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ÞJÓÐMINJASAFN ÍSLANDS  býður almenn-
ingi að koma með gamla gripi til greiningar hjá sér-
fræðingum á sunnudaginn. Dagskrá hefst klukkan 

14 og lýkur 16. Aðeins næst að greina um 50 gripi á 
þeim tíma og því nauðsynlegt að mæta tímanlega.

Staður Haraldar Jónassonar er við eldavélina. Hann er karlmennsk-an uppmáluð og smitast það yfir í matargerðina á ýmsan veg. Hann gefur út matarblaðið Stoppað í matargatið en þar er að finna upp-skriftir að hamborgurum, fajit-as, kjötbollum og chili svo dæmi séu tekin. Uppskriftirnar koma flestar úr safni Haraldar sjálfs en auk þess fær hann til liðs við 
sig gestakokka. „Þá lauma ég meðmýkri uppskriftum in ámé

Karlmannleg kjötlokaHaraldur Jónasson byrjaði ungur að árum að fikta við matargerð. Snemma uppgötvaði hann líka Hlölla 

og Nonna en þar sem hann ólst upp í úthverfi og átti ekki alltaf heimangengt þróaði hann eigin útgáfu.

Haraldur segir hægt að útbúa lokuna með snittubrauði en að enn karlmannlegra sé að taka brauðhleif og skera hann í tvennt.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Nautakjöt (til dæmis lund eða ribeye)Gott brauð
Laukur
Sveppir
Sýrður rjómi/majonesSúrar gúrkur
Chiliduft/hotsauce

lokan. Kjötsneiðunum er síðan raðað á vax-pappír en uppröðunin á að miðast við lagið á brauðinu. Þeim er svo öllum skellt í einu á pönnu með smá

er skúbbað yfir í brauð ásamt steiktu grænmeti. Laukur og sveppir eru alltaf klassískir, hugaðir skella papriku ð

KÓPAVOGSKJÖTLOKAFyrir sanna karlmenn

framlengt út marsHinn árvissi 4ra rétta „Allt í steik“ seðill gleður bragðlaukana. Skyldumæting fyrir alla sem unna góðum mat á góðu verði.

Tilvalið fyrirárshátíðina!

 
KRYDDLEGIN KLAUSTURSBLEIKJAmeð rússneskri pönnuköku, dillrjóma og piparrótarsósuRJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPAmeð Madeira og grilluðum humarhölum

FISKUR DAGSINSferskasti hverju sinni, útfærður af matreiðslumönnum Perlunnar (4.990 kr.)BEIKONVAFINN OG FYLLTUR FASANImeð polentu og kóngasveppasósu (5.590 kr.)
RIB EYEmeð kartöfluturni, Bearnaisesósu og steinseljurótarmauki (6 590 k )
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VELDU MILLI FJÖGURRA AÐALRÉTTA

 
Góð tækifærisgjöf!

föstudagurFYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS  5. mars 2010

EKKI RÍKISSTYRKT EGÓFLIPP

Dagur Kári um The Good Heart, stóra eplið og lopahúfur

Fréttablaðið er með 212% meiri 
lestur en Morgunblaðið.

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

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

73,8%

23,7%

Stígamót 20 ára
Hafa tekið á móti 
tæplega 5.400 
þolendum kynferðis-
ofbeldis.

TÍMAMÓT 20

Ánægjulegt samstarf
Hollywood-leikarinn 
Paul Dano naut þess 
að vinna með Degi 
Kára Péturssyni.

FÓLK 34

ERLING JÓHANNESSON

Átti að verða andlit 
Icesave í Hollandi
Var vongóður um háan tékka

FÓLK 34

ÁFRAM AK! Ríflega tuttugu nemendur á lokaönn í Lögregluskólanum æfðu sig í gær í umferðarstjórnun á gatnamótum Nóatúns 
og Laugavegar. Nemarnir munu útskrifast nú í apríl og þurfa að öðlast reynslu af alls kyns lögreglustörfum áður. Skólastjórinn 
Arnar Guðmundsson segir umferðarstjórnunina þó síst flóknasta þátt undirbúningsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

UMHVERFISMÁL Í öðrum áfanga 
rammaáætlunar um nýtingu 
vatnsafls og jarðvarma eru 
yfir 80 virkjanakostir skoðaðir. 
Verkefnastjórn skilar af sér 
skýrslu í dag.

Alls eru fjörutíu vatnsafls-
kostir og 44 jarðvarmakostir 
teknir fyrir. Þeim er raðað upp 
eftir hagkvæmni og einnig eftir 
verðmæti hvað varðar náttúru 
og menningu. Áætluð orku-
geta allra vatnsaflskostanna er 
17.500 gígavattstundir á ári og 
jarðvarmakostanna um 30.000 
gígavattstundir á ári. Sam-
kvæmt mati Orkustofnunar er 
orkugeta þekktra háhitasvæða 
talin 4.000 gígavatt stundir 
umfram það.

Ekki er um lokaskýrslu að 
ræða og gefst frestur til and-
mæla. Frumvarp um ramma-
áætlun er inni í þingflokki 
Vinstri grænna, en ekki eru 
allir á eitt sáttir um hvernig 
vinnan fram undan á að vera. 
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Rammaáætlun:

Yfir 80 virkjana-
kostir eru undir

SKIPULAGSMÁL Gangi allt eftir geta framkvæmdir 
vegna samgöngumiðstöðvar í Vatnsmýri hafist í 
sumar. Hún mun standa við Hótel Loftleiðir. Mögu-
leiki verður á tengingu á milli húsanna í framtíðinni.

Gert er ráð fyrir að húsið verði um 3.000 fermetr-
ar, minna en áætlað var á tímabili, og geti nýst hvort 
sem flugvöllurinn verður áfram í Vatnsmýrinni eða 
ekki. Verkið verður unnið í áföngum og mun kostnað-
ur við fyrsta áfanga vera á bilinu 1,3 til 1,4 milljarðar. 
Reiknað er með að um 80 til 90 heilsársstörf skapist á 
framkvæmdatímanum sem verður um tólf mánuðir.

Verði tillögurnar samþykktar verður hægt að aug-
lýsa nýtt deiliskipulag á svæðinu. Ingvar Sverrisson, 
aðstoðarmaður samgönguráðherra, segir vonir standa 
til að framkvæmdir geti hafist í sumar. 

Hrafn Magnússon, framkvæmdastjóri Landssam-
bands lífeyrissjóða, segir lífeyrissjóðina vera í samn-
ingum við Flugstoðir, sem munu standa að fram-
kvæmdum. „Það mun ekki standa á okkur hvað varðar 
fjármögnun svo fremi sem semjist um ásættanleg 
kjör.“ Reiknað er með að endurgreiða kostnaðinn með 
250 til 300 króna innritunargjaldi á hvern miða.  - kóp

Á milli 80 og 90 störf verða til meðan framkvæmdin stendur:

Samgöngumiðstöð af stað í sumar

Asahláka   verður sunnan- og 
vestanlands í dag og talsverður 
vindur. Norðaustanlands verður 
hægari vindur og úrkomulítið.
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DAGUR KÁRI PÉTURSSON

Ekkert falskara en sykur-
sætur happy ending
Föstudagur

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU

Árlegi héraðsbresturinn
Að sjá á eftir árslaunum venju-
legs útrásarvíkings til að hér geti 
allar listgreinar borið ávöxt er svo 
smátt að við skulum láta eins og 
það hafi ekki átt sér stað, skrifar 
Pétur Gunnarsson. 

UMRÆÐAN 18

STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðardótt-
ir forsætisráðherra ætlar ekki að 
taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðsl-
unni um Icesave á morgun. 

„Mér finnst þetta markleysa og 
finnst mjög dapurlegt að fyrsta 
þjóðaratkvæðagreiðslan frá 
stofnun lýðveldisins verði um lög 
sem þegar eru orðin orðin úrelt. 
Í ljósi þess sé ég engan tilgang 
í að taka þátt í þessari atkvæða-
greiðslu,“ sagði Jóhanna í sam-
tali við Fréttablaðið í gærkvöldi. 
„Enginn talar lengur fyrir sam-
þykkt þessara laga, málið hefur 
breyst það mikið á síðustu vikum 
og við erum nú þegar með í hendi 

hagstæðari lausn sem nemur sjö-
tíu milljörðum króna í greiðslu-
byrði.“

Í gærkvöldi taldi Jóhanna ekk-
ert benda til að nýir samningar 
tækjust fyrir þjóðaratkvæða-
greiðslu en kvaðst vona að hægt 
verði að taka upp þráðinn í við-
ræðunum við Breta og Hollend-
inga eftir helgi. Hún ítrekaði að 
lausn verði að fást sem fyrst. „Ég 
óttast að töfin geti farið að kosta 
okkur meira en ávinningurinn 
af nýjum samningi. ASÍ segir að 
þetta mál hafi nú þegar seinkað 
endurreisninni um hálft ár með 
þeim kostnaði sem því fylgir.“

Jóhanna segist hafa orðið vör 
við ýmsan misskilning varðandi 
atkvæðagreiðsluna á morgun. 
„Sumir virðast halda að málið 
hverfi ef lögin verða felld en það 
er mikill misskilningur. Það er 
líka misskilningur að málið fari 
beint fyrir dómstóla. Þjóðirn-
ar þrjár verða að standa sam-
eiginlega að slíku en Bretar og 
Hollendingar hafa alltaf hafnað 
þeirri leið.“ 

Jóhanna bendir á að felli þjóð-
in lögin sem kosið verður um á 
morgun taki lögin frá í ágúst 
gildi. Við þau verði þó ekki búið. 
„Bretar og Hollendingar féllust 

ekki á þau á sínum tíma og því 
tómt mál að tala um að við byrj-
um með hreint borð. Þá er ekki 
einu sinni gefið að þessi sjö-
tíu milljarða króna hagstæðari 
greiðslubyrði verði í hendi.“ 

Formenn stjórnarandstöðu-
flokkanna hvetja fólk til að mæta 
á kjörstað og greiða atkvæði gegn 
lögunum. 

Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður Framsóknar-
flokksins, telur að samningsstaða 
Íslands styrkist ef lögin verða 
felld. Þá fari samningaviðræður 
fram við hreint borð. 
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Jóhanna ætlar að sitja heima 
Forsætisráðherra ætlar að hundsa þjóðaratkvæðagreiðsluna um Icesave-lögin. Hún vonar að samningavið-
ræður haldi áfram eftir helgi. Töf á lausn Icesave-málsins geti kostað meira en vinnst með nýjum samningi. 

Sex sigurleikir í röð
Grindvíkingar unnu granna 

sína í Keflavík í 
körfunni í gær.

ÍÞRÓTTIR 30
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Íris, hafið þið allt á hornum 
ykkar?

„Svo sannarlega. Það er í mörg horn 
að líta í Hreindýralandi.“

Íris Lind Sævarsdóttir stendur fyrir 
tilraunakvikmyndahátíðinni 700IS Hrein-
dýralandi á Egilsstöðum í fimmta sinn nú 
í lok mars.

VIÐSKIPTI Skattskylda af niðurfell-
ingum persónulegra ábyrgða fyrr-
verandi starfsfólks Kaupþings 
nær jafnt til þeirra sem tóku lán 
til hlutabréfakaupa í bankanum 
á eigin kennitölu og þeirra sem 
stofnuðu sérstakt einkahlutafélag 
utan um skuldina. Þetta er meðal 
niðurstaðna í áliti Ríkisskattstjóra 
sem sent var Arion banka í þar-
síðustu viku.

Fjöldi starfsmanna gamla Kaup-
þings fékk á sínum tíma lán frá 
bankanum til hlutabréfakaupa, 
meðal annars æðstu stjórnendur. 
Alls námu lánin um 47 milljörðum 
til 130 starfsmanna. Niðurfelling-
in, sem ákveðin var á stjórnar-
fundi gamla Kaupþings 25. sept-
ember 2008, nokkrum dögum 
fyrir bankahrun, náði til ábyrgða 
að upphæð tæplega 10,5 milljarða. 
Flestir tóku lánið á eigin kennitölu 
en sumir höfðu stofnað sérstakt 
hlutafélag utan um skuldina.

Í áliti Ríkisskattstjóra segir hins 
vegar að þegar launþegasamband 
er á milli lánveitanda og lántak-
anda flokkist niðurfelling lánsins 
sem tekjur og þá skipti ekki máli 
hver tekur við greiðslunni, eða í 
þessu tilfelli eftirgjöfinni.

Þetta þýðir að fjöldi fyrrver-
andi háttsettra starfsmanna Kaup-
þings mun þurfa að greiða tugi eða 
hundruð milljóna, sumir jafnvel 
milljarða, í skatt verði niðurfell-
ingunni ekki rift.

Ákvörðunin um niðurfellinguna 
samræmdist lögum og var endan-
leg, samkvæmt álitum Helga Sig-
urðssonar, þáverandi yfirlögfræð-
ings Kaupþings, og Viðars Más 
Matthíassonar lagaprófessors, 
sem nú er settur hæstaréttardóm-
ari. Samkvæmt álitunum er með 

öðrum orðum ekki hægt að rifta 
gjörningnum.

Ákvörðunin hefur síðan verið í 
rannsókn hjá sérstökum saksókn-
ara og hefur stjórn Nýja Kaup-
þings og síðar Arion banka árétt-
að að engar afskriftir hafi enn átt 
sér stað og endanleg ákvörðun um 
niðurfellinguna verði ekki tekin 
fyrr en sérstakur saksóknari kveð-
ur upp úr með það hvort gjörning-
urinn var lögmætur. Skuldirnar 
eru þannig enn til staðar í bókum 
Arion, jafnvel þótt svo virðist sem 
ekki hafi verið gert ráð fyrir því 
að neitt fengist upp í þær þegar 
þær voru fluttar á núlli á milli 

gamla og Nýja Kaupþings, eins og 
Viðskiptablaðið greindi frá á dög-
unum.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins þýðir þetta í raun það eitt 
að komist sérstakur saksóknari að 
annarri niðurstöðu en álitsgjafarn-
ir Helgi og Viðar, og telji niður-
fellinguna ólögmæta, muni stjórn 
Arion freista þess að fá henni rift 
og ganga síðan að skuldurunum.

Frestur til að láta reyna á rift-
un rennur út í septemberlok. Sér-
stakur saksóknari hefur ekki getað 
sagt til um hversu langan tíma enn 
rannsókn hans á niðurfellingunum 
mun taka.  stigur@frettabladid.is

Hlutafélög hlífa fólki 
ekki við skattskyldu
Þeir starfsmenn gamla Kaupþings sem fengu persónulegar ábyrgðir af lánum 
felldar niður þurfa allir að greiða skatt af niðurfellingunni. Engu skiptir þótt 
skuldin hafi verið í einkahlutafélagi. Þetta kemur fram í áliti Ríkisskattstjóra.

Æðstu yfirmenn gamla Kaupþings, stjórnarfor-
maðurinn og forstjórinn, fóru ólíkar leiðir við 

lántökur sínar fyrir hlutabréfakaupum. 
Stjórnarformaðurinn Sigurður 

Einarsson tók sín lán, sem er áætlað 
að hafi numið um sjö milljörðum, á 
eigin kennitölu. Forstjórinn Hreiðar Már 
Sigurðsson er hins vegar ekki skráður 
fyrir sínum sjö milljarða lánum persónu-
lega, heldur einkahlutafélagið Hreiðar 

Már Sigurðsson ehf. Báðir eru hins 
vegar jafnskattskyldir vegna 

niðurfellinga ábyrgða á 
lánunum.

Meðal annarra sem 
tóku lán af þessu tagi 
eru fyrrverandi yfirlög-
fræðingurinn, Helgi 
Sigurðsson, Kristján 
Arason, yfirmaður við-
skiptabankasviða, og 
landstjórarnir Ingólfur 
Helgason og Ármann 
Þorvaldsson.

ANNAR Í EINKAHLUTAFÉLAGI EN EKKI HINN

SIGURÐUR EINARSSON HREIÐAR MÁR 
SIGURÐSSON

LÖGREGLUMÁL Handtaka tæplega sjö-
tugs burðardýrs fíkniefna á Kefla-
víkurflugvelli í febrúar hefur leitt 
til þess að fimm manns til viðbót-
ar hafa verið handteknir. Lögregla 
telur málið tengjast umfangsmiklum 
fíkniefnainnflutningi og sölu fíkni-
efna, meðal annars á Akureyri.

Það var 11. febrúar sem tollgæsl-
an á Keflavíkurflugvelli stöðvaði 
69 ára Íslending við komu hans 
frá Kaupmannahöfn. Við leit í far-
angri hans fannst eitt kíló af kóka-
íni vandlega falið innan við falskar 
hliðar í ferðatöskum hans. Í fram-
haldinu var hann úrskurðaður í 

gæsluvarðhald sem hann losnaði úr 
í fyrradag. 

Rannsókn lögreglu leiddi til þess 
að fimm karlmenn, Íslendingar á 
þrítugsaldri, hafa verið handteknir, 

auk burðardýrsins. Þeir voru allir 
úrskurðaðir í gæsluvarðhald, tveir 
þeirra til dagsins í dag. 

Í fyrradag voru svo tveir menn 
handteknir á Akureyri. Öðrum var 
sleppt að loknum yfirheyrslum en 
gæsluvarðhalds krafist í gær yfir 
hinum. Lögreglan á Suðurnesjum 
hefur rannsakað þetta mál í nánu 
samstarfi við lögregluliðin á höfuð-
borgarsvæðinu og á Akureyri, auk 
tollgæslunnar. 

Óvenjumikið hefur verið um 
smygltilraunir á Suðurnesjum það 
sem af er árinu og fjölmörg mál 
komið upp. - jss

Handtaka nær sjötugs burðardýrs fíkniefna kom lögreglu á sporið:

Sex verið teknir í stóru fíkniefnamáli

Á KJÖRSTAÐ Talsverður fjöldi fólks 
greiddi atkvæði utan kjörfundar í Laug-
ardagshöll í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FLUGSTÖÐIN Handtaka nær sjötugs 
burðardýrs á Keflavíkurflugvelli kom 
lögreglu á spor umfangsmikils fíkniefna-
innflutnings.

KOSNINGAR Um 5.000 manns hafa 
þegar greitt atkvæði utan kjör-
fundar vegna þjóðaratkvæða-
greiðslu um Icesave-lögin sem fer 
fram á laugardag.

„Þetta er búið að vera mun 
minna en í síðustu kosningum,“ 
segir Hjalti Zóphóníasson hjá 
dómsmálaráðuneytinu. Utankjör-
fundaratkvæðagreiðslan hafi 
byrjað með látum í Reykjavík en 
svo dregið verulega úr. Um helm-
ingi færri virðast greiða atkvæði 
utan kjörfundar nú en fyrir síð-
ustu tvær alþingiskosningar, 
segir Bergþóra Sigmundsdóttir, 
deildar stjóri hjá sýslumanninum í 
Reykjavík. - bj

Þjóðaratkvæðagreiðslan:

Um 5.000 þegar 
búnir að kjósa

ALÞINGI Bæði kyn skulu eiga fulltrúa í stjórn-
um hlutafélaga og einkahlutafélaga, samkvæmt 
lögum sem Alþingi samþykkti í gær. Skylt verður 
að gæta að kynjahlutföllum við ráðningu fram-
kvæmdastjóra og skal tilkynna kynjahlutföll 
stjórnarmanna og framkvæmdastjóra til Hlutafé-
lagaskrár. Slíkar tilkynningar er einnig skylt að 
senda um hlutfall starfsmanna hjá fyrirtækjum 
með 25 starfsmenn eða fleiri. 

Lögin gera ráð fyrir að í hlutafélögum sitji að 
minnsta kosti þrír í stjórn. Þar sem starfsmenn 
eru fimmtíu eða fleiri eigi hvort kyn einn fulltrúa 
í stjórninni en kynjahlutfallið sé að minnsta kosti 
40 prósent ef fleiri en þrír sitja í stjórninni. 

Einkahlutafélög með fjóra hluthafa eða færri 
geta áfram látið einn stjórnarmann nægja en 
séu þeir tveir eða fleiri skulu bæði kyn koma við 
sögu.

Ákvæði um kynjahlutföll stjórnarmanna öðlast 
ekki gildi fyrr en 1. september 2013 en ákvæði um 
tilkynningar og ráðningu framkvæmdastjóra öðl-
ast gildi þegar í stað.

Lögin voru samþykkt með 32 atkvæðum þing-

manna úr öllum flokkum nema Sjálfstæðisflokkn-
um. Enginn greiddi atkvæði gegn málinu, 20 voru 
fjarstaddir. Ellefu þingmenn Sjálfstæðisflokksins 
voru við atkvæðagreiðsluna en kusu ekki.   - pg 

Alþingi samþykkti lög um kynjahlutföll í stjórnum hlutafélaga:

Engar stjórnir verði einkynja

KYNJAHLUTFÖLL 1. september 2013 taka gildi lög, sem Alþingi 
samþykkti í gær, um að bæði kyn skuli eiga fulltrúa í stjórnum 
hlutafélaga. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGREGLUMÁL Strokufanginn Guð-
bjarni Traustason, sem skilaði 
sér ekki til baka á Litla-Hraun 
úr dagsleyfi á laugardag, gaf 
sig fram við 
fangelsismála-
yfir völd í gær. 
Samkvæmt 
heimildum 
Fréttablaðsins 
hringdi hann á 
Litla-Hraun frá 
Reykjavík undir 
kvöldmat og 
var þá rakleið-
is sóttur af lög-
reglu og honum komið austur. 

Guðbjarni, sem afplánar sjö 
ára og fimm mánaða fangels-
isdóm fyrir aðild sína að Pól-
stjörnumálinu svokallaða, fór 
beint í fimmtán daga einangrun 
vegna flóttans, að sögn Páls E. 
Winkel fangelsismálastjóra. Hann 
missir jafnframt öll þau réttindi 
sem hann hefur áunnið sér með 
góðri hegðun. „Það er allt farið. 
Hann á ekki möguleika á dagsleyfi 
í tvö ár og vinna og nám utan fang-
elsisins er út úr myndinni. Þetta 
mun einnig hafa áhrif á ákvörðun 
um reynslulausn,“ segir Páll.

Í tilkynningu frá lögreglu segir 
að leitin að Guðbjarna hafi verið 
mjög umfangsmikil. Farið hafi 
verið í 30 húsleitir vegna hennar 
og á tveimur stöðum hafi fund-
ist fíkniefni. Á öðrum fannst 
hálft kíló af maríjúana og tuttugu 
grömm af kókaíni og á hinum tíu 
grömm af kókaíni, mikið magn af 
sterum og skotvopn. Þrír menn 
voru handteknir. - jss, sh

Guðbjarni settur í einangrun:

Strokufanginn 
gaf sig fram

GUÐBJARNI 
TRAUSTASON

KOSNINGAR Reiknað er með að 
fyrstu tölur úr talningu atkvæða 
í þjóðaratkvæðagreiðslunni á 
morgun berist upp úr klukkan 
tíu annað kvöld. Að sama skapi 
er reiknað með að síðustu tölur 
verði ekki tilkynntar fyrr en 
undir sunnudagsmorgun.

Landskjörstjórn hefur skip-
að tólf einstaklinga – tvo í hverju 
kjördæmi – sem umboðsmenn 
ólíkra sjónarmiða. Hlutverk 
þeirra verður að fylgjast með 
framkvæmd atkvæðagreiðslunn-
ar og vera viðstaddir talningu 
atkvæða. Umboðsmennirnir eru 
allir löglærðir . - bþs

Þjóðaratkvæðagreiðslan:

Talna að vænta 
rúmlega tíu

Tveir Íslendingar á EM
Íslendingar eiga tvo fulltrúa á 
Evrópumeistaramótinu í skák sem 
hefst í Rijeka í Króatíu í dag. Íslands-
meistarinn Henrik Danielsen keppir 
og sömuleiðis Hannes Hlífar Stefáns-
son, en MP banki ákvað að styrkja 
hann til þátttöku eftir sigur Hannesar 
á Reykjavíkurskákmótinu.

SKÁK

ÖRYGGISMÁL Viðbragðshópar 
Almannavarna og eldgosadeildar 
Veðurstofunnar hafa verið kall-
aðir saman, vegna mikils óróa 
undir Eyjafjallajökli. 

Hundruð skjálfta hafa verið 
undir jöklinum undanfarinn sól-
arhring.

Steinunn Jakobsdóttir, sér-
fræðingur á Veðurstofu Íslands, 
segir að það sem sé öðruvísi en 
áður sé hversu þétt jarðskjálfta-
virknin er nú. 

Steinunn getur ekki sagt til um 
hvort gos sé á næsta leyti.   - bl

Skjálftar undir Eyjafjallajökli:

Almannavarnir 
kallaðar til

SPURNING DAGSINS

– Þú finnur fjölda girnilegra uppskrifta að kvöldmatnum á www.gottimatinn.isnum á www gottimatinn is– Þú finnur fjölda girnilegra uppskrifta að kvöldmatta að kvöldmat
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Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is!
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbæ

Tilboðin gilda 4. - 7. mars eða meðan birgðir endast
Birt með fyrirvara um prentvillur

GRÍSASNITSEL
FERSKT

56%
afsláttur

GRÍSALÆRVÖÐVI
PIRI PIRI

GRÍSARIF
FERSK

GRÍSALÆRVÖÐVI
PIRI PIRI

Grísaveisla í Nettó

APPELSÍNUR

50%
afsláttur

30%
afsláttur

KJÚKLINGABRINGUR
ÁN SKINNS 40%

afsláttur

40%
afsláttur

GRÍSAKÓTELETTUR
FERSKAR 50%

afsláttur

GRÍSAGÚLLAS
FERSKT

GRÍSAHAKK
FERSKT

GRÍSAMÍNÚTUSTEIK

42%
afsláttur

846 kr/kg

áður 1.923 kr/kg

99 kr/kg

áður 198 kr/kg

1.765 kr/kg

áður 2.941 kr/kg

934 kr/kg

áður 1.868 kr/kg

846 kr/kg

áður 1.923 kr/kg

392 kr/kg

áður 1.059 kr/kg

1.329 kr/kg

áður 1.898 kr/kg

498 kr/kg

áður 830 kr/kg

985 kr/kg

áður 1.698 kr/kg

63%
afsláttur

56%
afsláttur

COOP PESTÓ
RAUTT OG GRÆNT

319 kr/stk
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Vegna fréttar um yfirdráttarheim-
ildir í blaðinu gær skal áréttað að 
viðskiptagjald er reiknað á ársgrund-
velli. Hundrað þúsund króna heimild 
með þriggja prósenta viðskiptagjaldi 
kostar þannig þrjú þúsund krónur 
á ári. Landsbankinn bætir við 250 
króna mánaðarlegu gjaldi. Einnig skal 
áréttað að til undantekninga heyrir 
í öllum bönkunum að viðskiptavinir 
greiði þetta gjald.

LEIÐRÉTTING

Í mola um leka frá sérstökum sak-
sóknara í Markaðnum á miðvikudag 
var dylgjað um að lekann mætti rekja 
til fólks sem þar starfaði. Blaðið biður 
alla hlutaðeigandi velvirðingar.

ÁRÉTTING

Heimasmíðaður slökkvibíll
Slökkvilið Fjallabyggðar hefur fengið 
nýjan slökkvibíl afhentan. Bíllinn er 
að hluta heimasmíðaður því það var 
fyrirtæki Sigurjóns Magnússonar á 
Ólafsfirði sem innréttaði hann og 
byggði yfir hann. Sjúkra- og slökkvi-
bílar frá fyrirtækinu eru í notkun víða 
um land.

FJALLABYGGÐ

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

15°

9°

0°

0°

5°

3°

3°

0°

0°

21°

9°

14°

5°

17°

-8°

7°

12°

-7°
Á MORGUN 

Víða strekkingur eða 
hvassvirði.

SUNNUDAGUR
Allhvasst með SA-

strönd annars hægari.
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VEÐUR VOTT  
Þannig verður 
veðrið sunnan- og 
vestanlands í dag 
og asahláka því hit-
inn er vel yfi r frost-
marki.  Á morgun 
kólnar heldur og 
því líkur á slyddu 
og jafnvel éljum 
norðvestanlands 
þegar á daginn 
líður.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

VIÐSKIPTI Meirihluti kröfuhafa 
Bakkavarar samþykkti síðdegis í 
gær nauðasamninga félagsins og 
voru einungis tvö prósent þeirra á 
móti. Hefðu nauðasamningar verið 
felldir hefði móðurfélag Bakkavar-
ar farið í þrot og lán til rekstrarfé-
laga erlendis verið gjaldfelld. Við 
það hefði Bakkavararveldið hrunið 
og ekkert fengist upp í skuldir.   

Eftir því sem næst verður komist 
voru nauðasamningar þrautalending. 
Heildarskuldir móðurfélags Bakka-
varar nema rúmum sextíu milljörð-
um króna en helstu kröfuhafar eru 
lífeyrissjóðir,  ásamt skilanefndum 
Glitnis og Kaupþings, Íslandsbanka, 
Arion banka, Landsbankanum (NBI),  
MP banka og sparisjóðunum. 

Kröfuhafar eignast 27 prósenta 
hlut í Bakkavör og er miðað við að 
þeir fái lán sín greidd með vöxtum 
um mitt ár 2014. Nauðasamning-
arnir fela í sér að gjaldfrestur hluta 
lána er færður til og öðrum hlutum 
breytt í lán með breytirétti. Eign 
Bakkavararbræðra, þeirra Ágústs 
og Lýðs Guðmundssonar, þurrkast 
út.

Kröfuhafar eignast jafnframt 
eignarhaldsfélagið Existu. Af því 
verður ekki fyrr en Héraðsdómur 
Reykjavíkur hefur samþykkt nauða-
samninga Bakkavarar. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins fer Exista nauðasamninga-
leiðina en rekið áfram. Helstu eign-
ir Exista eru Skipti, móðurfélag 
Símans, og tengd félög, trygginga-
félögin VÍS og Lífís og eignaleigan 
Lýsing. Forstjórarnir Sigurður Val-
týsson og Erlendur Hjaltason verða 
látnir fara. 

Þrátt fyrir þetta munu Bakkavar-
arbræður enn stjórna Bakkavarar. 
Kröfuhafar settu sig upp á móti því 
en fá litlu um ráðið enda staða þeirra 
skilyrt í erlendum lánasamningum. 
Verði bræðurnir settir af gjaldfella 
lánasamningar erlendis og fara 
félögin þar í þrot. Kröfu hafar eru 
því nauðugir til að halda þeim um 
borð.   

Ágúst og Lýður eiga þess kost að 
kaupa í mesta lagi 25 prósenta hlut 
í Bakkavör að lokinni fullri end-
urgreiðslu krafna árið 2014. Hluti 
kröfuhafa telur það mikla bjartsýni 
enda ólíklegt að félagið geti staðið 
við skuldbindingar sínar. Verði skil-
yrðin ekki uppfyllt taka kröfuhafar 
yfir níutíu prósenta hlut í Bakkavör 
og munu bræðurnir því ekkert eiga. 
 jonab@frettabladid.is

Exista úr höndum 
Bakkavararbræðra
Kröfuhafar Bakkavarar eignast VÍS og Símann og aðrar eignir Exista eftir sam-
þykki Héraðsdóms Reykjavíkur á nauðasamningum. Harla ólíklegt er talið að 
Bakkavararbræður geti eignast fjórðung í félaginu eftir fjögur ár.  

KOMIÐ Á KRÖFUHAFAFUND Kröfuhafar neyddust til að samþykkja nauðasamninga 
Bakkavarar til að ná taki á félaginu. Þeir eignast Existu en vilja ekki sjá þá Ágúst og 
Lýð Guðmundssyni við stýrið.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

LÝÐUR OG ÁGÚST GUÐMUNDSSYNIR 
Kröfuhafar Exista eignast VÍS og Símann.

STJÓRNMÁL Það er nauðsynlegt að 
fella Icesave-lögin frá því í desem-
berlok úr gildi í þjóðaratkvæða-
greiðslunni á morgun. Við það 
styrkist samningsstaða Íslands.

Þetta er mat Sigmundar Davíðs 
Gunnlaugssonar, formanns Fram-
sóknarflokksins. „Fyrst voru 
menn að ræða málin á nýjum 
grunni en svo allt í einu kom til-
boð sem grundvallaðist á gömlu 
samningunum. Þess vegna tel 
ég nauðsynlegt að fella lögin úr 
gildi og losna þar með við þessa 
gömlu samninga,“ segir Sigmund-
ur Davíð. 

Hann hefur 
fulla trú á að 
Bretar og Hol-
lendingar verði 
áfram reiðubún-
ir til viðræðna 
eftir þjóðarat-
kvæðagreiðsl-
una enda hafi 
á fyrri stigum 
verið rætt um 
að sérstök yfir-
lýsing þess efnis yrði gefin út.

Sigmundur segir óformlegar við-
ræður samninganefndanna í Lond-
on síðustu daga vera á forræði rík-

isstjórnarinnar; stjórnarandstaðan 
hafi ekki lengur aðkomu að þeim. 
„Ég hef ekkert heyrt í dag [í gær] 
og raunar hefur stjórnarandstað-
an verið lítið inni í þessum svo-
kölluðu óformlegu viðræðum. Ég 
veit því ekkert um hvað er verið að 
tala,“ segir hann. Símafundir for-
ystumanna stjórnmálaflokka með 
samninganefndinni hafi ekki verið 
haldnir í marga daga. „Fulltrúi 
stjórnarandstöðunnar í nefndinni 
hefur gert mönnum grein fyrir að 
þessar óformlegu viðræður séu 
ekki á vegum stjórnarandstöðunn-
ar.“ -bþs

Formaður Framsóknarflokksins telur nauðsynlegt að fella Icesave-lögin:

Synjun styrkir samningsstöðuna 

STJÓRNMÁL Sjálfstæðisflokkur-
inn, einn stjórnmálaflokkanna 
á þingi, ætlar að beita sér fyrir 
tiltekinni niðurstöðu í þjóð-
aratkvæða-
greiðslunni um 
Icesave-málið. 

Blásið var 
til fjölmenns 
fundar í Valhöll 
í gær þar sem 
forysta flokks-
ins brýndi trún-
aðarmenn hans 
af landinu öllu 
til að hafna 
Icesave-samningnum í atkvæða-
greiðslunni og hvetja sem flesta 
til að gera slíkt hið sama. Þá 
hefur flokkurinn sett myndband 
á vef sinn þar sem formaðurinn 
Bjarni Benediktsson hvetur fólk 
til að hafna samningnum.

Þær upplýsingar fengust frá 
starfsmönnum hinna flokkanna 
að ekki væri fyrirhuguð kosn-
ingabarátta af neinu tagi.  - sh

Icesave-atkvæðargreiðslan:

Sjálfstæðis-
menn einir 
ætla í baráttu

BJARNI 
BENEDIKTSSON

SIGMUNDUR DAVÍÐ 
GUNNLAUGSSON

VIÐSKIPTI Helstu stjórnendur 
Íslenskra aðalverktaka halda 
störfum við yfirtöku svissneska 
fyrirtækisins Marti Holding á 
verktakahluta fyrirtækisins. 
Þetta er niðurstaða endurskipu-
lagningar fyrirtæksins sem staðið 
hefur yfir mánuðum saman. Arion 
banki mun leysa til sín fasteigna-
þróunarverkefni fyrirtækisins.

