleika á Bar og gallery 46 við Hverfisgötu 46.

Mikil dagskrá er í kringum
verðlaunaafhendinguna í Borgarleikhúsinu í Hamborg. Emilíana
Torrini kemur fram og þeir Páll
á Húsafelli, Hilmar Örn Hilmarsson og Steindór Andersen. „Þetta
er eiginlega hálf ótrúlegt. Það
verða 1.200 manns í salnum og
eins og hálfs tíma dagskrá bara
um mig og minn feril. Ég er með
vægar hjartsláttatruflanir út af
tilstandinu. Ég er bara að skrifa
þakkarræðuna og spá í hverju
ég á að vera í. Ætli ég haldi ekki
teinótta merkinu á lofti.“
Og hvað svo? Sigurhátíð í
Smáralind?
„Hahaha. Já, klukkan þrjú á
mánudaginn. Fyrir þá sem komast
ekki út á völl.“
Andri Snær segist vera með
tvær nýjar bækur í bígerð og
hann og Þorleifur Örn Arnarson
hafa skrifað óbeint framhald af
millistjórnendadramanu Eilíf
hamingja sem var sett upp 2007.
„Við settum okkur hálfgerðar
Frúin í Hamborg-reglur þegar við
skrifuðum þetta. Það er bannað að
segja útrás, Icesave, stjórnmálamaður og græðgi í leikritinu. Þau
orð eru bönnuð. Við erum spenntir að sjá hvernig þetta kemur út.
Það er stefnan að frumsýna í lok
mars.“
drgunni@frettabladid.is

➜ Sýningar
Á Listasafni Íslands við Fríkirkjuveg
hefur verið opnuð sýning þar sem sýnd
eru brot úr um 150 kvikmyndaverkum
frá síðustu þremur árum. Sýningin
stendur aðeins til sunnudags. Opið alla
daga nema mánudaga kl. 11-17.

Brennuvargarnir (Stóra sviðið)
Fim 4/3 kl. 20:00
Mið 17/3 kl. 20:00

U Mið 24/3 kl. 20:00 Aukas.
Aukas.

U

Ö

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

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

U

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

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

U

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

Ö
U

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

Ö
Ö
Ö

Ö

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

Gerpla (Stóra sviðið)

Fös 26/2
Lau 27/2
Fös 5/3
Lau 6/3

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

5. K
6. K
7. K
8. K

Fim 11/3
Fös 12/3
U Lau 13/3
Ö Fim 18/3
U
U

U

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

Ö

Fös 19/3 kl. 20:00
Lau 20/3 kl. 20:00

Ö
Ö

Ö
U

Fjórar stjörnur Mbl. I.Þ

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

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

Frums.

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

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

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

U
U
U
U
U
Ö
U
U
U
U
Aukas.

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

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

Aukas.

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

Fors.

U

Frums.

U

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

U
Ö

Fös 12/3 kl. 20:00
Lau 13/3 kl. 20:00

kl. 21:00
kl. 21:00

HggiiVi^aWdÂ]_{9^aa{icaZ^`V`kaY^
KZg^Â
kZa`db^c

KdgEVgh
;hijYV\^cc'+#[ZWgVg`a#&'#&*
d\hjccjYV\^cc'-#[ZWgVg`a#&(#&*
;ajiiVgkZgÂVhcijg![VciVhjgd\XdcXZgi^cdZ[i^g=Z!
EdjaZcX!BZhh^VZcd\8]Vb^cVYZ#
;ani_ZcYjg/Ìh]^aYjg=VgVaYhYii^g![aVjijaZ^`Vg^
d\CcVBVg\gi<gbhYii^g!EVcaZ^`Vg^#
Ævisögur/handbækur 17.– 23.02.10

Um eldhúsáhöld eru áhöld
Sýning Sigurðar Árnasonar og Þórarins Eldjárns
á eldhúsáhöldum í Safnarahorni.

HigZc\^g¶AZ^`WgÂjg!\gbjgd\Wc^c\Vg
HigZc\_VaZ^`]hh^chZ[i^gBZhhcjIbVhYiijg#

Þetta vilja börnin sjá!
BncYh`gZni^c\VggWVgcVW`jb{gh^ch'%%.#

LOKSINS
FÁ ANLEG
AF TUR

U
Ö
U

Ö
Ö

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

Forsala á midi.is

NÝ
KIL JA

U

U

Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

VERÖLD SEM VAR

U

Hænuungarnir (Kassinn)

kvöldskemmtun

6/3
12/3

U

Sprellfjörug sýning um gleðisprengjuna ómótstæðilegu!

Cornelis Vreeswijk
kl. 21:00
kl. 21:00

U

U

NORRÆNA HÚSIÐ
26/2
27/2

U

K^ÂkZ\^cc¶H^\jgÂjgHiZ[{c?chhdc
hÅc^ga_hbncY^g`V[[^]h^#

Það kviknaði líf
?ZccÅ?ccV@Vigc?chYii^ghÅc^gb{akZg`
d\iZ^`c^c\Vg7d\Vcjb#

Sýningarnar eru opnar virka daga frá 11-17 og um helgar frá 13-16
Boðið er upp á leiðsögn um sýningar.
Gerðubergi 3-5 ı 111 Reykjavík ı Sími 575 7700
Netfang: gerduberg@reykjavik.is ı www.gerduberg.is
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Sími: 553 2075

- bara lúxus
Ó.H.T. -RÁS 2

E.E. -DV

Þ.Þ. -FBL

T.V. -KVIKMYNDIR.IS

Þ.Þ. -FBL

H.S.S. -MBL

T.V. -KVIKMYNDIR.IS

16

SHUTTER ISLAND

kl. 4, 7 og 10

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

kl. 4, 7 og 10

14

THE LIGHTNING THIEF

kl. 4

10

EDGE OF DARKNESS

kl. 10.20

16

IT’S COMPLICATED

kl. 8

12

Fór beint á toppinn í Bandaríkjunum
Stærsta opnun allra tíma á Martin Scorsese mynd

“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.

★★★★★

MAGNÞRUNGIN SPENNUMYND
Í LEIKSTJÓRN MARTIN SCORSCE

„THE BEST MOVIE I'VE SEEN IN 2009. TOBEY
MAGUIRE GIVES THE PERFORMANCE OF HIS
AREER. NATALIE PORTMAN DESERVES AN
SCAR NOMINATION.“
CHARD ROEPER, RICHARDROEPER.COM

★★★★

★★★★

„POWERFUL AND GRIPPING! AN ABSOLUTELY MESMERIZING
MOTION PICTURE EXPERIENCE. JIM SHERIDAN HAS MADE AN
OSCAR-WORTHY MUST-SEE MOVIE FOR OUR TIMES. TOBEY
MAGUIRE DELIVERS THE BEST PERFORMANCE OF HIS CAREER.
NATALIE PORTMAN IS TERRIFIC.“

„BROTHERS IS ARGUABLY THE
MOST SUCCESSFUL REMAKE OF
A FOREIGN FILM SINCE MARTIN
SCORSES REWORKED INFERNAL
AFFAIRS INTO THE DEPARTED.“

- PETE HAMMOND, BOXOFFICE MAGAZINE

- 88REELVIEWS - JAMES B.

sýnd með íslensku tali
sýnd með íslensku tali

FETA Í FÓTSPOR FORELDRANNA Steiney Skúladóttir, Guðmundur Felixson og Eygló Hilmarsdóttir fara með hlutverk í uppsetningu
Herranætur á LoveStar. Þau eru öll börn þjóðþekktra leikara.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna
kl. 5:50 - 8 - 10:10

THE REBOUND

L

kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 VIP
12
kl. 5:50 - 8 - 10:20

