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KÖNNUN Meirihluti landsmanna 
vill að samkomulag sem náðst 
hefur við bresk og hollensk 
stjórnvöld í Icesave-deilunni 
verði samþykkt, samkvæmt skoð-
anakönnun Fréttablaðsins.

Alls sögðust 56,4 prósent þeirra 
sem afstöðu tóku vilja að sam-
komulagið yrði samþykkt en 43,6 
prósent vildu að því yrði hafnað. 
Könnunin var gerð miðvikudag-
inn 19. janúar síðastliðinn.

Þegar afstaða fólks er skoðuð 
með hliðsjón af því hvaða flokk 
það segist myndu kjósa ef geng-
ið yrði til þingkosninga nú 
kemur í ljós að meirihluti stuðn-
ingsmanna Samfylkingarinnar, 
Vinstrihreyfingarinnar – græns 
framboðs og Framsóknarflokks 
vill staðfesta samkomulagið. 

Aðeins meðal stuðningsmanna 
Sjálfstæðisflokksins vill meiri-
hlutinn hafna samkomulaginu.

Af þeim sem styðja Sjálfstæðis-

flokkinn vilja um 47 prósent að 
samkomulagið verði staðfest en 
53 prósent vilja hafna því. 

Stuðningsmenn Samfylkingar-
innar eru áköfustu stuðnings-
menn þess að Icesave-samkomu-
lagið verði staðfest. Tæplega 71 
prósent þeirra sem kjósa myndu 
flokkinn vill að samkomulagið 
verði staðfest en 29 prósent eru 
því andvíg.

Stuðningurinn er minni innan 
Vinstri grænna; 56 prósent 
stuðningsmanna flokksins vilja 
samþykkja Icesave-samkomu-
lagið en 44 prósent vilja hafna 
því. Hjá þeim sem kjósa myndu 
Framsóknarflokkinn vilja 60 pró-
sent staðfesta samkomulagið en 
40 prósent hafna því.
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Staðgöngumæðrun  verður umfjöllunarefni á fundi sem Femínista-

félag Íslands efnir til í Friðarhúsinu á horni Snorrabrautar og Njálsgötu í 

kvöld klukkan 20. Þar munu taka til máls læknar, siðfræðingar og með-

limur úr Staðgöngu, stuðningsfélagi staðgöngumæðrunar á Íslandi.

N ánast önnur hver mann-eskja í Hollywood er leikari svo lífsbarátt-an snýst um að vinna 
sig áfram og þá gildir dugnað-ur, ákveðni og vinnusemi,“ segir 
Andrea Ösp, sem hefur búið íLos Angeles í þrjú ár Þf

Dramatic Arts og hlaut gráðuna 
Associate of Arts ásamt verðlaun-um sem besta leikkonan og besti 
nemandinn. Henni var boðið þriðja 
árið við skólann, sem einungis 24 
nemendur komast inn í ogþar lögð áh

einnig verið meðal verkefna henn-ar, þar á meðal eitt sem MTV-verð-launahafinn Nathan Cox stjórnaði.Los Angeles er Andreu Ösp aðskapi ekki sí t

Andrea Ösp Karlsdóttir er í aðalhlutverki í Tell My Heart How sem frumsýnd verður í LA í lok vikunnar. Dugnaður, ákveðni og vinnusemi

MYND/JÓNÍNA GUÐBJÖRG ARADÓTTIR

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

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

sófaborð
rúm
rúmgaflar
kojur

borðstofuhúsgögnskrifstofuhúsgögn

sófar
tungusófar

sófasett
hornsófar

stakir sófar
relax stólar
relax sófar

Útsala Útsala Útsala10-50 % afsláttur

Patti HúsgögnLandsins mesta úrval af sófasettum

LEÐUR SÓFASETT 3+1+1  -  199.900

BORÐ FRÁ 19.950

heilsa Jafnari orka 
Haraldur Magnússon osteópati er einn 
helsti talsmaður lágkolvetnamataræðis 
á Íslandi. BLS. 2
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Icesave
Spurt var: Vilt þú að Icesave-samkomu-
lagið sem nú hefur náðst við stjórnvöld í 
Bretland og Hollandi verði samþykkt?