Stjórnendurnir Gunnar Sverris-
son og Karl Þráinsson neituðu því 
staðfastlega í gær að þeir stæðu 
að tilboðinu í verktakahlutann 
ásamt Svisslendingunum.  - sh

Í hendur Svisslendinga:

Stjórnendurnir 
áfram hjá ÍAV

Sjallinn fær grænt ljós
Skemmtistaðurinn Sjallinn á Akureyri 
hefur fengið leyfi til að opna á ný. 
Staðnum var lokað vegna ófullnægj-
andi brunavarna en úr því hefur verið 
bætt og hefur slökkviliðsstjórinn á 
Akureyri og byggingarfulltrúinn gefið 
staðnum grænt ljós á að opna.

AKUREYRI

SVEITARSTJÓRNARMÁL  Samhliða 
þjóðaratkvæðagreiðslunni um 
Icesave-samningana gefst Álft-
nesingum kostur á að tjá hug 
sinn til þess hvort sveitarfélag-
ið skuli sameinast öðru sveitar-
félagi, og þá hverju eftirtalinna; 
Garðabæ, Kópavogi, Hafnarfirði, 
Reykjavík eða Seltjarnarnesi.

Þátttakendur hafa val um 
hvort þeir svara báðum liðum 
könnunarinnar eða bara öðrum 
þeirra. Aðeins er um skoðana-
könnun að ræða, en ekki kosn-
ingu.

Með könnuninni mun fylgja 
listi yfir helstu gjöld nágranna-
sveitarfélaganna.

Í bæjarráði kom fram tillaga 
frá Á-lista þess efnis að íbúar 
gætu einnig merkt við þann val-
kost að vilja búa í sjálfstæðu 
sveitarfélagi á Álftanesi eftir að 
fjárhagslegri endurskipulagn-
ingu væri lokið. Þeirri tillögu 
var hafnað. - sh

Samhliða þjóðaratkvæði:

Álftnesingar 
tjái hug sinn til 
sameiningar

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

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

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

229,3455
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

127,03  127,63

191,71  192,65

173,74  174,72

23,343  23,479

21,549  21,675

17,802  17,906

1,4360  1,4444

195,18  196,34

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

NOTAÐU
LEIKHÚSKORTIÐ
Gildir leikárið 2009–2010

„ÓTRÚLEGA SKEMMTILEG 
OG FYNDIN 

OG NÝSTÁRLEG SÝNING“
Guðný Halldórsdóttir, kvikmyndagerðakona

551 1200 / leikhusid.is



HÁGÆÐA PHILIPS

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ SELFOSSI HÚSAVÍK AKUREYRI REYKJAVÍK S: 569 1500

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

89.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 249.995

184.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 199.995

169.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 279.995

229.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 159.995

144.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 109.995

99.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 439.995

349.995

Philips 42PFL3604H

Philips 40PFL7664H

42 TOMMUR
LCD FULL HD

ÖRÞUNNT LCD MEÐ LED 
TÆKNI SEM GEFUR AUKNA 
SKERPU OG SKÝRLEIKA

Philips 19PFL3404HPhilips 221T1SB

22 TOMMUR
LCD MONITOR

19 TOMMUR
LCD BREIÐTJALD

32 TOMMUR
LCD FULL HD

42 TOMMUR
PIXEL PLUS HD

32 TOMMUR
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Whirlpool heimilistæki 
frá stærsta framleiðanda 
í heimi - Mikið úrval!
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VIÐSKIPTI „Það er tvennt í stöðunni  
þegar bankinn getur ekki staðið 
við skuldbindingar sínar: óska eftir 
greiðslustöðvun sem getur leitt til 
nauðasamninga eða fara í slitameð-
ferð,“ segir Hróbjartur Jónatans-
son, formaður bráðabirgðastjórnar 
sem tók við VBS fjárfestingarbanka 
í fyrradag. Stjórnin er nú að skoða 
stöðu bankans, svo sem kanna 
möguleika á að stokka upp rekst-
urinn. 

Fram kom í Fréttablaðinu í gær að 
VBS glímir við fjárhagserfiðleika og 
gat ekki greitt af 26 milljarða króna 
láni undir lok síðasta árs. 

Fjárhagsstaða VBS hefur verið 
þröng um nokkurt skeið og átti 
bankinn ekki nægt fé til að standa 
við skuldbindingar sínar. Heildar-

skuldir VBS nema um 39 milljörð-
um króna og skuldin við Seðlabank-
ann er rúmlega 70 prósent þeirra. 

Eftir því sem næst verður komist 
skýrist slæm staða bankans af því 
að bankinn neyddist til að ganga 
að veðum og taka lóðir og fasteign-
ir upp í skuldir viðskiptavina eftir 
bankahrunið í hittifyrra. 

Þessar eignir eru nú umfangs-
miklar í safni bankans og erfitt að 
breyta þeim í handbært fé. 

Ekki fengust upplýsingar um það 
í gær hvort Seðlabankinn breyti lán-
inu til VBS í kröfu á hendur bankan-
um.  - jab  

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Einfaldur í notkun.
Geymir 30 mælingar í minni.
Skjár sýnir þrjú gildi samtímis:
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IÐNAÐUR „Við Íslendingar höfum 
gengið inn í hreinsunareldinn,“ 
sagði Katrín Júlíusdóttir iðnaðar-
ráðherra á Iðnþingi Samtaka iðnað-
arins í gær. „Við höfum þegar grip-

ið til harkalegs 
niðurskurðar og 
hækkað skatta 
til þess að rétta 
við skuldir ríkis-
sjóðs. Við höfum 
gert upp gömlu 
bankana í sátt 
við lánardrottna 
þeirra og komið 
þeim í starfhæft 
form. Við erum 
að gera upp við 

orsakir bankahrunsins á vettvangi 
Alþingis og dómstóla.“

Katrín kvað þjóðina nú eygja 
möguleika á að byrja upp á nýtt 
með hreint borð. „Aðrar þjóðir eru 
vart byrjaðar að gera upp sínar 
syndir þótt augljóst sé að það mun 
reynast óhjákvæmilegt.“

Iðnaðarráðherra áréttaði þó að 
endurreisn efnahagslífsins hér væri 
sérlega erfið því ekki væri einvörð-
ungu við fjármálakreppu að fást 
heldur einnig alvarlega gjaldeyr-
iskreppu sem haldið sé í skefjum 
með víðtækum höftum. „Þessi „tví-
burakreppa“ eins og Seðlabankinn 
kallar hana gerir viðbrögð stjórn-
valda erfiðari,“ sagði hún og kvað 
afar mikilvægt að halda áfram að 
byggja upp traust á íslensku hag-
kerfi. „Eins og var að takast á síð-
ari hluta ársins sem leið, áður en 
Icesave-ferlið fór aftur í strand. Við 
eigum mikið undir því að áætlunin 
um endurreisn efnahagslífsins sem 
unnin var í samvinnu við AGS nái 
fram að ganga. Við verðum að geta 
fjármagnað uppbyggingu og endur-
fjármagnað lán opinberra aðila og 

orkufyrirtækja á kjörum sem ekki 
flytja arðinn úr landi.“

Katrín segir slæmar fréttir þær 
helstar að fjárfesting hér á landi 
hafi dregist saman um helming í 
fyrra og um 39 prósent á heims-
vísu. „Atvinnuleysi verður okkar 
helsta böl næstu misseri komi ekki 
til nýrra fjárfestinga. Góðu frétt-
irnar eru að það er rúm fyrir stór-
framkvæmdir í hagkerfinu á næstu 
misserum án þess að þær þurfi að 

ryðja burt sprotum og nýskapandi 
starfsemi.“

Helgi Magnússon, formaður 
Samtaka iðnaðarins, sagði í ræðu 
sinni eina ástæðu þess að illa gengi 
að endurreisa efnahag landsins að 
hér virtust áhrifamikil öfl á móti 
hagvexti. „Þessi öfl beita afli 
sínu gegn endurreisn atvinnulífs-
ins vegna þess að þau telja að hag 
landsmanna verði betur borgið í 
framtíðinni án hagvaxtar. Þessi 
átök standa nú yfir á Íslandi. En við 
aðhyllumst ekki þetta sjónarmið,“ 
sagði hann.

Helgi og Katrín sögðu að vegna 
nýliðunar á vinnumarkaði og í bar-
áttu við atvinnuleysi þyrfti að búa 
til 35 þúsund störf næstu tíu ár. Til 
þyrfti samstillt átak og stefnumót-
un til framtíðar.  olikr@frettabladid.is

Höfum gengið inn 
í hreinsunareldinn
Iðnaðarráðherra segir rúm fyrir stórframkvæmdir í hagkerfinu á næstu misser-
um án þess að rutt verði burt sprotum og nýskapandi starfsemi. Formaður Sam-
taka iðnaðarins segir öfl beita sér gegn hagvexti. Iðnþing 2010 var haldið í gær.

IÐNÞING 2010 Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra segir að í greiningarskýrslu fram-
kvæmdastjórnar Evrópusambandsins sé að finna leiðbeiningar um nauðsynlegar 
aðgerðir hér á landi, burtséð frá því hvort til aðildar að ESB komi eður ei.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HELGI 
MAGNÚSSON

Atvinnuleysi verður okkar 
helsta böl næstu misseri 

komi ekki til nýrra fjárfestinga.

KATRÍN JÚLÍUSDÓTTIR 
IÐNAÐARRÁÐHERRA

Meirihluti eignasafns fjárfestingabankans VBS er í fasteignum og lóðum:

VBS var í vanda vegna lausafjárskorts

HRÓBJARTUR 
JÓNATANSSON
Hann er for-
maður bráða-
birgðastjórnar 
sem tók yfir 
VBS fjárfest-
ingabanka.

Ætlar þú að kjósa um Icesave-
lögin?
Já 83,6%
Nei 16,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Fylgdist þú með Reykjavíkur-
skákmótinu?

Segðu skoðun þína á visir.is

MENNTAMÁL Hlutfall grunnskóla-
kennara með kennsluréttindi í 
grunnskólum hefur aldrei mælst 
hærra en haustið 2009, samkvæmt 
Hagstofu Íslands.

Undanfarin tíu ár hefur hlutfall 
kennara með réttindi verið 80 til 
87 prósent. Haustið 2009 voru ríf-
lega níu af hverjum tíu kennurum 
með kennsluréttindi. Hæst er hlut-
fall réttindakennara á landinu á 
höfuðborgarsvæðinu, 97,3 prósent. 
Lægst er hlutfall réttindakennara 
á Vestfjörðum, 74,5 prósent, og 77 
prósent á Austurlandi.   - shá

Gjörbreytt staða í skólum:

Sífellt fleiri 
nýta réttindi 

SJÁVARÚTVEGUR Heimamenn í Vest-
mannaeyjum höfðu það á orði á mið-
vikudag að stemningin við höfnina 
„væri eins og í gamla daga“, þegar 
sjö loðnuskip komu þar til löndunar 
á fáeinum klukkutímum. Afli skip-
anna var áætlaður um tíu þúsund 
tonn og fór allur í hrognatöku fyrir 
Japansmarkað.

Gera má því skóna að um sjötíu 
þúsund tonn af loðnu hafi nú borist 
að landi og að stórum hluta síðustu 
daga. Aflaheimildir íslensku skip-
anna eru tæp 110 þúsund tonn.

Veiðar skipanna hafa þó ekki 
gengið eins og best verður á kosið. 
Á miðunum úti af Snæfellsnesi 
hefur verið bræla og veitt er úr 
litlum torfum. Aðgengilegra væri 
að ná aflanum úr stærstu torfunum 
sem styttra eru gengnar suður með 
landinu en hrognafylling loðnunnar 

stjórnar miklu um veiðarnar. Fyr-
irtækin eru öll sem eitt að horfa til 
þess að ná sem mestum verðmæt-

um með hrognatöku úr því litla hrá-
efni sem þeim fellur í skaut.     
 - shá

Hratt gengur á loðnukvótann þrátt fyrir erfið skilyrði á miðunum síðustu daga:

Tíu þúsund tonn af loðnu á dagparti

Á NÖSUNUM Heimamenn áætla að um tíu þúsund tonn af loðnu hafi borist til Vest-
mannaeyja á miðvikudag úr sjö bátum. Hér er Ísleifur að leggja að bryggju og Kap 
sést í innsiglingunni.   FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

KJÖRKASSINN



betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is
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Opi› virka daga frá kl. 10-18  Laugardaga frá kl. 11-16

Gerðu góð kaup !

Stillanleg rúm

Lúxus sængurverasett

Náttborð - ný sending, 30% afsl

Teppi og púðar Lyftstólar

Tempur heilsudýnur

Dúnsængur og koddar

Tempur heilsukoddar

Heilsudýnur og gaflar

Tækifæri
Aðeins 1. - 6. mars
30-60% afsláttur 
af  völdum vörum

Ekki missa af þessu !
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1 Hvaða banka yfirtók Fjár-
málaeftirlitið á miðvikudag?

2 Hver skoraði mark íslenska 
karlalandsliðsins í fótbolta gegn 
Kýpur sem ekki var dæmt gilt?

3 Hvaða leikhúsfrömuður 
ætlar að sjá sýninguna Faust í 
uppfærslu Vesturports í dag?

SJÁ SVÖR Á SÍÐU 34

CHILE, AP Herinn í Chile er nú kom-
inn á fulla ferð í björgunarstörf 
eftir að hafa varið fyrstu dögunum 
eftir jarðskjálftann í að stöðva grip-
deildir og sjá til þess að friður ríki 
í borgum og bæjum jarðskjálfta-
svæðisins.

„Loksins!“ hrópar almenning-
ur sem áður fyrr átti frekar því að 
venjast að sjá hermenn landsins í 
hlutverki ógnvalda sem af fullri 
grimmd vörðu einræðisstjórn 
Aug usto Pinochets.

Þau tuttugu ár sem lýðræði hefur 
ríkt í landinu hefur herinn ekki 
tekið að sér lögreglustörf, hvað þá 
hjálpar- og björgunarstörf.

Nú ganga hermennirnir hins 
vegar stoltir til verka, ánægðir með 
öll brosin sem mæta þeim hvert sem 
þeir koma, með mat og vatn handa 
fólki í götum þar sem hús eru meira 
og minna hrunin.

Sumir gagnrýndu þó að fyrsta 
gatan í borginni Concepcion sem 
hermennirnir fóru að sinna er gata 
þar sem fjölskyldur hermanna búa.

„Öll þessi húsalengja tilheyrir 

hernum,“ segir Yanira Cifuentes, 
ein af íbúunum við götuna Gener-
al Novoa Avenue. Hún segir eigin-
mann sinn herforingja.

Hún segir að hjálpin sé sér kær-
komin, en viðurkennir að íbúarnir 
þarna hafi ekki liðið hungur vegna 
þess að þeir hafi haft aðgang að mat 
hjá hernum.

Herinn segir að stjórnvöld á 
hverjum stað ráði forgangsröðun í 
hjálparstarfinu, en íbúar létu sumir 
í ljós reiði gagnvart borgaryfir-
völdum fyrir að láta auðugri hverfi 
ganga fyrir um matvælaaðstoð.

„Hjálpin á fyrst að berast þeim 
sem ekkert hafa,“ sagði Louis Sarz-
osa, tæplega fimmtugur maður í 
Concepcion. „Þeir sem betur eru 
staddir fá alltaf allt fyrst en þeir 
sem hafa ekkert eru skildir út 
undan.“

Matvæli frá stjórnvöldum byrj-
uðu að berast til smærri byggðar-
laga í nágrenni Concepcion á þriðju-
dag, og voru þyrlur notaðar til að 
dreifa þeim. gudsteinn@frettabladid.is

Herinn í Chile 
hjálpar loks til
Íbúar Chile fögnuðu því þegar her landsins hóf loks 
þátttöku í björgunar- og hjálparstarfi. Hermennirn-
ir eru þó gagnrýndir fyrir að láta fjölskyldur her-
manna ganga fyrir þótt neyð annarra sé meiri.

Desarmes-fjölskyldan frá Haítí 
hefur frá áramótum tvisvar lent í 
jarðskjálftahamförum af verstu gerð. 
Þau fóru frá Haítí tveimur vikum 
eftir stóra skjálftann 12. janúar, 
rakleiðis til Chile þar sem elsti son-
urinn hefur búið. Rúmum mánuði 
síðar reið stóri skjálftinn yfir þar.

„Ég fór að heiman og kom 
hingað út af jarðskjálftanum,“ segir 
Seraphin Philome, ein frænkan sem 
var með í för. „Og hérna gerist það 
sama.“

Þau taka enga áhættu lengur 

og sofa úti í garði húss sem elsti 
sonurinn, Pierre Desarmes, útvegaði 
þeim. Hann er þekktur söngvari í 
Chile með reggíhljómsveit frá Haítí. 
Hann var feginn þegar fjölskyldan 
kom heil á húfi frá Haítí, en segir 
að seinna áfallið hafi reynst þeim 
gríðarlega erfitt.

„Ég þarf að segja við þau allan 
daginn: Það eru engin vandamál, 
þetta land er búið undir jarðskjálfta, 
þetta líður hjá, þetta er ekki svo 
slæmt. En þau heyra ekki í mér. 
Áfallið situr enn í þeim.“

FYRST Á HAÍTÍ, SVO AFTUR Í CHILE

HERMENN Í CHILE Koma færandi hendi til borgarinnar Concepcion á jarðskjálfta-
svæðinu í Chile. NORDICPHOTOS/AFP

Kanilsnúðar
Kexsmiðjan kynnir nýjung í frystivöru

Gómsætir og ilmandi kanilsnúðar
Tilbúnir á fimm mínútum
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VORFERÐ FEB TIL FÆREYJA
Félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni stendur fyrir fræðslu- og skemmtiferð til 
Færeyja dagana 20. til 27. apríl nk. Farið verður með rútu til Akureyrar þriðjudaginn 20. 
apríl og gist á Hótel Hörpu í eina nótt. Ekið verður til Seyðisfjarðar daginn eftir þaðan sem 
siglt verður með Norrænu til Þórshafnar. Brottför frá Þórshöfn er mánudaginn 26. apríl 
og komið til Seyðisfjarðar morguninn eftir og ekið beint til Reykjavíkur. Verð m.v. gengi 1. 
febrúar 2010 er kr. 152.900. Aukagjald vegna einbýlis kr. 24.900. Nánar á www.feb.is og í 
síma 588 21 11.

Ferðanefnd FEB

BANDARÍKIN, AP Barack Obama 
Bandaríkjaforseti berst enn við að 
koma endanlegri mynd á heilbrigð-
isfrumvarpið, sem á að tryggja 
nánast öllum Bandaríkjamönnum 
sjúkra- og slysatryggingar.

Nú síðast á miðvikudaginn hvatti 
hann þingmenn beggja deilda 
Bandaríkjaþings til þess að ljúka 
þrasi sínu um málið sem staðið 
hefur í heilt ár.

„Það sem er í húfi er ekki aðeins 
geta okkar til að leysa þetta vanda-
mál, heldur geta okkar til að leysa 
hvaða vandamál sem er,“ sagði 
Obama í ræðu í Hvíta húsinu.

Bæði öldungadeild og fulltrúa-
deild þingsins samþykktu frum-
varpið fyrir jól, en í tveimur mis-
munandi útgáfum. Síðan þá hefur 
repúblikönum fjölgað í öldunga-
deildinni og nokkrir demókratar í 

fulltrúadeild hafa skipt um skoð-
un, þannig að óvíst er hvort þing-
inu tekst að afgreiða sameiginlega 
útgáfu frumvarpsins nema í mjög 
breyttri mynd, með mun veiga-
minni breytingum á trygginga-
kerfinu en Obama og leiðtogar 
Demókrataflokksins höfðu von-
ast til.

Obama fer nú fram á að þingið 
greiði atkvæði um málið á næstu 
vikum, þar sem niðurstaðan ræðst 
eingöngu af afstöðu þingmanna til 
frumvarpsins eins og það kemur 
fyrir, án þess að draga afgreiðsl-
una á langinn með málþófi. - gb

Barack Obama reynir enn að koma heilbrigðisfrumvarpi í gegnum þingið:

Vill atkvæðagreiðslu án tafar
STJÓRNMÁL Búnaðarþing telur ekki 
fullreynt að ná megi samkomulagi 
við ESB um samstarf í efnahags- 
og peningamálum á grundvelli 
EES-samningsins.

Þetta kemur fram í yfirlýs-
ingu þingsins. Andstaða við aðild 
að Evrópusambandinu er ítrek-
uð. „Verði aðild að ESB að veru-
leika mun störfum í landbúnaði og 
tengdum greinum fækka stórlega 
en það leiðir til mikillar röskunar í 
byggðum þar sem landbúnaður er 
undirstaða atvinnu,“ segir í yfir-
lýsingu Búnaðarþings.  - bþs

Bændur ítreka ESB-andstöðu:

Hægt að semja 
um peningamál

BARACK OBAMA
Stendur enn í 
ströngu við að 
koma heilbrigð-
isfrumvarpinu í 
gegnum þingið. 

VEISTU SVARIÐ?
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stundir á ári og jarðvarmakost-
anna um 30.000 gígavattstundir 
á ári. Samkvæmt mati Orkustofn-
unar er orkugeta þekktra háhita-
svæða talin 4.000 gígavattstundum 
meiri en það. 

Skýrsla hópsins liggur nú fyrir 
og andmælaréttur er til 19. apríl. 
Í kjölfarið er ætlunin að gefa út 
lokaniðurstöðu. Þeir kostir verði 
hins vegar endurmetnir reglulega 
á næstu árum.

Ekki eru allir virkjanakostir 
undir í öðrum áfanga; skildir eru 
eftir um tuttugu kostir sem gæti 
verið farið í síðar.

Gagnrýni
„Markmið rammaáætlunar um 
vernd og nýtingu náttúrusvæða 
með áherslu á vatnsafl og jarð-
hitasvæði er að skapa forsendur 
fyrir sátt um vernd og nýtingu 
náttúrusvæða.“ Svo segir í formála 
Svanfríðar Jónasdóttur, formanns 
verkefnisstjórnar, með skýrslunni. 
Ljóst er þó að erfitt mun reynast 
að ná fullkominni sátt um slíkt.

Vinnubrögðin við rammaáætl-
unina hafa sætt nokkurri gagn-
rýni. Þegar farið var af stað komu 
virkjunaraðilar með ógrynnin öll 
af virkjanakostum, suma höfðu 
fáir heyrt um áður. Þetta var vel 
rökstutt með tæknilegum rökum 
og rannsóknum og hafa ýmsir 
haft á orði við Fréttablaðið að með 
þessu hafi verið fylgt þeirri stefnu 
að nefna nógu marga kosti í þeirri 
von að fá sem flesta.

Úr ranni náttúruverndarsinna 
heyrist að hafi ætlunin verið að 
vernda svæði hefði verið rétt að 
draga fyrst fram þau svæði sem 
menn eru sammála um að eigi 
ekki að raska. Afganginn mætti 
vinna þegar búið er að kortleggja 

náttúrufar, landslag og þess hátt-
ar.

Þá hefur verið gagnrýnt hve lengi 
áætlunin hefur verið í vinnslu. Á 
þeim tíma hafa ýmsir virkjana-
kostir verið nefndir sem standa eigi 
undir stóriðju. Ýmsir hafa gagnrýnt 
að slíkt sé tekið út úr áætluninni í 
stað þess að bíða eftir endanlegri 
niðurstöðu hennar.

Óvissa hjá stjórnarflokkum
Samhliða vinnu faghópanna liggur 
fyrir frumvarp um ramma áætlun 
frá iðnaðarráðherra. Það er þó ekki 
komið til þingsins og má segja að 
opinbert leyndarmál sé að það sé 
fast í þingflokki Vinstri grænna. 
Þar á bæ eru menn ekki á eitt sátt-
ir um hvernig halda skal á þessum 
málum.

Það er því ljóst að skýrslan nú er 
enginn endapunktur heldur fæði í 
umræðuna.

Samanburður á niðurstöðum 
faghópa sýnir þessa kosti efsta á 
blaði.
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MúlavirkjunRjúkandi

1. Hvítá í Borgarfirði
2. Glámuvirkjun
3. Skúfnavatnavirkjun
4. Hvalá, Ófeigsfirði
5. Blönduveita
6. Skatastaðavirkjun B
7. Skatastaðavirkjun C
8. Villinganesvirkjun
9. Fljótshnjúksvirkjun

10. Hrafnabjargavirkjun
11. Eyjadalsárvirkjun
12. Arnardalsvirkjun
13. Helmingsvirkjun
14. Djúpá
15. Hverfisfljót
16. Skaftárveita með miðlun í Langasjó
17. Skaftárveita án miðlunar í Langasjó
18. Skaftárvirkjun
19. Hólmsárvirkjun - án miðlunar
20. Hólmsárvirkjun - miðlun í Hólmsárlóni
21. Hólmsárvirkjun neðri
22. Markarfljótsvirkjun A
23. Markarfljótsvirkjun B
24. Tungnaárlón
25. Bjallavirkjun
26. Skrokkölduvirkjun
27. Norðlingaölduveita 566-567,5 m y.s.
28. Búðarhálsvirkjun
29. Hvammsvirkjun
30. Holtavirkjun
31. Urriðafossvirkjun
32. Gýgjarfossvirkjun
33. Bláfellsvirkjun.
34. Búðartunguvirkjun
35. Haukholtsvirkjun
36. Vörðufell
37. Hestvatnsvirkjun
38. Selfossvirkjun
39. Hagavatnsvirkjun
40. Búlandsvirkjun

61. Reykjanes
62. Stóra-Sandvík
63. Eldvörp (Svartsengi)
64. Sandfell
65. Trölladyngja
66. Sveifluháls
67. Austurengjar
68. Brennisteinsfjöll
69. Meitillinn
70. Gráuhnúkar
71. Hverahlíð
72. Hellisheiði
73. Innstidalur
74. Bitra
75. Þverárdalur 

(Ölfusvatnslendur)
76. Ölfusdalur

77. Grændalur
78. Geysir
79. Hverabotn
80. Neðri-Hveradalur
81. Kisubotnar
82. Þverfell
83. Hveravellir
84. Blautakvísl
85. Vestur-Reykjadalir
86. Austur-Reykjadalir
87. Ljósártungur
88. Jökultungur
89. Kaldaklof
90. Landmannalaugar
91. Hágönguvirkjun
92. Vonarskarð
93. Kverkfjöll
94. Askja
95. Hrúthálsar
96. Fremrinámar
97. Bjarnarflag
98. Krafla I - stækkun
99. Krafla II

100. Gjástykki
101. Þeistareykir
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2. áfangi rammaáætlunar
Yfirlit virkjanakosta

FRÉTTASKÝRING: Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

FRÉTTASKÝRING
KOLBEINN 
ÓTTARSSON PROPPÉ
kolbeinn@frettabladid.is

Jarðhiti
Núverandi virkjanir

Tilvísun

Kostur til mats

Háhitasvæði

Vatnsafl
Núverandi virkjanir

Tilvísun

Kostur / lón til mats

Vatnsvegur um göng

VERNDARGILDI
Vatnsaflskostir
Arnardalsvirkjun 2
Markarfljótsvirkjun B 4
Skaftárvirkjun 6
Skatastaðavirkjun B 7
Helmingsvirkjun 8
Skatastaðarvirkjun C 9
Skaftárveita m. miðlun í Langasjó 10
Hrafnabjargarvirkjun A 11
Gýgjarfossvirkjun 12
Skaftárveita án miðlunar í Langasjó 13 

Jarðvarmi
Blautakvísl 1
Vestur-Reykjadalir 1
Austur-Reykjadalir 1
Ljósártungur 1
Jökultungur 1
Kaldaklof 1
Landmannalaugar 1
Vonarskarð 3
Hverabotn 5
Neðri-Hveradalir 5
Kisubotnar 5
Þverfell 5

Því lægri sem sætistalan er því meira 
verndargildi hafa kostirnir.

HAGKVÆMIR KOSTIR
Vatnsafl
Norðlingaölduveit 566-567,5 m.y.s. 1
Skaftárveita án miðlunar í Langasjó 2
Tungnárlón 3
Arnardalsvirkjun 4
Urriðafossvirkjun 6
Búlandsvirkjun 7
Skatastaðavirkjun B 20
Skaftárvirkjun 31
Hrafnabjargavirkjun A 32
Búðarhálsvirkjun 34

Jarðvarmi
Þeistareykir 5
Þeistareykir - Vestursvæði 8
Krafla II, 2. áfangi 9
Bjarnarflag 10
Hágönguvirkjun, 2. áfangi 11
Krafla II, 1. áfangi 12
Krafla I - stækkun 13
Sveifluháls 15
Austurengjar 16
Reykjanes 17

Því lægri sem sætistalan er því hag-
kvæmari eru virkjanakostirnir.

Rammaáætlun hefur verið 
í vinnslu árum saman. Þar 
á að lista upp þá virkjana-
kosti sem nýttir verða og 
hvaða svæði verða vernd-
uð. Verkefnisstjórn skilar á 
næstu dögum af sér skýrslu 
um 2. áfanga. Ekki er um 
lokaniðurstöðu að ræða og 
hægt er að andmæla nið-
urstöðunni. Þá tekur við 
umræða um flokkun kost-
anna sem ætti að liggja ljós 
fyrir í haust.

Rammaáætlun um verndun og nýt-
ingu vatnsafls og jarðvarma hefur 
verið í vinnslu síðan árið 1999. 
Áætluninni er skipt í þrjá áfanga 
og var unnið að þeim fyrsta árin 
1999 til 2003. Þar voru 43 virkj-
anakostir flokkaðir niður, en yfir-
skrift fyrsta áfanga er nýting. Þar 
var tekin afstaða til þess hve mikla 
orku hver virkjun gæti gefið af sér 
og þeim raðað þannig upp. Umfjöll-
unin snerist einkum um vatnsafls-
virkjanir í jökulám á hálendinu 
og jarðhitavirkjanir nærri byggð. 
Þar að auki var Torfajökulssvæð-
ið tekið með.

Í fyrsta áfanganum voru flestir 
stærstu virkjanakostirnir sem völ 
var á. Í öðrum áfanga var rýnt enn 
frekar í kostina, gögn og mat end-
urbætt og nýjar virkjanahugmynd-
ir einnig kannaðar. Ætlunin var að 
fá heildstætt yfirlit yfir möguleika 
til orkuöflunar. Yfirskrift annars 
áfanga er vernd og nýting.

Vernd og nýting
Annar áfangi tekur þannig til allra 
þeirra kosta sem skoðaðir voru í 
fyrsta áfanga og mun fleiri. Alls 
eru 40 vatnsaflskostir teknir fyrir 
og 44 jarðvarmakostir á um tut-
tugu háhitasvæðum. Það eru um 
helmingi fleiri jarðvarmakostir en 
skoðaðir voru í fyrsta áfanga.

Áætluð orkugeta allra vatns-
aflskostanna er 17.500 gígavatts-

Skipt eftir verndun og virkjun

TRÖLLADYNGJA Einn af þeim kostum sem metnir eru er jarðhitasvæðið við Trölla-
dyngju. Það er meðal rúmlega 80 virkjanakosta sem eru til skoðunar. 

Fjórir faghópar voru að störfum í 
öðrum áfanga og mátu eftirfarandi 
þætti:
■ Náttúra og menningarminjar
■ Útivist, ferðaþjónusta og 

hlunnindi
■ Efnahagsleg og félagsleg áhrif 

virkjana
■ Virkjunarkostir og hagkvæmni 

þeirra

FJÓRIR FAGHÓPAR

Niðurstaða faghóps I, sem fjallaði 
um náttúru og menningarminjar, er 
uppröðun svæða eftir verðmætagildi 
þeirra. Hér er ekkert tillit tekið til 
hagkvæmni, einungis verndargildis. Í 
lokaniðurstöðu hópsins er þó einnig 
horft til áhrifa orkunýtingar og fleiri 
þátta. Tíu verðmætustu svæðin eru:

1. Jökulsá á Fjöllum
2. Torfajökulssvæði
3. A/V Jökulsá hálendi norðan 

Hofsjökuls
4. Skaftá
5. Þjórsárver
6. Markarfljót
7. Vonarskarð
8. Hvítá í Árnessýslu - Jökulfall
9. Hengill

10. Skjálfandafljót

VERÐMÆTUSTU 
SVÆÐIN

Tuttugu númerum, frá 41 til 
60, er haldið lausum fyrir 
virkjanakosti sem gætu komið 
til skoðunar á seinni stigum.



VILTU VERÐA BETRI 
 LJÓSMYNDARI?
Í Nikon skólanum er boðið upp á námskeið fyrir þá sem vilja læra betur á 
Nikon D-SLR* myndavélina sína og á sama tíma verða betri ljósmyndarar.

NÆSTU NÁMSKEIÐ:

10. mars 15. mars

Námskeiðin fara fram í Norræna húsinu og byrja kl. 19.00.
Hvert námskeið er tvær og hálf klukkustund.  Kennari er Pétur Thomsen.

» Skráðu þig á www.nikonschool.se/iceland

*Kennt er á D40, D40X, D60, D80, D90, D3000 og D5000 myndavélar keyptar af viðurkenndum Nikon söluaðilum á Íslandi.

 Heimilistæki er umboðsaðili fyrir Nikon neytendavörur á Íslandi.
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Meira í leiðinni
WWW.N1.IS

Sími 440 1000

Þú ert fljótari
í brekkurnar með N1

N1 HÖRGÁRBRAUT, AKUREYRI   

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!afsláttur af 

lyftupössum 
10%

Laugavegi 86 | www.IcelandicLandscape.com

Vegna breytinga verða öll sýningareintök 
boðin upp n.k. laugardag kl 14.00

Viltu eignast fallega ljósmynd?Viltu eignast fallega ljósmynd?

Ljósmynd á striga 60x170cm.  Fullt verð 150.000 - verð nú: TILBOÐ

SIGMUNDUR DAVÍÐ OG STEINGRÍMUR Færi ég að gefa kjósendum leiðbeiningar, væri 
eins víst að formaður Framsóknarflokksins teldi þær vitlausar og skaðlegar, sagði 
Steingrímur J. Sigfússon og segir að valdið sé kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslunni 
sem verður haldin á morgun.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ALÞINGI „Við skulum láta fólkið 
í landinu hafa það eins og það 
vill.  Kjósa ef það vill eða sitja 
heima ef það vill,“ sagði Stein-
grímur J. Sigfússon fjármála-
ráðherra á Alþingi í gær. Þar 
var hann krafinn svara um þjóð-
aratkvæðagreiðslu morgundags-
ins um Icesave-lögin. Stjórnar-
andstaðan vildi vita hvort hætt 
yrði við kosninguna. Eins var 
kallað eftir leiðsögn Steingríms 
um hvort hann teldi að fólk ætti 
að kjósa og hvort hann tæki ekki 
undir að hagsmunum þjóðarinnar 
væri best borgið með því að fólk 
mæti á kjörstað og segði nei. 