THE REBOUND VIP
BROTHERS

SHUTTER ISLAND

kl. 5:10 - 8 - 10:50

16

THE REBOUND
INVICTUS

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

L

BROTHERS
VALENTINE ‘S DAY

kl. 10:40
kl. 5:30

12

kl. 6D
kl. 3:20(3D)
kl. 3:30

L

kl. 4D

L

VALENTINE ‘S DAY
THE WOLFMAN

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

SHERLOCK HOLMES
THE BOOK OF ELI
AN EDUCATION

kl. 8
kl. 10:30
kl. 5:50

12

L

MAYBE I SHOULD HAVE
TOY STORY 2 M/ ísl. Tali
BJARNFREÐARSON

UP IN THE AIR
TOY STORY 2 M/ ísl. Tali

kl. 5:50
kl. 3:40 3D

L

PLANET 51 M/ ísl. Tali

WHERE THE WILD THINGS ARE

kl. 3:40
kl. 3:40

7

PLANET 51 M/ ísl. Tali

L
16

16

L

L

L
L

L

L

kl. 3:40
PRINSESSAN OG FROSKURINN ísl. Tal kl. 3:30
BJARNFREÐARSON

L
7

NÝTT Í BÍÓ!
BRÁÐSKEMMTILEG
Á
RÓMANTÍSK GAMANMYND

Anna hafði í hyggju að biðja um hönd
kærastans þann 29. febrúar...

Leikarabörn í Herranótt
Herranótt, leikfélag Menntaskólans í Reykjavík, frumsýnir LoveStar í kvöld. Í
leikhópnum eru þrír krakkar sem fengu leiklistarkennslu við morgunverðarborðið heima hjá sér.

Börn þriggja þjóðþekktra leikara fara með hlutverk í uppsetningu leikfélags Menntaskólans
í Reykjavík á verki Andra Snæs
Magnasonar, LoveStar. Börnin eru
þau Guðmundur Felixson, sonur
Felix Bergssonar, Steiney Skúladóttir sem er dóttir leikkonunnar Halldóru Geirharðsdóttur og
Eygló Hilmarsdóttir, dóttir Hilmars Jónssonar og leikkonunnar

Sóleyjar Elíasdóttur. Þetta er í
fyrsta sinn sem LoveStar er sett á
svið og er leikstjóri verksins Bergur Þór Ingólfsson sem spann handritið að verkinu jafn óðum ásamt
leikhópnum sjálfum.
„Ég held að það megi alveg fullyrða að við séum öll með leikhúsbakteríuna í okkur. Ég sjálf elst
upp í kringum leikhúsið og þekki
það líf mjög vel og finnst það mjög
skemmtilegt,“ segir Steiney.
Þetta er í þriðja sinn sem hún
stígur á svið með Herranótt auk
þess sem hún hefur leikið í auglýsingum og öðru slíku. Guðmundur og Eygló hafa einnig reynslu af
því að leika á sviði því þau hafa
bæði staðið á sviði Þjóðleikhússins. Auk þess að fara með hlutverk í LoveStar sitja Steiney,

Guðmundur og Eygló öll í stjórn
Herranætur.
Steiney segist spennt fyrir frumsýningunni í kvöld og segir æfingarferlið allt hafa gengið mjög vel
fyrir sig. „Ætli stressið geri ekki
vart við sig seinni partinn í dag.
Það kemur alltaf smá fiðringur í mann þegar maður stígur á
sviðið en svo ferð það um leið og
maður byrjar að leika. Mér finnst
mjög gaman að standa á sviðinu,
enda pínu athyglissjúk. Ég held
að maður verði að búa yfir smá
athyglissýki ef maður ætlar að
verða leikari,“ segir hún og hlær.
LoveStar verður frumsýnt í
Norðurpólnum klukkan 20.00 í
kvöld. Miðapantanir fara fram í
gegnum síma 695-4300.
sara@frettabladid.is

...en þetta er ekki kærastinn hennar!

Þ.Þ. - Fbl

T.V. - kvikmyndir.is

IkZ^gheZccjhV\cVbZ^hiVgVghi^aaV
113.000 GESTIR!

hVbVchigZc\^hcV[nghiVh^cc#

SÍMI 564 0000

SHUTTER ISLAND
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

THE LIGHTNING THIEF
EDGE OF DARKNESS
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 3D

AVATAR 3D
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2

kl. 5 - 8 - 11
kl. 5 - 8 - 11
kl. 3.30 - 6.30 - 9.30 LÚXUS
kl. 5.30 - 8
kl. 10.30
kl. 3.40 ísl.tal
kl. 6 - 9.15
kl. 3.30 íslenskt tal

SÍMI 530 1919

16
14
14
10
16
L
10
L

PRECIOUS
LEAP YEAR
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

IT´S COMPLICATED
AVATAR 3D

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.50 - 8 - 10.15
kl. 5 - 8 - 11
kl. 8 - 10.35
kl. 5

12
L
14
12
10

.com/smarabio

?ZccÅ6ccV7VaYjghYii^g$Zn_Vc#^h

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

SÍMI 462 3500

SHUTTER ISLAND
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

THE WOLFMAN
THE LIGHTNING THIEF

kl. 8 - 10.30
kl. 8 - 10.40
kl. 5.50
kl. 5.50

È6akZ\ideejg^cc
`g^bbVYZ^aY^cc^#¸

SÍMI 551 9000

16
14
16
10

LEAP YEAR
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

THE LIGHTNING THIEF
IT´S COMPLICATED
NIKULÁS LITLI
THE WOLFMAN

kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 6 - 9
kl. 5.30
kl. 8 - 10.30
kl. 6
kl. 8 - 10.20

L
14
10
12
L
16

ÈB_\hc^Âj\WaVcYVhZbhkck^g`Vg#¸
@daWgc7Zg\ÄghYii^g$@^a_Vc

Heildarlisti 17. - 23.02.10

TVÍEYKI

Var að
lenda
GB

250GB

Var að
lenda

Fylgir
Enn meiri
verðlækk
un

Ótrúlegt
verð

49.999

27.999
eð innbyg

gð
hátalara um

1.5TB

Þráðlaus
prentari

Kaup
a

uki

5000
afsláttur

23”

10.000kr
afsláttur
af parinu

23” LCD Full HD sjónvarp með DVD spilara
Upplausn
1920 x 1080 dpi
Skerpa
1000 : 1
Viðbragstími
5 ms
Tuner
DVB-t
Tengi
Scart, HDMI, VGA tengi
12V og 240V
12V kapall seldur sér

700 wött
Ótrúlegt

verð

BT SKEIFAN - BT SMÁRALIND - BT AKUREYRI - www.BT.is - 550-4444
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> Ólafur ráðinn aðstoðarþjálfari Fylkis
Fylkismenn hafa tilkynnt um ráðningu á Ólafi Stígssyni
sem aðstoðarþjálfara liðsins. Ólafur tekur við hlutverki
Páls Einarssonar sem tók við sem aðalþjálfari Þróttar
eftir síðasta tímabil. Ólafur lagði skóna á hilluna eftir síðasta tímabil en hann er leikjahæsti
leikmaður Fylkis frá upphafi. Hann var valinn
leikmaður ársins hjá félaginu síðasta
sumar. Ólafur Þórðarson er þjálfari Fylkis
eins og flestir vita.

sport@frettabladid.is

ÚRSLIT
IE-deild karla:
Stjarnan-Grindavík

76-81

Stig Stjörnunnar: Jovan Zdravevski 22, Justin
Shouse 21, Djorde Pantelic 15, Fannar Helgason
12, Kjartan Kjartansson 6.
Stig Grindavíkur: Páll Axel Vilbergsson 24, Darrell
Flake 18, Þorleifur Ólafsson 13, Ólafur Ólafsson
11, Ómar Sævarsson 10, Brenton Birmingham 5.