Könnun Fréttablaðsins 19. janúar 2011

Blótum nú!
Ómissandi 

fróðleiksrit

Fyrir krakkana!
Bráðskemmtileg 

þorrasaga

20 árum síðar
Páll Óskar og fleiri rifjuðu 
upp fræga uppsetningu MH 
á Rocky Horror.
fólk 22

FANGELSISMÁL „Öll fangelsin eru 
yfirfull, tvímennt í klefa þar sem 
það er mögulegt og við höfum þurft 
að vísa mönnum frá sem mætt hafa 
til afplánunar auk þess sem fangar 
hafa verið vistaðir á lögreglustöðv-
um.“

Þetta segir Páll E. Winkel, for-
stjóri Fangelsismálastofnunar. 
Páll segir að brotamenn hafi verið 
boðaðir til afplánunar með góðum 
fyrirvara svo þeir gætu undirbúið 
sig. Þegar á hafi reynt hafi gæslu-
varðhaldsfangar verið komnir í 
klefana og mennirnir því ekki getað 
hafið boðaða afplánun. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins gerist það mörgum sinn-
um í viku að boðaðri afplánun sé 

frestað. Slíkt getur tekið á fyrir 
brotamenn því þeir þurfi ekki 
bara sjálfir að undirbúa sig heldur 
einnig fjölskyldur og jafnvel vinnu-
veitendur.

Að undanförnu hafa óvenjumargir 
verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald. 
Páll segir stöðuna nú keyra langt 
úr hófi fram. „Ástandið er óþol-
andi,“ segir hann. „Nú sæta tuttugu 

og fjórir einstaklingar gæsluvarð-
haldi.“

Páll segir öll einangrunarpláss 
fullsetin. Á síðustu tíu dögum hafi 
þurft að vista átta gæsluvarðhalds-
fanga á lögreglustöð.

„Við höfum lengi starfað undir 
miklu álagi en nú er svo komið að 
það álag verður ekki aukið,“ segir 
hann. „Skiljanlega gera lögmenn 
þeirra sem vistaðir eru í fanga-
klefum lögreglu athugasemdir við 
það en við höfum einfaldlega ekkert 
val þegar allt er troðfullt.“

Páll minnir á að lengi hafi staðið 
til að byggja nýtt fangelsi. „Ef 
fangelsið verður ekki byggt þegar 
í stað lendum við í enn frekari vand-
ræðum.”  -jss

Mönnum vísað frá er 
þeir mæta í afplánun
Öll fangelsi landsins eru yfirfull og dæmi eru um að dæmdum mönnum sé vísað 
frá þegar þeir mæta í boðaða afplánun. Rúmlega 300 á boðunarlista. Fangelsis-
málastjóri segir ástandið óþolandi. Álagið á fangelsin verði ekki aukið frekar.

Meirihluti landsmanna vill að nýtt samkomulag í Icesave-deilunni verði staðfest:

Um 56% styðja samkomulagið

FÓLK Tónlistarkonan Lovísa Elísa-
bet Sigrúnardóttir, Lay Low, 
vinnur nú að þriðju breiðskífunni 
sinni. 

Ljóð íslenskra skáldkvenna 
á borð við Vilborgu Dagbjarts-
dóttur, Margréti Jónsdótt-
ur og Huldu verða í hlutverki á 
plötunni, en Lovísa vinnur að því 
að semja við þau lög. „Ef það eru 
einhver ljóð sem snerta mig eða 
eru áhugaverð tek ég þau frá og 
safna í bunka,“ segir Lovísa. „Svo 
þegar ég er í stuði reyni ég að 
semja lög við ljóðin.“  - afb / sjá síðu 30

Lay Low vinnur að plötu:

Semur lög við 
ljóð skáldkvenna

NÝ PLATA Lovísa leitar að gömlum 
ljóðum og semur við þau lög.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÚRKOMULÍTIÐ   Í dag verða víðast 
vestan 3-8 m/s. Lítils háttar væta 
V-til en annars þurrt að mestu og 
bjart eystra. Hiti 0-8 stig.
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brotamenn 
og rúmlega 
það eru á 

svokölluðum boðunarlista 
Fangelsismálastofnunar. 

300

Feðgar takast á í úrslitum stórmóts
Feðgarnir Raj og Rafn Kumar Bonifacius 
kepptu um vinningssætið á Stórmóti 
Tennis sambandsins í gær. 
heilsa 3

Gagnlegt fyrir fiskeldi
Ný aðstaða til rannsókna 
á smitsjúkdómum í fiski 
verður tekin í notkun í 
Fræðasetrinu í Sandgerði. 
tímamót 18

VONBRIGÐI Strákarnir okkar voru miður sín eftir átta marka tap gegn Spánverjum í gær. Slök frammistaða liðsins í fyrri hálfleik 
gerði út um vonir um sæti í undanúrslitum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Stórsigur hjá Chelsea
Chelsea-menn eru að 
komast í gang í enska 
boltanum. 
sport 25

HM 2011 Íslenska landsliðið 
stendur í ströngu í dag þegar 
lokaumferð í milliriðlum fer 
fram. Ísland er enn í bar-
áttu um að ná einu af sjö efstu 
sætunum, sem skila sæti í for-
keppni Ólympíuleikanna. Liðið 
er í 3. sæti í milliriðlinum fyrir 
leiki dagsins en mætir heims-, 
Evrópu- og Ólympíumeisturum 
Frakka klukkan 19.45 í kvöld. 