Bjarni Benediktsson, formaður 
Sjálfstæðisflokks, sagði að allar 
tilraunir til að hætta við kosn-
inguna á laugardag yrðu felldar 
af stjórnarandstöðunni og hvatti 
Steingrím til að taka af öll tví-
mæli um að ekki stæði til að 
hætta við atkvæðagreiðsluna. 

„Það hefur alltaf legið fyrir 
að þessi kosning færi fram 
nema breyttar aðstæður byðu 
upp á annað,“ sagði Steingrím-
ur. „Nú er tíminn runninn frá 
okkur í þeim efnum.“ Aldrei hafi 
hvarflað að neinum að hætta við 
atkvæðagreiðsluna í ágreiningi 
við stjórnarandstöðuna. 

Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður Framsóknar-
flokksins, sagði gott að Stein-
grímur tæki af tvímæli um þetta. 
Hins vegar skipti máli hvernig 
staðið sé að undirbúningi og 
kynningu þessa merkisatburðar. 

Best væri að ríkisstjórnin stuðl-
aði að því að niðurstaðan yrði 
sem afdráttarlausust. Þá væri 
rétt að slíta samningaviðræðum 
og kalla samninganefnd Íslend-
inga heim þar til niðurstaða 
kosningarinnar liggur fyrir.

„Ég mun ekki ekki kalla nefnd-
ina heim meðan hún sjálf telur 
ástæðu til að vinna áfram að 
málinu,“ sagði Steingrímur „Það 
þarf alltaf að leysa þetta mál. 
Það hverfur ekki  þótt menn segi 
nei á laugardaginn.“

Færa megi rök fyrir því að 
samningsstaða Íslands verði 
aldrei sterkari en nú, dagana 
fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. 
„Það er alls ekki gefið að samn-
ingsstaðan verði betri þegar 
þrýstingur vegna þjóðarat-
kvæðagreiðslunnar er að baki 
eftir helgi,“ sagði Steingrímur.

Hann sagðist ekki ætla að 
gefa kjósendum nein fyrirmæli: 
„Kjósandinn ákveður sjálf-
ur hvort hann fer á kjörstað og 
hvort hann segir já, nei eða situr 
hjá,“ sagði Steingrímur.

 peturg@frettabladid.is

Fólk kjósi ef 
vill eða sitji 
heima ef vill
Steingrímur J. Sigfússon vill ekki gefa kjósendum 
nein fyrirmæli um kosningarnar um Icesave. Aldrei 
hafi staðið til að hætta við þjóðaratkvæðagreiðslu. Sá 
tími nú liðinn að hægt sé að hætta við kosninguna.

STJÓRNMÁL Samband ungra sjálf-
stæðismanna hafnar öllum 
samningum um Icesave-deil-
una sem fela í sér að kostnaður 
falli á íslenska skattgreiðend-
ur. Hvetur sambandið fólk til 
að segja nei í þjóðaratkvæða-
greiðslunni á morgun. 

„Ríkið á ekki að ábyrgjast 
eða greiða fyrir fall eða skuld-
ir einkafyrirtækja,“ segir í 
tilkynningu frá sambandinu. 
Dugi endurheimtur úr þrotabúi 
Landsbankans ekki til, verði að 
líta á það sem glatað fé, eins og 
eðlilegt sé í heimi viðskipta. 

Ríkisstjórnin er átalin fyrir 
að tala ekki máli Íslendinga 
erlendis og ítrekað er fyrir for-
ystu Sjálfstæðisflokksins að 
ungir sjálfstæðismenn muni 
ekki sætta sig við málamiðlun 
sem hafi í för með sér að kostn-
aður vegna Icesave lendi á 
skattgreiðendum.  - bþs

Ungir sjálfstæðismenn:

Fólk segi nei 

DÝFIR FINGRI Í BLEKBYTTU Íraskur 
hermaður dýfir fingri í blekbyttu svo 
sjá megi að hann hafi þegar kosið í 
kosningunum þar í landi.
 NORDICPHOTOS/AFP

Það þarf alltaf að leysa 
þetta mál. Það hverfur 

ekki  þótt menn segi nei á laugar-
daginn.

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON
FJÁRMÁLARÁÐHERRA

HÁSKÓLINN Þrjú hundruð blað-
síðna skýrsla vinnuhóps sem leit-
aði svara við því hvort skýringar 
á falli íslensku bankanna mætti að 
einhverju leyti finna í starfshátt-
um og siðferði er tilbúin og á leið í 
prentun. Vilhjálmur Árnason próf-
essor leiddi hópinn en hann flytur 
erindið Siðferðileg greining banka-
hrunsins í málstofunni Hrunið, 
skýrslan, siðferði og hugmynda-
fræði á Hugvísindaþingi Háskóla 
Íslands. 

Þar mun Vilhjálmur ræða 
aðferðafræði hópsins. „Við könn-
uðum siðferði og starfshætti í 

viðskiptalífinu 
og bankakerf-
inu, sömuleiðis 
í stjórnsýslu og 
stjórnmálum og 
við settum svo 
hlutina í víðara 
samhengi en 
kannski rann-
sóknarnefndin 
sjálf,“ segir Vil-
hjálmur. „Við 
veltum fyrir okkur hvaða atriði í 
samfélaginu kunni að hafa búið í 
haginn fyrir það sem gerðist, eða 
að minnsta kosti ekki komið í veg 

fyrir það. Þar skoðuðum við hlut 
fjölmiðla og háskólanna.“ 

Vilhjálmur hefur undanfarið ár 
helgað meirihluta tíma síns vinnu 
við skýrsluna eins og samstarfs-
konur hans í hópnum, Salvör Nor-
dal og Kristín Ástgeirsdóttir. „Við 
höfðum aðgang að gögnum rann-
sóknarnefndarinnar auk þess sem 
við kölluðum eftir fjölmörgum 
sjálf. Við áttum einnig frumkvæði 
að skýrslutökum, til dæmis yfir rit-
stjórum fjölmiðlanna,“ segir Vil-
hjálmur sem ekki getur rætt niður-
stöður hópsins, því þær eru hluti af 
skýrslu rannsóknarnefndar.  - sbt

Vilhjálmur Árnason prófessor ræðir rannsókn á siðferði bankahrunsins:

Skoðaði þátt fjölmiðla í efnahagshruninu

Hugvísindaþing Háskóla Íslands 
hefst á hádegi í dag með málstofu 
um ábyrgð og hlutverk háskóla 
á breytingatímum sem haldin 
er í Hátíðasal HÍ. Milli þrjú og 
fimm eru svo tíu málstofur um 
fjölbreytileg efni. Á morgun 
heldur þingið áfram klukkan tíu 
og stendur allan daginn. Nánari 
upplýsingar: http://www.hugvis.
hi.is/page/hugvis_thing_2010

HUGVÍSINDAÞING 
HÁSKÓLA ÍSLANDS

VILHJÁLMUR 
ÁRNASON



InDefenceKynntu þér málin á www.indefence.is

Mætum á kjörstað!

SEGJUM NEI

SÝNUM SAMSTÖÐU
SENDUM STERK SKILABOÐ

Lög nr. 1/2010 kveða á um breytingu á lögum nr. 96/2009, um heimild til handa fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá Landsbanka Íslands hf. Alþingi samþykkti lög nr. 1/2010 en forseti synjaði þeim staðfestingar.

Eiga lög nr. 1/2010 að halda gildi?

Merkið í annan hvorn ferninginn hér að neðan.

   
Já, þau eiga að halda gildi.

   
Nei, þau eiga að falla úr gildi.



Opnum kl.10 í dag         Opnum kl.10 í dag

AFGRE IÐSLUT ÍM I : FÖSTUDAGUR 10:00 -  19:30

DORITOS 200g 
MEÐ OSTI

PEPSI OG PEPSI MAX DÓSIR 
500ML 

EGILS APPELSÍN 
500ML 

BÓNUS APPELSÍN 2 LTR. 
FRIGG RÚÐUVÖKVI 5 LTR. 

ÍSLANDS LAMB FERSKT LAMBALÆRI M.KRYDDJURTUM 
MERKT VERÐ 1998 KR.KG. 30% afsláttur

KJARNAFÆÐI FERSKT 
EINIBERJAKRYDDAÐ LAMBALÆRI 

MERKT VERÐ 1998 KR.KG. 
30 % AFSLÁTTURES ÞVOTTAEFNI 22 ÞVOTTAR 

 AÐEINS 18 KR.PR. ÞVOTTUR

MYLLU HEIMILISBRAUÐ 385G 

K.S FROSINN LAMBAHRYGGUR SLÁTRUN 2009 

Sérskorið ferskt lambalæri þar
sem efsti hluti mjaðmabeins 
og rófubeinið er skorið frá og 
því er meira kjöt og minna 
bein á lærinu!

STEINALAUS VÍNBER APPELSÍNUR Í LAUSU



Opnum kl.10 í dag         Opnum kl.10 í dag

AFGRE IÐSLUT ÍM I : FÖSTUDAGUR 10:00 -  19:30

BÓNUS KJÚLINGALEGGIR 
MERKT VERÐ 598 KR.KG. 20% AFSLÁTTUR

BÓNUS KJÚKLINGABRINGUR 
MERKT VERÐ 1998 KR.KG. 20% AFSLÁTTUR

KJÖRFUGL KJÚKLINGABRINGUR 
MERKT VERÐ 1998 KR.KG. 15% AFSLÁTTUR

BÓNUS FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR 

ES KATTAMATUR 100G 49 kr. 
ES KATTASANDUR 5 KG  359 kr

HEILL GRILLAÐUR KJÚKLINGUR (EKKI HEITUR) 

GRÍSAVEISLA  GRÍSAKÓTILETTUR 

GRÍSAVEISLA  ÚRB. GRÍSAHNAKKI

GRÍSAVEISLA  GRÍSAGÚLLAS 

GRÍSAVEISLA   GRÍSASNITSEL 

GRÍSAVEISLA   GRÍSAHAKK 

NAUTAVEISLA FERSKT NAUTAHAKK NAUTAVEISLA FERSKIR NAUTABORGARAR 
4 STK M/BRAUÐI 

FYRIR KISU
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

„Það er nú af nógu að taka hjá mér þessa stund-
ina,“ segir Björn Karlsson brunamálastjóri þegar 
hann er inntur frétta og taldi fyrst til að blaða-
maður hitti með símtali sínu á hann í tuttugu ára 
afmæli umhverfisráðuneytisins. „Síðan á 
Brunamálastofnun fjörutíu ára afmæli 
og ég var að koma af stofnfundi um 
vistvæna byggð,“ bætir hann við, en sá 
stofnfundur var haldinn í ráðstefnusal 
Orkuveitu Reykjavíkur síðastliðinn 
þriðjudag. 

Björn segir að þótt Brunamála-
stofnun standi nú á tímamótum 
þá hafi verið ákveðið að halda 
ekki sérstaklega upp á þau. 

„Við látum nægja að segja 

frá því að við eigum afmæli og vonumst svo eftir 
að fá afmælisgjafir,“ gantast hann og hnýtir við 
að stofnunin hafi margt annað og þarfara við 
fjármuni sína að gera en eyða í afmælishald.  „En 
Brunamálastofnun var stofnuð fyrsta janúar 1970 
og er því fjörutíu ára.“ 

Starfsemi stofnunarinnar hefur að sögn Björns 
verið í nokkuð föstum skorðum síðustu ár þar til 
kom til nokkurrar aukningar umfangs í fyrra. 

„Fyrir tíu árum störfuðu hér ellefu manns 
og þangað til í fyrra störfuðu hér tíu. En 
síðan í fyrra hefur Brunamálastofnun líka 
fengið ábyrgð á rafmagnsöryggismálum 
og þá fluttust fimm manns frá Neytenda-
stofu til Brunamálastofnunar og því erum 
við með fimmtán starfsmenn núna.“

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? BJÖRN KARLSSON BRUNAMÁLASTJÓRI

Vonast eftir fertugsafmælisgjöfum
Fara þeir í fríhöfnina?

„Með hádegisvélinni þá?“

SVAVAR HALLDÓRSSON FRÉTTA-
MAÐUR VILDI FÁ AÐ VITA NÁKVÆM-
LEGA HVENÆR SAMNINGANEFNDIN 
KÆMI HEIM.

Ríkisútvarpið 3. mars

Gott út á kornflexið

„Ég nota karrí mikið sem 
krydd, en án þess þó að búa 
til karrírétti.“

 FRIÐRIK PÁLSSON HÓTELHALDARI.
 Fréttablaðið, 4. mars 2010

viðhaldið
Allt fyrir

EÐA LÍTIÐ!
ER OF STÓRT

EKKERT VERKEFNI

Íslendingar gengu að kjör-
borðinu í maí árið 1944. 
Fyrir lá að kjósa um sam-
bandsslit við Dani og nýja 
stjórnarskrá hins íslenska 
lýðveldis. Stjórnmálaflokk-
ar, félagasamtök og íþrótta-
félög lögðust öll á eitt: 
enginn vafi skyldi leika á 
um útkomuna. Allir skyldu 
segja já.

Það var ekki bara réttur íslensku 
þjóðarinnar að kjósa um aðskiln-
að við Dani árið 1944, það var 
beinlínis skylda hennar. Þetta við-
horf kom víða fram, í blaðagrein-
um og fréttum, ræðum, áróðri og 
auglýsingum. Allir skyldu leggj-
ast á eitt og það er „… fullkomlega 
rjettmætt, að gera þá kröfu til 
hvers einasta kjósanda á landinu, 
að hann greiði nú atkvæði,“ líkt og 
sagði í Morgunblaðinu.

Og hafi einhver haldið að stjórn-
völd ætluðu að halda sér til hlés og 
leyfa kjósendum sjálfum að gera 
upp hug sinn, þá er það misskiln-
ingur. Í opinberum auglýsingum 
frá landsnefnd lýðveldiskosning-
anna, en í henni sátu fulltrúar 
allra stjórnmálaflokka, var ekki 
farið í grafgötur með hvernig ætti 
að kjósa.

Og allt var gert til að gera kosn-
inguna sem glæsilegasta. Sporin 
hræddu, árið 1918 var kosið um 

sambandslagasamninginn og þá 
tóku aðeins 43,8 prósent kjósenda 
þátt. Það þótti sjálfstæðisþyrstum 
Íslendingum hneisa.

Til að hafa vaðið fyrir neðan sig 
ákváðu stjórnvöld að fylgja ákvæð-
um sambandslagasamningsins um 
uppsögn. Minnst 75 prósenta þátt-
töku þyrfti og þar af þyrftu 3/4 að 
greiða atkvæði með sambandsslit-
um til að þau yrðu lögmæt. Allar 
gagnrýnisraddir um að kannski 

væri farið of geyst í áróðri voru 
kæfðar með þessum tölum.

Óhætt er að segja að áróðurinn 
hafi borið árangur; 98,61 prósent 
greiddi atkvæði. Hvorki fyrr né 
síðar hefur viðlíka þátttaka náðst 
í kosningum hér á landi.

Kosningin varð að keppni, hrepp-
ar stefndu að 100 prósenta þátttöku 
– og náðu henni sumir – og reyndu 
að skjóta nágrönnunum ref fyrir 
rass. Til að tryggja að sem flestir 

gætu kosið var kjörfundur lengdur 
í fjóra daga og heimilt var að fara 
með kjörseðla til þeirra sem ekki 
áttu heimangengt.

Kosningin varð í áróðri og hjört-
um margra tækifærið til að setja 
endapunktinn við sjálfstæðisbar-
áttuna. Og þó setja megi spurning-
armerki við ýmis meðul sem beitt 
var, er ljóst að þau hafa trauðla 
breytt miklu um niðurstöðuna.

 kolbeinn@frettabladid.is

Höldum rakleitt að settu marki!

Á KJÖRSTAÐ Kjósendur flykktust í Miðbæjarskólann eins og á aðra kjörstaði, enda jaðraði það við þjóðníð að kjósa ekki. Sam-
hliða kosningunum var söfnun fyrir Landgræðslusjóð sem stofnaður var síðar um árið. MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Nú eru úrslitin um frelsi þjóðar-
innar komin yður í hendur, íslenzki 
kjósandi, hverjum yðar um sig og 
öllum saman.

Aldrei hefur jafnmikilvægt og 
þjóðheilagt mál verið lagt undir 
yðar atkvæði eða nokkurs íslenzks 
kjósanda síðan landið byggðist. 
Nú býðst yður það háleita tæki-
færi, sem aldrei hefur áður boðizt 
og mun aldrei bjóðast framar, að 
þér sjálfir fáið lagt yðar mikilvæga 
hlut á vogarskálina til þess að ná 
samstundis því takmarki, sem 
þjóðin hefur þráð um aldir, en 
saknað og farið á mis við, illu 
heilli, um nær því sjö alda skeið.

Ef þessi óskastund þjóðarinnar 
væri vanrækt nú, þá er ólíklegt, að 
hún komi nokkuru sinni aftur.

Höldum því saman rakleitt að 
settu marki. Allir eitt.

Auglýsing frá landsnefnd 
lýðveldiskosninganna.

ALLIR EITT

TEX-MEX MATUR
OSTUR NAUT OG BAUNIR
■ Tex-Mex er notað til að lýsa mat 
sem á ættir sínar að 
rekja til Mexíkó, en 
hefur verið aðlag-
aður fæðuframboði 
og matarsmekk 
Bandaríkjamanna, 
sér í lagi í Texasríki. 
Algengt hráefni í Tex-Mex-réttum er 
nautakjöt, bráðinn ostur, baunir og 
tortillakökur úr hveiti eða maís. Hug-
takið Tex-Mex kom til sögunnar sem 
skammstöfun á lestarleiðinni milli 
Texas og Mexíkó seint á nítjándu öld. 
Það var fyrst tengt við matargerð árið 
1966, en festist ekki í sessi fyrr en 
eftir að það var notað í dagblaði til að 
lýsa matreiðslubók sex árum síðar. 

■ Orðið foreldri er einstakt í 
íslensku máli vegna þess að 
í máli flestra skiptir það um 
kyn þegar það er sett í fleir-
tölu. Í eintölu nota flestir 
hvorugkynsorðið foreldri, en 
í fleirtölu karlkynsorðið for-
eldrar. Hvernig skyldi standa 
á þessu?

Því er til að svara að í raun 
er hér um að ræða tvö orð, eða 
tvímynd sama orðsins. Annað, 
foreldrar, er fleirtöluorð og 
á sér enga eintölumynd. Hitt 
orðið, foreldri, er hins vegar 
einnig til í fleirtölu þótt sú 
mynd sé afar lítið notuð nú til 
dags. Er þá talað um mörg for-
eldri.

Þróunin hefur hins vegar 
orðið sú að nær allir nota bæði 
orðin, annað í eintölu og hitt 
í fleirtölu, og þekkjast ekki 
önnur dæmi þess í íslensku að 
orð skipti um kyn með tölu.  - sh

Heimild: Orðabók Háskóla Íslands.

TUNGUTAK:

Foreldrið og 
foreldrarnir

KJÖRSEÐILL Blöðin birtu kjörseðil 
eins og hann átti að líta út eftir að 
kosið hefði verið rétt.



Eru kórallar ekkert fyrir þig?
Gefðu okkur smástund.

Við lögum þá að þínu litarafti.
Vandamál? Þér finnast litirnir fallegir en ert ekki viss hvernig á að nota þá. 

Lausn! Komdu í Hagkaup í Smáralind og fáðu ókeypis ráðgjöf um notkun nýjustu litanna frá Bobbi Brown.
Allar konur geta litið vel út með kóralliti.
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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Ár hvert verður héraðsbrestur 
á Íslandi. Það er þegar til-

kynnt er um starfslaun til lista-
manna. Þannig hefur það verið 
lengur en elstu menn muna, t.d. 
árið 1907 þegar þingmaður einn 
spurði hvort greiða ætti fólki 
laun fyrir að þegja? En það ár 
hlutu styrki Matthías Jochums-
son, Þorsteinn Erlingsson, Bene-
dikt Gröndal, Valdimar Briem, 
Brynjúlfur frá Minna-Núpi og 
Torfhildur Hólm, svo nokkur séu 
nefnd. Umræðan heyrir undir 
fasta liði eins og venjulega og 
væri ekki umtalsverð að þessu 
sinni nema af því að allt undan-
gengið ár hefur varla liðið svo 
dagur að landsmenn hafi ekki 
verið fræddir um milljarða og 
aftur milljarða sem hafi gufað 
upp eða verið komið fyrir í 
skattaskjólum – á þeirra kostnað. 
Þeim mun undarlegra að í miðju 
því fári skuli þeir vera til sem 
sjá ofsjónum yfir 350 milljónum 
sem fara til að styrkja listastarf-
semi í landinu – sem þó leggur 
4% til þjóðarbúsins, helmingi 
meira en landbúnaður svo dæmi 
sé tekið – án þess að með þeim 
samanburði sé ætlunin að varpa 
rýrð á hina líkamlegu næringu. 

Ef við tökum rithöfunda sér-
staklega þá koma í þeirra hlut 
505 mánaðarlaun (sem að vísu 
teldust ekki nema hálfsmán-
aðarlaun á mælikvarða sumra 
eða 260 þúsund brúttó á mán-
uði). En þessi 505 mánaðar-
laun knýja síðan hin frægu hjól 
atvinnulífsins: prentsmiðjur, 
bókaútgáfur, bókaverslanir, 
bókasöfn, leikhús, auglýsinga-
stofur, leggja blöðum og tíma-
ritum og útvarpsþáttum til efni 
og fá skólakerfinu eitthvað til að 
hugsa um. 

Hvað er þá í vegi? Jú, af því 
á milli launanna og launþeg-
ans er engin stimpilklukka, það 

þarf ekki að ræsa 1200 kg af 
járni, gleri og gúmmíi og aka 
á tiltekinn stað í bæjarlandinu, 
það er hægt að vinna vinnuna 
heima hjá sér, þess vegna á inni-
skóm með ókembt hár. Karls-
synir skyldu samt hafa í huga 
að til þess að eiga möguleika 
á þessum launum þurfa menn 
að sækja um þau, gera ítarlega 
grein fyrir þeim verkum sem 
þeir eru að vinna, lista upp það 
sem þeir hafa gert áður og eru 
út úr myndinni um aldur og ævi 
ef þeir standa ekki við þau fyr-
irheit sem gefin voru.

Tökum íslenska rithöfunda 
sérstaklega. Íslendingar eru jú 
bókmenntaþjóð, hér er gefið út 
firnafár af bókum og bókasöfn 
slá hvert útlánametið á fætur 
öðru. Sem breytir ekki því að 
málsvæðið er svo lítið að það 
ber ekki uppi stétt atvinnuhöf-
unda án ytri atbeina. Lítum á 
tölurnar. Meðal upplag af skáld-
verki er þúsund eintök, sem er 

risavaxið, jafngildir milljón ein-
tökum í USA. Eitt þúsund eintök 
skila um 600 þúsund krónum í 
ritlaun – brúttó – og þá er horft 
fram hjá kostnaði við að vinna 
verkið, húsnæði, tækjabúnaði, 
gögnum … Höfundur er að með-
altali tvö ár að vinna verk sem 
sómi er að, það gera 300 þús-
und á ári – brúttó – í stuttu máli 
ólaunað starf. Gott og vel, látum 
rithöfundinn snúa upp tánum, 
en í fallinu tekur hann með sér 
prentsmiðjurnar, bókaútgáfurn-
ar, bókaverslanirnar, bókasöfn-
in, auglýsingastofurnar, leikhús-
in og eitthvað fátæklegra yrði 
um að litast í hugbúnaði þjóðar-
innar. 

Þannig að samfélagið ákveð-
ur að það vilji að hér séu skrif-
aðar bókmenntir og ver til þess 
160 milljónum árlega en upp-
sker milljarða í beinhörðum 
peningum að ógleymdu því sem 
mölur og ryð fá ekki grandað. 
En svo er líka annað. Það eru 
örlög Íslendinga að vera skap-
andi þjóð. Þeir voru rifnir upp 
úr heimkynnum sínum í árdaga 
og settir niður hér svo að segja 
á óþekktri reikistjörnu og 
þurftu að hafa fyrir því að búa 
allt til upp á nýtt. Taka upp úr 
töskum hugans: trú, siði, skáld-
skap, ættfræði, örnefni … Þeir 
eru ásamt Færeyingum einasta 
dæmið í nútíma um þjóð sem 
hefur komið að ónumdu landi. 
Fyrir bragðið geta Færeyingar 
ekki hætt að dansa og Íslend-
ingum er áskapað að tjá sig og 
skapa. Að sjá á eftir árslaunum 
venjulegs útrásarvíkings til að 
hér geti allar listgreinar borið 
ávöxt er svo smátt að við skul-
um láta eins og það hafi ekki átt 
sér stað. Jú annars, við skulum 
gera það að árvissum atburði og 
tilefni til að varpa ljósi á heild-
armyndina.

Hinn árlegi héraðsbrestur

PÉTUR GUNNARSSON

Í DAG |  Starfslaun listamanna

Að sjá á eftir árslaunum 
venjulegs útrásarvíkings til að 
hér geti allar listgreinar borið 
ávöxt er svo smátt að við skul-
um láta eins og það hafi ekki 
átt sér stað.

UMRÆÐAN 
Óskar Bergsson skrifar um 
borgarmál

Minnihlutinn í borgarstjórn 
Reykjavíkur gagnrýnir að í 

þriggja ára áætlun borgarinnar 
verði ekki varið sama fjármagni 
til nýframkvæmda á árinu 2013 
eins og gert hefur verið á árun-
um 2008-2010.  

Rétt er að geta þess að meirihluti Framsóknar-
flokks og Sjálfstæðisflokks hafa lagt ríka áherslu 
á verklegar framkvæmdir eftir efnahagshrunið 
ekki síst til þess að halda uppi atvinnu við þessar 
erfiðu aðstæður. Sem dæmi má nefna að heildar-
framkvæmdir borgarinnar og Orkuveitunnar hafa 
verið í kringum 25 milljarðar króna bæði fyrir 
árið 2009 og 2010. Til samanburðar má geta þess 
að heildarframkvæmdapakki ríkisins fyrir árið 
2010 er innan við 10 milljarðar króna.

Helstu framkvæmdir borgarinnar og OR eru 
vegna samningsbundinna verkefna. Hjá borg-
inni má helst nefna uppbyggingu skóla, leikskóla, 
frístundaheimila, frágang við ný hverfi og upp-
byggingu í miðborginni. Hjá Orkuveitunni er 

framkvæmt við Hellisheiði 5 og gert ráð fyrir 
Hverahlíðarvirkjun ef viðunandi orkusölusamn-
ingar ganga eftir. Til þessara fjárfestinga var 
stofnað þegar íslenskur byggingariðnaður þurfti 
mest á því að halda. Eftir þessa miklu uppbygg-
ingu er ekki nema eðlilegt að dregið verði úr 
framkvæmdum að því tímabili loknu. Reykjavík-
urborg hefur þá nýtt tíma samdráttar og erfið-
leika í fjárfestingar til framtíðar. 

Gagnrýni minnihlutans og fullyrðingar um 
framkvæmdastopp árið 2013 hittir þau sjálf 
fyrir því samflokksmenn þeirra í ríkisstjórninni 
standa fyrir framkvæmdastoppi í þessum töl-
uðu orðum. Því miður er það að gerast á tímum 
þegar mestu skiptir að opinberir aðilar leggi fé til 
framkvæmda til þess að örva atvinnugrein sem 
orðið hefur fyrir þungum höggum. Meirihlut-
inn í borgarstjórn Reykjavíkur hefur vænting-
ar um að hjól atvinnulífsins verði farin að snúast 
aftur árið 2013 og því sé minni þörf á opinberum 
framkvæmdum þá en nú. Viðbrögð minnihlutans 
í borgarstjórn, sem fer nú með stjórn landsmál-
anna, gefa því miður til kynna að þau sjálf hafi 
ekki trú á því að það muni ganga eftir. Það veldur 
vissulega áhyggjum.

Höfundur er formaður borgarráðs.

Minnihlutinn líti sér nær 

ÓSKAR BERGSSON

Í minningu Friðriks
Fréttin í Mogganum í gær um lokun 
veitingahússins Friðriks V. vakti að 
sjálfsögðu athygli. Staðurinn var eitt af 
fegurstu blómum Akureyrar og þaðan 
fóru flestir saddir og sælir, jafnvel 
þótt örlítið hafi séð á pyngjunni eftir 
heimsóknina. Bloggarar kepptust 
við að mæra staðinn og lýsa eftirsjá. 
Hefur líklega aldrei verið talað jafn 
fallega um nokkurt íslenskt veitinga-
hús. Fáir höfðu fyrir því að fjalla 
um ágæti Friðriks V. fyrr en að 
honum liðnum. Minntu skrif 
gærdagsins að því leytinu til á 
minningargreinar þar sem allir 
eru svo gáfaðir og góðir 
þegar þeir eru dánir. 

Alvarleg staða
Ásbjörn Óttarsson, Sjálfstæðisflokki, 
hefur lagt fram fyrirspurn til landbún-
aðar- og sjávarútvegsráðherra. „Hyggst 
ráðherra, og þá hvernig, bregðast við 
þeirri alvarlegu stöðu sem skapast 
hefur vegna slæms ástands Gilsfjarð-
ar- og Kollafjarðarlínu?“ spyr Ásbjörn. 
Vonandi grípur ráðherrann til tafar-
lausra aðgerða, ellegar gæti Ásbjörn 
farið fram á nefndarfund og jafnvel 
utandagskrárumræðu um málið. 

Ekkert óeðlilegt
Helsta stef fólksins sem hélt svo 
óhönduglega um viðskipta- og 

efnahagsmálin að hér 
er allt í steik, er að 

það hafi ekki gert neitt rangt. Það er 
ekkert óeðlilegt við þetta, svarar það 
jafnan spurningum um tiltekin atriði 
eða gjörninga. Björk Vilhelmsdóttir, 
Samfylkingunni, grípur til þess sama 
stefs í yfirlýsingu um ferðakostnað 
borgarfulltrúa. „Í janúar var mikið gert 
úr ferðakostnaði Sigrúnar Elsu Smára-
dóttur, borgarfulltrúa Samfylkingarinn-
ar, í fjölmiðlum vegna ferðar sem hún 
fór á vegum REI í kjölfar þess að hún 
tók þar sæti sem fyrsti og eini fulltrúi 

minnihlutans“ segir í yfirlýsingunni. 
Nú hafi komið í ljós að aðrir hafi 
ferðast jafn mikið og Sigrún Elsa. 
Það er því ekkert óeðlilegt við 

þetta, segir Björk að hætti 
útrásarvíkinga.

bjorn@frettabladid.is

E
nginn vafi leikur lengur á að Íslendingar ganga á morgun 
til þjóðaratkvæðagreiðslu um Icesave-lögin. Undanfarin 
ár hefur því sjónarmiði vaxið mjög fylgi, að ástæða sé 
til að nota beint og milliliðalaust lýðræði í auknum mæli 
á Íslandi. Þjóðin ætti að fagna því að vera spurð álits á 

mikilvægu máli, en líklega þykir mörgum dapurlegt að fyrsta þjóð-
aratkvæðagreiðslan í sögu lýðveldisins skuli vera haldin á jafnein-
kennilegum forsendum og raun ber vitni.

Í fyrsta lagi var ákvörðun forseta Íslands um að vísa Icesave-
lögunum til þjóðarinnar stjórnskipulega hæpin. Það er afar ólík-
legt að höfundar stjórnarskrárinnar hafi ætlazt til þess að í valdi 
eins manns lægi að taka hvað eftir annað fram fyrir hendurnar á 
Alþingi og vísa málum til þjóðaratkvæðagreiðslu. Engar almennar 
reglur hafa enn verið settar um hvernig almenningur geti krafizt 
þjóðaratkvæðagreiðslu eða hvers konar mál eigi að fara í dóm þjóð-
arinnar.

Í öðru lagi uppfyllir þjóðaratkvæðagreiðslan á morgun ekki þau 
sjálfsögðu skilyrði að þjóðin standi frammi fyrir skýrum kostum, 
sem eiga sér stoð í raunveruleikanum. 

Fáum dettur væntanlega í hug að segja já og samþykkja Icesave-
lögin, því að fyrir liggur að viðsemjendur Íslendinga eru reiðubúnir 
að gera nýjan samning, sem er hagstæðari en sá sem átti að stað-
festa. Nei þýðir ekki annað en það að fólk ætlar ekki að samþykkja 
samning, sem er hvort sem er ekki lengur á borðinu. Viðsemjend-
urnir gera varla ráð fyrir öðru lengur en að meirihluti þjóðarinnar 
segi nei, sérstaklega þegar þeir hafa sjálfir lagt fram betra tilboð.

Það er útbreiddur misskilningur, bæði innan lands og utan, að 
með því að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni samþykki Íslend-
ingar að borga ekki Icesave-skuldbindingarnar. Samninganefnd, 
sem nýtur stuðnings allra flokka, hefur þvert á móti verið í viðræð-
um undanfarna daga um að Ísland greiði innlánstryggingarnar en 
njóti betri kjara en samkvæmt fyrri samningi.

Þegar þjóðin hefur sagt nei á laugardaginn, liggur áfram á að 
leysa úr Icesave-deilunni. Biðin eftir niðurstöðu er þegar orðin 
Íslandi gífurlega dýr. Erlendir fjárfestar og lánveitendur halda að 
sér höndum. Efnahagsáætlun stjórnvalda og Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins, sem átti að mýkja höggið af bankahruninu, hefur frestazt æ ofan 
í æ, sama á við um lánin frá Norðurlöndunum. 

Eins og Gylfi Zoëga hagfræðiprófessor bendir á í Fréttablaðinu 
í gær verður önnur efnahagsáætlun að koma til, gangi áætlun AGS 
ekki eftir. Þá gæti þurft að grípa til enn meiri lífskjaraskerðing-
ar með gengisfellingu, skattahækkunum og niðurskurði ríkisút-
gjalda.

Að enn hafi ekki samizt um Icesave er ekki fyrst og fremst 
áhyggjuefni vegna þess að við þurfum að ganga til tilgangslítill-
ar þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er áhyggjuefni vegna þess að allur 
frestur á málinu stendur endurreisn efnahagslífsins fyrir þrifum. 

Fyrsta þjóðaratkvæðagreiðsla lýðveldisins er 
ekkert sérstakt fagnaðarefni. 

Þjóðaratkvæði 
um óskýra kosti

ÓLAFUR Þ. STEPHENSEN SKRIFAR



Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

ÞJÓÐMINJASAFN ÍSLANDS  býður almenn-

ingi að koma með gamla gripi til greiningar hjá sér-

fræðingum á sunnudaginn. Dagskrá hefst klukkan 

14 og lýkur 16. Aðeins næst að greina um 50 gripi á 

þeim tíma og því nauðsynlegt að mæta tímanlega.