Fjölnir-FSu

92-69

Stig Fjölnis: Christopher Smith 27, Magni
Hafsteinsson 20, Arnþór Freyr Guðmundsson 13,
Ægir Þór Steinarsson 10, Jón Sverrisson 8, Tómas
Heiðar Tómasson 8, Sindri Kárason 4.
Stig FSu: Christopher Caird 19, Richard Williams
17, Aleksas Zimnickas 15, Jake Wyatt 8, Kjartan
Kárason 7, Orri Jónsson 2.

STAÐA EFSTU LIÐA:
KR
Keflavík
Grindavík
Stjarnan
Snæfell

17
17
18
18
17

14
13
13
13
12

3
4
5
5
5

1575-1370
1602-1364
1694-1452
1542-1454
1613-1399

28
26
26
26
24

Evrópudeildin:
Unirea-Liverpool

1-3

Fernandes - Mascherano, Babel, Gerrard.
1-4 fyrir Liverpool samanlagt.

Anderlecht-Athletic Bilbao

4-0

5-1 fyrir Anderlecht samanlagt.

AS Roma-Panathinaikos

2-3

Riise, Rossi - Cisse 2, Katsouranis
4-6 fyrir Panathinaikos samanlagt.

Galatasaray-Atletico Madrid

1-2

Keita - Simao, Forlan.
2-3 fyrir Atletico samanlagt.

Marseille-FC Copenhagen

3-1

6-1 fyrir Marseille samanlagt.

PSV Eindhoven-HSV

3-2

Tolvonen, Dzsudzsak, Koevermans - Petric,
Trochowski (víti)
3-3, HSV áfram á mörkum á útivelli.

Shaktar Donetsk-Fulham

1-1

Jadson - Hangeland
2-3 fyrir Fulham samanlagt.

Fenerbahce-Lille

1-1

2-3 fyrir Lille samanlagt.

Hapoel Tel Aviv-Rubin Kazan

0-0

0-3 fyrir Rubin Kazan samanlagt.

Juventus-Ajax

0-0

2-1 fyrir Juventus samanlagt.

Salzburg-Standard Liege

0-0

2-3 fyrir Standard samanlagt.

Sporting Lisbon-Everton

3-0

Veloso, Mendes, Fernandez.
4-2 fyrir Sporting samanlagt.

Valencia-Club Brugge
Leik ekki lokið þegar Fréttablaðið fór í prentun.

Werder Bremen-Twente

4-1

4-2 fyrir Werder Bremen samanlagt.

Wolfsburg-Villarreal
6-3 fyrir Wolfsburg samanlagt.

4-1

GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON: EKKI EINN AF 20 BESTU FÓTBOLTAMÖNNUM LANDSINS AÐ MATI LANDSLIÐSÞJÁLFARANS

Ef hann heldur það þá held ég bara annað
„Ég sá að varnarmaðurinn var fimm metrum frá mér svo það
kom ekkert annað til greina en að láta vaða,“ segir Gylfi Þór
Sigurðsson sem skaut Reading áfram í bikarnum á miðvikudaginn. Hann skoraði glæsilegt sigurmark í framlengingu gegn West
Bromwich Albion.
„Það var ansi ljúf tilfinning að ná að skora þetta mark.
Það kom samt snemma í framlengingunni svo við
urðum að halda einbeitingu allt til enda. Það hefur
gengið vel í bikarkeppninni og við náð að leggja
stórlið. Næst er bara komið að Aston Villa,“ segir Gylfi
sem hefur heldur betur leikið vel með Reading í
vetur.
Þá er liðið að rétta úr kútnum í ensku B-deildinni
og er komið úr fallsæti eftir gott gengi í síðustu
leikjum. „Við höfum verið að ná betri úrslitum en
það er of snemmt að byrja að fagna. Það er mjög

stutt niður aftur,“ segir Gylfi. Reading er sem stendur í 20. sæti af
24 liðum, tveimur stigum fyrir ofan fallsæti.
Margir bjuggust við því að sjá Gylfa í landsliðshópi Íslands sem
mætir Kýpur í vináttulandsleik ytra hinn 3. mars. Annað kom á
daginn. Bjóst Gylfi sjálfur við því að vera valinn? „Bæði og. Ég
er ekkert mjög svekktur yfir því að vera ekki valinn því það
er líka mjög mikilvægur leikur hjá U21-landsliðinu. Það er
líka skemmtilegt verkefni,“ segir Gylfi en U21-liðið mætir
Þýskalandi næsta þriðjudag. Íslensku strákarnir eru í öðru
sæti í sínum riðli í undankeppni EM.
Þegar Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari var spurður að því í viðtali við Stöð 2 í vikunni af hverju Gylfi
væri ekki í hópnum var svar Ólafs það að hann hefði
einfaldlega valið þá tuttugu bestu. Spurður út í þau
ummæli svaraði Gylfi: „Ef hann heldur það þá held ég
bara annað.“

Rauði herinn marserar
áfram í Evrópudeildinni
Liverpool komst yfir fyrstu hindrunina í Evrópudeildinni er liðið vann góðan
útisigur, 1-3, á Unirea frá Rúmeníu. Eftir basl í upphafi var leiðin hjá Rauða
hernum greið að lokum. Liverpool mætir Lille í sextán liða úrslitum.
FÓTBOLTI Þrátt fyrir áfall í fyrri

hálfleik gegn Unirea frá Rúmeníu reif Liverpool sig upp, skoraði þrjú mörk og komst áfram í
Evrópudeildinni.
Fyrri leik liðanna lyktaði með
sigri Liverpool, 1-0, og rimma liðanna opnaðist upp á gátt þegar
Bruno Fernandes kom Unirea yfir
í fyrri hálfleik. Hans fyrsta mark
síðan leiktíðina 2004-2005.
Leikmenn Unirea voru líklegri
til að skora þegar Javier Mascherano átti þrumuskot utan teigs
sem söng í netinu. Gríðarlega
mikilvægt mark því nú þurfti Unirea að skora tvö til viðbótar ætlaði
liðið sér að komast áfram.
Liðið seldi sig dýrt og þjarmaði
nokkuð hraustlega að marki Liverpool. Liðið gætti þó ekki að sér í
vörninni og það nýtti Ryan Babel
sér er hann kom Liverpool yfir
í leiknum og í raun skaut liðinu
áfram í keppninni.
Steven Gerrard afgreiddi svo
Rúmenana endanlega með marki
í síðari hálfleik. Þungu fargi létt
af Liverpool sem mátti hafa fyrir
sigrinum.
„Þetta var alls ekki auðveldur
leikur. Völlurinn var ónýtur og
aðstæður gerðu okkur erfitt fyrir.
Við vissum að við þyrftum að eiga
toppleik hér í dag,“ sagði Rafael Benitez, stjóri Liverpool, eftir
leikinn. Hann viðurkenndi að hafa
verið örlítið stressaður er Unirea
komst yfir í leiknum.
„Við vissum að þetta gæti gerst
og að þeir myndu magnast við að
skora. Aðstæður spiluðu þá einnig með þeim. Það fór aðeins um
mig er þeir pressuðu á okkur en

HEITUR Páll Axel var sterkur í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Iceland Express-deild karla:

Hausinn í lagi
hjá Grindavík

AFAR SÁTTUR Argentínumaðurinn Javier Mascherano fagnaði marki sínu ógurlega
enda kom það á besta tíma fyrir liðið.
NORDIC PHOTOS/AFP

markið frá Mascherano kom okkur
aftur í gang,“ sagði Benitez en það
er nú ekki á hverjum degi sem
Argentínumaðurinn skorar fyrir
Liverpool.
„Hann er að reyna að skora
meira og þetta var góð byrjun. Ég
var einnig ánægður með Babel
og markið hans. Hann hefur lagt

hart að sér á æfingum og menn
þurfa að leggja hart að sér til þess
að fá tækifæri. Haldi hann áfram
á sömu braut mun hann fá fleiri
tækifæri.“
Liverpool missti Martin Skrtel
af velli vegna meiðsla í leiknum.
Óvíst er um alvarleika meiðslanna.
henry@frettabladid.is

KÖRFUBOLTI Eftir vonbrigðin í bikarúrslitaleiknum náðu Grindvíkingar að rífa sig upp og taka tvö
stig í Garðabænum í gær. Þeir
lögðu Stjörnuna 76-81 í hörkuspennandi leik.
„Við vorum að leika gegn þrusufínu liði sem er komið með nýjan
mann sem styrkir þá gríðarlega
undir körfunni. Þeir sköpuðu
okkur töluverð vandræði og við
erum mjög ánægðir með stigin
tvö,“ sagði Friðrik Ragnarsson
og var að tala um serbneska miðherjann Djorde Pantelic sem
kominn er í raðir Stjörnunnar.
„Við töluðum um það fyrir leikinn að það er alltaf erfitt að koma
í svona leik eftir bikarúrslitaleik.
Það skiptir þá ekki máli hvort
maður hefur tapað eða unnið,
annaðhvort ertu langt niðri eða
hátt uppi. Hugarfarið var fínt og
við börðumst,“ sagði Friðrik.
Stjarnan var með fjögurra
stiga forystu í hálfleik en spennan undir lokin var mikil. Grindavík var með þriggja stiga forskot þegar skammt var eftir en
Stjarnan með boltann. Jovan
Zdravevski gerði slæm mistök,
tók þriggja stiga skot í engu jafnvægi þegar nægur tími var til
stefnu.
- egm

Helgarblað
„Það er töff að vera á móti Eurovision“
Hera Björk og Sindri í Seabear setjast á Rökstóla
Ferðalög
Sirkus slær í gegn hjá Færeyingum – Íslenskur bar og íslensk
hönnun í Þórshöfn – Ferðalög fylgja Fréttablaðinu um helgina
Nýtt og gamalt
Unglingar og eldri borgarar ráða
í slangur fyrr og nú
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Sverre Andreas Jakobsson er leikfær á ný eftir að hafa meiðst illa á vinstra auga:

Man. Utd missir mann á lokaspretti vetrarins:

Verð að teljast heppinn miðað
við hvernig hefði getað farið

Anderson ekki meira með

HANDBOLTI Landsliðsmaðurinn og

varnarjaxlinn Sverre Andreas
Jakobsson hjá þýska liðinu Grosswallstadt er búinn að jafna sig eftir
að hafa meiðst illa á vinstra auga
fyrir tveimur vikum síðan. Betur
fór en á horfðist þegar Sverre fékk
þrumuskot beint í augað frá liðsfélaga sínum á æfingu með þeim
afleiðingum að linsa sem hann var
með brotnaði þannig að blæddi
mikið inn á augað.
„Ég fékk grænt ljós á að byrja
að æfa aftur á mánudaginn en átti
reyndar bara að taka því rólega
til að byrja með, en ég kann það
ekkert. Ég átti bara að vera að
keyra þetta á svona 60-70 prósenta hraða en var hins vegar auðvitað á hundrað prósent keyrslu og
rúmlega það. Ég fór svo í morgun
í skoðun á auganu og það var allt
í fínu lagi þannig að ég má spila
með í næsta leik. Ég verð samt
áfram undir einhverju smá eftirliti næstu þrjár eða fjórar vikurnar og það verður bara að hafa það.
Það er annars bara fínt að komast
aftur í gírinn og ég verð að teljast
heppinn miðað við hvernig þetta
hefði getað farið,“ sagði Sverre í
viðtali við Fréttablaðið í gær.
Sverre viðurkennir að hann eigi
enn eftir að taka í hnakkadrambið á liðsfélaga sínum sem dúndraði
boltanum í augað á honum með
áðurgreindum afleiðingum.

FÓTBOLTI Staðfest hefur verið að

meiðslin sem Anderson hjá
Manchester United varð
fyrir í 3-0 sigurleiknum
gegn West Ham í vikunni eru mun alvarlegri en fyrst var
haldið.
Ljóst er að Anderson sleit krossband
í hné og verður því
ekkert meira með United á keppnistímabilinu.
Anderson hefur átt erfitt uppdráttar hjá United
á yfirstandandi keppnis-

tímabili og lent upp á kant
við knattspyrnustjórann
Sir Alex Ferguson og
því ekki fengið mörg
tækifæri.
Menn velta því fyrir
sér hvort hinn 21 árs
gamli Brasilíumaður
sé búinn að leika sinn
síðasta leik með United
en hann kom til félagsins frá Porto árið 2007
á 18 milljónir punda og
hefur aðeins skorað eitt
mark í 97 leikjum.
- óþ

SVERRE Í kunnuglegum stellingum í vörninni en hann verður með Grosswallstadt á

ný um helgina eftir tveggja vikna hvíld.

NORDIC PHOTO/AFP

„Ég er búinn að segja þjálfaranum að það komi að því að ég eigi
eftir að keyra þennan liðsfélaga
minn hressilega í gólfið, hvort sem
það verður eftir tvo daga, tvær
vikur eða tvo mánuði. Það mun
pottþétt gerast og þá þýðir ekkert að vera neitt að benda á mig.
Það þarf klárlega að vara hann
eitthvað við því hann skaut líka

hausinn af einhverri uppblásinni
æfingardúkku sem við notuðum í
varnarvegg á æfingu í fyrradag en
ég held að þjálfarinn minn hafi nú
reyndar ekki tekið mig alvarlega
þegar ég sagðist ætla að taka hann
í gegn,“ sagði Sverre hlæjandi en
Grosswallstadt mætir Melsungen í
þýska handboltanum á laugardag.
- óþ

John Terry búinn að hrekja Wayne Bridge frá enska landsliðinu:

Best fyrir alla að ég dragi mig til hliðar
FÓTBOLTI Vinstri bakvörðurinn Wayne Bridge hjá

Manchester City hefur nú staðfest að hann gefi ekki
lengur kost á sér í enska landsliðið.
Bridge er búinn að vera áberandi í fjölmiðlaumfjöllun síðustu vikur eftir að upp komst um
framhjáhald Johns Terry ,fyrrum liðsfélaga hans
hjá Chelsea, með barnsmóður og fyrrum kærustu vinstri bakvarðarins.
Bridge sendi frá sér yfirlýsingu vegna málsins og útskýrir þar ákvörðun sína.
„Eftir vandlega íhugun hef ég ákveðið að gefa ekki lengur kost á mér í enska
landsliðið. Ég hef alltaf verið mjög stoltur af því að spila fyrir Englands hönd en
eftir atburði síðustu vikna og umfjöllun

fjölmiðla hef ég ákveðið að það sé best
fyrir mig og enska landsliðið að ég dragi
mig til hliðar,“ segir í yfirlýsingu frá
Bridge.
Fyrir utan brotthvarf Bridge úr landsliðshópi Englands er alls óvíst með þátttöku Ashley Cole í lokakeppni HM vegna
ökklameiðsla sem hann varð fyrir og því
útlit fyrir að vinstri bakvarðastaðan ætli
að verða vandræðaefni fyrir landsliðsþjálfarann Fabio Capello.
Eins og staðan er núna þykja Leighton
Baines hjá Everton og Stephen Warnock
hjá Aston Villa vera líklegustu kostirnir.
- óþ