Haldi Ísland 3. sætinu spilar 
liðið um fimmta sæti á mótinu 
en Íslendingar gætu hins vegar 
þurft að spila um 9. sætið tapi 
þeir fyrir Frökkum á sama tíma 
og Ungverjar vinna Spán og 
Þjóðverjar vinna Norðmenn. 
Ísland ætti þá ekki lengur mögu-
leika á því að komast á Ólympíu-
leikana í London 2012 nema með 
því að verða Evrópumeistari í 
Serbíu á næsta ári. 
 - óój / sjá bls. 24 og 26

Strákarnir okkar á HM:

Óvissa um 
Ólympíusætið
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DÓMSMÁL Nítján ára piltur hefur 
verið ákærður fyrir fjölmörg 
þjófnaðar- og fjársvikamál. Meðal 
annars er hann ákærður fyrir að 
hafa svikið út páfagauk, búr og 
fóður fyrir rúmlega hálfa millj-
ón úr versluninni Furðufuglum. 
Gaukurinn er af sjaldgæfri teg-
und, svokallaður grænvængjaður 
arnpáfi, og með dýrari fuglum í 
heimi. Hann sveik pilturinn út 
á stolið greiðslukortanúmer í 
gegnum síma og nefndi hann 
Húgó.

Pilturinn sem um ræðir 
stóð ýmist einn að brot-
unum eða í samvinnu 
við tvo aðra pilta sem 
einnig eru ákærðir 
í málinu. Þeir eru 
sextán og sautj-
án ára gamlir.

Brot piltanna 
voru mikið í 
fréttum þegar 
þeir fóru eins 
og logi yfir 
akur í sumar-
bústaða-
hverfum á 
Suðurlandi 
og Vesturlandi, brutust þar inn og 
létu greipar sópa. 

Allir eru piltarnir ákærðir fyrir 
að hafa brotist í sameiningu inn í 
sautján sumarbústaði í Grímsnes- 
og Grafningshreppi. Þar stálu þeir 
einkum flatskjám, myndavélum, 
kíkjum og hljómflutningstækj-
um. Þá eru þeir ákærðir fyrir að 
stela bíl sem stóð í Grasagarðin-
um í Laugardal í Reykjavík. Hann 
notuðu þeir til að komast austur 
í sumarbústaðahverfið þar sem 
þeir brutust inn.

Þá er höfuðpaurinn, sá nítján 

ára, ákærður fyrir að brjótast, 
ásamt sextán ára piltinum, inn í 
ellefu sumarbústaði til viðbótar, 
einnig í Grímsnes- og Grafnings-
hreppi. Þar stálu þeir einnig all-
mörgum flatskjám, svo og mynda-
vélum, myndbandsupptökuvél og 
fleiri tækjum. Þeir hirtu nær ein-
ungis dýr tæki þar sem þau voru 
til staðar, en í einstaka tilfellum 
fengu aðrir munir að fylgja með, 
svo sem vifta og tuskuhundur.

Höfupaurinn var ákærður 

fyrir stórfelld fjársvik, eins og 
að ofan greinir. Samtals sveik 
hann út vörur og þjónustu út á 
stolin greiðslukortanúmer fyrir 
um tvær og hálfa milljón króna. 
Mestu stal hann frá fyrirtækinu 
Nova ehf. eða samtals nær 1,2 
milljóna andvirði í símainneign-
um.

Sautján ára pilturinn er svo 
ákærður fyrir þjófnað úr þremur 
verslunum og akstur undir áhrif-
um fíkniefna. jss@frettabladid.is

Sveik rándýran páfa-
gauk af Furðufuglum
Nítján ára piltur hefur verið ákærður fyrir innbrot og þjófnað úr tugum sumar-
bústaða. Hann sveik líka út varning fyrir tvær og hálfa milljón króna, þar á 
meðal páfagauk fyrir hálfa milljón og símainneignir fyrir rúma milljón.  