Staður Haraldar Jónassonar er við 
eldavélina. Hann er karlmennsk-
an uppmáluð og smitast það yfir í 
matargerðina á ýmsan veg. Hann 
gefur út matarblaðið Stoppað í 
matargatið en þar er að finna upp-
skriftir að hamborgurum, fajit-
as, kjötbollum og chili svo dæmi 
séu tekin. Uppskriftirnar koma 
flestar úr safni Haraldar sjálfs 
en auk þess fær hann til liðs við 
sig gestakokka. „Þá lauma ég með 
mýkri uppskriftum inn á milli ef 
mér finnst blaðið vera orðið of 
karlmannlegt hjá mér og ef ein-
hver frænkan kemur með frábæra 
tertu í fermingarboðið er ég vís til 
að næla mér í uppskriftina.“ 

Haraldur gefur lesendum upp-
skrift að karlmannlegri kjötloku 
ættaðri úr Kópavoginum. „Það 
kemur sá tími í lífi hvers drengs að 
hann uppgötvar Hlölla og Nonna. 
Ég ólst hins vegar upp í Kópavogin-
um og þar var enginn slíkur staður. 
Ég þurfti því að velja á milli þess 
að fá mér júmbóloku með roast 
beef eða að redda mér sjálfur og 
valdi síðarnefnda kostinn.“ 

Matargerðaráhugi Haraldar 

Karlmannleg kjötloka
Haraldur Jónasson byrjaði ungur að árum að fikta við matargerð. Snemma uppgötvaði hann líka Hlölla 
og Nonna en þar sem hann ólst upp í úthverfi og átti ekki alltaf heimangengt þróaði hann eigin útgáfu.

Haraldur segir hægt að útbúa lokuna með snittubrauði en að enn karlmannlegra sé að taka brauðhleif og skera hann í tvennt.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Nautakjöt (til dæmis 
lund eða ribeye)
Gott brauð
Laukur
Sveppir
Sýrður rjómi/majones
Súrar gúrkur
Chiliduft/hotsauce
Salt og pipar

Kjötið er fryst í 
klukkutíma eða tvo 
svo hægt sé að skera 
það í þunnar sneiðar. 
Því betra sem kjötið 
er því betri verður 

lokan. Kjötsneiðunum 
er síðan raðað á vax-
pappír en uppröðunin 
á að miðast við lagið 
á brauðinu. Þeim er 
svo öllum skellt í einu 
á pönnu með smáveg-
is olíu til steikingar. 
Sneiðunum er snúið 
við þegar þær eru rétt 
byrjaðar að brúnast. 
Saltað og piprað eftir 
smekk og nokkrar 
ostsneiðar látnar vaða 
á kjötbreiðuna rétt 
undir lokin. Kjötinu 

er skúbbað yfir í 
brauð ásamt steiktu 
grænmeti. Laukur 
og sveppir eru alltaf 
klassískir, hugaðir 
skella papriku með. 
Toppað með súrum 
gúrkum og sósu úr 
majonesi eða sýrðum 
rjóma blandaðri með 
örlitlu af chilidufti eða 
„hotsauce“. Gettóút-
gáfu er hægt að búa 
til með nautahakki en 
þá þarf lokan að löðra 
í sósu.

KÓPAVOGSKJÖTLOKA
Fyrir sanna karlmenn

kviknaði einmitt á þessum árum en 
hann segir kveikjuna einna helst 
hafa verið Royal súkkulaðibúðing 
sem hann hóf að útbúa ungur að 
árum. „Síðan hefur þetta aðeins 
þróast hjá mér en ég er þó enn þá 
hrifinn af Royal.“ 

Haraldur býr svo vel að vera 
ljósmyndari og myndar því alla 

rétti í Stoppað í matargatið sjálf-
ur. „Þetta er allt fixað hérna á 
heimilinu; eldamennskan, mynda-
takan og tölvuvinnslan. Blaðinu er 
svo dreift með Viðskiptablaðinu á 
tveggja mánaða fresti auk þess 
sem það er að finna á kaffihúsum, 
í bókabúðum og á matargatid.is.“

vera@frettabladid.is

framlengt út mars

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

Hinn árvissi 4ra rétta „Allt í steik“ seðill gleður 
bragðlaukana. Skyldumæting fyrir alla sem 

unna góðum mat á góðu verði.

Tilvalið fyrirárshátíðina!

 

KRYDDLEGIN KLAUSTURSBLEIKJA
með rússneskri pönnuköku, dillrjóma og piparrótarsósu

RJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPA
með Madeira og grilluðum humarhölum

FISKUR DAGSINS
ferskasti hverju sinni, útfærður af 

matreiðslumönnum Perlunnar (4.990 kr.)

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

RIB EYE
með kartöfluturni, Bearnaisesósu 

og steinseljurótarmauki (6.590 kr.)

NAUTALUND
með grænmetismósaík 

og blönduðum skógarsveppum (7.590 kr.)

SÚKKULAÐIFRAUÐ
með hindberjahlaupi, ferskum ávöxtum og passionís

1
2

3

4

VELDU MILLI FJÖGURRA AÐALRÉTTA

 
Góð tækifærisgjöf!



Blessuð miðborgarbörnin búa ekki 
við sömu útivistar- og afþreying-
armöguleika og börn í úthverfun-
um þar sem leikvellir og tún eru á 
hverju strái. Þau þurfa að skjóta 
sér á milli bíla með bensínfnyk 
fyrir vitum og eru sleðabrekk-
urnar heldur langt undan. Þau laga 
sig þó flest að aðstæðum og hafa 
ýmislegt annað við að vera. Víða er 
líka að finna staði sem hafa sterka 
söguskírskotun og geta þau jafnvel 
fræðst um land og þjóð samhliða 
leiknum. Hér á eftir fer hugmynd 
að góðum barnadegi í miðborg-
inni: 

Upplagt er að byrja á Skóla-
vörðuholti þar sem Hallgríms-
kirkja gnæfir yfir. Þar er opið alla 
daga frá níu til fimm og er hægt 
að fylgja börnunum upp í turn og 
leyfa þeim að virða fyrir sér borg-
ina í allri sinni dýrð. Þar er síðan 
hægt að leyfa þeim að benda á og 
velja næstu áfangastaði. 

Á vinstri hönd er Einarsgarð-
ur og laða styttur Einars Jóns-
sonar til sín ófá börn og fjölskyld-
ur. Þar er jafnvel hægt að setjast 
niður og maula kex. Á Freyjugötu 
er svo rótgróinn róluvöllur sem er 
um að gera að prófa. Völlurinn er 
tvískiptur og eru dagmæður með 
aðstöðu öðru megin en almenningi 
ætlaður opni hlutinn. Þar eru rólur, 
kastali, vegasölt og fleiri tæki og 
ættu yngstu börnin að taka gleði 
sína. Næst má þræða Þingholtin 
og virða fyrir sér gömlu húsin. Sé 

sleðinn með í för er næsta víst að 
torfærurnar verði margar enda 
sums staðar skaflar og annars 
staðar autt en það gerir lífið bara 
skemmtilegra. Næsti viðkomustað-
ur gæti svo verið Arnarhóll en þar 
er nú hin myndarlegasta sleða-
brekka. Reyndar þarf að fylgjast 
með því að börnin renni sér ekki of 
langt enda bílaumferð allt í kring. 
Þegar snjórinn er mikill er oftar 

en ekki búið að gera stökkpalla og 
endast börnin von úr viti við að 
kljást við þá. Inn á milli er hægt 
að lauma að þeim fróðleiksmolum 
um Ingólf sem vakir yfir staðnum 
og öndvegissúlurnar hans. 

Eftir alla útiveruna segir kakó-
þörfin svo nær örugglega til sín og 
þá eru hæg heimatökin enda kaffi-
hús úti um allt.

vera@frettabladid.is

Barnadagur í borginni
Þótt sleðabrekkur og róluvellir séu ekki á hverju strái í miðborginni leynast þeir þó hér og hvar og eru 
borgarbörn dugleg að þefa þá uppi. Eins er ýmislegt annað við að vera. Hér er hugmynd að góðum degi.

Við Freyjugötu er gamall róluvöllur þar sem er hægt að róla og renna og víðar í Þing-
holtunum er að finna rólur og vegasölt.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Seðlabankamegin við Arnarhól lúrir 
þessi litli leikvöllur fyrir smáfólkið.

Arnarhóll fyllist af krökkum um leið og það fer að snjóa.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

útskurðarjárn 

hverfi steinar

Stein-, marmara- 
og demantsbrýni

Laugavegi 29  •  Sími 552 4320
brynja@brynja.is  •  www.brynja.is

Opið virka daga frá 9.00-18.00
og lau. frá 10.00-16.00

 í miklu úrvali

Vandaðar seríur af konumyndum 
Innrammaðar í 40 x 40 cm eða 18 x 18 cm 

Númeraðar og undirritaðar.

‚frænkan‘

Art & design / Sjøfn Har / Skólavörðustígur 41 
101 Reykjavík, Sími: 551 0606 / 894 0367  

sjofnhar.is  •  sjofnhar@sjofnhar.com

Virka daga kl. 14 – 18
Laugardaga kl. 12 – 18

• ferðatöskur 
• íþróttatöskur
• beautybox
• bakpokar
• seðlaveski 
• tölvutöskur

TIL FERMINGARGJAFA

Komið í miðbæinn og skoðið
fermingatilboðin okkar

Laugavegi 80, 101 Reykjavík   
sími 561 1330

www.sigurboginn.is

AF GLÆSILEGUM 
SUNDFATNAÐI 

FRÁ ANITA

Stærðir 36–54

NÝ SENDING 
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Ellefta Íslandsmót kaffibarþjóna 
verður í Kringlunni um helgina.

Íslandsmót kaffibarþjóna verð-
ur haldið nú um helgina í Blóma-
garði Kringlunnar. Kaffibar-
þjónafélag Íslands stendur fyrir 
mótinu og eru þrettán keppend-
ur skráðir. 
Mótið hefst klukkan 11 á morg-
un en á sunnudag keppa þeir sex 
sem komast áfram í úrslitakeppn-
ina sem hefst klukkan 13. Sigur-
vegarinn vinnur sér inn keppnis-
rétt á heimsmeistaramótið en í ár 

verður það haldið í London dag-
ana 23. til 25. júní.

Keppendur mótsins þurfa að 
framreiða tólf drykki fyrir fjóra 
bragðdómara. Tveir tæknidóm-
arar fylgjast með vinnubrögðum 
keppenda. Fjórir drykkjanna eiga 
að vera staðlaðir espresso, fjórir 
staðlaðir cappuccino og loks fjórir 
frjálsir drykkir, hannaðir af kepp-
endum með hráefni að eigin vali. 
Keppendur hafa fimmtán mínút-
ur til að framreiða drykkina. Vafa-
laust er það fín skemmtun fyrir 
kaffiáhugamenn að fylgjast með.

Kaffibarþjónar 
halda Íslandsmót

Frá Íslandsmóti kaffibarþjóna 2007.

Meiri hluti fólks sem notar 
gjaldskyld bílastæði í miðborg 
Reykjavíkurborgar borgar með 
smámynt, eða um 92 prósent. 
Þetta er niðurstaða könnunar 
sem Bílastæðasjóður Reykjavíkur 
lét gera í lok síðasta árs og greint 
er frá á vef Reykjavíkurborgar, 
www.reykjavik.is. Þetta kemur 
mönnum nokkuð á óvart enda 
borgar fólk fremur með klinki en 
með greiðslukorti eða síma, þótt 
það standi til boða í svörtum 
miðamælum.

Þess má geta að miðar úr 
tímamælunum svörtu gilda víða. 
Algengur misskilningur er að 
það þurfi að greiða í stöðumæli 
aftur ef viðkomandi er með 
gildan tímamiða í framrúðunni. 
Til dæmis ef keyptur er tímamiði 
við Laugaveg 77 má nota hann 
við alla gjaldmæla niður Lauga-
veginn og í allri Kvosinni meðan 
hann er í gildi.

Í könnuninni var einnig athug-
uð afstaða fólks til þess að borga 
í stöðumæli. Ríflega 70 prósent 
aðspurðra töldu að gjaldtaka 
fyrir bílastæði í Reykjavík ætti 
rétt á sér en aðeins tæplega 30 
prósent voru fylgjandi ókeypis 
stæðum. Því hefur fylgi við gjald-
töku aukist nokkuð en árið 2004 
taldi helmingur að stæðin ættu 
að vera ókeypis.  

Flestir borga enn 
með smámynt
BÍLASTÆÐASJÓÐUR REYKJAVÍK-
UR GERÐI KÖNNUN Á NOTKUN 
GJALDSKYLDRA BÍLSTÆÐA Í 
BORGINNI.

Sjötíu prósent aðspurðra voru 
hlynnt gjaldtöku fyrir bílastæði.

LAUGAVEGI 25 OG 
SMÁRALIND

KATVIG 
VOR/SUMAR
LÍNAN ER KOMIN Í 

VERSLANIR 3 SMÁRA

Bergstaðastræti 4 – 101 Reykjavík – Sími: 562-0335

Gullsmíðaverkstæði Árna Höskuldssonar
lokar 6. mars næstkomandi

Opnunartími 13:00 til 18:00 virka daga
laugardaginn 6 mars 11:00 til 17:00

40% afsláttur
af öllum vörum

Mikið úrval 
skartgripa

Valdir skokkar 40% afsl. 

Áður 16.990

Nú 9.990
st 38-48

Takmarkað magn

     Það er ekki að ástæðulausu að þeytarinn
og önnur áhöld frá Rösle eru með fimm ára 
ábyrgð – þau eru einfaldlega óþreytandi. Þetta 
gróna þýska fyrirtæki hefur framleitt hágæða 
eldhúsáhöld úr stáli í nær hundrað ár og er 
reynslunni ríkara. Rösle leggur mikla áherslu  
á gæði og stílhreina hönnun.

Óþreytandi
– engin áhöld um það
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Bókakaffihús hafa sprottið upp 
eins og gorkúlur síðustu árin og 
ekki langt að minnast þess þegar 
Súfistinn í Bókabúð Máls og 
menningar og síðar Grái köttur-
inn buðu ein kaffihúsa upp á bóka-
lestur yfir kaffibollanum. Auk 
Súfistans og Gráa kattarins, þar 
sem líta má í bækur og blöð yfir 
bollanum, má nefna Eymunds-
son á Skólavörðustíg og í Austur-
stræti, þar sem Te og kaffi rekur 
kaffihús og er opið til tíu á kvöld-
in. Á Laugavegi 18 má svo finna 
kaffihús sem einnig selur bækur 
og býður upp á lestur þeirra og 
kallast Glætan bókakaffi.

Þeir sem eru í leit að lesefni 
geta, auk áður upptalinna bóka-
búða, arkað um ansi grösugan 
garð og vert að minna á litlar 
búðir sem stundum vilja gleymast 

eins og Bókabúð Steinars á Berg-
staðastræti 7. Unnendur arkitekt-
úrs, garðræktar, hönnunar og 
ljósmyndunar geta til að mynda 
fundið þar ýmsar bækur sem fást 
ekki annars staðar og listaverka-
bækur skipa þar stóran sess. 
Drjúgum hluta úr degi má svo 
eyða í Fornbókabúð Braga Kristj-
ónssonar þar sem úir og grúir af 
bókum frá öllum tímum um allt 
milli himins og jarðar. Fyrir þá á 
andlegu og trúarlegu nótunum er 
Kirkjuhúsið svo í miðjum suðu-
punkti Laugavegarins en mikið af 
góðum bókum fyrir handleiðslu 
á erfiðum tímum sem þessum er 
þar að finna. 

Að lokum er vert að minnast 
á það sem í boði er fyrir safna-
fólkið en auk bókasafnsins sem 
flestir þekkja, Borgarbókasafns-

ins í Tryggvagötu, væri hægt að 
breyta til og setjast í lestrarsal 
Þjóðskjalasafnsins. Þar mætti til 
að mynda glugga í gamlar íbúa-
skrár eða gömul götukort en þó 
eru ekki öll skjöl opin almenn-
ingi og til að mynda ekki hægt 
að biðja um þau er teljast lúta 
að vörnum ríkisins. Salurinn er 
opinn frá tíu til fimm síðdegis á 
virkum dögum yfir vetrartím-
ann, nema á föstudögum, þá er 
opið til fjögur. 

Lestrarhestar í norrænum 
bókaham geta svo skokkað yfir 
mýrina og kíkt í bókasafn Nor-
ræna hússins sem opið er frá 
12-17 alla daga vikunnar. Bóka-
safnið á til að mynda þrjár nýjar 
ævisögur um sænska djasstón-
listarmenn þessa dagana.

  juliam@frettabladid.is

Lestrarstund í Reykjavík
Nokkuð af því sem gerir bæjarferð góða er heitur kaffibolli og skemmtilegt lestrarefni. Í 101 eru ótal 
möguleikar fyrir lestrarhesta í síðdegisfríi – bókasöfn, bókabúðir og ekki síst bókakaffihús.

Bókakaffi eru fjölmörg í litlu Reykjavík og vinsæll afþreyingarmöguleiki borgarbúa.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þjóðskjalasafnið geymir skjöl þjóðarinnar og þau sem eru 
opin almenningi má lesa í lestrarsal safnsins.

Auðvelt er að gleyma stund, stað og tímabelti í Bókabúð Braga Kristjónssonar. 

Bókabúð Steinars við Bergstaðastræti er fjársjóðskista listfenginna 
bókaorma. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Laugardaga

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

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

NÝJAR 
VÖRUR 

Laugavegi 53 • s. 552 3737
Opið mánudag til föstudag 10-18, laugardag 10-17

Við aukum vöruúrvalið.
Ný litrík barnatíska frá Spáni 
MAYORAL 0–14 ára.
20% kynningarafsláttur föstudag og laugardag af öllum 
IANA og MAYORAL vörum.

NÝJAR 
VÖRUR

www.litiliupphafi .is • S: 5523636
Skólavörðustíg 5 • 101 Reykjavík

Fallegur  barnafatnaður, skór 
og viðarleikföng.  Með mannúð 
að markmiði styðja margar af 
vörunum okkar góð málefni

Hlökkum til að sjá ykkur!



föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS  5. mars 2010

NÝR SKEMMTISTAÐUR OPNAÐUR Í GAMLA GAUKNUM + SKARTGRIPUR SEM 
LÆTUR FÓLK BROSA + GRÚSKAÐ Á BÓKAMARKAÐI + NÁTTÚRULEG FEGURÐ

129.950Kr.

FERMINGAPAKKI
20”

EKKI RÍKISSTYRKT 
EGÓFLIPP

Dagur Kári um The Good Heart, stóra eplið og lopahúfur
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Þ etta er staðurinn sem vantaði,“ segir Bóas 
Kristjánsson, einn forsprakka nætur-

klúbbsins „Venue“ sem opnar dyr sínar á laug-
ardagskvöld. Venue er á Tryggvagötu fyrir aftan 
barinn Bakkus í rýminu sem var gamli Gauk-
ur á Stöng. „Það hefur verið heilmikið í gangi 
í íslensku danssenunni og okkur fannst vanta 
stað sem spilaði það besta sem er að gerast í 
íslenskri danstónlist. Teknó.is tók dálítið yfir 
þessa danssenu hérna heima og maður hefur 
lítið heyrt nema það sem ég kalla bensínstöðva-
teknó,“ segir hann og hlær. „Þetta rými var 
alveg fullkomið fyrir þessa hugmynd og við 
höfum unnið baki brotnu undanfarnar þrjár 
vikur við að endurskipuleggja rýmið og hugsa 
upp konseptið,“ útskýrir Bóas. „Ég hef ferðast 
mikið um Evrópu og farið á klúbba þar og ég 
myndi segja að nýi staðurinn endurspegli staði 
í París, London, Istanbúl og Antwerpen og út-
koman er einhvers konar bræðingur úr þessu 
öllu.“

 Bóas segir að innréttingarnar séu einhvers 
konar leifar af 2007-stemningunni með end-

urnýttum húsgögnum í bland. „Við vorum 
ekki að fara að henda inn kristalsljósa-
krónum og gosbrunnum en staðurinn 
er alveg óþekkjanlegur frá því sem hann 

var. Við erum með DJ búrið í miðjunni og 
höfum fengið inn splunkunýtt hljóðkerfi. Svo 
verður það væntanlega „krádið“ sem mun gera 
staðinn.“ Hvað varðar tónlistina þá er það 

gamli Sirkusrefurinn Maggi Lego sem þeytir 
skífum á laugardaginn ásamt DJ Yamaho en á 
dagskránni er að fá fræga plötusnúða frá út-
löndum. Einnig má geta þess að DJ Hólmar er 
væntanlegur frá New York í lok mánaðarins 
til að spila á Venue. „Svo verður væntanlega 
full dagskrá hjá okkur í tengslum við Reykja-
vík Fash ion Festival og margt fleira spennandi 
fram undan,“ segir Bóas. 

Venue verður opnað almenningi á miðnætti 
á laugardagskvöld  og er með aðdáendasíðu á 
Facebook.  - amb

Það hefur verið heil mik-
ið í gangi í íslensku 
danssenunni og okkur 
fannst vanta stað sem 

spilaði það besta sem er að ger-
ast í íslenskri danstónlist.

núna
✽nýtt og spennandi

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Anton Brink  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 

INGA MARÍA LEIFSDÓTTIR KYNNINGARSTJÓRI

TÖFFARALEG Leikkonan Sharon 
Stone var glæsileg að vanda á tísku-
sýningunum í Mílanó í vikunni með 
stór dökk sólgleraugu. 

augnablikið

Nýr skemmtistaður opnaður á laugardag:

KLÚBBUR Í MIÐBÆNUM 

Opnar nýjan stað  Bóas Kristjánsson er einn forsprakka klúbbsins Venue í Tryggvagötu. 

 Í kvöld hefði ég svo sannarlega farið að sjá Aidu-ástarþríhyrninginn í Íslensku óp-
erunni. Þegar sýningin hefst verð ég hins vegar þó nokkrum metrum ofar, í flug-
vél á leiðinni yfir Atlantshafið til minnar gömlu heimaborgar, New York. Ég fer þó 
að sjá La Bohème í Metropolitan þannig að óperuhelginni er borgið! .

Breska sjónvarpskonan Alexa 
Chung er iðulega á listum 

yfir best klæddu konur 
heims og hefur hlotið 
viðurnefnið „Fashion‘s 
favourite girl“.  Alexa 
er til að mynda  á for-
síðu breska Vogue og 
í ítarlegum mynda-
þætti og viðtali innan 
í blaðinu.  Alexa, sem 
er með þætti á MTV, 
var nýlega mynduð 

úti á lífinu í London klædd í fatn-
að frá íslenska merkinu Andersen 

& Lauth sem eru ekki ama-
leg meðmæli. 

A n d e r s e n  & 
Lauth vöktu mikla 
athygli á tískuvik-
unni í Kaupmanna-
höfn í lok febrúar og 
hönnun þeirra hefur 
birst í virtustu tísku-
blöðum Danmerkur.   
 - amb

Uppgangur hjá Andersen og Lauth:

Tískuskvísa vill 
Andersen & Lauth 
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Gamla djammliðið sameinast
Leikhúskjallarinn 
opnar aftur um 
helgina með end-
urfundum þeirra 
sem djömm-
uðu þar árin  95-
99. Þar má nefna 
Bjössa í World 

Class, Gústa á Langabarnum, Kela 
barþjón, Leif gamla í hurðinni og allt 
sveitt og stappað. Siggi Hlö og Valli 
Sport verða í diskóbúrinu og sam-
kvæmt fréttatilkynningu verða þar 
„karlmenn með svitarönd á bakinu 
og stelpur með brjóstaskoru“. 

RÚV að taka sig á?
Vakið hefur athygli undanfarna viku 
að sjónvarpskonur 
á RÚV eru farnar 
að klæða sig í ögn 
klassískari föt en 
vanalega. Ragn-
hildur Steinunn og 
Þóra Arnórsdóttir 
hafa birst á skján-
um í fallegum svörtum kjólum og 
toppum og forngríska tískan virðist 
hafa horfið í bili. Það er spurning 
hvort að fárið um ljótu kjólana 
í Eurovision hafi haft einhver 
áhrif þar á.

Mesti hipster Íslands?

Vefritið www.ablogabouticeland.
com hefur tilnefnt mesta hipster Ís-
lands. Maðurinn er nefndur Frí-
mann Ísleifur Frímannsson og er 
tekinn tali vegna þess að tónlist-
ar- og fatasmekkur hans þykir af-
burðasmart. Frímann er sagður 
vera ótýpískur hipster, hann klæð-
ist ekki dúnúlpu á veturna og lit-
ríkum fötum heldur kýs þrönga 
frakka, támjóa skó og leðurjakka, 
allt í svörtu. Þess má geta að Frí-
mann er nýbyrjaður að þeyta skíf-
um á barnum Bakkusi þar sem 
hann spilar dimmt töffararokk.

þetta
HELST

helgin
MÍN

reykjanesbaer.is
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LANCOME Hydra Zen Neurocalm
Vinsælasta dagkremið frá Lancome.
Kremið róar húðina og fyllir hana raka. 
Gelkrem fyrir þá sem vilja létta áferð, krem 
fyrir normal húð og krem fyrir þurra húð.

7.831 kr.

6.265 kr.

Lancome
Hydra Zen Neurocalm

CLARINS 24 stunda krem
Söluhæsta 24 stunda kremið frá Clarins. 
Ver húðina gegn kulda og stuðlar að 
rakajafnvægi. 

7.769 kr.

6.215 kr.

Clarins
24 stunda krem

CLINIQUE Superdefence. Mest selda 
rakakremið frá Clinique. Ofnæmisprófað 
og 100% ilmefnalaust.

7.519 kr.

6.015 kr.

CLINIQUE
Superdefence

L´ORÉAL Hydrafresh er einstakt 
rakakrem með gelkennda áferð og 
smýgur hratt inn í húðina. Bæði fyrir 
þurra og viðkvæma húð og normal húð.

2.239 kr.

1.790 kr.

L´Oréal
Hydrafresh

SOTHYS Hydroptimale & Noctuelle
Hið frábæra dagkrem Hydroptimale comfort 
og Light day nú saman í fallegri gjafaöskju 
með Noctuelle næturkreminu

9.513 kr.

8.086 kr.

Sothys
Hydroptimale 
og Noctuelle

ESTÉE LAUDER DayWear Plus
Dagkremið sem færir húðinni raka og 
geislandi áferð og lit. Öflugur rakagjafi 
og andoxunarefni fyrirbyggja línur og 
hrukkur. 50 ml.

8.273 kr.

6.618 kr.

Estée Lauder 
DayWear Plus
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núna
✽  Reykjavík, Reykjavík...

SIGTRYGGUR BERG SIGMARSSON MYNDLISTAR- OG TÓNLISTARMAÐUR

Meistarinn og Margaríta eftir Mikhaíl 
Búlgakov. Ég keypti þessa bók handa kær-
ustunni minni þar sem hún á eftir að lesa 
hana. Þetta meistarastykki er í miklu upp-
áhaldi hjá mér. 

Anna eftir Guðberg Bergsson. Guðberg-
ur er að mínu mati besti rithöfundur íslensku 
þjóðarinnar. Ég átti þann heiður að fá að 
spjalla við hann eina kvöldstund og komst 
að því að hann er ekki bara besti rithöfundur 
þjóðarinnar heldur fínn karl líka. 

Stubbur – úr seríunni Skemmtilegu 
smábarnabækurnar. Ég keypti þessa bók 
handa kornungum syni mínum og vona að 
hann eigi eftir að hafa gaman af henni síðar meir. Þessar bækur eiga góðan 
sess í minningunni og eru bæði sérkennilegar og fyndnar. Svo eru teikningarn-
ar svo skemmtilegar. 

Mutes eftir Sigurð Guðmundsson. Frábær bók sem fylgdi sýningu sem 
var haldin árið 2008. Sigurður er mikill snillingur og í uppáhaldi hjá mér.  

Yosoy eftir Guðrúnu Evu Mínervudóttur. Guðrún er nágranni minn og mig 
langaði að tékka á skrifum hennar. Reyndar veit ég að hún er mjög skemmti-
legur rithöfundur en ég á eftir að lesa þessa bók. 

VERA SÖLVADÓTTIR KVIKMYNDAGERÐ-
ARKONA

Ferð um himingeiminn eftir stjörnu-
fræðinginn Jan Tauber. Þessa dagana 
hefur hugurinn reikað til afstæði hlutanna og 
fannst tilvalið að velja bók um  stjörnufræði. 
Ég hugsa að bókin svari jafnmörgum spurn-
ingum og hún spyr. Það er alltaf gaman að 
forvitnast og reyna að færa himininn nær 
jörðu og ferðast inn í óravíddir alheimsins.

Umskiptin eftir Franz Kafka. Í þýðingu 
Ástráðs Eysteinssonar og Eysteins Þor-
valdssonar. Ég greip þessa bók með mér 
þar sem ég hef ekki enn lesið þetta lykil-

verk nútímabókmennta. Ég hef alltaf verið hrifin af írónísku sjónarhorni Kafka. 
Óhefðbundið er jákvætt orð í mínum orðabókum.  

Kona með spegil – Svava Jakobsdóttir og verk hennar. Ritstjóri Ár-
mann Jakobsson. Ég hef verið að stúdera Svövu að undanförnu og  hef 
mikinn áhuga á að kynnast því betur hvaðan hún kemur. Hún skyggnist alltaf 
á áhugaverðan hátt inn í íslenskt samfélag og ég kann vel að meta hvað hún 
getur verið óhugnanleg og áleitin í skrifum sínum. 

Óvinurinn eftir Emmanuel Carrère. Ég las þessa fyrir nokkrum árum og 
fannst hún alveg mögnuð. Það er kominn tími á að lesa hana aftur. Í þetta sinn 
í þýðingu Sigurðar Pálssonar sem ég veit að veldur mér ekki vonbrigðum.  

HAFSTEINN MIKAEL GUÐMUNDSSON MYNDLISTARMAÐUR

Síðustu minnisblöð Tómasar F. fyrir al-
mennings sjónir eftir Kjell Askildsen. 
Frábært smásagnasafn sem hefur horfið úr 
bókaskápnum mínum í tvígang, tel það vera 
meðmæli með þessari bók.

Ævintýri Artúrs Gordons Pym eftir 
Edgar Allan Poe. Það jafnast ekkert á við 
góða svaðilför. Artúr Gordon Pym fer á sjó-
inn sem laumufarþegi um borð í hvalveiði-
skipinu Grampusi. Uppreisn, mannát, óveð-
ur og fleira … Klassík! Þessi þýðing fór al-
gjörlega fram hjá mér og því mikill fundur.

Kvæði frumort og þýdd eftir Jón Þor-
láksson. Þarna er að finna brot úr Paradísa-
missi Miltons í þýðingu Jóns ásamt öðrum perlum.

Lestir undir smásjá eftir Bohumil Hrabal. Ég hef verið aðdáandi Bohum-
ils Hrabal síðan ég las þókina Alveg glymjandi einvera í íslenskri þýðingu Þor-
geirs Þorgeirsonar.

Vatnið og hin duldu skilaboð þess eftir Dr. Masaru Emoto. Hér rýnir Dr. 
Masaru Emoto í vatnskristalla og kemst að þeirri niðurstöðu að skilaboðin frá 
vatni eru kærleikur og þakklæti.

Bókaunnendur velja sér bækur á bókamarkaði

GRÚSKAÐ 
Í PERLUNNI

MORE BEAUTIFUL TODAY THAN YOU WERE AT 20

Skin Boosting Super Serum

Dior kynning föstudag og laugardag
í  Hyegu Kr inglunni  og Smáral ind.
Sér f ræðingar f rá  D ior verða  á  s taðnum og ve i ta  þér fag legar 
ráð legg ingar á  kremum og l i tavöru .

 •   Fa l leg i r vor l i t i r
 •   Nýr púður farð i  og  hy l ja r i  í  Nude l ínunni
 •   One Essent ia l  Sk in  Boos t ing  Super Serum

Vertu velkomin og kynntu þér það nýjasta  f rá  Dior í  Hygeu um helg ina .
Fal legar g jaf i r og t i lboð.

Tímamóta uppgötvun frá Dior.
15 ára rannsóknarvinna – 10 einkaleyfi – 21 formúla.

Samstundis aukin gæði húðar, sléttari og fyllri húð.
Húðin þéttist – húðholur dragast saman.

Húðin endurheimtir fyrra líf.

Mig  langaði að búa til grip sem 
fær fólk til að líða betur,“ út-

skýrir myndlistarkonan og ljós-
móðirin Helga Birgisdóttir en 
hún hefur hafið sölu á afar sér-
stöku hálsmeni. Helga segist hafa 
verið með hugmyndina í höfð-
inu í nokkur ár en þegar krepp-
an skall á lét hún hana verða að 
veruleika. „Þetta er gripur sem er 
huglægur fyrir mér. Þetta er eins 

konar hjálpartæki gleðinnar sem 
ég kalla „Smiler“ eða brosara á ís-
lensku. Þetta er hálsmen úr post-
ulíni og silfri og þegar það er sett 
á milli munnvikanna birtist bros 
á andliti fólks.“  Hálsmenin eru 
handgerð og hvert og eitt þeirra 
einstakt. Helga segir menið vera 
fyrir bæði kynin og alla sem trúa 
því að þeir skapi sín eigin örlög. 
„Þegar það er  mótstreymi í lífinu 

getur verið  mjög erfitt að brosa. 
En þegar þú setur þennan grip á 
milli munnvikanna þá fara allir 
að hlæja í kringum þig. Þá verð-
ur þú sjálfur ósjálfrátt glaður og 
andrúmsloftið léttist í kringum 
þig.“ Brosarann er hægt að nálg-
ast í Gallerí List, Kaffi Loka og á 
heimasíðunni www.gegga.is auk 
þess sem hann fæst í tískuversl-
uninni Glad I Never í Berlín.  - amb 

Helga Birgisdóttir hannar hálsmen sem fær fólk til að brosa

Skart sem breytir lífi þínu

„Þetta svínvirkar.“ Helga Birgisdóttir með hálsmenið „Smiler“ sem hún hannaði 
þegar kreppan skall á.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GAMALDAGS LÚXUS

Þessi nýja shea butter-sápa frá franska merkinu l‘Occ-
itane nærir og mýkir þurra vetrarhúð. 
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Margir hafa beðið 
spenntir eftir nýjustu 
kvikmynd Dags Kára 
Péturssonar, The 
Good Heart. Nú er hún 
komin í bíó og með 
því verða kaflaskil í lífi 
leikstjórans, sem hefur 
hrærst í heimi hennar 
í nokkur ár. Í viðtali við 
Föstudag segir Dagur 
frá vinnunni með Holly-
wood-stjörnum, hlátri 
og gráti og framtíð sem 
sveipuð er óvissu. 