Úti er farið að snjóa .......
og af því tilefni minnum við
íbúa höfuðborgarsvæðis
og Akureyrar að moka
gangveginn að húsum
sínum til að tryggja
aðgengi blaðbera
Fréttablaðsins
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VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON HEFUR NÆSTUM ÞVÍ TEKIÐ ENSKA BOLTANN Í SÁTT

> Matt Damon

Að lifa í sátt og samlyndi með enska boltanum
Lengi vel var ég mjög mótfallin því að sambýlismaðurinn fengi
enska boltann heim í stofu, ástæðan var annars vegar sú
að mér finnast óhljóðin sem fylgja þessum
fótboltaleikjum næstum ærandi og hins
vegar fannst mér einnig notalegt að fá
smá tíma með sjálfri mér í hvert sinn
sem sambýlingurinn fór út að horfa
á fótboltaleiki. Að lokum fór það
svo að ég gaf eftir og enski boltinn
kom inn á heimilið, ásamt öðrum
íþróttum.
Nú er það þannig að nokkrum sinnum í viku
þarf ég að gefa eftir og láta sambýlingnum eftir
sjónvarpsskjáinn svo hann geti fylgst með gengi
sinna manna. Stundum finnst mér það afskaplega
þreytandi því mig langar ef til vill sjálfri að horfa á

Damon fer með annað
aðalhlutverkið í myndinni
The Brothers Grimm sem
Stöð 2 Bíó sýnir í kvöld kl.
20.00.
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STÖÐ 2

14.45 Vetrarólympíuleikarnir í Vancouver (Skíðastökk)
16.00 Leiðarljós (e)
17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Bjargvætturinn (26:26)
18.05 Vetrarólympíuleikarnir - Sam19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Útsvar (Fljótsdalshérað - Skaga-

▼

Auddi og Sveppi STÖÐ 2

fjörður) Spurningakeppni sveitarfélaganna.
Umsjónarmenn eru Sigmar Guðmundsson
og Þóra Arnórsdóttir.

20.00

The Brothers Grimm

STÖÐ 2 BÍÓ

13.25 Extreme Makeover: Home Ed-

Events en í þessari mögnuðu bardagaíþrótt
mætast margir af færustu bardagamönnum
heims.

sjón Loga Bergmann.

21.40 The Naked Gun Fyrsta bíómyndin
um hinn nautheimska en fáránlega heppna
rannsóknarlögreglumann, Frank Drebin, sem
leikinn er af Leslie Nielsen.

23.05 The Covenant Spennutryllir um
fjóra vini sem hafa yfirnáttúrulega hæfileika.
Þegar einn þeirra notar hæfileika sinn í eigingjörnum tilgangi, hrindir hann af stað ógurlegri atburðarrás.
00.40 A Perfect Murder
02.25 The Ballad of Jack and Rose
04.15 Wipeout - Ísland
04.55 The New Adventures of Old

22.00 Asylum
00.00 Casino Royale
02.20 The Devils Rejects
04.05 Asylum
06.00 The Pursuit of Happyness

Christine (7:10)

05.20 The Simpsons (4:25)
05.45 Fréttir og Ísland í dag

21.45 World Series of Poker 2009
22.35 Poker After Dark Margir af snjöll-

21.00 Djúpa laugin (3:10) Stefnumótaþáttur í beinni útsendingu í umsjón
Ragnhildar Magnúsdóttur og Þorbjargar
Marínósdóttur.

23.30 30 Rock (19:22) (e)
23.55 High School Reunion (8:8) (e)
00.40 Leverage (5:15) (e)
01.25 The L Word (5:12) (e)
02.15 Saturday Night Live (7:24) (e)
03.05 Fréttir (e)
03.20 King of Queens (17:25) (e)
03.45 Premier League Poker (8:15)
05.25 Girlfriends (18:23) (e)
05.40 Pepsi MAX tónlist

17.00 Arsenal - Sunderland Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
18.40 Wolves - Chelsea Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.
20.20 Coca Cola mörkin Sýnt frá öllum
leikjunum í Coca-Cola deildinni.
20.50 Premier League World Enska úrvalsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns
Jónssonar.

21.20 Premier League Preview
2009/10 Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í
ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Eldhús meistaranna Magnús Ingi
Magnússon matreiðslumeistari heimsækir
Hótel Holt.

21.50 PL Classic Matches: Arsenal Newcastle, 2000
22.20 PL Classic Matches: Tottenham
- Chelsea, 2001

22.50 Premier League Preview
2009/10

23.20 Fulham - Birmingham Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

ÚR ÞEKKTUM KVENNFATAVERSLUNUM

9
% 0
afsláttur
af öllu

Fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru bæði
innlend og erlend myndbrot.

22.00 Ungfrú Reykjavík 2010 Fegurðardrottning Reykjavíkur 2010 er krýnd við
glæsilega viðhöfn á Broadway. Áhorfendur
geta tekið þátt í valinu í símakosningu.

LAGERSALA
0
5

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.30 Game Tíví (5:17) (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
12.00 Game Tíví (5:17) (e)
12.30 Pepsi MAX tónlist
16.35 What I Like About You (e)
16.55 7th Heaven (8:22)
17.40 Dr. Phil
18.25 One Tree Hill (8:22) (e)
19.05 Still Standing (12:20)
19.30 Fréttir
19.45 King of Queens (17:25) (e)
20.10 Fyndnar fjölskyldumyndir (4:14)
20.35 Rules of Engagement (3:13) Jeff
verður hissa þegar Audrey segir honum að
nýr vinur sem hann kynntist í ræktinni sé
hommi.

Sveppi eru mættir með gamanþátt þar sem
allt er leyfilegt.

08.00 Batman & Robin
10.00 Leonard Cohen: I‘m Your Man
12.00 Charlotte‘s Web
14.00 Batman & Robin
16.00 Leonard Cohen: I‘m Your Man
18.00 Charlotte‘s Web
20.00 The Brothers Grimm Ævintýra-

almosphere
Quiz
Lepel
Lejaby
Ze Ze
Brandex

21.00 UFC Live Events Sýnt frá UFC Live

▼

02.40 Vetrarólympíuleikarnir í Vancouver (Íshokkí karla, undanúrslit)

RISA
!

Opið: 10 - 16 laugardag
13 - 16 sunnudag
og 12 - 18 virka daga

20.30 Meistaradeild Evrópu: Fréttaþáttur Skyggnst er á bak við tjöldin og viðtöl tekin við leikmenn og þjálfara.

23.20 Poker After Dark
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20.00 La Liga Report Hitað upp fyrir leiki
helgarinnar í spænska boltanum.

18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Auddi og Sveppi Auddi og

▼
STÖÐ 2 EXTRA

Rafn Steinsson Grétar Rafn Steinsson sem
leikur með Bolton á Englandi sóttur heim.

þáttaröðin um Simpson-fjölskylduna.

mynd um hina sögufrægu Grimm-bræður
með Matt Damon og Heath Ledger í aðalhlutverkum.

NCIS

18.00 PGA Tour Highlights
18.55 Inside the PGA Tour 2010
19.20 Atvinnumennirnir okkar: Grétar

22.45 Vetrarólympíuleikarnir í Vancouver (Svig kvenna, fyrri ferð)

Aðalkötturinn og Kalli litli Kanína og vinir.

20.50 Logi í beinni Skemmtiþáttur í um-

21.50

leik í Evrópudeildinni í knattspyrnu.

ustu pókerspilurum heims mæta til leiks í
Texas Holdem.

14.10 La Fea Más Bella (134:300)
14.55 La Fea Más Bella (135:300)
15.55 Barnatími Stöðvar 2 Camp Lazlo,

20.00 Wipeout - Ísland Hér er á ferðinni
bráðfjörugur skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna.

Djúpa laugin SKJÁR EINN

leik í Evrópudeildinni í knattspyrnu.