Viðtal: Hólmfríður H. Sigurðardóttir

Ljósmyndir: Anton Brink

Þ
egar Dagur Kári Pét-
ursson gerir bíó-
myndir lætur hann 
sér ekki nægja að 
leikstýra þeim. Hann 

skrifar nefnilega handritin líka 
sjálfur og býr til tónlistina með 
dúóinu sínu, Slowblow. Það er góð 
ástæða fyrir því að hann hagar 
hlutunum á þennan veg. „Ástæð-
an fyrir því að ég fór út í kvik-
myndagerð var einmitt sú að ég 
hafði áhuga á þessu öllu saman. 
Mig langaði að verða tónlistar-
maður, ljósmyndari og rithöfund-
ur, en ég gat ekki gert upp á milli. 
Þannig að ég sá að kvikmynda-
gerð væri fullkomin fyrir mig, því 
þá gæti ég verið að vasast í þessu 
öllu saman. Þar af leiðandi hefur 
mér þótt mjög mikilvægt að fylgja 
þessu öllu eftir, alveg frá a til ö, í 
bíómyndunum mínum. Frá því að 
fyrsta orðið er skrifað á blað þar 
til síðasti tónninn er sleginn.“

FJÖLDINN AÐ TJALDABAKI
Aðalleikarar nýjustu bíómynd-
ar Dags Kára, The Good Heart, 
eru Bandaríkjamennirnir og stór-
stjörnurnar Brian Cox og Paul 
Dano. Myndin er tekin upp í 
þremur löndum – hérna á Ís-
landi, í Bandaríkjunum og á hvít-
um ströndum Dóminíska lýðveld-
isins. Þrátt fyrir hinn alþjóðlega 
blæ er framleiðsla myndarinn-
ar að langstærstum hluta til ís-
lensk. „Við vorum í fjörutíu daga í 
tökum og þar af voru þrjátíu dagar 
á Íslandi með alíslensku tökuliði. 
Svo tókum við stóran hluta af 
því með okkur til Ameríku og öll 
eftirvinnsla var hér á Íslandi.“ 

Mikill fjöldi fólks kemur að 
framleiðslu einnar kvikmyndar. 
Dagur hefur ekki tekið það saman 
hversu margir unnu að myndinni 
í heild en segir láta nærri að á bil-
inu 100 til 200 manns hafi unnið 
að myndinni, ýmist frá upphafi til 
enda eða í nokkra daga.

HOLLYWOOD-STJÖRNUR
Dagur skrifaði handritið ekki sér-
staklega með þá Cox og Dano í 
huga, en var sérstaklega ánægður 
að fá þá til liðs við sig, enda mjög 
hrifinn af þeim báðum. „Brian Cox 
sést oftast í smærri hlutverkum í 
stórum Hollywood-myndum. En 
alltaf þegar hann birtist langar 
mann að sjá meira af honum. Ég 
er alltaf jafn svekktur þegar hann 
er drepinn eftir tíu mínútur. Ég er 
mjög stoltur og ánægður með að 

geta boðið upp á mynd þar sem 
fólk fær alveg nóg af honum.“ 

Hann var ekki síður ánægður 
með aðkomu Pauls Dano. „Paul 
Dano finnst mér líka frábær leik-
ari. Hann hefur einhverja mjög 
sérstaka útgeislun á tjaldinu. Og 
hann er ekki þessi súkkulaðisæta 
týpa eins og margir ungir amer-
ískir leikarar. Það hefði ekki hent-
að fyrir þessa mynd.“

Reynslan af því að vinna með 
stjörnunum var lærdómsrík. „Paul 
Dano er ótrúlega þroskuð sál, þetta 
var svolítið eins og að vinna með 
gömlum manni. Brian Cox hefur 
unnið í mörg hundruð mynd-
um og hefur ótrúlega reynslu og 
yfirsýn. Hann sá senuna fyrir sér 
fullklippta á meðan hann var að 

leika hana. Ég hef aldrei upplif-
að það fyrr hjá leikara. Það kom 
fyrir að hann segði: „Dagur, af 
hverju ertu að skjóta þetta, þú átt 
eftir að klippa þetta út.“ Þetta fór 
svona pínulítið í taugarnar af mér 
en því miður hafði hann nú oftast 
rétt fyrir sér!“ segir Dagur og bros-
ir út í annað. 

BORG BORGANNA
Bandaríkin voru líka nokkuð aug-
ljós kostur fyrir bíómyndina. En 
það mátti ekki vera hvaða borg 
í Bandaríkjunum sem er. Það 
varð að vera New York. „Það eru 
ákveðnar tilviljanir í sögunni sem 
meika ekki sens nema í stór-
borg. Það er líka ákveðinn æv-
intýrablær yfir myndinni líka og 

mér fannst þetta þurfa að ger-
ast í „stórborginni“, sem er auð-
vitað New York. Ég er rosalega 
hrifinn af henni, meðal annars 
vegna þess að þegar maður lend-
ir þar verður maður strax eins 
og einn af íbúunum,“ útskýrir 
Dagur Kári, sem reynir að heim-
sækja New York eins oft og hann 
getur. „Það er einstök orka þarna 
og maður fær það á tilfinninguna 
að allt geti gerst. Það skipti mig 
líka miklu máli að taka myndina 
upp í borg sem ég hefði persónu-
legt samband við.“

Það er þó án vafa auðvelt að 
detta í klisjurnar í borg sem þús-
undir bíómynda gerast í. Dagur 
forðaðist þær. „Það er ekki Times 
Square eða frelsisstyttu að sjá. Ég 

reyndi að skapa þá tilfinningu að 
myndin ætti sér stað á Manhatt-
an en samt á einhverjum týndum 
stöðum úr alfaraleið.“

HLÁTUR OG GRÁTUR
Líkt og í fyrri myndum Dags Kára 
geta áhorfendur bæði átt von á því 
að hlæja og gráta yfir The Good 
Heart. Þetta þykir Degi Kára mikil-
vægt. „Í kvikmyndum eru hlutirn-
ir oft rosalega hreinræktaðir. Það 
eru grínmyndir, hryllingsmynd-
ir, spennumyndir eða harmleik-
ir. Mér hefur fundist spennandi 
að blanda húmor og trega aðeins 
meira saman. Grunnkrafturinn 
er húmor og ég vil að fólk hlæi á 
mínum myndum. En hreinrækt-
aðar grínmyndir skilja eftir sig 
einhvern tómleika hjá mér. Það 
er ekkert falskara en sykursætur 
happy ending.“

Hann vill að bíógestir finni 
harminn sem kraumar undir 
niðri, þó að bíómyndin sé fyndin. 
„Í öllum þessum þremur myndum 
hef ég reynt að búa til nýja tegund 
af endi. Endi sem er hvorki ham-
ingjusamur né sorglegur. Sumir 
upplifa von á meðan aðrir upplifa 
algjört vonleysi og þannig vil ég 
hafa það. Ég reyni að hafa mynd-
irnar nógu opnar til þess að eitt-
hvað sé skilið eftir fyrir áhorfand-
ann til að túlka sjálfur.“

EKKI RÍKISSTYRKT EGÓFLIPP 
Dagur Kári hefur tekið þátt í bar-
áttu kvikmyndagerðarmanna 
gegn niðurskurðinum sem boð-
aður hefur verið í þeirri grein og 
margir óttast að gangi af honum 
dauðum. Sjálfur gengur Dagur 
með lopahúfu og býr í 101. En 
hvernig finnst honum umræðan 
um lopatreflana í 101 sem liggja á 
spena ríkisins. Fer hún í taugarn-
ar á honum? „Þetta fer ekki bara 
í taugarnar á mér heldur tek ég 
þessa umræðu nærri mér. Maður 
er að vinna heiðarlega vinnu við 
erfið skilyrði og skila þjóðarbúinu 
auði, bæði í beinhörðum pening-
um og menningarlegum verðmæt-
um. Þá er leiðinlegt hvað það er al-
gengt að maður mæti því viðhorfi 
að maður sé á einhverju ríkis-
styrktu egóflippi. Það er eins fjarri 
sannleikanum og hugsast getur. Ég 
lýsi eftir meiri víðsýni og innsýn í 
hvernig málunum er háttað.“

ÓVISSAN TEKUR VIÐ
Það eru heil tíu ár frá því að hug-
myndin að The Good Heart spratt 
upp í kolli Dags Kára. Og síð-
ustu árin hefur allt hans líf snú-
ist í kringum hana. Hvað tekur 
nú við? „Það er eiginlega algjört 
óvissu ástand hjá mér núna, ég 
veit eiginlega ekkert hvað ég ætla 
að gera. Ég gaf allt sem ég átti í 
þessa mynd og nú liggur við að 
mér þyki ég kominn á einhvers 
konar endapunkt,“ svarar Dagur 
í einlægni. „Ég er búinn að gera 
þrjár myndir og þótt þær séu ólík-
ar eru þær líka líkar, að því leyti að 
ég var að vinna með sömu elem-
entin í þeim öllum. Þegar maður 
er búinn að gera eitthvað þrisvar 
getur verið kominn tími til að gera 
eitthvað nýtt. En ég veit ekki alveg 
hvað það verður. Ég er hins vegar 
með hin og þessi járn í eldinum. 
Það hefur til dæmis lengi blundað 
í mér að snúa mér alfarið að tón-
list. Hvort ég geri það á hins vegar 
alveg eftir að koma í ljós.“

EKKI RÍKISSTYRKT EGÓFLIPP

Kallar eftir innsýn og víðsýni Degi Kára þykir bæði pirrandi og leiðinlegt hvað það er algengt að kvikmyndagerðarmenn mæti því 
viðhorfi að þeir séu á ríkisstyrktu egóflippi. Ekkert sé eins fjarri sannleikanum, enda skili þeir þjóðfélaginu auði, bæði í menningarleg-
um verðmætum og beinhörðum peningum.  

Brian Cox sést oftast í smærri hlutverkum í stórum Hollywood-
myndum. En alltaf þegar hann birtist langar mann að sjá meira 
af honum. Ég er alltaf jafn svekktur þegar hann er drepinn eftir 
tíu mínútur. Ég er mjög stoltur og ánægður með að geta boðið 
upp á mynd þar sem fólk fær alveg nóg af honum.“
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Kvikmynd sem þú vildir 
sjálfur hafa gert: 
Three Amigos. 

Manneskja sem fær þig til 
að brosa: 
Nicolas Bro. 

Staður sem þú ferð á til að 
slaka á: 
Höllin mín við Garda-vatnið. 

Tónlistarmaður í uppáhaldi: 
Peter Broderick.

Borg sem þig langar að 
kynnast betur: 
Tókíó. 

Staður sem þig langar að 
eyða ellidögunum á: 
Suður-Frakkland. 

SpecialmlexmComComlexComlexcialcialComlexlCccCCNUTRILENK
NÝTT NÁTTÚRLEGT BYGGINGAREFNI FYRIR BRJÓSKVEFINN

Nýtt og endurbætt NutriLenk Gold 
fyrir betri  lið- og beinheilsu
Okkur er sönn ánægja að tilkynna nýtt og en betra NUTRILENK GOLD. 
Búið er að bæta í formúluna C vítamíni, D vítamíni, kalki og mangan
Sterk bein og liðir grunnur að góðum lífsgæðum

*10 mgr. er af D-vítamíni í 6 töflum af NutriLenk Gold en 6 töflur eru teknar inn 
í tvær vikur á svokallaðri hleðslu, engin hætta er á ofskömmtun á D- vítamíni, 
þó fólk taki inn lýsi eða aðrar sjávarfisksolíur

NutriLenk er fáanlegt í apótekum, heilsubúðum 
og heilsuhillum flestra stórmarkaða 

*D-vítamín og kalk gegna 
mikilvægu hlutverki að 
viðhalda beinþéttni. 

C-vítamín er mjög áhrifaríkt til 
uppbyggingar á kollageni sem 
styrkir bandvef, vöðva og brjósk

Grunnefnið mangan er talið 
styrkja brjóskvef
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✽  Fegurð og heilsa
útlit
✽ algjört möst

1
2

3
4

Á hverjum degi má sjá mynd-
ir af frægum Hollywood-

stjörnum sem líta óvenju vel út 
miðað við aldur. Við „venjulega 
fólkið“ komumst varla hjá því að 
fylgjast með þeim á síðum blað-
anna. Oft horfum við með aðdá-
un á hversu vel viðkomandi lítur 
út en stundum hristum við haus-
inn og áttum okkur á því að við-
komandi er komin yfir þessi fínu 
mörk, sem sagt með óeðlilegt útlit 
eins og til dæmis vel þekkt rauð-
hærð Hollywood-leikkona. Oftar 
en ekki, þegar við sjáum stjörnur 
á fimmtugsaldri líta brjálæðislega 
vel út; með slétta, þétta og ljóm-
andi húð, má gera ráð fyrir að við-
komandi sé farin að nota Botox 
og hafi jafnvel lagst undir hnífinn. 
Eitt er víst að það er mikil vinna 
og kostnaður sem liggur að baki. 
Útlitskröfurnar í dag eru orðnar 
verulegar og oft á tíðum óraun-
hæfar. „Flest okkar viljum við nú 
líta vel út, má benda á að það má 
bæta ýmsu inn í daglega húðum-
hirðu til að ná fram frísklegu út-
liti án þess að stinga sprautunál í 
andlitið,“ segir Margrét Jónasdótt-
ir förðunarfræðingur.

 „Ef fólk reykir og er ekki til-
búið til að hætta þá þarf ekki að 
lesa lengra því það mun aldrei ná 
fram því sem við erum að spá í 
hér. Reykingar bæta 10 árum við 
útlitið – punktur!“ Margrét segir 
að það sé afar mikilvægt að skoða 
mataræðið því það spili stórt hlut-
verk í því að halda húðinni fal-
legri og að líta vel út.

 „Mataræðið þarf að vera fjöl-
breytt og innihalda mikið af 
Omega 3-fitusýrum. Fitusýrurnar 
eru mikilvægt næringarefni fyrir 
alla starfsemi líkamans eins og 
fyrir húðina og þá sérstaklega yfir 
vetrartímann. Líkaminn framleið-
ir ekki Omega 3-fitusýru og verður 
því að fá hana úr fæðunni. Einnig 
eru andoxunarefni meðal þeirra 
bætiefna sem eru hvað mikilvæg-
ust fyrir húðina. Virkni andoxun-

arefna er fjölbreytt og talið er að 
þau geti verndað frumuhimnur 
líkamans og hægt á öldrun.“ Mar-
grét bætir við að einnig verði að 
sinna yfirborði húðarinnar. „Til 
að hugsa vel um húðina er mikil-
vægt að eiga húðbursta og bursta 
húðina einu sinni til tvisvar á dag 
þegar húðin er hreinsuð. Gott er 
að nudda burstanum í hringlaga 
hreyfingar. Þetta fjarlægir dauðar 
húðfrumur og gerir það að verk-
um að blóðflæðið eykst og húðin 
endurnýjar sig því fyrr.“  Húðvörur 
eru orðnar einstaklega góðar í dag 
segir Margrét og er hægt að velja 

úr ótal merkjum. „Það sem stend-
ur upp úr eru krem sem eru notuð 
undir farða, eins konar „grunn-
ur“ sem fyllir upp í fínar línur og 
hrukkur. Grunnurinn þarf að vera 
þykkur með flauelsáferð til að 
gefa húðinni slétt yfirbragð. Þetta 
gelkennda efni er borið á húðina 
og látið þorna. Síðan er farðinn 
borinn á. Eftir að farðinn hefur 
verið settur á er tilvalið að velja 
eins konar „highlighter“ sem gerir 
það að verkum að húðin verður 
mjúk og ljómandi. Kremlitnum 
er dúppað örlítið á kinnbein, nef-
bein og enni. Til að móta andlitið 

er gott að dusta möttum kinnalit 
undir kinnbein, undir kjálkabein-
ið og létt í kringum andlitið ná-
lægt hárrótinni. Þar sem varirn-
ar minnka með aldrinum getur 
það virkað yngjandi að nota eins 
konar „lip plumper“.  Það ertir 
og hleypir blóðflæðinu af stað 
og gerir varirnar örlítið þrýstn-
ari og litameiri. Frábært ráð er að 
bretta upp á augnhárin áður en 
þau eru lituð. Það gerir að verk-
um að augnhárin virka lengri, það 
gefur bjartara yfirbragð á augun 
og yngir jafnvel upp.“   
 - amb

Hvernig er hægt að ná fram náttúrulegri fegurð?

BOTOX-LAUS FEGURÐ

Undarlegt útlit Kylie og Nicole Kidman-
hafa báðar lagst undir hnífinn til að lyfta 
augum og fylla upp í varir. 

Náttúruleg fegurð Leikkonan Julia Roberts geislar alltaf af fegurð án þess að líta 
óeðlilega út. Fyrirsætan fyrrverandi, Christie Brinkley, er að nálgast sextugt en ljómar af 
heilbrigði og ber hrukkurnar vel. 

Þjóðmenningarhúsið – The Culture House 
National Centre for Cultural Heritage
Hverfi sgötu 15 · 101 Reykjavík
Sími 545 1400 · www.thjodmenning.is
Sýningar · leiðsögn · verslun

Opið daglega kl. 11.00 – 17.00
Aðrar sýningar: Íslendingar, Póstkortaár, 
Flora Islandica, Handritin.
Leiðsögn án endurgjalds í boði fyrir skólahópa. 
Veitingar á virkum dögum. 

SÝNINGAR Á 
ÖLLUM HÆÐUM

ÍSLAND :: KVIKMYNDIR
BERLÍN – KAUPMANNAHÖFN – REYKJAVÍK  

THE GOOD HEART

Kvikmyndasögusýningin ÍSLAND :: KVIKMYNDIR hefur verið framlengd
til hausts. Nýjustu myndbrotin á sýningunni eru úr The Good Heart, 
Sólskinsdreng, Brúðgumanum og Sveitabrúðkaupi. Hægt er að 
horfa á yfir 100 kvikmyndir að eigin vali í fullri lengd, stuttmyndir, 
heimildarmyndir, leiknar myndir og myndir byggðar á bókmenntum.

Sýningin er miðuð við aldurshópinn 16 ára og eldri. Frítt er á sýninguna 
fyrir framhaldsskólanema, eldri borgara og öryrkja. Ýmsir viðburðir eru
áformaðir á sýningunni til hausts, upplýsingar á thjodmenning.is.

aga Borgarættarinnar > Land og synir > Börn náttúrunnar > Nói Albinói > A Little Tr

1904-2009

Nýi diskurinn 
með Hudson 
Wayne, How 
quick is your 
fish, er ljúf-
ur áheyrnar. 
Töffaralegt kántrí-
skotið síðrokk. 

GLITRANDI HÚÐ  Þessi dásamlegi kinnalitur frá Bobbi Brown heitir Shimmer Stick 
og kemur í nokkrum fallegum litatónum, allt frá silfri upp í ferskjulitað og bleikt. Litirnir 
eru fallegir á kinnar, augu og bringubein og veita frísklegan ljóma. 

Svangar 
miðbæj-
arrott-

ur ættu 
að gefa 

kebab-
staðnum 

Habibi gaum en þar er á ferð-
inni ljúffengur ekta persnesk-
ur matur. Namm!

Enginn ætti að missa af sýn-
ingunni Ljóslitlífun í Lista-
safni Reykjavíkur en þar 
gefur að líta úrval litríkra 
verka eftir hóp af framsækn-
ustu listamönnum landsins. 

Hlýir sokkar eru ómiss-
andi þegar snjó kyngir niður 
í höfuðborginni. Verslunin 
Kron Kron er nýbúin að fá 

nýjar og spennandi vörur 
frá Gaspard Yurkevich, 

meðal annars 
hnésokka. 

5Annar skemmtilegur viðkomu-
staður á tískulandakortinu 
um helgina er án efa verslun-
in Nostalgía á Laugavegi sem 
tók nýverið afar góðum breyt-
ingum. Þar leynist pottþétt 
djammdress fyrir laugardags-
kvöldið!
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tíðin
✽ tíska og heimili

KROSS  Ég safna krossum en 
söfnunin gengur hægt því ég er 
mjög vandlát á þá. Vænst þykir 

mér um þennan, því mamma 
og pabbi gáfu mér hann. 

TOPP

10

KJÓLL ÚR NÝJU 
LÍNUNNI  Ég var 
að fá sendingu af 
nýju línunni minni 
og er strax farin að 
nota þessa flík. Ég 
sé fram á að þetta 
verði uppáhalds-
kjóll í fataskápnum 
mínum. Ég verð með 
brot af nýju línunni 
minni á næsta Pop 
Up-markaði sem 
verður 20. mars í 
Hugmyndahúsi há-
skólanna.

LÍFSBJÖRGIN 
 Ég keypti þessa 
úlpu þegar ég 
flutti heim frá 
LA í fyrra. Hún 
hefur bjargað 
lífi mínu. 

REBEKKA JÓNSDÓTTIR 
fatahönnuður

TÖLVAN MÍN

www.signaturesofnature.is

Náttúrulegar og lifrænar snyrtivörur

Ég nota snyrtivörur frá Signatures of nature og þær hafa hjálpað mér mikið 
með því að viðhalda jafnvægi í húðinni. Ég vinn mikið með smink á mér 
bæði í andliti og líkama og þarf því að hreinsa húðina vel og koma í veg 
fyrir ofur-viðkvæmni og eftir að ég fór að nota snyrtivörurnar frá Signatures 
of nature er mér nákvæmlega að takast það. Olíu-body skrúbburinn fyrir 
líkama og andlitskremin eru sérstaklega að gera vel fyrir mína húð. Finn 
mikinn mun eftir notkun. Í gegnum mína reynslu get ég eindregið mælt með 
snyrtivörum frá Signatures of nature og þá sérstaklega fyrir þá sem 
eru með viðkvæma húð.

Nína Dögg 
Filippusdóttir 
leikkona

NÝTT • NÝTT

NÝTT • NÝTT

Brúnkumeðferð

•  100% náttúra
•  lífrænt
• engin kemísk efni
• án paraben
•  allt fyrir konur 

menn og börn 
•  allt fyrir andlit, 

líkama og hár

Verlsanir okkar eru í Smáralind
2. hæð við D-inngang sími 511-10-09

15% 
afsláttur af öllum 
YES TO vörunum

25%
afsláttur af öllum 
YES TO vörunum

25%15% 
kynningarafsláttur af 
nýju FLOWERS línunni
kynningarafsláttur af 
nýju FLOWERS línunni

Nýtt •  PARABEN FREE 
náttúrlegt, lífrænt, 
frábær krem, maskar  

Sýning ítalska tískuhússins Missoni vakti 
óskipta athygli á tískuvikunni í Mílanó í 
vikunni en þar gaf að líta þjóðleg áhrif víðs 
vegar að úr heiminum. Það mátti greina 
pönkara, masaí-stríðsmenn og keltnesk 
mynstur í kjólum, peysum og kápum. Mikið 
var um fallegar skósíðar slár í ýmiss konar 
mynstrum sem minntu stundum jafnvel á 
búninga úr myndinni Braveheart.  - amb

Mynstur og litir hjá Missoni:

Keltnesk og 
afrísk áhrif

SEXÍ  Þessi flotti ósamhverfi blái kjóll er ein af þeim stórsnið-
ugu og fallegu flíkum sem finnast á vefsíðunni www.loulou.is og 

er vel þess virði að athuga því verði er stillt í hóf. 
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BÆKURNAR MÍNAR  Ég les mikið og á þrjár 
uppáhaldsbækur sem ég les að minnsta kosti 
einu sinni á ári. Það eru The Great Gatsby, The 
Catcher in The Rye og Pride and Prejudice.

GULLHRINGIR  Ég fékk 
þá í afmælisgjöf frá 

einni af mínum bestu 
vinkonum og þeir eru í 

miklu uppáhaldi.

GÍNAN AVA  Án 
hennar yrðu engin 
föt til hjá mér. 

ILMVATNIÐ KILLIAN 
 Eini ilmurinn sem ég nota. 

VERK EFTIR KARL KVARAN  Foreldrar mínir eiga þetta verk en það er uppá-
haldsmálverkið mitt. Ég man ekki eftir veröldinni án þess.

DIANA ROSS  Mér hefur alltaf fundist þetta albúm rosalega flott. Ég sá það fyrir 
mörgum árum hjá Einari vini mínum sem átti hana. Hann gaf mér plötuna í jóla-
gjöf fyrir tveimur árum, sem mér þótti ótrúlega vænt um. 

Collagen
 

til inntöku
Undraverður árangur 

fyrir húð og líkama

TM

®

Endurvekur unglega yfirbragð, húðin verður 
mýkri og stinnari á öllum líkamanum og andliti

 

Gott fyrir liðina, aukinn liðugleiki
og betri líðan

 

Árangur sést eftir aðeins 3 vikur

 

Fæst í apótekum og Fríhöfninni
Collagen er öflugasta byggingarprótín líkamans,  75% af húðinni er collagen en framleiðsla líkamans minnkar með aldrinum. 
Afleiðingar af collagenskorti er m.a slakari húð, hrukkur og stirðleiki í liðamótum og baki. Rannsóknir sýna að PureLogicol 
collagen stuðlar að endurnýjun og uppbyggingu á brjóski, sinum, liðum og stoðvefjum húðarinnar. Inntaka stuðlar einnig að 
betri svefni. Gefur fljótt betri líðan í liðamótum, líkaminn og húðin verður fjaðurmagnaðri aukin mýkt, unglegri og stinnari. 
Styrkir hár og neglur. Framleitt eftir: Edible Food Regulation nr. 1999/724 EC.  GMP staðall.     

  

                      

Valið „favorite age-defying“
af tímaritinu MS London

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Í I-POD HELGARINNAR ER:  Fever Ray – Fever Ray, 
kemur manni örugglega í fílinginn á laugardagskvöldið. The Go Go 
Darkness – Dark Heart, ofursvalt íslenskt elektró-rokk. The Black 
Ryder – Buy the Ticket, Take the Ride, tregafullt kántrírokk frá nýrri 
ástralskri hljómsveit.
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Tíska, fegurð, hönnun, 
lífið, fólkið, menning 
og allt um helgina framundan

Fylgstu meðAuglýsendur vinsamlegast hafið samband:
Sigríður Dagný í síma 512 5462 eða sigridurdagny@365.is

föstudagur

YAMAHA DGX 630
179.990,- kr.

Síðumúla 20     Reykjavík     S.: 591 5340      www.hljodfaerahusid.is Sunnuhlíð 12     Akureyri     S.: 462 1415     www.tonabudin.is

Fender rafmagnsgítarpakki
49.990,- kr.

8.350,- kr. á mánuði vaxtalaust í 6 mán.

YAMAHA PSRE32345.900,- kr.
7.650,- kr. á mánuði vaxtalaust í 6 mán.

Skólafiðlurverð frá 19.900,- kr.

Upptökubúnaður, hljóðnemar og heyrnatól

í miklu úrvali

Fender kassagítarpakki

28.990,- kr.

7.250,- kr. á mánuði vaxtalaust í 4 mán.

Úrval af gítar- og bassamögnurum
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YAMAHA blásturshljóðfærií miklu úrvali

Vaxtalausar  greiðslur  í  boði!

Premier trommusett

59.900,- kr.

9.980,- kr. á mánuði vaxtalaust í 6 mán.

YAMAHA DTXplorer
rafnagnstrommusett 

165.000,- kr.

Ég byrja dag-
inn á beyglu 
og kaffi á 
Kaffitári.

Næst rölti ég niður Laugaveg-
inn og kaupi mér fín föt fyrir 
kvöldið.

3Kvöldið er svo tekið með stæl, 
fyrst með matarboði í góðra vina 
hópi þar sem ég myndi spreyta 
mig á persneskri matargerð. 

4Stefnan er tekin á flotta tónleika 
eða bjórskraf á Kaffibarnum.

5Í lokin yrðu tekin nokkur 
dansspor á Bakkusi, sem er 
eini staðurinn sem fær mig 
til að dansa!
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BÍLAR &
FARATÆKI

M.BENZ G GL450 4MATIC. Árgerð 2007, 
ekinn 66 þ.km, Mjög snyrtilegur og vel 
búinn eiðsla ca 13-15 l , Sjálfskiptur. 
Verð 9.990.000. Rnr.151428

M.BENZ G GL320 CDI. Árgerð 2008, 
ekinn 40 þ.km,Hvítur DÍSEL Eiðir mjög 
litlu 9-12 l ,Hlaðinn búnaði Sjálfskiptur. 
Verð 13.900.000. Rnr.143205

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

Toyota Landcruiser 120 GX 07/2004 
ek 109 þ.km Allur sem nyr verð 3990 
eingöngu bein sala.

Toytota Landcruiser 120 GX Diesel 
06/2006 ek 68 þ.km sjálfskiptur ath 
skipti á ódyrari verð 5890.

35“ BREYTTUR ! Toyota Landcruiser 
120 VX 35“ 11/2005 ek 110 þ.km 
GLÆSILEGT EINTAK verð 6380 ath. 
skipti á ódyrari.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

PORSCHE CAYENNE S. Árgerð 2004, 
ekinn 64 þ.km, Sjálfskiptur, vel búinn 
og glæsilegur bíll. Verð 4.690.000. 
#300318 - Bíllinn er á staðnum og er 
funheitur! Erum með fleiri liti og gerðir 
af Cayenne á staðnum!

BMW 320I S/D E90. 01/2006, ekinn 
62 þ.km, sjálfskiptur. Umboðsbíll - 
Flott eintak Verð 3.380.000. #300232 
- Bíllinn er í salnum ásamt fleiri glæsi-
vögnum!

VW TOUAREG V8. 12/2003, ekinn 66 
þ.km, mjög vel búinn og í toppstandi og 
útliti. Verð 4.190.000. #281262 Bíllinn 
er á staðnum og langar á rúntinn!

VOLVO AMASON. Árgerð 1968, ekinn 
60 þ.km frá upphafi 2 eigendur - 
Orginal dekkin er enn til og eitthvað 
af varahlutum Raunhæft tilboð óskast 
#281052 Bíllinn er í salnum og bíður 
eftir nýjum eiganda!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

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

NISSAN NAVARA LE 35“ breyttur. 
Árgerð 2009, Nýr og ókeyrður, DÍSEL, 
Sjálfskiptur. Verð 5.800 þús Stgr. 
Rnr.128719 Skoða skipti á ódýrari/dýr-
ari.

TRANS AM WS6 Árg. 2000, ek. 61 
þ.km LS1 5.7 bensin 6 gírar bsk. Topp 
eintak — Algjör moli. mikið af auka-
dóti Verð 2.750þ Skoðar ýmiss skipti 
Rnr.126665.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Range Rover Sport SE V8 dísel , 
árg.2008, ek. 8þús.km, 273 hö, sjálfsk, 
leður, lúga, krókur, Stór glæsilegur 
umboðsbíll hlaðinn búnaði, Ásett verð 
10900þús.kr!bíllinn er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Vw Caddy 1900 diesel turbo sjálfskipt-
ur 105 hö kraftmikill og eyslugrannur 
lítð ekinn bíll 30 þús km 8.2006 lista-
verð 2190 Tilboð óskast skoða skipti 
770-6400.

Toyota yaris 2005 1.0 5 dyra ekinn 103 
þús. km listaverð 1150 þús Tilboð 950 
þús. 770-6400.

Tilboð
Opel Corsa ‚98 ek. 100þ. bsk. eyðsla 
6 lítra á hundraði. V. 150þ.Opel Vectra 
‚98 ek. 190þ. ssk., ný tímareim, 2 lítra, 
topplúga, CD. V. 260þ.Uppl. í s. 822 
0090.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

C-180 KOMPRESSOR
Nýskráður 6/2005, ekinn 57 þ.km,

bensín, sjálfskiptur. 
Verð kr. 2.990.000

MERCEDES BENZ

C4 SX  COMFORT 2.0i
Nýskráður 2006, ekinn 55 þ.km,

 bensín, sjálfskiptur. 
Verð kr. 2.290.000

CITROEN

OUTLANDER
Nýskráður 2003, ekinn 98 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur. 
Verð kr. 1.290.000

MITSHUBISHI

CR-V ADVANCE
Nýskráður 12/2002, ekinn 125 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur. 
Verð kr. 1.390.000

HONDA

CR-V ELEGANCE
Nýskráður 2/2007, ekinn 42 þ.km,

bensín, sjálfskiptur. 
Verð kr. 3.690.000

HONDA

207 SW S16 1.6i
Nýskráður 04/2008, ekinn 21 þ.km, 

bensín, 5 gírar. 
Verð kr. 2.690.000

PEUGEOT

JAZZ LS 1.4i
Nýskráður 5/2007, ekinn 46 þ.km,

bensín, sjálfskiptur. 
Verð kr. 1.890.000

HONDA

PARTNER
Nýskráður 12/03, ekinn 80 þ.km,  

bensín, 5 gírar. 
Verð kr. 870.000

Tilboðsverð kr. 490.000

PEUGEOT

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11
Sími 551 7171 • www.bernhard.is

Opið laugardaga
milli kl. 11:00 og 16:00

Skoðaðu úrvalið af notuðum bílum á 

www.bernhard.is/notadir

Bílar til sölu
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Toyota Jeppi árg. ‚98 ek. 98þ. ssk. Verð 
400-500þ. S. 8472 518.

Subaru Legacy árg. ‚99 ek. 150 þús. 
Sjsk. Vetrar og sumardekk. Bensín. 
Mjög góður bíll. S. 616 2597.

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

Til sölu húsbíll árg. ‚07 ek. 6500 km. 
Sharki L37. M. Benz GL 320 dísel ‚07. 
Uppl. í s. 893 6957.

Ódýr bíll - 95þ.
Daihatshu Grand Move árg ‚98 5g., sk. 
‚11. Ný tímareim, léleg kúpling. V. 95þ. 
S. 891 9847.

VW Transporter ‚99, pallbíll. Fæst fyrir 
lítið. S. 892 9661.

Bílar til sölu
Bílar til sölu, myndir og upplýsingar á 
www.Einkasala.is Uppl. í s: 892 8511.

 0-250 þús.

SJÁLFSKIPTUR 
ÓDÝR BÍLL!

NISSAN SENTRA 1,6 ssk.árg‘95 ek.124 
þús m.nýleg nagladekk,dráttarkrók-
ur,cd,með skoðun út árið,kanski ekki 
sá flottasti en hann er í toppstandi 
og fínt að keyra hann, verð 155 þús 
s.841 8955

GULLFÁKURINN minn fæst gefins 
vegna flutninga erlendis-86árg. keyrður 
180þús. 2 eigendur MJÖG dekraður 
bíll-uppl Sverrir 695 1574.

Nissan Sunny árg. ‚95 1600 ssk., ek. 
203þ. nýsk. Sumard. fylgja. V. 180þ. S. 
893 5039.

VW Polo ‚97 - V. 115þ.
Til sölu VW Polo ‚97 rauðleitur, ek. 
164þ. Skipti um tímareim og kúplingu í 
fyrra. CD, álfelgur, 3ja dyra, nýsk. ‚11. V. 
115þ. stgr. S. 863 0149.

 250-499 þús.

MONTESA ENDURO 360 H6 árg. 1979. 
Gullmoli til sölu. Mjög gott, götulöglegt 
hjól. Sáralítið ekið og alltaf geymt í 
upphituðu húsnæði. Það eina á Íslandi. 
Verð 450.000 stgr. Upplýsingar í síma: 
690 9373.

Toyota Avensis ‚99 ssk
Til sölu Toyota Avensis 1.8 Zedan árg. 
‚99 ek. 217þ. Vínrauður, ssk., CD, rafm. 
í rúðum, dráttarkr. Góður bíll. V. 450þ. 
S. 863 0149.

 2 milljónir +

Volvo xc 70 2006 til sölu. Mjög gott 
verð, góður og vel með farin bíll. Uppl. 
í s. 699 4009.

 Bílar óskast

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

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

 Jeppar

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

 Vörubílar

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

 Fjórhjól

Can-Am Outlander 800 X2 ekið 2.900 
Km Árg. 2008. Gott hjól. S: 896 9985.

 Vélsleðar

Til sölu summit higmark 1000sdi, ekinn 
3000, árg 2005, belti 151“ 60mm, verð 
980þús uppl í síma 698 4342.

 Kerrur

Kerra 1.50 x 3 m. Opnast aftan og 
framan. Verð 180 þúsund. Uppl. í s. 
867 3022.

 Vinnuvélar

 Bátar

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

Skel 80 til sölu. Hentar mjög vel í 
strandveiðikerfið Hafðu samband við 
SAFIR Skipasölu. Fleirri bátar á www.
safir.is

 Hjólbarðar

Þarftu að láta 
hjólastilla bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

 PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með not-
aða varahluti í nýlega bíla www.net-
partar.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.

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

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

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Disel vél til sölu. V. 150 þús. Til sýnis 
- Réttir bílar - Vesturvör 24 - Kópavogi. 
S. 698 2917.

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

Bílapartar ehf 
S. 587 7659.

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

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

 Bókhald

 Skattframtöl 2010
Tek að mér skattframtöl ein-
staklinga og rekstraraðila frá 
5.000 kr. Ég er viðskiptafræð-
ingur Cant.Oecon. Með mikla 

reynslu. Ódýr og góð þjónusta. 
Kíktu á www.skatt.is S:661-3703

S. 661 3703. www.skatt.is

FRAMTAL 2010
Góð og traust þjónusta fyrir 

einstaklinga og verktaka. 
Vönduð vinna. Ódýr þjónusta. 

Opið einnig um helgar.
Framtalsþjónustan, Ármúla 19, 

S: 533 1533.

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

Skattaframtal 2010
Bókhald, framtöl, stofnun fél, árs-
reikn. VSK uppgj, erfðarfjárskýrslur 
o.fl.HAGSTÆTT  VERÐ. s. 517-3977, 
framtal@visir.is

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

Bókhald og Fjármál ehf. Ársreikningur, 
framtal, bókhald, S 568 7400 / 842 
5500 bfm@simnet.is

 Fjármál

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

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, hagstæð kjör! 
Uppl. í s. 773 0317.

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Glerjun og 
gluggaviðgerðir

Lása og hurðaviðgerðir ásamt öðrum 
smíðaverkefnum. Glugga og hurða-
þjónustan, S. 895 5511 smidi.is

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig verk-
efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. 
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 
699 6069.

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

 Tölvur

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

Vantar bílaTil sölu

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

 Nudd

Whole body massage. S. 696 4399.

Whole body massage. S. 849 5247

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

Sælunudd í boði... Laura...s: 662 0841.

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

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Netsjonvarp.com - Sjónvarpið þitt á 
netinu. Áhugavert að skoða betur.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Ég er með ársgamlann sverfnsófa sem 
ég vildi gjarnan skipta á litlum sófa, vel 
með farinn. S. 568 1072.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Carat - Haukur 
gullsmiður

Smáralind - Kaupum gull
Staðgreiðum í gull í verslun 

okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

Kaupi gull !

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

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

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

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

 Verslun
 Hljóðfæri

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

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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

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

TILBOÐ Í DETOX OG 
SVÆÐANUDD 

 fyrir 2 kr. 9000
Skrúbb, heitur pottur og nudd. Tilboð í 
DETOX fyrir 2 kr.9000. Margar tegundir 
af nuddi, slökun, snyrting, veitingar, 
næringar, vítamín og heilsuráðgjöf. 
Ekkert sex nudd, NO sex massage. 
Málverkasýning Unu á staðnum. 
Pantanir 445 5000. J. B. Heilsulind.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SúluForm(PoleFitness)
Byrjendanámskeið hefst þriðjud. 9. 
mars Skráning í s. 663 5822.

 Ökukennsla

Kenni á Ford Focus tdci disel ‚07 Uppl. 
í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I. 
Einarsdóttir.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Mjög gott hey í litlum böggum og 
rúllum til sölu á Álftanesi. Uppl. í s. 
896 5016.

 Ferðaþjónusta

Sjóstöng - 
skotveiði - grill

Tilvalið fyrir fjölskyldur, fyrirtæki og ein-
staklinga. Siglt er frá RVK- höfn. Túrinn 
er ca. 3 tímar. Uppl. s. 894 1535 og 
svanursv@hotmail.com

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

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

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

824 4535.

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

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Herbergi til leigu á Bæjarhrauni 16 Hfj. 
Uppl. í s. 899 7004.

Herb. í miðbænum Rvk. Húsgögn 
fylgja. Leiga 30þ. Uppl. í s. 895 0482 
e. kl. 16.

4ja herbergja, 105fm íbúð á efstu þriðju 
hæð í Hrísrima í Grafarvogi. Þvottahús 
í íbúð, geymsla í kjallara, gæludýr ekki 
leyfð. Uppl. í s. 617 5311.

Luxusiibud i 108, 3 herb. 170 fm í 
Espigerði -fallega tekin í gegn af arki-
tekt, mikið útsýni. upplýsingar í 868-
5860

Til leigu 4herb. falleg íbúð í frábæru 
hverfi (Hvassaleit,103.v.k) Öll ný upp-
gerð. Endilega hafið samband í s. 822 
2957. P.S laus strax.

2 herb. til leigu á svæði 104. Verð 80 
þús pr.mán. 2 room apartment for 
rent. Price 80 thous pr.month. contact 
number 698 3211.

Herbergi til leigu í Kópavogi. Aðgangur 
að eldhúsi og þvottahúsi. Tengi fyrir 
Stöð 2 og Sýn. Uppl. í s. 893 2385.

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

 Húsnæði óskast

Óska eftir einstaklings eða lítilli íbúð 
í Mos., eða nágrenni fyrir starfsmann 
Álglugga JG. Uppl. í s. 868 0813.

Lítil íbúð óskast sem fyrst á sv. 109/111, 
reglusemi og öruggar greiðslur. S. 659 
7863.

Vantar íbúð í Hlíðunum 
105

Óska eftir 3-4 herbergja íbúð í 
Hlíðunum. Uppl. sendist á erna-
maria74@gmail.com eða s. 866 0574.

 Fasteignir

Þingholsstræti 14- til sölu 
- opið hús- frábært verð.

Til sölu þetta virðulega og fallega timb-
urhús í hjarta Borgarinnar. Húsið er um 
270 fm og er kjallari, hæð og ris. Hefur 
verið mikið endurnýjað seinni ár.Laust 
strax. Verð aðeins 58,5 millj. Ekkert 
áhvíl og engin skipti. Fyrstur kemur 
fyrstur fær. Björn sýnir kl. 17.-17.30 í dag 
föstudag. S. 7719432.

 Sumarbústaðir

Smáhýsi til sölu 12-20fm - fullbúinn 
timburhús. S. 692 4597 & pallikri@
gmail.com

 Atvinnuhúsnæði

320 fm iðnaðarhúsnæði til leigu á 
Smiðjuvegi. Möguleiki á að skipta í tvö 
bil. Uppl. í síma 896 0551.

Til leigu, 90, 180, 360 og 1000 fm 
iðnaðar- og lagerhúsnæði í Hafnarfirði. 
Uppl. 660 1060.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

Skemmtanir

Kennsla
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 Bílskúr

25 fm bílskúr til leigu í hverfi 108. V. 25 
þús. Ekki íbúðarhæft. S. 698 2298.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Café Konditori 
Copenhagen

auglýsir eftir starfsfólki í afgreiðslu í 
bakaríi/kaffihúsi. Vinnutími 13-18.30. 
Viðkomandi þarf að vera 18 ára eða 
eldri, duglegur, stundvís og heiðarlegur. 
Uppl. í síma 864-1585, Dagbjartur.

Villtu hressa vinnu? Vantar barþjóna 
og fólk í sal í hlutastarf á Kaffi Zimsen. 
Reynsla er kostur. Vinsamlega sendið 
umsókn m. mynd til Heiðu á heida-
jons@gmail.com eða hafið samband 
við Gísla í s:7720388.

Starfsfólk óskast í verslun/bakarí 
Starfsfólk óskast til afgreiðslustarfa í 
verslun og bakarí í miðbæ Reykjavíkur. 
Um er að ræða hlutastörf á daginn, 
á kvöldin og um helgar. Áhugasamir 
sendi upplýsingar á kvosin@kvosin.is

Sportbar í Austurborginni óskar eftir 
vönu starfsfólki á bar og í ræstingar um 
hlutastarf er að ræða á kvöldin og um 
helgar. Umsókn með mynd sendist á 
starf@visir.is öllum umsóknum verður 
svarað.

Ertu sælkeri? 
Elskar þú sælkeramat? 

Þá eigum við 
kannski samleið.

Kokkarnir veisluþjónusta leitar 
eftir metnaðarfullri mann-

eskju til að sjá um Osta- og 
Sælkeraborðið í Hagkaupum 

Kringlunni. 

Starfssvið: 

- Innkaup og pantanir - 
Starfsmannahald/mönnun 

vakta 

- Laga brauð ofl. sem lagað 
er á staðnum 

- Afgreiðsla úr Osta- og 
sælkeraborði 

Nauðsynlegt er að umsækjend-
ur hafi mikinn áhuga á mat og 

matargerð.
Áhugasamir sendið tölvupóst 

á runar@kokkarnir.is eða 
hringið í síma 511-4466 milli 
kl 9 og 17 á virkum dögum. 

Furðufiskar ehf Funahöfða 7 
110 Reykjavík

Matráður óskast Óskum eftir að ráða 
matráð, bakara, matreiðslumann eða 
starfsmann vanan matargerð í auka-
vinnu um helgar. Áhugasamir sendi 
upplýsingar á kvosin@kvosin.is

Dyraverðir óskast á vinsælan bar í 
Reykjavík um helgar. Uppl. í s. 895 
8175 e. kl. 14.

 Atvinna óskast

Málaraverktaki með 9 ára starfsreynslu 
óskar eftir vinnu. Vönduð vinnubrögð. 
Jón Ómar 822 8335.

Vanur smiður/ trésmiður gerir við hús 
og sumarhús. Vanur - Gott verð! S. 
892 6958.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

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

þína. Við bíðum eftir þér!

Halla er ný.

Opið þegar þér hentar 
908 1616.

Strákar spjallið 
við dömuna 

S. 908 1010 alla daga

 Tilkynningar

Gallerí Símón lokar á Laugaveginum. 15 
- 60% afsláttur af öllum vörum. Opið : 
frá kl.13.00 - 18.00 virka daga, 11.00.- 
16.00 laugardaga. S. 692 0997

Tilkynningar



ódýr
fyrir alla!

Kjöt og fiskur
kjötvinnsla á staðnum!

Rauch safi 
3 tegundir, 200 ml79kr.

stk.

Verð frá:

Wasa hrökkbrauð

5 tegundir
229kr.

pk.

hver
þvottur

20 kr.

Allra uppþvottatöflur

allt í einni töflu
899kr.

pk.

20
kr/stk.

23
kr/stk. 27

kr/stk.

35
kr/stk.

VIP bleiur 4 stærðir1259kr.
pk.Nestlé gulrótarmauk

125 g

2
1fyrir 2

1fyrir

Gerber ávaxtasalat

130 g

42%
afsláttur

Grísalundir erlendar1498kr.
kg

verð áður 2598

27%
afsláttur

Lamba prime2198kr.
kg

verð áður 2998

Dönsk herragarðsönd

2,6 kg
1998kr.

stk.

verð áður 3998

50%
afsláttur

FP lasagne, frosið

1 kg

699kr.
pk.
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timamot@frettabladid.is

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

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

Á tveimur áratugum hafa Stígamót tekið á móti tæplega 
5.400 þolendum kynferðisofbeldis en samtökin voru stofn-
uð 8. mars árið 1990 á alþjóðlegum baráttudegi kvenna. 

„Sagan hefur verið mjög viðburðarík og mikið færst í 
rétta átt á þessum tuttugu árum,“ segir Guðrún Jónsdótt-
ir, talskona Stígamóta, og vísar þar meðal annars til laga-
bóta og tilkomu neyðarmóttökunnar og Barnahúss auk 
þess sem hún segir rannsóknum og þekkingu hafa fleygt 
fram. „Eins hefur orðið vitundarvakning í samfélag-
inu svo það er mörgu að fagna og má segja að þetta hafi 
verið „skemmtilegur tími“. Það er hins vegar synd að við 
höfum þurft að draga saman seglin síðustu mánuði. Við 
höfðum lagt gífurlega vinnu í að koma upp aðstöðu á sjö 
stöðum á landinu en þeirri þjónustu varð ómögulegt að 
halda úti eins og ástandið í efnahagsmálum er í dag.“

Þrátt fyrir það strik sem kreppan hefur sett í reikning-
inn er engan bilbug á Stígamótakonum að finna. Unnið er 
að því að opna sólarhringsþjónustu Stígamóta og að opna 
sérstakt kvennaathvarf sem sinnir konum sem vilja brjót-
ast út úr vændi. Einnig er það draumur Stígamótakvenna 
að taka  alfarið við neyðarþjónustunni.

„Það er alls ekki ásættanlegt, hvorki fyrir brotaþola né 
starfsfólk neyðarmóttöku, að fólk þurfi í raun að keppa 
við líkamlega fárveikt fólk. Raunveruleikinn er sá að í 
fæstum tilfellum er um líkamlega áverka að ræða. Við 
teljum að neyðarmóttakan væri best komin í umhverfi 
á forsendum notenda þjónustunnar, sem við treystum 
okkur til að halda utan um. Það má þó ekki gefa þuml-
ung eftir í kröfum um daglega þjónustu og þetta mætti 
ekki verða til þess að minnka líkurnar enn meira á að mál 
komist í gegnum réttarkerfið.“

Í tilefni tímamótanna efna Stígamót til móttöku á Sjó-
minjasafninu á afmælisdaginn 8. mars fyrir vinkonur 
og velunnara. Þar flytja ávarp meðal annarra Jóhanna 
Sigurðardóttir forsætisráðherra og dr. Guðrún Jónsdótt-
ir, stofnandi Stígamóta. Hinn 9. mars verður enn fremur 
efnt til opinnar ráðstefnu á Grand hóteli frá klukkan 13 
til 17 um nauðganir þar sem farið verður yfir ferlið frá 
verknaði til dómsúrskurðar. Starfsemi Stígamóta verð-
ur kynnt, lögreglustjórinn mun tala og ríkissaksóknari, 
dómsmálaráðherra og dómari munu flytja erindi ásamt 
fleirum. 

„Þá höfum við einnig ákveðið, í samstarfi við allar 
kvennahreyfingar á Íslandi, að endurtaka mótmælin sem 
voru haldin árin 1975, 1985 og 2005 og munum nú varpa 
alþjóðlegu ljósi á atburðinn. Hugmyndin er að konur 
gangi út mánudaginn 25. október næstkomandi og verður 
forvitnilegt að sjá klukkan hvað útreikningar munu sýna 
að við eigum að ganga út. Tilgangurinn er að konur sætti 
sig ekki við nokkurs konar órétt.“ heida@frettabladid.is

STÍGAMÓT:  STARFRÆKT Í TUTTUGU ÁR

Má ekki gefa 
þumlung eftir

HÖFUM FÆRST Í RÉTTA ÁTT Guðrún Jónsdóttir, talskona Stígamóta, 
segir mörgu að fagna eftir tuttugu ára starfsemi Stígamóta.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

JÓSEF STALÍN LÉST 
ÞENNAN DAG.

„Ég treysti engum, ekki 
einu sinni sjálfum mér.“

Jósef Stalín (1879-1953) var 
sovéskur stjórnmálamaður og 
var um áratugaskeið einvald-

ur í Sovétríkjunum.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðný Maren Oddsdóttir
áður til heimilis að Hraunteigi 3, 

lést á Hrafnistu í Reykjavík mánudaginn 1. mars sl. 
Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 
9. mars kl. 15.00. 

Sigríður O. Malmberg         Halldór Malmberg
Magnús Oddsson               Svandís Pétursdóttir

Ólöf Jóna Oddsdóttir 
barnabörn og langömmubörn.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, 

Marinó Ásvaldur 
Sigurðsson 
fyrrum bóndi á Álfgeirsvöllum 
í Skagafirði, 

sem andaðist fimmtudaginn 25. febrúar, verður 
jarðsunginn frá Sauðárkrókskirkju þriðjudaginn 
9. mars kl. 14.00. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Heilbrigðisstofnun Sauðárkróks.

Börn, tengdabörn, afabörn og langafabörn.

Elsku yndislegi frændi og vinur,

Ragnar Þ. Guðmundsson
bóndi, Nýhóli, Fjöllum,

verður jarðsettur frá Víðirhóli en útförin fer fram í 
Húsavíkurkirkju laugardaginn 6. mars 2010 kl. 14.00.  
Innilegar þakkir til starfsfólks á Heilbrigðisstofnun 
Þingeyinga fyrir umönnun og hlýju. Þeim sem vildu 
minnast þessa yndislega manns er bent á styrktarfélag 
Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga (1110 26 1060 kt. 
520296 2479).

f.h. aðstandenda,
Guðrún Garðarsdóttir
Unnur Sig. Gunnarsdóttir
Þorbjörg Júlíusdóttir.

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir 
og afi,

Páll Theódórs 
frá Stóra-Holti,

lést á dvalarheimilinu Grund í Reykjavík þann 26. 
febrúar sl. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
föstudaginn 5. mars kl. 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Guðbjörg Jónsdóttir.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Fanney Sigurgeirsdóttir
Laufrima 1, áður til heimilis að 
Grýtubakka 26,

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir, Reykjavík að degi til 
þriðjudaginn 2. mars sl. Útförin verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda, 

                                 Magnús Albertsson
Ásdís Margrét Magnúsdóttir Þór Kristjánsson
Ágúst Magnússon
Magnús Kr. Þórsson Ólína Kr. Jónsdóttir
Solveig Margrét Þórsdóttir
Fanney B. Þórsdóttir
                                 Ásþór Breki.

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

Æviminning
Gísli Eiríkur Helgason

Laugateigi 72, Reykjavík

Gísli Eiríkur Helgason fæddist í 

Reykjavík 1. janúar 1931. Hann 

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 12. 

janúar síðastliðinn. Foreldrar hans 

voru Guðrún Jónsdóttir frá Þingeyri 

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

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

Gísli Eiríkur bjó fyrstu æviár sín í 

Reykjavík en fluttist eftir það vestur 

til Ísafjarðar með foreldrum sínum 

og systkinum. 

Systkini Gísla Eiríks eru Jón

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

1941.
Eiginkona Gísla Eiríks er Margrét Magnúsdóttir hjúkr-

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

band árið 1960. Börn Gísla Eiríks og Margrétar eru: 

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

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

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

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

Jórunni Dröfn Ólafsdóttur leikskólakennara, f. 15.2. 

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

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

Halldórssyni stjórnmálafræðingi, f. 6.6. 1980.

Gísli Eiríkur lauk skyldunámi á Ísafirði en hélt suður 

til Reykjavíkur 17 ára gamall til að nema húsasmíði. 

Húsasmíðar urðu ævistarf hans. Framan af starfsæv-

inni vann hann á Trésmíðaverkstæðinu Furu en eftir að 

hafa fengið meistararéttindi í iðn sinni stofnaði hann 

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

og rak þar til fyrir fáeinum árum.

Stangveiði var aðaláhugamál Gísla Eiríks alla tíð 

og sinnti hann meðal annars trúnaðarstörfum fyrir 

Stangveiðifélag Reykjavíkur. 

Útför Gísla Eiríks fer fram í dag kl. 13.00 í Fossvogskirkju.
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Margrét, f. 17.2. 1997 og Björn Jóhann, f. 20.1. 1999. 
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Jórunni Dröfn Ólafsdóttur leikskólakennara, f. 15.2. 
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Guðrún læknir, f. 14.11. 1979, í sambúð með Þór

Halldórssyni stjórnmálafræðingi, f. 6.6. 1980.

Gísli Eiríkur lauk skyldunámi á Ísafirði en hélt suður 

til Reykjavíkur 17 ára gamall til að nema húsasmíði. 

Húsasmíðar urðu ævistarf hans. Framan af starfsæv-

inni vann hann á Trésmíðaverkstæðinu Furu en eftir að 

hafa fengið meistararéttindi í iðn sinni stofnaði hann 

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

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

og sinnti hann meðal annars trúnaðarstörfum fyrir 

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

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir 
og afi,

Eggert Ingvar Ingólfsson
vélvirki, Skarði Landssveit,

verður jarðsunginn frá Skarðskirkju á Landi laugar-
daginn 6. mars kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hans 
er bent á minningarsjóð Dvalarheimilis Kirkjuhvols (S. 
487 8108).

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

 Ástkær faðir minn, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Sigurður Ólafsson
áður Hólagötu 17, Vestmannaeyjum,

lést á Hrafnistu Hafnarfirði að kvöldi 3. mars. Útförin 
verður auglýst síðar.

Rut Sigurðardóttir        Bjarni Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, dóttir mín, 
móðir okkar, tengdamóðir, systir og 
amma, 

Guðrún Þóra 
Magnúsdóttir

sem andaðist miðvikudaginn 24. febrúar, verður jarð-
sungin í dag föstudaginn 5. mars frá Dómkirkjunni 
kl. 13.00. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á 
Barnahjálp ABC.

Sigurður Gizurarson
Júlía Jónsdóttir

Dagmar Sigurðardóttir   Baldur N. Snæland 
Magnús Sigurðsson    Karen Z. Zurga 
Júlía Sigurðardóttir 
Gizur Sigurðsson 
Ólafur Sigurðsson 
Ingibjörg Sigurðardóttir   Arnar Loftsson 
systkini og barnabörn.
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BAKÞANKAR 
Bergsteins 

Sigurðs-
sonar

Gorenje kæliskápur
 R60398DE 
Ryðfrítt stál.
Nýtanlegt rými kælis 388 l.
Hljóðstig 38 dB(A).
Hæð: 180 cm.
 

  Tilboð    159.900

Gorenje 
kæliskápur

Reykjavík  .  Skútuvogur 1  .  Sími 562 4011
Akureyri  .  Draupnisgata 2  .  Sími 460 0800 Reyðarfjörður  .  Nesbraut 9  .  Sími 470 2020
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KYNNINGARFYRIRLESTUR UM KRIYA YOGA
Swami Mangalananda heldur fyrirlestur 5. mars

í Yogastöðinni Heilsubót , Síðumúla 15, 3 h.tv. kl: 20.00.
Allir eru velkomnir. Frítt inn.

NÁMSKEIÐ
6. - 7. mars verður haldið námskeið þar sem Kriya Yoga-

tæknin er kennd. Námskeiðið fer fram í Yogastöðinni
Heilsubót, Síðumúla 15. Þetta er tækifæri sem áhugafólk 

um Yoga og andleg fræði vill ekki missa af.

Nánari upplýsingar: 691 8565 (Guðmundur), 897 9937 (Bjarni)

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég er með 
tilraun í 
gangi.

Nú, 
segðu 
mér.

Ég er búinn 
að neyða 
ofan í mig 
þrjár sítr-

ónur á dag í 
heila viku!

Þú neyðir 
mig til að 

spyrja: 
„Af 

hverju“?

Til að kanna 
hvort sítrónur 
geti haft 
jákvæð áhrif 
á lyktarvanda-
mál sem gjarn-
an kemur upp 
hjá sumum 
mönnum!

Og hvað 
hafa 

rannsókn-
ir þínar 

leitt í ljós, 
doktor 

Jói?

Niðurstöðurnar 
hafa enn sem 
komið er verið 

vonbrigði! En ég 
ætla að auka sítr-
ónuskammtinn og 
prófa eina viku til!

Hefurðu 
prófað að 

sleppa 
chili-inu á 
kebabinn?

Hmm! 
Dularfullt!Já, virkar 

ekki!

Hefur þér einhvern tím-
ann dottið í hug að þú 
sért í raun sonur ríkra 
og frægra rokkstjarna...

... en út af einhverju 
klúðri á spítalanum 
varstu sendur heim 

með vitlausum 
foreldrum?

Oft 
maður.

Það er alveg hægt að 
rannsaka svona hluti!

Flott. Þú getur 
farið í málið 
þegar þú ert 
búinn að þvo 
ruslaföturnar.

Útsala

Sígilt barnalán

Veistu um 
mæliglösin?

Athugaðu 
baðkarið 

eftir krakkana

Hérna eru þau... hey! Hérna 
er pískurinn... og spaðinn og 

eggjasuðupotturinn.

Ef þú vilt vita 
þá verð ég 
inni á baði 
að elda.

Á morgun verða tímamót á Íslandi. 
Íslendingar ganga til þjóðaratkvæðis í 

fyrsta skipti í sögu lýðveldisins. Það eru í 
sjálfu sér mikil tíðindi. En höfum hugfast 
að á morgun verður ekki eingöngu kosið 
um hvort Íslendingar vilji staðfesta eða 
fella úr gildi lög númer 1/2010 sem kveða 
á um breytingu á lögum númer 96/2009 
um heimild til handa fjármálaráðherra, 
fyrir hönd ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán 
Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjár-
festa frá breska og hollenska ríkinu til að 
standa straum af greiðslum til innstæðu-
eigenda hjá Landsbanka Íslands hf. Nei, á 
morgun verður líka kosið um annað mál 

og ef til vill stærra – verndun, varð-
veislu og viðgang Icesave-umræðunn-
ar. 

ALLT frá hruni hefur Icesave-umræð-
an verið botnlaus uppspretta frjórra 
skoðanaskipta og upplýsingar, í máli 

sem hefur beint kastljósi alþjóðasamfé-
lagsins að okkur og ber hróður okkar 

um allan heim. Er hægt að meta 
slíka auðlind til fjár? Ætlum við 

virkilega að fórna slíkum verð-
mætum á altari sáttaumleitana 
við aðrar þjóðir?

ÞETTA snýst líka um 
atvinnusköpun. Til eru 

stjórnmálamenn sem hafa 
helgað Icesave-umræð-

unni allan sinn feril á þingi. Með mælsku 
sinni og rökfestu vökvuðu þeir græðlinga 
Icesave-umræðunnar, svo hún fengi vaxið 
og dafnað og varð að þeirri rós í hnappa-
gati íslenskrar umræðuhefðar sem hún nú 
er. Við þekkjum glampann í augum þess-
ara manna þegar Icesave ber á góma; það 
er hugsjónaglampi og hann er ekki falur 
fyrir nein rök. Um hvað geta þessir menn 
talað þegar Icesave hefur verið leitt til 
lykta? Ætlum við að kasta þeim út á gadd-
inn og láta þá lifa á fjallagrösum? 

ÞEIR sem reka áróður fyrir lausn Icesave-
málsins gera lítið úr umræðunni og virð-
isaukandi áhrif hennar. Þeir benda á að til 
séu önnur mál sem hægt sé að ræða jafn 
óyfirvegað, með jafn miklum ýkjum, útúr-
snúningi og landráðabrigsli. Það má vera, 
en þau eru ekki mörg. Setjum ekki öll 
þrætueplin í eina körfu. Fyrir utan fyrn-
ingarleiðina, ESB og – ef við erum heppin 
– einkavæðingu heilbrigðiskerfisins, er 
ekki svo margt sem getur klofið þjóðina 
jafn rækilega í fylkingar og Icesave.    

ÞAÐ er mikið í húfi. Við erum að kjósa um 
verndun og viðgang auðlindar sem hefur 
nært og haldið okkur uppi í hálft annað ár. 
Nýlegar rannsóknir sýna að óvíða í heim-
inum er gremja jafn mikil og á Íslandi. 
Beislum þessa orku og gerum Icesave-
umræðuna sjálfbæra til framtíðar. Nú er 
lag. Segjum nei. Rífumst meira. 

Óseðjandi þrætulyst

Hann var 
næstum því 

búinn að 
ganga frá 

kaupunum 
í gær en svo 
vildi hann 

endilega fá að 
sofa á þessu...
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 05. mars 2010 

➜ Tónleikar
20.00 Í Salnum við Hamraborg í 
Kópavogi verða tónleikar í tilefni af 75 
ára fæðingarafmæli Elvis Presley. Fram 
koma Friðrik Ómar ásamt hljómsveit.
20.00 Gunnar Þórðarson heldur tón-
leika á sögulofti Landnámssetursins við 
Brákarbraut í Borgarnesi. Nánari upp-
lýsingar á landnam.is.
21.00 Trúbadorarnir og söngvaskáld-
in Uni (Unnur Arndísardóttir og Jón 
Tryggvi halda tónleika á Áslák í Mos-
fellsbæ. Enginn aðgangseyrir.
21.00 Brasilíska söngkonan Jussanam 
Dejah og píanóleikarinn Agnar Már 
Magnússon flytja brasilíska tónlist á 
veitingastaðnum Brasilía Resturant við 
Skólavörðustíg 14.
22.00 Hljómsveitin Árstíðir heldur tón-
leika á Græna hattinum við Hafnarstræti 
96 á Akureyri. Hljómsveitin Sickbird sér 
um upphitun. Húsið verður opnað kl. 21.

22.00 Hljómsveitin Gæðablóð heldur 
tónleika á Bar og gallery 46 við Hverfis-
götu 46. Enginn aðgangseyrir.
23.00 Casiokids frá Noregi, Choir 
Of Young Believers frá Danmörku og 
íslensku hljómsveitirnar Berndsen & The 
Young Boys og Sykur koma fram á tón-
leikum á Nasa við Austurvöll.
23.00 Morðingjarnir halda útgáfutón-
leika á Batteríinu við Hafnarstræti. Einn-
ig koma fram Jan Mayen og Reykjavík!. 
Húsið verður opnað kl. 22.30.

➜ Sýningar
Í Norræna húsinu við Sturlugötu hefur 
verið opnuð sýningin „Veður í Fókus“ 
sem er samsýning félaga í Fókus, félagi 
áhugaljósmyndara. Opið alla daga kl. 
12-17.

➜ Opnanir
13.30 Sigrún Sigurðardóttir opnar 
myndlistarsýningu í Hæðargarði 31. 
Oddný Ómarsdóttir og Agnes Ómars-
dóttir flytja tónlist. Sýningin verður 
opin alla virka daga kl. 9-16.
17.00 Torfi Harðarson opnar sýningu 
hjá Gallerí Art 67 við Laugaveg 67. 
Opið virka daga kl. 12-18 og laugardaga 
kl. 12-16.
18.00 Ljósmyndasýningin Spegilsýn-
ir opnar í Listasafni Reykjanesbæjar í 
Duushúsum. Listamennirnir Bára Krist-
insdóttir, Einar Falur Ingólfsson, Jónatan 
Grétarsson, Katrín Elvarsdóttir, Spessi 
og Þórdís Erla Ágústsdóttir eiga verk á 
sýningunni sem er opin virka daga kl. 
11-17 og um helgar kl. 13-17.

➜ Dansleikir
Hljómsveitirnar Von og Spútnik verða á 
Skemmtistaðnum Spot við Bæjarlind í 
Kópavogi.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

> Óttar gefur bók
Pabbi Óttars M. Norðfjörð 
hét Sverrir Norðfjörð. Hann 
var djarfur skákmaður og 
gekk undir nafninu „Fischer-
baninn“ því hann var einn 
af tveimur Íslendingum sem 
sigraði Bobby Fischer. Sverrir 
lést í fyrra og hefur Óttar 
tekið saman bók með tólf af 
skákum hans, ljósmyndum og 
skákferli. Hann ætlar að gefa 
bókina öllum keppendun-
um í Íslandsmóti skákfélaga 
sem hefst í dag, alls um 400 
manns.

Kvikmyndir  ★★★

The Good Heart
Leikstjóri Dagur Kári Pétursson

The Good Heart, nýjasta kvikmynd 
Dags Kára Péturssonar, var loks 
frumsýnd á Íslandi á miðvikudag-
inn. Handritið var til fyrir mörgum 
árum og einu sinni stóð víst til að 
Tom Waits og Ryan Goosling léku 
aðalhlutverkin. Tom Waits hefði 
smellpassað í hlutverk önuga bar-
þjónsins Jacques því það er mikil 
Tom Waits-ára yfir þessari mynd. 
Í sem allra stystu máli má segja 
að The Good Heart sé eins og Tom 
Waits-remix af Staupasteini.

Önugi barþjónninn er reffilega 
leikinn af Brian Cox. Leiðinleg-
ir karldurgar poppa stundum upp 
í bíó og þessi er nokkuð góður. Á 
barnum hans hanga alltaf sömu 
sex týpurnar og minna á liðið 
í Staupasteini. Týpurnar segja 
stundum eitthvað fyndið og stund-
um eitthvað djúpt og „satt“. Sam-
band þeirra við barþjóninn og sín 
í milli er sterkasti hluti myndar-
innar. Gaman er líka að sjá Harald 
Jónsson birtast og fá sér kaffi.

Inn í þetta lúðasamfélag dregst 
góðhjartaði utangarðsdrengurinn 
Lucas (Paul Dano). Þeir Jacques 
kynnast á spítala og rónabarnið er 
munstrað á barinn sem barþjónn. 
Persónusköpun Lucasar hefur 
álíka dýpt og Pappírs-Pési. Hann 
hengslast á barnum, gónir út í loftið 
eins og honum sé illt í maganum og 
við erum engu nær um hann þegar 
myndin er búin. Hann æsist reynd-

ar aðeins upp þegar kvenmaðurinn 
April (Isild Le Besco) ranglar inn 
á barinn. Samband þeirra er ótrú-
verðugt enda er persóna April 
álíka kjötmikil og Lucasar. Sam-
band þeirra er eins og að sjá pappa-
spjöldum nuddað saman. Af þrem-
ur aðalhlutverkum er því bara eitt 
af holdi og blóði: Gamli fretur.

Það er sem sé helst hann Jacqu-
es og barrotturnar sem ættu að 
trekkja fólk á þessa mynd. Þótt hún 
sé í grynnra lagi og fljótgleyman-
leg er hún nokkuð skemmtileg. 
Kankvís húmor Dags Kára smýgur 
alls staðar í gegn, enda mikið hleg-
ið á sýningunni. Dagur tekur Tom 
Waits-fílinginn alla leið í skítugu 
skuggahverfi New York og grá-
myglulegur barinn, sem var settur 
upp á setti í Reykjavík, lítur mjög 

sannfærandi út. Tónlist Slowblow 
passar vel við myndina og sniðugt 
er að láta sjálfspilandi píanó sjá um 
undirleikinn á barnum. 

Ég hef fulla trú á að Dagur 
Kári eigi eftir að gera betri mynd 
en þessa. Nói albinói, sem enn er 
besta mynd Dags Kára, sýndi hvað 
í honum býr. Ég sá Voksne menn-
esker sem var auðgleymanleg – 
ég gæti ekki sagt um hvað hún er 
þótt líf mitt lægi við. Vonandi ger-
ist næsta mynd á Íslandi og verð-
ur úr íslenskum raunveruleika. Ég 
er ekkert svo viss um að þjóðlegur 
húmor Dags passi við erlend snið.

Dr. Gunni

Niðurstaða: Tom Waits-remix af 
Staupasteini.

Kankvísi á skítugum bar

RÓNABARNIÐ OG FÚLI BAREIGANDINN Í THE GOOD HEART Í einni af sínum sjaldgæfu 
ferðum út fyrir skítugt skuggahverfið. 