16.20 Unirea - Liverpool Útsending frá

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons (4:25) Áttunda

04.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

21.00

14.40 Sporting - Everton Útsending frá

ition (22:25)

00.40 Vetrarólympíuleikarnir í Vancouver (Íshokkí karla, undanúrslit)
SJÓNVARPIÐ

leik í Evrópudeildinni í knattspyrnu.

21.10 Endurfundir (This Time Around)
Bandarísk fjölskyldumynd frá 2003. Grunnskólastelpan Mel er skotin í Drew, vinsælasta stráknum í skólanum en hann fer illa
með hana. Ellefu árum seinna er henni
falið að sjá um kynningarmál fyrir nýtt veitingahús og henni bregður heldur þegar hún
kemst að því að eigandi þess er enginn
annar en Drew. Aðalhlutverk: Carly Pope og
Brian Austin Green.

couver (Svig kvenna, seinni ferð)

Útsvar

07.00 Unirea - Liverpool Útsending frá

krakkarnir, Gulla og grænjaxlarnir, Kalli litli
Kanína og vinir og Ruff‘s Patch.

Christine (6:10)

23.40 Vetrarólympíuleikarnir í Van-

20.05

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Flintstone
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Tim Gunn‘s Guide to Style (1:8)
11.05 Chuck (3:22)
11.50 Gossip Girl (7:22)
12.35 Nágrannar
13.00 The New Adventures of Old

antekt

19.20

eitthvert skemmtilegt sjónvarpsefni, önnur kvöld
er mér sama því þá hef ég fundið mér eitthvað
annað til dundurs. Reyndar höfum við sambýlingurinn komið okkur upp ágætum skiptidíl eftir að
enski boltinn hélt innreið sína inn á heimilið.
Ég fæ í staðinn annaðhvort að horfa á eitthvað
sem mér einni finnst sæmileg skemmtun,
eða ég fæ langt og gott höfuðnudd ef
ekkert sjónvarpsefni finnst. Með þessum
hætti varð ég smátt og smátt sáttari við
komu enska boltans inn á heimilið og
get núorðið jafnvel leitt sönglið, blótið
og öskrin hjá mér ef þess þarf. Ef sá
er gállinn á mér horfi ég jafnvel á
leikinn með sambýlingnum í nokkrar
mínútur og þykist hafa gaman af.

▼

„Ég heyrði einu sinni sagt að
það væri hægt að njóta þess
að vera frægur í viku. Ég hef
aldrei upplifað þessa ljúfu
viku. Líklegast var ég að
vinna rétt á meðan hún
gekk yfir.“

%

Öll númer 34 -36 og 38 á kr. 1000 / Allir brjósthaldarar frá Lebel kr. 1000
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21.30 Grínland Alvöru íslenskur gamanþáttur í umsjón nemenda Verzlunarskóla Íslands.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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og fleiri þekkt merki
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VIÐ MÆLUM MEÐ
Ungfrú Reykjavík 2010
▼

Í KVÖLD
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

Skjár einn kl. 22.00
STÖÐ 2 KL. 20.50
Logi í beinni
Logi Bergmann heldur
áfram að bjóða upp á
skemmtilega viðmælendur,
fjölbreytt tónlistaratriði og
áhugaverðar uppákomur á
föstudagskvöldum. Gestir
hans í kvöld verða Simmi
og Jói, Þorsteinn Joð og
leikkonan Ísgerður Elfa. Þá
mun hljómsveitin Thin Jim
taka lagið.

Skjár einn sýnir beint frá keppninni
Ungfrú Reykjavík sem fer fram á
Broadway í kvöld. Stúlkurnar munu
koma fram á tískusýningu, í baðfötum
og í síðkjólum. Áhorfendum gefst
kostur á að taka þátt í valinu með
símakosningu.

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
FM
FM
FM
FM
FM

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

12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Á réttri hillu
14.03 Einhver mun minnast
vor
15.03 Útvarpssagan: Brúin á
Drinu
15.25 Líf, en aðallega dauði
- Fyrr á öldum
16.00 Síðdegisfréttir
FM
FM
FM
FM
FM

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

16.05 Fimm fjórðu
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Söngfuglar
21.10 Hringsól
22.10 Lestur Passíusálma
22.16 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.05 Næturtónar
FM
FM
FM
FM

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

16.15 Lois and Clark: The New
Adventure (1:21) Sígildir þættir um blaðamanninn Clark Kent sem vinnur hjá Daily
Planet og er einnig Ofurmennið.

17.45 The Doctors Spjallþættir framleiddir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagnlegar upplýsingar um heilsufarsmál.
18.30 Louis Theraux: Gambling in Las
Vegas Stórgóð heimildarmynd með Louis
Theroux þar sem hann ferðast til Las Vegas
og kynnist fjárhættuspilurum sem leggja allt
sitt undir í spilavítum borgarinnar og þeim
sem reka slíka staði.

Yfirburðir Fréttablaðsins aldrei meiri!
Fréttablaðið er með

212% meiri lestur en Morgunblaðið.

73,8%

19.30 Lois and Clark: The New
Adventure (1:21)

▼

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 NCIS (8:25) Spennuþáttaröð um
sérsveit lögreglumanna sem starfa í Washington og rannsaka glæpi tengda hernum eða
hermönnum á einn eða annan hátt.

22.35 Fringe Önnur þáttaröðin um Oliviu
Dunham, sérfræðing FBI í málum sem grunur leikur á að eigi sér yfirnáttúrlegar skýringar. Ásamt hinum umdeilda vísindamanni Dr.
Walter Bishop og syni hans Peter rannsaka
þau röð dularfullra atvika.

23.20 Breaking Bad (3:7) Spennuþáttur
um efnafræðikennara sem reynir að tryggja
fjárhag fjölskyldu sinnar með því að hefja
framleiðslu og sölu á eiturlyfjum.

00.10 Louis Theraux: Gambling in Las

Munur á lestri Fréttablaðsins og Morgunblaðsins hefur aldrei verið meiri eins og
nýjasta könnun Capacent Gallup sýnir.
Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum
góða árangri og bendum auglýsendum á að
notfæra sér forskot okkar þegar þeir velja
auglýsingamiðil.

Vegas

01.10 The Doctors
01.55 Auddi og Sveppi
02.30 Logi í beinni
03.15 Fréttir Stöðvar 2
04.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.30 Waterloo Road 11.20 Only Fools and
Horses 12.10 The Green Green Grass 12.40 My
Hero 13.10 New Tricks 14.00 New Tricks 14.50
Lead Balloon 15.20 Dalziel and Pascoe 16.10
Waterloo Road 17.00 Primeval 17.45 The Weakest
Link 18.30 Never Better 19.00 Coupling 19.30
Coupling 20.00 The Mighty Boosh 20.30 Marc
Wootton Exposed 21.00 This Is Dom Joly 21.30
The Jonathan Ross Show 22.20 Only Fools and
Horses 23.10 The Green Green Grass 23.40
My Hero

23,7%

10.05 Aftenshowet 10.30 Aftenshowet 2. del
11.00 DR Update - nyheder og vejr 11.10 Jersild
Live 11.35 Vinter OL 12.35 Seinfeld 13.00
Rabatten 13.30 Sager der nager 14.00 DR Update
- nyheder og vejr 14.10 Boogie 16.00 Vinter OL
Studiet 16.30 Det kongelige spektakel 16.40
Timmy-tid 16.50 Mr. Clay og hans magiske hat
17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen med Sport
og Vejret 18.00 Disney Sjov 19.00 X Factor 20.00
TV Avisen 20.30 X Factor 20.55 Det Nye Talkshow
- med Anders Lund Madsen 21.30 Vinter OL
22.30 Vinter OL