Heitra og framandi strauma gætir 
nú á Skólavörðustígnum þar sem 
veitingahúsið Brasilía var opnað 
fyrir skömmu. Í kvöld klukkan 21 
ætlar brasilíska söngkonan Juss-
anam Dejah að halda tónleika þar 
við undirleik píanóleikarans Agn-
ars Más Magnússonar. 

„Ég hef búið hérna í rúmlega eitt 
ár,“ segir Jussanam. Hún vinnur í 
Hlíðarskóla en sinnir tónlistinni af 
krafti. Hún hefur gefið út diskinn 
Ela é Carioca með íslensku bandi. 

„Brasilíska tónlistin gengur vel 
í Íslendinga. Ég fæ góðar mót-
tökur og þessi tónlist gleður fólk. 
Á prógramminu eru vinsæl brasil-
ísk lög eftir menn eins og Caetano 
Veloso, Tom Jobim, Ivan Lins og 
Jorge Ben.“ 

Jussanam finnst frábært að 
vera á Íslandi þrátt fyrir kreppu 
og vetrarhörkur. „Ég fæddist í 
Ríó De Janeiro og þetta er auðvit-
að allt, allt öðruvísi. Ég er vanari 
öðruvísi loftslagi, meiri hita. En 

mér finnst mjög fallegt hérna. Ég 
kvarta miklu minna en Íslending-
arnir sem ég þekki!“  - drg

Samba á Skólavörðustíg

JUSSANAM DEJAH Brasilísk tónlist gleð-
ur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Morðingjarnir halda útgáfutónleika á 
Batteríinu í kvöld fyrir hina frábæru 
plötu, Flóttinn mikli. Platan er þriðja 
breiðskífa tríósins og hefur fengið 
glimr andi dóma hjá poppskríbentum 
landsins, og komst platan meðal annars 
á sex plötu úrvalslista tónlistarsjóðs-
ins Kraums fyrir jól. Morðingjunum til 
halds og trausts verða tvær af öflugustu 
tónleikasveitum landsins, hljómsveit-
irnar Jan Mayen og Reykjavík! Húsið 
verður opnað kl. 22.30 og er áætlað að 
fyrsta sveit hefji leik um hálftíma síðar. 
Miðaverð er 1.000 kr. og verður Flóttinn 
mikli fáanlegur til kaups á staðnum á 
sérstöku tilboðsverði sem og annar 
Morðingja-varningur.

Morðingjarnir flýja

MORÐINGJARNIR Kynna Flóttann mikla í kvöld.

Reykjanesbær kl. 18
Ljósmyndasýningin Spegilsýnir verð-
ur opnuð í Reykjanesbæ í dag kl. 
18.00. Listamennirnir Bára Kristins-
dóttir, Einar Falur Ingólfsson, Jónat-
an Grétarsson, Katrín Elvarsdóttir, 
Spessi og Þórdís Erla Ágústsdótt-
ir eiga verk á sýningunni og sýning-
arstjóri er Aðalsteinn Ingólfsson. 
Sýningin er í sýningarsal Listasafns 
Reykjanesbæjar í Duushúsum og 
stendur til 18. apríl. Safnið er opið 
virka daga kl. 11–17 og um helgar kl. 
13–17. Aðgangur er ókeypis.

AIDA: Elín Ósk Óskarsdóttir
AMNERIS: Hörn Hrafnsdóttir

RADAMES: Jóhann Friðgeir Valdimarsson

Antonía Hevesi, píanó

Miðaverð 2.500
Miðasala á www.opera.is

FÖSTUDAGINN 5. MARS KL. 20
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The Good Heart var frum-
sýnd í Háskólabíói á mið-
vikudagskvöld. Stóri sal-
urinn fylltist af spenntum 
kvikmyndaáhugamönnum 
sem flestir virtust sáttir 
við útkomuna. Frumsýn-
ingarpartí var svo haldið á 
Íslenska barnum og þar var 
gleðin sannarlega við völd.

Vel mætt á frum-
sýningu Dags Kára

Leikstjórinn Dagur Kári Pétursson og framleiðendurnir Þórir Snær Sigurjónsson og 
Skúli Malmquist stilltu sér upp áður en frumsýningin hófst. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Gísli Örn Garðarsson, leikari og leikstjóri, 
og Halldóra Gissurardóttir.

Guðjón Bjarnason og Vera Sölvadóttir 
voru spennt.

Sigtryggur Baldursson og Hallur Helga-
son voru innilegir.

Elsa María Jakobsdóttir, unnusta Þóris 
Snæs Sigurjónssonar, framleiðanda 
myndarinnar, og Nanna Kristín Magnús-
dóttir voru sætar saman.

>BLÓM OG KÖKUR

Paula Abdul er eins og flestir vita 
ekki lengur dómari í American 
Idol. Hún var rekin áður en nýja 
þáttaröðin hófst, en ákvað samt 
að senda dómurunum Simon 
Cowell, Randy Jackson, Köru 
DioGuardi og Ellen DeGeneres 
blóm og muffins-kökur fyrir 
meira en 1.000 dollara.

Þegar Angelina Jolie og Brad Pitt léku saman í kvik-
myndinni Mr. and Mrs. Smith stal hún honum frá Jenni-
fer Aniston. Núna er Angelina Jolie að fara að leika í 
The Tourist með Johnny Depp og kærastan hans er ekki 
sátt.

Samkvæmt dagblaðinu New York Post ætlar Vanessa 
Paradis, kærasta Depps, ekki að missa hann. Þegar hún 

frétti að Depp og Jolie ættu að leika í kynlífssenu 
sagði hún hingað og ekki lengra. Hún sagði kær-
astanum að finna nýja mynd til að leika í.

Samkvæmt heimildum New York Post er 
Depp að reyna að komast undan því að leika í 
myndinni. Brad Pitt og Leonardo DiCaprio eru 
orðaðir við hlutverk hans.

Kærastan kúgar Johnny

FLENGDUR Johnny Depp leitar að leið út úr mynd 
með Angelinu Jolie.

folk@frettabladid.is

Þorrablót Íslendingafélagsins 
í London verður haldið á laug-
ardagskvöld. Ekkert þorrablót 
var haldið í fyrra en nú hefur 
ný stjórn verið kosin í Íslend-
ingafélaginu og áherslurnar 
að sama skapi breyst. „Það 
féll niður í fyrra en árin þar 
áður hafa þetta verið nokkur 
hundruð manna viðburðir. Það 
eru til sögur af því að fólk hafi 
verið að fljúga frá Íslandi til 
að koma á þorrablótið,“ segir 
Friðþjófur Þorsteinsson, for-
maður Íslendingafélagsins. 

Mikið var um að fólk úr 
fjármálageiranum sótti þorra-
blótið fyrir bankahrunið en 

núna hafa tímarnir breyst. 
„Við ákváðum í takt við tíðar-
andann að fara aftur í grunn-
gildin. Mér skilst að þetta 
hafi verið orðnir síðkjóla- og 
árshátíðarviðburðir en núna 
erum við að reyna að breyta 
þessu í hefðbundið þorrablót 
með fjöldasöng og sveitaballi,“ 
segir hann. „Þetta er fyrst og 
fremst skemmtun fyrir samfé-
lagið sem er til staðar hérna. 
Við viljum þjappa fólki saman 
sem er í London og okkar von í 
framtíðinni er að geta stækk-
að þetta en einbeitt okkur að 
því fólki sem er partur af sam-
félaginu.“ 

Um 140 manns hafa boðað 
komu sína á þorrablótið og 
er fyrir löngu orðið uppselt 
í matinn. Eftir að fólk hefur 
drukkið fordrykk í boði lög-
fræðistofunnar Logos og gætt 
sér á hefðbundnum íslenskum 
þorramat og bláberjaskyri í 
eftirrétt tekur hljómsveitin 
Bermúda við og leikur fyrir 
dansi. Gunnar Reynir Þor-
steinsson, trommari Berm-
úda, er afar spenntur fyrir 
ballinu, enda verður þetta í 
fyrsta sinn sem sveitin stígur 
á svið í London. „Þetta verður 
gríðarlegt partí,“ segir hann.
 - fb 

Ekta íslenskt þorrablót í London

BERMÚDA Hljómsveitin Bermúda 
skemmtir á þorrablótinu í London 
á laugardagskvöld.
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Aida – Ástarþríhyrningurinn fer 
á svið í Íslensku óperunni í kvöld 
kl. 20. Þetta eru sviðsettir tón-
leikar þar sem öll helstu ein- og 
samsöngsatriði óperunnar Aidu 
eftir Verdi verða flutt. 

Aida er ein þekktasta ópera 
sögunnar, og var síðast sett upp 
í Íslensku óperunni árið 1987. 
Leikið er undir á píanó og bygg-
ir efnisskráin á ástarþríhyrningi 
aðalsöguhetjanna í óperunni. 

Flytjendur eru stórsöngvararn-
ir Elín Ósk Óskarsdóttir sópran og Jóhann Friðgeir Valdimarsson 
tenór ásamt Hörn Hrafnsdóttur messósópran. Undirleikari er Antonía 
Hevesi, píanóleikari við Íslensku óperuna. Miðaverð er 2.500 kr.

Aida sviðsett

HÖRN, ELÍN ÓSK OG JÓHANN FRIÐGEIR
Syngja Aidu í Íslensku óperunni í kvöld.

Hætt hefur verið við grínatriði 
sem Sacha Baron Cohen ætlaði 
að sýna á Óskarsverðlaunahátíð-
inni á sunnudagskvöld. Ástæðan 
er ótti við að leikstjórinn James 
Cameron móðgist. 

Cohen ætlaði að mæta á svið-
ið og kynna verðlaun sem blá 
kvenkyns Avatar-vera og ætl-
aði Ben Stiller að þýða allt sem 
hann ætlaði að segja. Átti þá 
að koma í ljós að Avatar-veran 
ætti von á barni með Cameron, 
sem leikstýrði þessari vinsælu 
mynd. „Mér finnst hálf asnalegt 
að nota þetta orðalag en það kom 
upp listrænn ágreiningur,“ sagði 
Cohen. 

Bannaður á 
Óskarnum

SASHA BARON COHEN Fær ekki að 
mæta á Óskarsverðlaunaathöfnina sem 
blá Avatar-vera.

„Þetta er óneitanlega mjög sér-
stakt en kápan fangar kjarnann í 
bókinni,“ segir Hallgrímur Helga-
son en ein af hans þekktustu 
bókum, 101 Reykjavík, er komin út 
í Kóreu. Bókin er gefin út í tveim-
ur bindum, enda tæpar sex hundr-
uð síður að lengd á kóresku og var 
hún þýdd upp úr þýsku útgáfunni. 
„Ég get ekki ímyndað mér annað en 
að letrið taki svona stórt pláss, ekki 
nema þýðandinn hafi bara farið á 
flug,“ segir Hallgrímur. 

Hann bendir á að umbrotsmaður-
inn hafi ef til vill fylgst grannt með 
gangi mála á Íslandi að undanförnu 
því þarna má meðal annars sjá 
sjónvarp og ísjaka sökkva, svona 

eitthvað svipað 
og gerðist þegar 
efnahagshrunið 
varð. Hlynur 
situr hins vegar 
áhyggjulaus 
með rettu og 
bjór og klám-
blað á kantinum. 
„Íslenska útgáf-
an var svona 

mósaík með þús-
und myndum sem 
ég hafði tekið af 

fólki á börum borgarinnar. Og svo 
gerði hann Jón Óskar eitthvert 
konseptverk upp úr þeim.“

Hallgrímur er í óða önn að 

skrifa nýja skáldsögu sem hann 
segir vera sögulega og á að ger-
ast frá því fyrir seinna stríð og til 
dagsins í dag. Hann vill þó ekkert 
gefa neitt frekar uppi um efni sög-
unnar sökum hjátrúar en viður-
kennir að íslenska efnahagshrunið 
muni lauma sér inn.  - fgg

101 í tveimur bindum

SÉRSTÖK ÚTGÁFA Hin 
kóreska útgáfa af 101 
Reykjavík er óneitan-
lega sérstök þótt vísanir 
í efnahagshrunið séu 
kannski tilviljun ein. 
Hallgrími þykir hún flott.

HALLGRÍMUR 
HELGASON Gefinn 
út í tveimur bind-
um í Kóreu.

POWER VIKA
1.– 5. MARS

frítt

Þú kaupir eina d:struct 
150g og færð eina 

75g frítt með. Fæst á 
næstu hársnyrtistofu
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Kvikmyndagerðarmenn 
bíða nú eftir fyrstu úthlut-
un Kvikmyndasjóðs eftir 
að ríkisstjórnin ákvað að 
skera niður starfsemi Kvik-
myndamiðstöðvar Íslands. 
Laufey Guðjónsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Kvikmynda-
miðstöðvar, segir íslenska 
kvikmyndagerð búa við 
algjörlega nýtt landslag.

Innan kvikmyndagerðarbransans 
er talað um að það hafi kólnað ansi 
hratt í iðnaðinum að undanförnu. 
Tvær sjónvarpsþáttaraðir hafa 
fengið vilyrði fyrir styrk frá Kvik-
myndamiðstöð og ekki er reiknað 
með að fleiri verði um þá köku. 
Þetta eru Tími nornarinnar sem 
Friðrik Þór Friðriksson leikstýr-
ir eftir samnefndri bók Árna Þór-
arinssonar og svo Betlehem eftir 
Dag Kára Pétursson sem Ljósband-

ið framleiðir.  Gert er ráð fyrir því 
að þær fari í tökur á þessu ári en 
Betlehem verður sýnd á Stöð 2 og 
Tími nornarinnar á RÚV. Ekki má 
heldur gleyma grínheimildarþátta-
röð Gunnars Hanssonar og alter-
egósins hans, Frímanns Gunnars-
sonar, um norrænan húmor, en þær 
tökur eru á lokastigi. Þá er tökum 
á Rétti 2 að ljúka. Á teikniborðum 
íslenskra handritshöfunda eru þó 
þættir á borð við Pressu 2 sem Sig-
urjón Kjartansson og Jóhann Ævar 
Grímsson eru byrjaðir að skrifa og 
svo Jói og Gói með þeim Jóhannesi 
Hauki og Guðjóni Davíð Karlssyni 
í aðalhlutverkum. Ekki er þó ljóst 
hvenær þessir þættir fara í fram-
leiðslu. 

Þrjár kvikmyndir hafa fengið 
vilyrði fyrir styrk frá Kvikmynda-
miðstöð. Þetta eru Djúpið eftir 
Baltasar Kormák, Gauragangur 
í leikstjórn Gunnars Björns Guð-
mundssonar og Okkar eigin Osló 
sem Reynir Lyngdal leikstýrir. 
Eftir því sem Fréttablaðið kemst 
næst er mjög líklegt að ekki muni 

fjölga í þessum flokki á næst-
unni.

Laufey segir að upphæð styrkja 
úr Kvikmyndasjóði verði sú sama 
og eftir hrun, það verði hins vegar 
færri kvikmyndagerðarmenn sem 
fái úthlutað. „Þetta er ástand sem 
reynir á þolmörk íslenska brans-
ans en ég trúi því að ef okkur tekst 
að gera þrjár til fjórar kvikmyndir 
á ári að þá höldum við fagfólkinu 
inni í landinu,“ segir Laufey.

Menntamálaráðherra tilkynnti 
nýverið að 88 milljónum sem fund-
ust í menningarsjóði útvarps-
stöðva yrði úthlutað til íslenskrar 
dagskrárgerðar, bæði í útvarpi og 
sjónvarpi. „Ég er þessa dagana að 
skipa í stjórn, það ætti að klárast 
í þessari viku og síðan verður 
vonandi auglýst eftir umsóknum 
í mars seinna í þessum mánuði,“ 
segir Katrín Jakobsdóttir mennta-
málaráðherra í samtali við Frétta-
blaðið. Þær upphæðir, þótt lágar 
séu, eiga eflaust eftir að koma að 
góðum notum. 

 freyrgigja@frettabladid.is

BEÐIÐ EFTIR STYRKJUM
Miklar breytingar verða á úthlutun Kvikmyndamiðstöðvar úr Kvikmyndasjóði. 
Upphæð styrkjanna verður sú sama en færri fá úthlutað. Úthlutað verður úr 
menningarsjóði útvarpsstöðva í mars en þar verða til ráðstöfunar 88 millj-
ónir á næstu tveimur árum. Friðrik Þór Friðriksson og Reynir Lyngdal 
eru meðal þeirra sem eru með vilyrði fyrir styrk úr Kvikmyndasjóði.

114.000 GESTIR!

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 564 0000

10
16
16
14
14
10
L

THE GOOD HEART  kl. 5.50 - 8 - 10.10
LEGION  kl. 8 - 10.15
SHUTTER ISLAND  kl. 5 - 8 - 11
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 5 - 8 - 11
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI kl. 5 - 8 - 11 LÚXUS
AVATAR 3D kl. 4.40
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 3.45 íslenskt tal

SÍMI 462 3500

10
12
L
14
L

THE GOOD HEART kl. 5.50 - 8 - 10.10
PRECIOUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
LEAP YEAR kl. 8 - 10.15
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI        kl. 6 - 9   
MAMMA GÓGÓ   kl. 6

SÍMI 530 1919

16
16
10
12
L
16

FROM PARIS WITH LOVE kl. 5.50 - 8 - 10.10
LEGION   kl. 5.45 - 8 - 10.15
THE LIGHTNING THIEF  kl. 5.30 - 8 - 10.30
IT´S COMPLICATED  kl. 8
NIKULÁS LITLI   kl. 6
EDGE OF DARKNESS kl. 10.30 

SÍMI 551 9000

.com/smarabio
AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ, 

BOÐSMIÐA Á FORSÝNINGAR O.M.FL.

16
14
16
L

FROM PARIS WITH LOVE             kl. 8 - 10
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI            kl. 6
SHUTTER ISLAND             kl. 9
ARTÚR 2            kl. 6

Þ.Þ. - Fbl

T.V. - kvikmyndir.isÓ.H.T. - Rás2

T.Þ.T. - DVD

Baráttan um 
mannkynið hefst 
þegar síðasti 
engillinn fellur.

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskyldunaÁLFABAKKA KRINGLUNNI
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AKUREYRI

ALICE IN WONDERLAND 
kl. 3:20(3D) - 5:40(3D) - 8(3D) - 10:20(3D)

ALICE IN WONDERLAND kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
THE REBOUND kl. 8 - 10:20
BROTHERS kl. 8 - 10:20
BROTHERS kl. 5:50 - 8 - 10:20
VALENTINE ‘S DAY kl. 5:30 - 8 - 10:30
AN EDUCATION kl. 5:50
UP IN THE AIR kl. 5:50
PLANET 51 M/ ísl. Tali kl. 3:40
BJARNFREÐARSON kl. 3:40
PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali kl. 3:30

ALICE IN WONDERLAND 
kl. 3:20(3D) - 5:40(3D) - 8(3D) - 10:20(3D)

SHUTTER ISLAND kl. 8 - 10:50
INVICTUS kl. 5:30
SHERLOCK HOLMES kl. 8
THE WOLFMAN kl. 10:30
TOY STORY 2 M/ ísl. Tali kl. 3:50(3D)

BJARNFREÐARSON kl. 3:20 - 5:50

ALICE IN WONDERLAND kl. 5:40  - 8 - 10:20
WHERE THE WILD THINGS ARE kl. 6
THE REBOUND kl. 8 - 10:20

FRÁBÆR MYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

- bara lúxus
Sími: 553 2075

FROM PARIS WITH LOVE kl. 4, 6, 8 og 10 16

SHUTTER ISLAND kl. 4, 7 og 10 16

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI kl. 7 og 10 14

IT’S COMPLICATED kl. 4 12

Þ.Þ. -FBL

T.V. -KVIKMYNDIR.IS

T.V. -KVIKMYNDIR.IS

S.V. -MBL

TOPPMYNDIN Í DAG!FRÁ LEIKSTJÓRA TAKEN

Íslenskur kvikmyndavetur
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af rúðuþurrkum og rúðuvökva

í dag!

Við höldum með þér!

25%
AFSLÁTTUR

Og að sjálfsögðu 

færðu aðstoð 

hjá starfsmönnum 

á plani.
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Umboðsmaður Stevie Wonder var 
-meðal ræðumanna á fræðslu-
kvöldi Útóns í Norræna húsinu. 
Fjöldi íslenskra tónlistarmanna 
var meðal gesta. 

Farið var ofan í saumana á höf-
undarréttarsamningum og hvað 
ber að hafa í huga við samninga-
gerð. Keith Harris, umboðsmað-
ur Stevie Wonder, starfar hjá PLL 
sem eru innheimtusamtök flytj-
enda og framleiðenda í Bret-
landi og miðlaði hann af reynslu 
sinni. 

Tónlistarmaðurinn Ólafur Arn-
alds var einnig á fundinum og hélt 
fyrirlestur um höfundarréttar-
samninga.

Keith Harris meðal gesta

KEITH HARRIS Umboðsmaður 
Stevie Wonder hélt fyrirlestur á 
fræðslukvöldi Útóns í Norræna 
húsinu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GÓÐIR GESTIR Tónlistarmennirnir Einar Örn 
Benediktsson og Snorri Helgason fá sér kaffi með 
Steinþóri Helga Arnsteinssyni hjá Borginni.

EGILL ÓLAFSSON Egill Ólafsson hlustaði 
með athygli á fyrirlestrana.

Liam Gallagher segir að bróð-
ir sinn Noel sé ofmetnasti maður 
allra tíma. Oasis, hljómsveit 
þeirra bræðra, lagði sem kunn-
ugt er upp laupana í ágúst í fyrra 
eftir að áralöng spenna þeirra í 
millum varð óþolandi. Noel hætti 
í bandinu en Liam er handviss 
um að bróðir sinn sé ofmetinn.

Noel vinnur nú að því að senda 
frá sér sólóplötu. Liam er hins 
vegar að vinna að nýrri tónlist 
með hinum fyrrverandi meðlim-
um Oasis.

Segir Noel 
ofmetinn

LIAM GALLAGHER Sendir bróður sínum 
pillur í gegnum fjölmiðla.

NORDICPHOTOS/GETTY

Fyrirtækið 
Paramount 
Pictures hefur 
keypt réttinn 
á handriti 
eftir kvik-
myndagerðar-
manninn John 
Hughes, sem 
lést í fyrra. 

Hughes 
skildi eftir sig 
mörg handrit 
og hugmyndir, 
þrátt fyrir að 
hafa hætt að 
gera kvik-

myndir árið 1994. Hann er sem 
kunnugt er maðurinn á bakvið 
myndir á borð við Breakfast Club 
og Ferris Bueller‘s Day Off.

Paramount leitar nú að leik-
stjóra til að taka handritið að sér 
og gera að kvikmynd sem á að 
framleiða sem allra fyrst.

Gera mynd 
eftir Hughes

LÁTINN MEISTARI 
John Hughes gerði 
margar góðar myndir 
á ferli sínum.

Sarah Palin, fyrrverandi for-
setaframbjóðandi og ríkisstjóri í 
Alaska, er að framleiða raunveru-
leikaþætti, samkvæmt nýjustu 
fréttum vestan hafs.

Sarah hefur fundað með Mark 
Burnett, sem er risi í bransanum 
og maðurinn á bak við Survivor 
og The Apprentice, og vill fram-
leiða þætti sem gerast í heimaríki 
hennar, Alaska. 

Sarah hefur flakkað á milli 
sjónvarpsstöðva með hugmynd-
ina og hefur stoppað CBS og NBC 
og nú er spurning hvort banda-
rískar sjónvarpsstöðvar grípi 
gæsina.

Vill búa til 
sjónvarpsefni

FRAMLEIÐANDI Sarah Palin vill fram-
leiða sjónvarpsefni.
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Leikir gærkvöldsins:
Grindavík-Keflavík  76-72 (41-32)
Stig Grindavíkur: Darrell Flake  29, Ómar Örn 
Sævarsson 12, Þorleifur Ólafsson 11, Guðlaugur 
Eyjólfsson 9, Brenton Joe Birmingham 8, Ólafur 
Ólafsson 4, Arnar Freyr Jónsson 3.
Stig Keflavíkur: Gunnar Einarsson 20, Draelon 
Burns 14, Uruele Igbavboa 11, Hörður Axel Vil
hjálmsson 8, Jón Nordal Hafsteinsson 7, Sigurður 
Gunnar Þorsteinsson 6, Sverrir Þór Sverrisson 4, 
Þröstur Leó Jóhannsson 2.
Hamar-Fjölnir  87-81 (47-27)
Stig Hamars: Marvin Valdimarsson 25 (10 frák.), 
Andre Dabney 22, Viðar Hafsteinsson 15, Svavar 
Páll Pálsson 12, Páll Helgason 6, Ragnar Nathani
elsson 4, Oddur Ólafsson 3.
Stig Fjölnis: Ægir Þór Steinarsson 22 (8 frák., 6 
stoðs.), Christopher Smith 22 (14 frák.), Tómas 
Tómasson 20, Magni Hafsteinsson 10, Arnþór 
Guðmundsson 5, Sindri Kárason 2.
KR-Breiðablik  96-72 (52-36)
Stig KR: Brynjar Björnsson 25, Morgan Lewis 24, 
Pavel Ermolinkij 14 (9 frák., 9 stoðs.), Fannar 
Ólafsson 14, Jón Orri Kristjánsson 11, Darri Hilm
arsson 4, Skarphéðinn Ingason 2, Steinar 
Kaldal 2.
Stig Breiðabliks: Jonathan Schmidt 23, Ágúst 
Angantýnsson 14, Þorsteinn Gunnlaugsson 13, 
Aðalsteinn Pálsson 5, Rúnar Pálmarsson 4, 
Jeremy Caldwell  4, Gylfi Geirsson 2, Hjalti 
Friðriksson 2, Trausti Jóhannsson 1. 
Tindastóll-Snæfell 99-91 (xx-xx)

STAÐAN Í DEILDINNI:
KR 19 16 3 1787-1529 32
Keflavík 19 14 5 1780-1515 28
Grindavík 19 14 5 1770-1524 28
Snæfell 19 13 6 1800-1584 26
Stjarnan 18 13 5 1542-1454 26
Njarðvík 18 13 5 1629-1405 26
Hamar 19 7 12 1613-1697 14
Tindastóll 19 6 13 1556-1716 12
Fjölnir 19 6 13 1506-1658 12
ÍR 18 5 13 1487-1642 10
Breiðablik 19 4 15 1479-1743 8
FSu 18 1 17 1338/1820 2

N1 deild karla í handbolta:
STAÐAN Í N1 DEILD KARLA
Haukar 13 10 2 1   333-301 22
Akureyri 14 8 2 4   368-350 18
FH 14 7 2 5   349-333 17
Valur 14 7 2 5   349-333 16
HK 13 7 1 5   343-337 15
Grótta 13 4 0 9   326-353 8
Stjarnan 13 3 1 9   301-333 7
Fram 14 2 1 11   361-398 5

ICELAND EXPRESS

Leikir gærkvöldsins:
HK-Akureyri  30-34 (16-17)
Mörk HK (skot): Valdimar Fannar Þórsson 7/1 
(16/2), Sverrir Hermannsson 6 (17), Atli Ævar 
Ingólfsson 5 (7), Bjarki Már Gunnarsson 4 (4), 
Bjarki Már Elísson 3 (4), Ólafur Víðir Ólafsson 
3 (6), Hákon Hermannsson Bridde 1 (1), Vilhelm 
Gauti Bergsveinsson 1(3).
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 20 (47/1, 43%),
 Lárus Helgi Ólafsson 4 (11/2, 36%)
Hraðaupphlaup: 6 (Bjarki 2, Valdimar 2, Hákon, 
Atli).
Mörk Akureyrar (skot): Árni Þór Sigtryggsson 10
 (14), Oddur Grétarsson 7/3 (12/3), Heimir Örn 
Árnason 7 (9), Guðmundur Hólmar Helgason 6 
(12), Bergvin Gíslason 2 (3), Guðlaugur Arnars
son 1 (1), Hreinn Þór Hauksson 1 (1), Guðlaugur 
Arnarsson 1 (1), Geir Guðmundsson (2), Jónatan 
Þór Magnússon (4). 
Varin skot: Hörður Flóki Ólafsson 6/1 (18/2, 
33%), Hafþór Einarsson 16 (35/1, 46%)
Hraðaupphlaup: 7 (Heimir 2, Oddur, Guðlaugur, 
Hreinn, Guðmundur, Árni).
Haukar-Valur  25-24 (13-10)
Mörk Hauka (skot): Sigurbergur Sveinsson 
9/2 (15/2), Björgvin Þór Hólmgeirsson 6 (11), 
Guðmundur Árni Ólafsson 3/1 (5/3), Tjörvi 
Þorgeirsson 2 (2), Freyr Brynjarsson 2 (4), Einar 
Örn Jónsson 1(1), Heimir Óli Heimisson 1(3), 
Elías Már Halldórsson 1(3).
Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 22 skot varin. 
48%.
Hraðaupphlaup: 5 ( Björgvin 2, Sigurbergur 2, 
Freyr)
Mörk Vals (skot): Ingvar Árnason 5 (5), Elfar 
Friðriksson 5 (9), Orri Freyr Gíslason 3(3), Ólafur 
Sigurjónsson 3 (4), Arnór Þór Gunnarsson 3/3 
(10/3) , Gunnar Ingi Jóhansson 2 (9), Fannar Þór 
Freiðgeirsson 2 (11), Jón Björgvin Pétursson 1(1.)
Varin skot: Hlynur Morthens 13 skot varin. 34%.
Hraðaupphlaup: 2 ( Fannar 2)
Stjarnan-Grótta  26-25 (13-10)
Mörk Stjörnunnar: Vilhjálmur Halldórsson 10, 
Jón Arnar Jónsson 5, Eyþór Magnússon 4, 
Kristján Svan Kristjánsson 3, Þórólfur Nielsen 1, 
Sverrir Eyjólfsson 1, Gunnar Ö. Arnasson 1, Daníel 
Einarsson 1.
Mörk Gróttu: Hjalti Þór Pálmasson 6, Anton 
Rúnarsson 6, Viggó Kristjánsson 3, Jón Karl 
Björnsson 3, Atli Rúnar Steinþórsson 3, Heiðar 
Þór Aðalsteinsson 2, Halldór Ingólfsson 1, Arnar 
Freyr Theódórsson 1.
Fram-FH  31-30 (16-18)
Mörk Fram: Andri Berg Haraldsson 7, Einar Rafn 
Eiðsson 7, Daníel Berg Grétarsson 5, Guðjón 
Finnur Drengsson 5, Magnús Stefánsson 3, 
Halldór Jóhann Sigfússon 2, Hákon Stefánsson 1, 
Haraldur Þorvaldarson 1,
Mörk FH: Bjarni Fritzson 11, Ólafur Guðmundsson 
6,  Ólafur Gústafsson 4, Jón Heiðar Gunnarsson 
3, Benedikt Kristinsson 2, Ásbjörn Friðriksson 2, 
Örn Ingi Bjarkason 1, Sigursteinn Arndal 1. 

N1 DEILD KARLA

> Úrslitakeppnin byrjar í kvöld

Úrslitakeppni Iceland Express-deildar kvenna í 
körfubolta hefst klukkan 19.15 í kvöld með fyrsta leik 
Keflavíkur og Snæfells í sex liða úrslitum. Grindavík 
og Haukar mætast í hinu einvíginu og spila 
sinn fyrsta leik í Grindavík klukkan 15.00 á 
morgun. Leikur tvö í báðum einvígum fer 
síðan fram á mánudaginn og mögulegir 
oddaleikir verða síðan á miðvikudaginn. 
Það lið sem fyrr vinnur tvo leiki tryggir 
sér sæti í undanúrslitunum en þar eru 
þegar komin lið KR og Hamars sem 
sitja hjá í fyrstu umferð.

HANDBOLTI Akureyri vann sann-
færandi 34-30 útisigur á HK í 
Digranesi í gær í einum af úrslita-
leikjunum um það að komast í 
úrslitakeppnina í vor. 
Gestirnir frá Akureyri slógu 
heimamenn greinilega út af lag-
inu með því að byrja ekki að hita 
upp fyrr en mjög seint þar sem 
búningarnir skiluðu sér ekki frá 
flugvellinum. 

„Búningasettið skilaði sér ekki 
með fluginu þannig að við fengum 
búningana korter yfir sex. (Leikur-
inn átti að hefjast 18.30) Við hituð-
um upp á hjólabuxum og öðru not-
hæfu en þetta varð bara stemning 
af því að við unnum. Ef við hefð-
um tapað þá hefði verið hægt að 
kenna þessu um,“ sagði Árni Þór 
Sigtryggsson, sem lék vel með 
Akureyri og skoraði 10 mörk þar 
af átta þeirra í fyrri hálfleik.

Það var jafnt á flestum tölum 

í fyrri hálfeik en Akureyri hafði 
frumkvæðið og 17-16 forskot í hálf-
leik. Akureyri byrjaði síðan seinni 
hálfleikinn af miklum krafti og 
sigur liðsins var aldrei í hættu. 

„Þetta var mjög mikilvægur 

sigur því með þessu vorum við að 
tryggja okkur fjóra heimaleiki í 
þriðju og síðustu umferðinni. Það 
munar líka miklu penningalega 
fyrir félagið því þetta gæti munað 
600 þúsund kalli. Við erum sáttir 
með úrslitin og við erum mjög sátt-
ir við okkar eigin leik. Við komu-
um tilbúnir til leiks og kláruðum 
sterkt lið á sterkum útivelli,“ sagði 
Árni Þór en Gunnar Magnússon, 
þjálfari HK var ekki alveg eins 
sáttur í leikslok.

„Hungrið var ekki til staðar og 
það var eins og þessi leikur hafi 
ekki skipt neinu máli ef ég segi 
alveg eins og er. Þegar ég kom inn 
í salinn var það eina sem mínir 
menn sögu: Hvar eru Akureyring-
arnir og verður leiknum frestað? 
Það var enginn að hugsa um okkur 
og þetta herbragð þeirra heppnað-
ist vel,“ sagði Gunnar Magnússon. 
 - óój

Búningavandræði Akureyringa háðu þeim ekki í góðum útisigri á móti HK:

Hituðu upp á hjólabuxunum 

Í GÓLFINU Ólafur Víðir Ólafsson hjá HK 
og Oddur Grétarsson hjjá Akureyri. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KÖRFUBOLTI „Við spiluðum flotta 
liðsvörn og það vann þennan leik,“ 
sagði Friðrik Ragnarsson, þjálfari 
Grindavíkur, eftir sigur liðsins í 
grannaglímunni gegn Keflavík 
76-72. Spennan var gríðarleg og 
hart barist eins og venjan er þegar 
þessi tvö lið etja kappi.

„Við vorum nokkuð ryðgaðir 
sóknarlega og lítið um einhverj-
ar þriggja stiga bombur. Darrell 
Flake dró vagninn sóknarlega 
fyrir okkur, hann var frábær þar. 
Svo lögðu allir í púkkið í vörninni,“ 
sagði Friðrik sem viðurkennir að 
sigrar í grannaleikjum séu aðeins 
sætari en aðrir.