11.00 NRK nyheter 11.10 OL hoydepunkter 13.00
OL hoydepunkter 14.00 NRK nyheter 14.10 OL
hoydepunkter 14.30 OL hoydepunkter 16.00
NRK nyheter 16.10 Herskapelige gjensyn 16.40
Oddasat - nyheter på samisk 16.55 Nyheter på
tegnspråk 17.00 Distriktsnyheter 17.20 OL direkte
18.00 Dagsrevyen 18.40 Norge rundt 18.55 OL
direkte 21.00 Nytt på nytt 21.30 OL direkte 22.15
Kveldsnytt 22.30 OL studio 23.30 OL direkte

MORGUNBLAÐIÐ

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

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

FRÉTTABLAÐIÐ

BESTI BITINN Í BÆNUM
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Tilikum fékk ekki að koma til Íslands

„Það er Serrano. Quesadilla
með kjúklingi, það klikkar
aldrei.“
Brynjar Már Valdimarsson tónlistarmaður.
2

1

6

7

3

4

5

8

9

10

12

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

LÁRÉTT
2. vera með, 6. í röð, 8. meðal, 9.
bergmála, 11. tveir eins, 12. lyf, 14.
vörubyrgðir, 16. belti, 17. örn, 18.
kvabb, 20. klaki, 21. nabbi.
LÓÐRÉTT
1. málmur, 3. verkfæri, 4. sumbl, 5.
þróttur, 7. hvellur, 10. skel, 13. temja,
15. krot, 16. rjúka, 19. tveir eins.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. króm, 3. al, 4. fyllerí, 5.
afl, 7. smellur, 10. aða, 13. aga, 15.
riss, 16. ósa, 19. ðð.
LÁRÉTT: 2. hafa, 6. rs, 8. lyf, 9. óma,
11. ll, 12. meðal, 14. lager, 16. ól, 17.
ari, 18. suð, 20. ís, 21. arða.

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

1 Hrefna Hallgrímsdóttir og

Linda Ásgeirsdóttir.
2 Þeir eru fjórir.
3 Stefan Füle.

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

...góðar
óðar
ðar fréttir fyrir um
umhverfið

Hringdu í síma
ef blaðið berst ekki

Háhyrningnum Tilikum var neitað um að koma
til Íslands árið 1992 þegar erlendir dýraverndunarsinnar óskuðu eftir því að fá að flytja
hann hingað. Tilikum hefur verið til umfjöllunar í heimspressunni undanfarna daga eftir að
hann drap þjálfarann sinn, Dawn Brancheau, á
sýningu í SeaWorld í Orlando í vikunni.
Í grein í Morgunblaðinu frá árinu 1992 er
greint frá því að leitað hafi verið eftir leyfum
hjá íslenskum yfirvöldum fyrir því að flytja
Tilikum til landsins en því hafi verið hafnað
sökum sjúkdómahættu og af dýraverndunarsjónarmiðum. Sex árum síðar lenti hins vegar
Hollywood-stjarnan Keiko á flugvellinum í
Vestmannaeyjum.
Hallur Hallsson, sem vann að komu Keiko
til Íslands, kannast ekki við umsókn Tilikum
en hann segir að þeir sem stóðu að komu Keiko

hafi sótt um sín leyfi til landbúnaðarráðuneytisins en ekki sjávarútvegsráðuneytisins eins og
háttur hafði verið á, háhyrningar séu nefnilega
spendýr en ekki fiskar. „Þetta var mikil vinna,
að fá Keiko til Íslands, það kom fjöldi fólks að
þessu verkefni og þetta var mjög kostnaðarsamt,“ segir Hallur.
Tilikum var fangaður af skipsverjum Guðrúnar HF í október 1983 ásamt tveimur öðrum
háhyrningum í Berufirði og var um tíma til
sýnis í Sædýrasafninu í Hafnarfirði. Hann
var síðan seldur til Bandaríkjanna en íslenskir háhyrningar voru feikilega vinsælir á fyrri
hluta áttunda áratugarins eftir að slíkar veiðar
voru bannaðar í Kyrrahafinu 1972. Vitað er um
sex íslenska háhyrninga sem hafa náð miklum
vinsældum í sjávardýragörðum, fjórir þeirra
eru enn á lífi.
- fgg

VILDI KOMA TIL ÍSLANDS

Háhyrningnum Tilikum,
sem drap þjálfarann
sinn, var meinað að
koma til Íslands 1992.
Hallur Hallsson, sem
vann að komu Keiko,
segir mikla vinnu hafa
fylgt því að koma skepnunni til landsins.

HEIMIR JÓNASSON: KOM FRAM Í DÖNSKUM STEFNUMÓTAÞÆTTI

Heillaði danskar stelpur
með Skítamórals-slagara
„Ég fékk stefnumót, en ekki
hvað?“ segir Guðmundur Heimir Jónasson, 21 árs gamall verslunarstjóri í Fötex, sem sló í gegn
í danska stefnumótaþættinum
Dagens Mand á TV 2. Heimir
gerði sér lítið fyrir og heillaði
dönsku stelpurnar upp úr skónum með Skítamórals-slagaranum Ertu þá farin? við góðar
undirtektir bæði áhorfenda og
stúlknanna. „Ég veit ekki af
hverju ég valdi þetta lag, þetta
var bara það fyrsta sem kom upp
í hugann á mér,“ segir Heimir og
viðurkennir að hann hafi steingleymt textanum, það hafi ekki
komið að sök því hvorki áhorfendur né stúlkurnar skildu hvað
hann var að syngja. „Sumt af því
sem ég söng meikaði engan sens,
eða við skulum segja að þetta hafi
bara verið önnur útgáfa af þessu
lagi, mín útgáfa,“ útskýrir Heimir
og hlær.
Heimir hefur verið búsettur í
Danmörku í tíu ár, flutti til Kaupmannahafnar með móður sinni
sem nú er flutt heim til Íslands
aftur.
Hann segir vinkonu sína á Jótlandi hafa skráð hann til leiks í
þættinum. „Hún lýsti því yfir að
hún ætlaði að koma mér í þáttinn. Skömmu seinna var hringt
frá TV 2 og ég spurður hvort ég
vildi ekki koma í prufur. Þarna
var heill hellingur af strákum
og við fórum inn, fjórir saman.
Hinir þrír sögðust allir spila
fótbolta og eitthvað í þeim dúr
þannig að ég varð að koma með
eitthvað annað,“ útskýrir Heimir
sem lýsti því yfir í prufunum að
hann væri mikið fyrir að ríða út á
íslenskum hestum og semdi bæði
íslensk lög og texta.
Herbragðið virkaði fullkomlega
því skömmu seinna var Heimir
kominn í útsendingu. „Þetta var
svolítið fyndið því ég hef aldrei
sungið fyrir framan neinn.“ Þátturinn gengur þannig fyrir sig að
hópur stúlkna á lausu fær að kjósa
hvort þær vilji fá stefnumót með

FRÉTTIR AF FÓLKI
Hin árlega ræðukeppni
framhaldsskólanema,
Morfís, dregur yfirleitt
dilk á eftir sér. Og
það mátti víst litlu
muna að upp
úr syði þegar
MH og FG
öttu kappi
á miðvikudagskvöldið.
Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins voru MH-ingar ákaflega
ósáttir við niðurstöðu eins dómara
sem dæmdi FG sigur á meðan tveir
samdómendur hans voru ekki á
sama máli og dæmdu MH sigur.
Þjálfari MH-inga er rapparinn Dóri
DNA en hann ku víst vera æfur yfir
þessu. Og eins og alþjóð veit er
aldrei gott þegar rapparar eru reiðir.
Það var mikill fögnuður
í Borgarleikhúsinu í
gær því leikkonurnar
Nína Dögg Filippusdóttir og Kristín Þóra
Haraldsdóttir áttu
þá báðar afmæli.
Hvorug þeirra vildi
þó gefa nákvæmlega upp árafjöldann en þær voru
engu síður
hæstánægðar
með daginn.
Nína Dögg er þessa dagana að æfa
fyrir nýtt þýskt verk sem heitir Dúfurnar og Kristín Þóra er að koma
til baka eftir barneignarfrí og leikur
systur Orms í Gauragangi.

FÓR Á KOSTUM
Heimir Jónasson fór á
kostum í stefnumótaþættinum Dagens Mand sem
sýndur er á TV 2. Hann
söng sveitaballarómans
Einars Bárðarsonar, Ertu
þá farin?, sem Skítamórall
gerði ódauðlegt.

álitlegum piparsveini og þurfa
drengirnir að sanna sig fyrir
þeim með hæfileikum sínum.
Og Heimir vann sér inn stefnumót, fór með laglegri snót á veitingastaðinn Costume House í miðborg Kaupmannahafnar og átti
með henni notalega stund. Hann

segir hins vegar ekkert framhald
verða á því sambandi. „Nei, nei,
þetta endaði bara þarna.“ Eftir
situr hins vegar söngurinn og
hinn sérstaka útgáfa af sveitaballarómans Einars Bárðarsonar
sem Danirnir aldrei skildu.
freyrgigja@frettabladid.is.

Fjölmargir hafa beðið spenntir
eftir Djúpu lauginni á Skjá einum
en tveir þættir hafa nú verið
sýndir. Áhorf á þættina hefur verið
bærilegt, í síðustu viku horfðu 5,4
prósent landsmanna á aldrinum
12-49 ára á þáttinn. Athyglisvert er
að eldri áhorfendur virðast áhugasamir fyrir þætti þeirra Röggu og
Tobbu. Alla vega er
Djúpa laugin
fimmti vinsælasti
þáttur Skjásins í
aldursflokknum
12-80 ára en
í sjöunda
sæti yfir þá
vinsælustu í
flokki
12-49
ára. - fgg, fb

Hanna innbú hótels á eyjunni Fogo
Fatahönnuðurinn Guðbjörg Jakobsdóttir
hefur dvalið á eyjunni Fogo við Nýfundnaland þar sem hún vinnur að því að skapa
grunn að innbúi hótels sem rísa á á eyjunni.
Aðstandendur verkefnisins fengu til sín
sextán hönnuði, listamenn og handverksfólk víða að úr heiminum til að taka þátt í
verkefninu. Ástæðan að baki þess er meðal
annars sú að halda á uppi atvinnu á eyjunni
og því munu heimamenn taka fullan þátt
í allri undirbúningsvinnunni. Eyjan Fogo
er við strönd Nýfundnalands og voru íbúar
eyjunnar um 2.700 manns árið 2006.
„Þetta er tilraunaverkefni þar sem á að
hanna nútímalegt hótel á þessari eyju sem
úti á hjara veraldar. Samtökin sem standa
að þessu verkefni eru góðgerðarsamtök sem
eru að reyna að kveikja líf á eyjunni með því
að búa til stað fyrir listafólk til að vinna á

og kynna Fogo sem áhugaverðan áfangastað
fyrir ferðamenn,“ segir Guðbjörg. „Þátttakendur skipta á milli sín verkum eftir áhugasviði og menntun og stefnt er að því að hafa
sem mesta samvinnu milli þátttakenda og
heimamanna. Einnig er stefnt að því að allt
hráefni komi sem mest frá eyjunni og að
eyjarskeggjar geti framleitt innanstokksmunina að mestu sjálfir.“
Guðbjörg er ein fjögurra Íslendinga sem
taka þátt í verkefninu, en með henni eru
Dagur Óskarsson, Hafsteinn Júlíusson og
Páll Einarsson. Verkefnavinnunni lýkur um
mánaðamótin og er þá vonast til gunnhugmyndir að útliti hótelsins verði tilbúnar. - sm
STÖDD Á FOGO Guðbjörg Jakobsdóttir
fatahönnuður vinnur að hönnun innanstokksmuna
í hótel sem mun rísa á eyjunni Fogo.
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Kynntu þér málið
nánar á

FRÉTTIR AF FÓLKI
Kveður listaelítuna
Líklegt má telja að stemningin á
heimilum íslenskra listamanna hafi
verið ærið misjöfn í gær. Þá bárust
inn um bréfalúgur þeirra svarbréf
við umsóknum um starfslaun
listamanna þetta árið. Listamannalaunin eru jafnan umdeilt fyrirbæri
enda eru margir þeirrar skoðunar
að erfitt sé að leggja mat á hver
eigi launin meira skilið en næsti
maður. Í ljósi efnahagsástandsins
verður eflaust meira hitamál en oft
áður hverjir fá og hverjir ekki. Einn
þeirra sem fengu neikvætt svar er
Þorsteinn Guðmundsson leikari
sem sótti um í sviðslistasjóði. Þorsteinn segist
hafa fengið neikvætt
svar við öllum umsóknum síðustu tuttugu ár og
hefur ákveðið að nú
skilji endanlega leiðir með honum og
listaelítu landsins.

Ósáttur rithöfundur
Þórdís Elva Þorvaldsdóttir fékk
sömuleiðis neitun við umsókn
sinni um starfslaun listamanna.
Þetta var fjórða árið í röð sem hún
fékk neitun. Þórdís er
ósátt og veltir því fyrir
sér hvað þurfi til, enda
hafi hún á sama tíma
fengið tilnefningar til
íslensku leiklistarverðlaunanna og íslensku
bókmenntaverðlaunanna.

Fjórða stelpan
Sjónvarpskonan Eva María
Jónsdóttir gengur nú með fjórða
barn sitt undir belti eins og alþjóð
veit. Hún fékk nýlega
þau gleðitíðindi að
hún þarf ekki að
ráðast í umtalsverðar fjárfestingar
á barnafatnaði.
Fjórða barnið er
nefnilega stelpa
eins og þau þrjú
fyrri.
- hdm

Mest lesið
1

Frjálshyggjan orsakavaldur
hrunsins

2

Það getur enginn verið
SVONA óheppinn

3

Kattauppskrift kemur
sjónvarpskokki í koll

4

Fólk ferðist ekki að óþörfu á
höfuðborgarsvæðinu í kvöld

5

Fimm mánaða skilorð fyrir að
ráðast á kærustuna

73,8%

870 hundar – 88 tegundir
Stærsta hundasýning HRFÍ – met þátttaka

Alþjóðleg hundasýning
Hundaræktarfélags Íslands
27.–28. febrúar í Reiðhöllinni Víðidal, Reykjavík
Keppni ungra sýnenda fer fram föstudaginn 26. febrúar, kl. 17
Hundasýning á laugardag og sunnudag, kl. 9–17
Dómarar frá Bretlandi, Svíþjóð, Finnlandi, Króatíu, Noregi og Spáni
Hvolpar setja skemmtilegan svip á sýninguna

Kynning á hundategundum

Virðulegir öldungar láta ljós sitt skína

Sölu- og kynningabásar – ýmis sértilboð

Fallegustu hundar sýningar valdir

Veitingasala

Viðamikil starfsemi HRFÍ kynnt

23,7%
MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

Fréttablaðið er með 212% meiri
lestur en Morgunblaðið.

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

Sjá dagskrá á hrfi.is
Aðgangseyrir:
Fullorðnir 700 kr. Börn yngri en 12 ára
og í fylgd með fullorðnum fá frítt inn, annars 400 kr.