„Við erum náttúrulega að berj-
ast við þá í toppbaráttunni svo 
þetta var fjögurra stiga leikur. 
Hefðum við tapað hefðu þeir slit-
ið sig frá okkur en nú erum við 
búnir að jafna þá að stigum. Við 
erum komnir í nokkuð vænlega 
stöðu miðað við hvernig þetta leit 
út um áramótin. Við erum nokk-
uð kátir.“

Spennan í toppbaráttu deildar-
innar er hreint ótrúleg. „Þetta eru 
allt svo jöfn lið. Þetta rúllar með 
okkur og við erum að ná góðri yfir-
hönd í lokin og það skiptir máli. 
Pakkinn er þéttur og það eru sex 
lið sem geta orðið Íslandsmeistar-
ar, það er klárt,“ sagði Friðrik.

Grindvíkingar léku án Páls 
Axels Vilbergssonar sem var 
veikur og því ljóst að aðrar skytt-
ur liðsins þurftu að stíga upp. Bar-
áttan var meiri en gæðin í fyrri 
hálfleiknum en Grindvíkingar 
leiddu með níu stiga mun í hálf-
leik 41-32.

Keflvíkingar náðu betri vörn 
í seinni hálfleiknum og spenn-
an undir lokin var mikil. Gunnar 
Einarsson, sem var stigahæstur 
gestanna í leiknum, skoraði þrjú 
af sínum tuttugu stigum á loka-
mínútunni og minnkaði muninn í 
74-72. Ómar Örn Sævarsson átti 

hins vegar lokaorðið og úrslitin 
76-72.

„Fyrst og fremst er ég ósátt-
ur við mitt lið. Við vorum lengi 
af stað,“ sagði Guðjón Skúlason, 
þjálfari Keflavíkur, eftir leik. 
„Við vorum lengi í gírinn, varnar-
lega vorum við daprir framan af 
og sóknarleikurinn virkaði stífur. 
Við vorum ekki að ná að komast 
í okkar leik.“

Í lokin hefði sigurinn þó getað 
fallið hvorum megin sem var. 
„Við áttum alltaf möguleika en 
vorum ekki nægilega klárir. Í 
lokin tókum við nokkur skot sem 
voru illa ígrunduð. Þetta eru hlut-
ir sem við þurfum að vinna meira 
í,“ sagði Guðjón. „Það er alltaf 
sárt að tapa. Nú er þetta barátta 
um að hanga í efstu fjórum sæt-
unum.“   elvargeir@frettabladid.is

Flake dró sóknarvagninn
Grindvíkingar komust upp að grönnum sínum í Keflavík í toppbaráttu Iceland 
Express-deildar karla með fjögurra stiga sigri á Keflavík á heimavelli í gær.

GÓÐUR Í GÆR Darrel Flake lék vel fyrir Grindvíkinga í mikilvægum sigri á nágrönnum 
þeirra úr Keflavík í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Haukar sigruðu Valsmenn í blálokin, 25-24, í hörku-
spennandi leik í N1-deild karla í gær. Heimamenn fengu 
vítakast á lokasekúndu leiksins og skoraði Sigurbergur 
Sveinsson (mynd) sigurmarkið. Valsmenn voru lengi 
í gang en eftir að þeir ræstu vélarnar varð leikurinn 
hörkuspennandi, jafn og skemmtilegur allt til enda. 
„Þetta er mjög svekkjandi. Flottur leikur en alltaf 
sárt að fá svona mark á sig í lokin. Gríðarlega 
svekkjandi en þetta er það sem þeir hafa 
náð að gera, bara klára leikina. Mér fannst 
við eiga stig skilið hér í kvöld þó svo að 
það hafi vantað ýmislegt upp á okkar 
leik. Ég var ánægður með Elfar Friðriks-
son, hann reis upp var flottur. Einnig góð 
innkoma hjá Ólafi Sigurjónssyni, hann skoraði 
mikilvæg mörk fyrir okkur. En við áttum líka 
fleiri menn þarna inni og mér fannst vanta 

aðeins meira blóð á tennurnar. En hörku leikur og gaman að þessu,“ 
sagði Óskar Bjarni Óskarsson, þjálfari Valsmanna, eftir svekkjandi tap 
gegn Haukum í gær. Haukamenn skoruðu sigurmarkið úr vítakasti 
eftir að flautan gall á Ásvöllum í gær.

Maður leiksins var markvörður Hauka, Aron 
Rafn Eðvarðsson, með tuttugu og tvö varin 
skot. Hann reyndist gestunum afar erfiður og 
varði stórkostlega hvað eftir annað í markinu. 
Hann var að vonum sáttur eftir frábært kvöld í 

markinu. „Þetta er frábært, glæsilegur varnarsig-
ur hér í kvöld. Við vorum virkilega slakir í sókninni fannst 
mér, en við héldum þessu uppi með góðri vörn. Maður 
verður að nýta svona tækifæri og þetta er bara frábært. 

Við mættum hérna brjálaðir til leiks og ætluðum okkur aldrei neitt 
annað en sigur. Að skora sigurmarkið úr vítakasti í blálokin er 
ótrúlegt, gerist ekki betra,“ sagði Aron Rafn, yfir sig ánægður eftir 
sigurinn í gær.

ARON RAFN EÐVARÐSSON, MARKVÖRÐUR HAUKA: MAÐUR LEIKSINS Í 25-24 SIGRI Á VAL

Maður verður að nýta svona tækifæri
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing Heimastjórn  ÍNN; 
Jón Kristinn Snæhólm, Hallur Hallsson og 
Guðlaugur Þór Þórðarson ræða um það 
sem er efst á baugi í þjóðfélaginu í dag.   

21.00 Eldhús meistaranna  Magnús Ingi 
Magnússon matreiðslumeistari er aftur í eld-
húsinu, að þessu sinni í Veisluturninum.   

21.30 Grínland  Alvöru íslenskur gaman-
þáttur í umsjón nemenda Verzlunarskóla Ís-
lands.    

15.55 Leiðarljós  (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Fyndin og furðuleg dýr  (1:26)

17.35 Gæludýr úr geimnum  (15:26)

18.00 Gurra grís

18.05 Tóta trúður  (12:26)

18.30 Galdrakrakkar  (2:13)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Útsvar  Spurningakeppni sveitar-
félaganna. Lið Álftaness og Garðabæjar eig-
ast við í átta liða úrslitum. 

21.15 Fullkomni maðurinn  (The Perfect 
Man) Bandarísk bíómynd frá 2005. Ungl-
ingsstúlka sem er orðin langþreytt á tauga-
titringi mömmu sinnar út af karlmönnum 
býr til handa henni draumaprins. Aðalhlut-
verk: Hilary Duff, Heather Locklear, Chris 
Noth og Mike O’Malley.

22.55 Byssuæði  (Gunrush) Bresk sjón-
varpsmynd frá 2009. Dóttir ökukennara 
er skotin til bana og fyrst lögreglunni verð-
ur ekkert ágengt við rannsókn málsins fer 
hann sjálfur á stúfana. Aðalhlutverk: Timothy 
Spall, Deborah Findley og Adam Deacon.

00.20 Hellirinn  (The Cave) Bandarísk 
spennumynd frá 2005. Blóðþyrstar verur 
sitja um líf kafara sem lokast inni í vatns-
helli í Rúmeníu. Aðalhlutverk: Cole Hauser, 
Eddie Cibrian og Piper Perabo. 

01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.30 Game Tíví  (6:17) (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

12.00 Game Tíví  (6:17) (e)

12.30 Pepsi MAX tónlist

16.35 What I Like About You  (e)

16.55 7th Heaven  (13:22) 

17.40 Dr. Phil 

18.25 One Tree Hill  (9:22) (e)

19.05 Still Standing  (13:20

19.30 Fréttir

19.45 King of Queens  (22:25) (e)

20.10 Fyndnar fjölskyldumyndir  (5:14) 
Fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru bæði 
innlend og erlend myndbrot, sem kitla hlát-
urtaugarnar og koma öllum í gott skap. 

20.35 Rules of Engagement  (4:13) 
Pabbi Jeffs meiðir sig þegar hann er í heim-
sókn og stoppar því lengur en upphaf-
lega stóð til og Audrey er alls ekki ánægð. 
Russell á einnar nætur kynni með konu 
sem neitar að yfirgefa íbúðina hans.

21.00 Djúpa laugin  (4:10) Stefnumóta-
þáttur í beinni útsendingu. 

22.00 30 Rock  (20:22) (e)

22.25 Leverage  (6:15) (e)

23.10 The L Word  (6:12) (e)

00.00 Saturday Night Live  (8:24) (e)

00.50 Fréttir  (e)

01.05 King of Queens  (22:25) (e)

01.30 Premier League Poker  (9:15)

03.10 Girlfriends  (20:23) (e)

03.30 The Jay Leno Show  (e)

04.55 Pepsi MAX tónlist

07.00 Grosswallstadt - RN Löven Út-
sending frá leik í þýska handboltanum.

16.30 Grosswallstadt - RN Löven Út-
sending frá leik í þýska handboltanum.

18.00 PGA Tour Highlights Skyggnst á 
bak við tjöldin í PGA-mótaröðinni í golfi.

18.55 Inside the PGA Tour 2010 Árið 
sem fram undan er skoðað gaumgæfilega og 
komandi mót krufin til mergjar.

19.20 Atvinnumennirnir okkar: Ólaf-
ur Stefánsson 

20.00 La Liga Report Hitað upp fyrir leiki 
helgarinnar í spænska boltanum. 

20.30 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bak við tjöldin og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

21.00 FA Cup - Preview Show 2010 
Hitað upp fyrir ensku bikarkeppnina, elstu og 
virtustu bikarkeppni í heiminum.

21.30 Ultimate Fighter - Sería 10 Sýnt 
frá Ultimate Fighter þar sem margir af bestu 
bardagamönnum heims sýna listir sínar.

22.20 World Series of Poker 2009 Sýnt 
frá World Series of Poker 2009 en þangað 
voru mættir til leiks allir bestu og snjöllustu 
pókerspilarar heims.

23.10 Poker After Dark 

17.00 Burnley - Portsmouth Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.40 Bolton - Wolves 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 úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

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

21.50 PL Classic Matches: Newcastle 
- Sheffield Wednesday 

22.20 PL Classic Matches: Chelsea - 
Man Utd, 1999 

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

23.20 Portsmouth - Hull Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.20 Jiminy Glick in Lalawood 

08.00 Catch and Release 

10.00 School for Scoundrels 

12.00 Space Jam 

14.00 Catch and Release 

16.00 School for Scoundrels

18.00 Space Jam 

20.00 Jiminy Glick in Lalawood 
Grínleikarinn Martin Short fer með hlutverk 
strigakjaftsins Jiminy Glick sem fær aðgang 
að öllum stóru stjörnunum og flækist inn í 
morðmál á kvikmyndahátíð.

22.00 16 Blocks

00.00 Rocky Balboa 

02.00 Saw II

04.00 16 Blocks 

06.00 Analyze This

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Flintstone-
krakkarnir, Gulla og grænjaxlarnir og Kalli litli 
kanína og vinir.

08.05 Ruff‘s Patch 

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 (2:8) 

11.05 Chuck (4:22)

11.50 Gossip Girl (9:22) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Extreme Makeover: Home Ed-
ition (24:25) 

13.45 La Fea Más Bella (138:300) 

14.30 La Fea Más Bella (139:300)

15.15 Ríkið (1:10) 

15.55 Barnatími Stöðvar 2 Camp Lazlo, 
Kalli litli kanína og vinir og Aðalkötturinn.

17.10 Bold and the Beautiful

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (5:25)

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 
Sveppi eru mættir aftur með gamanþátt þar 
sem allt er leyfilegt.

20.00 Wipeout USA  Bandaríska útgáf-
an þar sem buslugangurinn er gjörsamlega 
botnlaus.

20.50 Logi í beinni Skemmtiþáttur í um-
sjón Loga Bergmann.

21.40 Waynes‘ World 2 Sjálfstætt fram-
hald gamanmyndarinnar vinsælu Wayne‘s 
World. Wayne á nú fullt í fangi með að 
skipuleggja rokktónleika með félaga sínum 
Garth en verður fyrir truflunum þegar frægur 
plötuframleiðandi fer að renna hýru auga til 
kærustu hans Cassöndru.

23.15 Underclassman Gamanmynd með 
nýstirninu Nick Cannon í hlutverki lögreglu-
manns sem fær það verkefni að dulbúast í 
menntaskóla með það að markmiði að upp-
ræta gengi bílaþjófa.

00.45 Vlad 

02.25 The Last King of Scotland 

04.25 Wipeout USA 

05.10 The Simpsons (5:25)

05.35 Fréttir og Ísland í dag 

> Heather Locklear
„Það geta allir kallað sig 
leikara en það getur ekki hver 
sem er fengið hlutverk.“
 Locklear fer með eitt aðal-
hlutverkanna í kvikmynd-
inni Fullkomni maðurinn 
sem Sjónvarpið sýnir í 
kvöld kl. 21.15.

18.35 Daily Show: Global Edit-
ion   STÖÐ 2 EXTRA

19.20 Auddi og Sveppi   STÖÐ 2

20.00 Jiminy Glick in Lala-
wood   STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 Útsvar    SJÓNVARPIÐ

20.35 Rules of Engagement 
  SKJÁREINN

Á laugardaginn gengur þjóðin til undarlegustu 
þjóðaratkvæðagreiðslu sem sögur fara af í lýðræð-
isríki. Þjóðaratkvæðagreiðslu sem var ákveðin af 
ríkisstjórn sem hefur síðan þá reynt að gera allt 
til að koma í veg fyrir hana. Auðvitað verður 
laugardagsnóttin ekki jafnspennandi og aðrar 
kosninganætur. Það verður enginn uppbótarþing-
maður eða menn að falla út af þingi á síðustu 
stundu, sveitarstjórnarmeirihlutar halda hvorki 
velli né sundrast heldur verður þetta fremur einföld 
niðurstaða; já eða nei.  

Ég vona að RÚV nálgist þessa þjóðaratkvæða-
greiðslu með nýstárlegum hætti. Gaman væri til að 
mynda að rifja upp allar fréttirnar af þessu máli sem 
sennilega fylla þríleik á borð við Hringadróttinssögu á 
hvíta tjaldinu. Setja yfirferðina í epískt samhengi og 

leyfa Carmina Burana að hljóma undir, það yrði hæfilega dramatískt. 
Hversu margar beinar útsendingar skyldu hafa verið frá stjórn-

arráðinu þar sem andlegir leiðtogar þjóðarinnar hafa sagt 
nákvæmlega sama hlutinn í hvert einasta skipti sem myndavél-

inni hefur verið beint að þeim? Að málið væri ýmist í réttum 
farvegi eða samningurinn væri dauðadómur yfir þjóðinni. 
Mikil er ábyrgð þjóðarinnar.

Ég óska þess allavega að Svavar Halldórsson, sem virðist 
vera með dramatúrg á sínum snærum, verði á röltinu með 
kameru í eftirdragi og útskýri niðurstöðurnar með leikræn-

um og myndrænum hætti. Slíkt myndi fullkomna þessa 
undarlegu kosningavöku.

VIÐ TÆKIÐ: FREYR GÍGJA GUNNARSSON HLAKKAR TIL LAUGARDAGSINS

Bein útsending frá Icesave

LYKILHLUTVERK Svavar Halldórsson leikur vonandi 
lykilhlutverk á kosningavöku Icesave. Hann er sá 
eini sem gæti fært okkur niðurstöðurnar með 
myndrænum og leikrænum hætti.

Framúrskarandi fræðirit

ÞÞ – í forheimskunarlandi
Pétur Gunnarsson

Árin sem enginn man
Sæunn Kjartansdóttir

Jón Leifs – Líf í tónum
Árni Heimir Ingólfsson

tilnefnd til viðurkenningar Hagþenkis

PBB / FBL

2.  
PRENTUN  

KOMIN

JVP / DV
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Í KVÖLD

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

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

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

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

10.05 Dalziel and Pascoe 10.55 Waterloo Road 
11.45 Only Fools and Horses 12.35 The Green 
Green Grass 13.05 My Hero 13.35 Primeval 
14.25 Primeval 15.15 Dalziel and Pascoe 16.05 
Waterloo Road 16.55 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 

10.00 Spise med Price 10.30 Skilt 11.00 DR 
Update - nyheder og vejr 11.10 Jersild Live 11.35 
Aftenshowet 12.00 Aftenshowet 2. del 12.30 Min 
store drom 13.00 Rabatten 13.30 Kongehuset 
indefra 14.00 DR Update - nyheder og vejr 14.10 
Boogie 15.55 Chiro 16.05 Ni-Hao Kai Lan 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 21.00 Det Nye Talkshow med Anders Lund 
Madsen 21.45 Forhandleren

12.05 Urix 12.25 V-cup hopp 13.30 Folk. Bob 
Benoni - et fyrverkeri i nord 14.00 NRK nyheter 
14.10 Norge rundt 14.25 V-cup hopp 15.00 
Derrick 16.00 NRK nyheter 16.10 Herskapelige 
gjensyn 16.40 Oddasat - nyheter på samisk 
16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 Forkveld 17.40 
Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen 18.40 Norge 
rundt 19.05 Lyngbo og Hærlands Big Bang 19.55 
Nytt på nytt 20.25 Skavlan 21.25 Detektimen. 
Sporlost forsvunnet 22.05 Kveldsnytt 22.20 Etter 
katastrofen 23.15 Robbie Williams - Let him 
entertain you 

10.15 Go‘kväll 11.00 Rapport 11.05 Debatt 
11.50 Alpint. Världscupen Crans Montana 12.45 
Expedition Kobra 14.00 Antikrundan 15.00 Rapport 
15.05 Gomorron Sverige 16.00 Hannah Montana 
16.25 Plus 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med 
A-ekonomi 17.10 Regionala nyheter 17.15 Go‘kväll 
18.00 Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 
18.30 Rapport med A-ekonomi 19.00 På spåret 
20.00 Skavlan 21.00 1408 22.40 Smala Sussie 

17.00 The Doctors  Spjallþættir framleidd-
ir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á 
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagn-
legar upplýsingar um heilsufarsmál. 

17.45 Lois and Clark: The New 
Adventure (2:21) Sígildir þættir um blaða-
manninn Clark Kent sem vinnur hjá Daily 
Planet ásamt því að vera Ofurmennið. Hann 
er ástanginn af samstarfskonu sinni, Lois 
Lane, sem hefur ekki hugmynd um að hann 
leikur tveimur skjöldum.

18.35 Daily Show: Global Edition 
Spjallþáttur með Jon Stewart þar sem engum 
er hlíft. Ómissandi þáttur fyrir alla sem vilja 
vera með á nótunum og líka þá sem einfald-
lega kunna að meta góðan og beinskeytt-
an húmor.

19.00 The Doctors 

19.45 Lois and Clark: The New 
Adventure (2:21)

20.35 Daily Show: Global Edition 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 NCIS (9:25) Spennuþáttaröð um 
sérsveit lögreglumanna í Washington sem 
rannsaka glæpi tengda hernum eða her-
mönnum á einn eða annan hátt. 

22.35 Fringe Önnur þáttaröðin um Oliviu 
Dunham, sérfræðing FBI í málum sem grun-
ur leikur á að eigi sér yfirnáttúrulegar skýring-
ar. Ásamt hinum umdeilda vísindamanni Dr. 
Walter Bishop og syni hans Peter rannsaka 
þau röð dularfullra atvika.

23.20 Breaking Bad (4:7) 

00.10 Auddi og Sveppi 

00.45 Logi í beinni 

01.30 Fréttir Stöðvar 2 

02.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

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

12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og aug-
lýsingar
13.00 Á réttri hillu
14.03 Einhver mun minnast 
vor
15.03 Útvarpssagan: Brúin á 
Drinu
15.25 Þau völdu Ísland
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Fimm fjórðu

17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Söngfuglar
21.10 Hringsól
22.10 Lestur Passíusálma
22.18 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.05 Næturtónar

Stöð 2 byrjar í kvöld að 
sýna bandarísku útgáfuna 
af þessum stórskemmti-
lega þætti þar sem buslu-
gangurinn er gjörsamlega 
botnlaus og glíman við 
rauðu boltana hefur 
aldrei verið fyndnari. 
Ómenguð skemmtun 
fyrir alla fjölskylduna.

STÖÐ 2 KL. 20.00

Wipeout USA

Ástargyðjurnar Ragnhildur Magnús-
dóttir og Þorbjörg stjórna stefnumóta-
þættinum Djúpa laugin á Skjá einum. 
Þátturinn hefur verið meðal vinsælustu 
þátta sem stöðin hefur sýnt og voru það 
áhorfendur sjálfir 
sem völdu Djúpu 
laugina sem 
þáttinn sem þeir 
vildu helst sjá 
aftur, í kosningu 
sem efnt var til 
á 10 ára afmæli 
Skjás eins 
í október 
2009. 

VIÐ MÆLUM MEÐ 
Djúpa laugin

Skjár einn kl. 21.00

▼

▼
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LÁRÉTT
2. klink, 6. hróp, 8. sigti, 9. samræði, 
11. tveir eins, 12. uppskafningsháttur, 
14. ljúka, 16. samtök, 17. sérstaklega, 
18. dýrahljóð, 20. tveir eins, 21. tröll.

LÓÐRÉTT
1. mats, 3. þys, 4. ófrægðarpappír, 5. 
saur, 7. ræflarokkari, 10. eldsneyti, 13. 
hólf, 15. illgresi, 16. eyrir, 19. í röð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. mynt, 6. óp, 8. sía, 9. 
mök, 11. ðð, 12. snobb, 14. klára, 16. 
aa, 17. sér, 18. urr, 20. ff, 21. risi. 

LÓÐRÉTT: 1. dóms, 3. ys, 4. níðbréf, 
5. tað, 7. pönkari, 10. kol, 13. bás, 15. 
arfi, 16. aur, 19. rs. 

ERLING JÓHANNESSON: VAR VONGÓÐUR UM AÐ FÁ HÁAN TÉKKA

Hársbreidd frá því að vera 
andlit Icesave í Hollandi

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 VBS fjárfestingarbanka.

 2 Rúrik Gíslason.

 3 Joseph Melillo.

„Ég vissi ekki hvort ég var að fara 
að auglýsa íspinna eða banka-
reikninga,“ segir leikarinn Erling 
Jóhannesson.

Erling var valinn úr stórum 
hópi íslenskra leikara til að leika 
í auglýsingu fyrir Icesave-reikn-
inga Landsbankans í Hollandi. 
Eins og fram hefur komið í Frétta-
blaðinu fóru prufurnar fram í maí 
árið 2008, aðeins nokkrum mánuð-
um fyrir bankahrun. Felix Bergs-
son var einn af þeim sem komu 
til greina í upphafi ásamt Hjálm-
ari Hjálmarssyni og fjölmörgum 
öðrum leikurum.

Segja má að Erling hafi slopp-
ið fyrir horn því auglýsingin var 
aldrei framleidd. „Ég var hárs-
breidd frá því að vera andlit Icesave 
í Amsterdam,“ segir hann og dæsir. 
Icesave-málið hefur hangið yfir 
Íslendingum frá því að bankarnir 
hrundu og virðist engan endi ætla 
að taka. Kosið verður um samning 
tvö á laugardaginn og samninga-
nefnd hefur verið í London síðustu 
daga í viðræðum við Breta og Hol-
lendinga.

Handrit auglýsingarinnar fjallaði 
um listamann sem var að höggva 
einhvers konar ísskúlptúr. Svo var 
þeim skilaboðum komið á fram-
færi að vextir Icesave-reikning-
anna væru betri en gengur og ger-
ist vegna þess að Íslendingar væru 
svo klárir. Loks átti Gunnar Þórð-
arson, eða einhver annar íslenskur 
tónlistarmaður, að vera frosinn inni 
í ísklumpinum. Erling segir íslensk-
an rembing af mjög sérstakri sort 
hafa verið einkennandi. „Það var 
verið að segja við værum svo ísköld 
og skapandi – traust og klár,“ segir 
hann. „En umfram allt svo hipp og 
kúl. Þetta var ekki gott, en eins og 
allir aðrir sá maður háan tékka úti 
við sjóndeildarhringinn, sem rétt-
lætti allt.“

Spurður hvort hann prísi sig 
sælan í dag segist Erling hrökkva 
upp um miðjar nætur með svita-
perlur á enninu. „Ég sé sjálfan 
mig frosinn inni í ísklumpi á aðal-
torginu í Amsterdam þar sem hol-
lenskir innistæðueigendur fá að 
koma með ísöxi og berja utan af 
mér smátt og smátt,“ segir hann í 
laufléttum dúr.

Hjálmar Hjálmarsson mætti 
einnig í prufu fyrir auglýsinguna 
og er ánægður með að hún fór ekki 
lengra. „Ég sá alveg fyrir mér risa-
stór auglýsingaskilti í Hollandi. 
Það hefði verið rosalegt að vera 
Icesave-maðurinn,“ segir hann. 
„Þetta rifjast upp öðru hverju – ég 
er bara feginn.“ 
 atlifannar@frettabladid.is

HJÚKK!
Erling Jóhannesson var fenginn til 
að leika í auglýsingu fyrir Icesave 
í Hollandi sem var svo aldrei 
framleidd. Hann fær stundum mar-
traðir um auglýsinguna. Hjálmar 
Hjálmarsson mætti einnig í prufu 
og segir að það hefði verið rosalegt 
að vera Icesave-maðurinn.

Bandaríski leikarinn Paul Dano, sem leikur annað 
aðalhlutverkanna í nýjustu mynd Dags Kára Pét-
urssonar, The Good Heart, segist vel geta hugs-
að sér að leika aftur fyrir hann. „Mér finnst hann 
mjög hæfileikaríkur og ég er hrifinn af myndun-
um hans. Ég vona að hann geti gert margar í við-
bót,“ segir Dano í viðtali við Fréttablaðið. „Það er 
gaman að fleiri raddir séu farnar að heyrast frá 
Íslandi sem eru að reyna fyrir sér utan landstein-
anna og ég vona að hann geri aðra mynd sem allra 
fyrst.“

Hinn 25 ára Dano er upprennandi kvikmynda-
stjarna sem fyrst vakti heimsathygli í Little Miss 
Sunshine. Síðan þá hefur hann leikið í myndum á 
borð við There Will Be Blood, Taking Woodstock 
og talað inn á Where the Wild Things Are. 

Tökur á The Good Heart fóru fram bæði í New 
York og á Íslandi og dvaldi Dano í um tvo mán-
uði í Reykjavík. „Ég sakna Íslands. Ég átti góðan 
tíma þar. Þetta var fallegur staður og allir voru 
vingjarnlegir. Ég hlakka mikið til að fara þangað 
aftur,“ segir hann. „Ég eignaðist góða vini þar og 
ég hef bara góða hluti að segja um land og þjóð.“

Ítarlegt viðtal við Dano verður í Fréttablað-
inu á morgun þar sem hann ræðir nánar um The 
Good Heart, kynni sín af Íslandi og kvikmynda-

feril sinn. Þar er af nógu að taka enda hefur hann 
unnið með mörgum af þekktustu stjörnum heims, 
þar á meðal Tom Cruise og eiginkonu hans Katie 
Holmes.  - fb

Vill vinna aftur með Degi Kára

Á TÖKUSTAÐ Paul Dano á tökustað The Good Heart ásamt 
hinum aðalleikaranum, Brian Cox, og leikstjóranum Degi Kára. 

„Það er Bætingabátur á Hlölla. 
Hann er gerður bara fyrir stóra 
og stæðilega menn. Þarna er 
allt milli himins og jarðar og vel 
af kjötinu.“ 

Jón Benóný Reynisson, Big Ben, Íslands-
meistari í bekkpressu. 

„Ég get staðfest það, ég er búinn 
að sækja um,“ segir Björn Þórir 
Sigurðsson, markaðsstjóri Morg-
unblaðsins, sem sækist eftir stöðu 
dagskrárstjóra hjá Ríkissjónvarpinu 
en auglýst var eftir umsækjendum 
fyrir skömmu. Umsóknarfrestur-
inn rennur út á sunnudagskvöld en 
samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins liggja nokkrir reynsluboltar úr 
sjónvarpsgeiranum undir feldi og 
velta því fyrir sér hvort þeir eigi að 
sækja eftir einu valdamesta starfi í 
íslensku sjónvarpi.

Björn Þórir vildi að öðru leyti ekk-
ert tjá sig um umsóknina en hann 
hefur áður gegnt sambærilegum 

störfum hjá bæði Skjá einum og Stöð 
2. Eftir því sem Fréttablaðið kemst 
næst liggja nokkrir reynsluboltar nú 
undir feldi. Meðal þeirra eru sjón-
varpstjórarnir fyrrverandi Heimir 
Jónasson og Magnús Ragnarsson en 
Heimir var sjónvarpsstjóri Stöðvar 2 
og Magnús hjá Skjá einum. Þá hefur 
nafn Maríönnu Friðjónsdóttur einn-
ig verið nefnt sem og Ernu Kettler 
en hún var dagskrárstjóri erlends 
efnis hjá Stöð 2 og er nú hjá RÚV. 
Þorfinnur Ómarsson, sjónvarpsmað-
ur og fyrrverandi upplýsingafulltrúi 
viðskiptaráðuneytisins, hefur verið 
orðaður við starfið sem og Páll Bald-
vin Baldvinsson.  - fgg

Reynsluboltar vilja feitt djobb hjá RÚV
LIGGJA UNDIR FELDI Björn Þórir 
Sigurðsson, markaðs-
stjóri Morgunblaðs-
ins, hefur sótt um 
stöðu dagskrár-
stjóra Sjónvarpsins. 
Heimir Jónasson, 
Magnús Ragnars-
son og Maríanna 
Friðjónsdóttir hafa 
öll verið orðuð við 
starfið.

Jóhanna Sigurðar-
dóttir sendir þjóð 
sína á kjörstað á 
morgun að kjósa 
um Icesave-lögin. 
Á fjórða hundrað 
manns hefur 
tekið forskot 
á sæluna og 
veðjað á úrslitin 
á vefsíðu 
Betsson-veð-
bankans. Þar 
á bæ telja menn litlar líkur á því að 
þjóðin samþykki lögin og stuð-
ullinn er eftir því; 1.10. Þeir sem 
búast við að þjóðin samþykki lögin 
fá öllu meira greitt í aðra hönd en 
stuðullinn á það er 7.0.

Fyrirtaka í máli Eiðs 
Smára Guðjohnsen 
gegn DV verður í 

Héraðsdómi 
Reykjavíkur 
hinn 16. mars. 
Málið er 
höfðað gegn 
ritstjórafeðg-
unum Jóni 
Trausta Reyn-
issyni og Reyni 
Traustasyni og 

blaðamanninum 
Inga Frey Vilhjálms-

syni. Eins og Fréttablað-
ið greindi frá er það bróðir 

Inga, Vilhjálmur Þ. Vilhjálms-
son, sem ver bróður sinn.

Fyrir nokkrum vikum sigruðu 
Sveppi og Villi naglbítur þá 

Auðun Blöndal og Egil Gillz í 
kappakstri í kringum landið. Nú 
ætla félagarnir að endurtaka 
leikinn og hefur stefnan verið sett 
á Bandaríkin. Fjórmenningarnir fara 
ásamt tökuliði til lands tækifær-
ana og ætla að keppa 
um hvort liðið verður 
fljótara að koma sér 
þvert yfir landið. Á 
leiðinni þurfa þeir að 
safna stigum og fá 
þeir til dæmis 
fjögur stig 
fyrir að faðma 
offitusjúkling.
  - afb/fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

BESTI BITINN Í BÆNUM
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Skortur á skynsemi
„Við verðum að vona að Icesave-
draugurinn verði kveðinn hér 
niður,“ sagði Helgi Magnússon, 
formaður Samtaka iðnaðarins, 
á Iðnþingi í gær. Hann sagði 
almenna skynsemi bjóða að 
hér væri ekki eftir neinu að bíða 
að hefja endurreisn. „Ef til vill 
er almenn skynsemi ekki nógu 
almenn á Íslandi,“ sagði 
hann. Er þess skemmst 
að minnast að Þrá-
inn Bertelsson sagði í 
morgunútvarpi Bylgjunn-
ar á þriðjudag að fimm 
prósent landsmanna 
væru fábjánar.
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Glænýir þættir
á m.ring.is
fyrir Ringjara.
Nýtt blóð í íslenskri þáttagerð beint í GSM símann þinn á 0 kr. í boði Ring og Monitor.

Mið-Ísland Synir Jesú Geðveikt Stíllinn

Þeir Dóri DNA og Bergur 
Ebbi úr Mið-Íslandi stýra 
vefþætti sem er ekki bara 
svívirðilega fyndinn, heldur 
beinlínis varasamur. 

Friðrik Dór gerir meira en að 
syngja seiðandi RnB-lög. 
Hann er meðlimur í efnilegasta 
grínteymi landsins. Synir Jesú 
er sketsaþáttur af bestu gerð. 

Beatur leitar uppi fólk með 
óvenjulega hæfileika. Sjón 
er sögu ríkari í þessum 
stórskemmtilega og áhuga-
verða þætti. 

Erna Bergmann skoðar allt það 
heitasta í heimi tísku og hönn-
unar. Tekið verður hús á flink- 
asta og skemmtilegasta fólkinu 
í íslenska tískugeiranum. 

m.ring.is er 

farsímavefur sem eltir 

þig hvert sem

þú ferð. 

Fáðu þættina beint í 

æð í gegnum 

m.ring.is

Fréttablaðið er með 212% meiri 
lestur en Morgunblaðið.

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

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

73,8%

23,7%

Auglýsingasími

Á sama stað
Gleðimennirnir Kalli Bjarni og 
Einar Ágúst Víðisson ætla að stilla 
saman strengi sína um helgina og 
spila á skemmtistaðnum 220 sem 
áður hýsti Dillon Bar í Hafnarfirði. 
Þeir Kalli og Einar Ágúst eiga ýmis-
legt annað sameiginlegt 
en röddina því um þá 
hefur verið fjallað í 
tengslum við mál sem 
tengjast ekki tónlist 
með beinum hætti. 
Dúettinn þeirra hefur 
enda fengið nafnið 
Svörtu sauðirnir.

Vinsæl Edda
Ríkissjónvarpið ákvað að sýna ekki 
frá Eddu-verðlaunum, íslensku 
sjónvarps- og kvikmyndaverð-
laununum, og því var fleygt fram 
að enginn nennti að horfa á slíka 
verðlaunaafhendingu. Samkvæmt 
nýlegri Capacent-mælingu virðast 
þó einhverjir hafa haft löngun til að 
hlusta á föst skot Baltasars Kor-
máks á bæði menntamálaráðherra 

og útvarpsstjóra því 
tæplega 24 prósent 
þjóðarinnar horfðu 
á útsendinguna frá 
Háskólabíói. 

 - óká, fgg

1 Krakkar stjórna flugumferð 
-upptaka

2 Slökkviliðsmenn segja 
Flugstoðir stefna mannslífum 
í hættu

3 Sumarhús Bakkabróður vekur 
athygli víða

4 Seljið þið eyjarnar þið 
gjaldþrota Grikkir

5 Segir viðskipti Baugsfélags 
„fjárhættuspil“
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