PÁFAGAUKUR Pilturinn sveik út páfagauk af þeirri tegund sem sjá má á myndinni, 
auk búrs og matar fyrir hann. Gaukinn nefndi hann Húgó.

LÖGREGLUMÁL Lögregla og sjúkralið 
voru kvödd að skammtímavistun 
fyrir fatlaða á Holtavegi í Reykja-
vík aðfaranótt sunnudags eftir 
að vistmaður á heimilinu réðst á 
barnshafandi starfskonu.

Konan var ein á vakt á heimilinu, 
þar sem voru sjö vistmenn. Einn 
þeirra, 24 ára karl maður, missti 
stjórn á sér þegar honum var sagt 
að fara að sofa á fjórða tímanum 
um nóttina. Hann reif í hár kon-
unnar og lét högg og spörk dynja á 
andliti hennar og líkama.

Konunni rétt tókst að loka sig 
af í öðru herbergi í þann mund 
sem maðurinn greip stól og reiddi 
hann til höggs. Hann kastaði stóln-
um á eftir henni og litlu munaði 
að hann hæfði hana. Þegar konan 
hafði lokað sig af yfirgaf maðurinn 
heimilið en foreldrar hans höfðu 
uppi á honum skömmu síðar.

Konan var flutt á slysa- og bráða-
móttöku, alblóðug, marin um allan 
líkamann, með áverka á hendi og í 
andliti og brákað rófubein. Henni 
tókst þó að skýla kvið sínum og svo 
virðist sem hún hafi varnað því að 

fóstrið bæri skaða af árásinni. 
Snædís Sigurjónsdóttir, for-

stöðumaður heimilisins, vildi ekki 
tjá sig um málið við Fréttablaðið 
í gær vegna trúnaðar um málefni 
vinnustaðarins.  - sh

Vistmaður á skammtímaheimili fyrir fatlaða missti stjórn á sér:

Réðst á barnshafandi starfskonu

LANDSPÍTALINN Í FOSSVOGI Konan var flutt á slysa- og bráðadeild með áverka um 
allan líkamann. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FÓLK Kvikmyndir Andrea Ösp 
Karlsdóttir leikur aðalhlutverk 
í myndinni Tell My Heart How 
sem verður frumsýnd í Los Ang-
eles á föstudaginn og var send 
á kvikmyndahátíðina í Cannes í 
fyrra. 

„Nánast önnur hver mann-
eskja í Hollywood er leikari svo 
lífsbaráttan snýst um að vinna 
sig áfram, þá gildir dugnaður, 
ákveðni og vinnusemi,“ segir 
Andrea, sem býr í Los Angeles 
og lauk þar leiklistarnámi í mars 
2010.  - gun / sjá Allt í miðju blaðsins

Andrea Ösp Karlsdóttir:

Gerir það gott 
í Hollywood

Í AÐALHLUTVERKI Andreu Ösp þykir 
frábært að búa í Los Angeles.

MYND/JÓNÍNA ARADÓTTIR

Jón Arnþórs-
son látinn
Jón Sveinbjörn Arnþórsson, 
stofnandi Iðnaðarsafnsins á 
Akureyri, er 
látinn, 79 ára 
að aldri. 

Jón lauk 
stúdentsprófi 
frá Mennta-
skólanum 
á Akur-
eyri 1951 
og cand.
phil. prófi frá Háskóla Íslands 
1952. Hann vann lengst af 
fyrir Samband íslenskra sam-
vinnufélaga.

Jón var virkur í félags-
störfum. Hann var forseti JC 
á Íslandi, formaður Knatt-
spyrnufélags Akureyrar, 
umdæmisstjóri Rótarýhreyf-
ingarinnar á Íslandi og í 
stjórn Leikfélags Akureyrar.

Jón hlaut Riddarakross 
hinnar íslensku fálkaorðu 
2008 fyrir framlag til varð-
veislu íslenskrar verkkunn-
áttu og safnamenningar. 
Eftir lifandi eiginkona Jóns er 
Gisela Rabe-Stephan.

EFNAHAGSMÁL Reglum um útlán 
og áhættustýringu var mjög 
ábótavant hjá SP-Kef samkvæmt 
skýrslu Fjármálaeftirlitsins 
(FME). Einnig er talið að stjórn 
sparisjóðsins hafi ekki sinnt 
eftlits hlutverki sínu. RÚV greindi 
frá málinu í fréttum í gærkvöld. 

Samkvæmt skýrslu FME voru 
einungis sum lán sem fóru fyrir 
lánanefnd og voru dæmi þess 
að ekki var upplýst um lán sem 
sparisjóðsstjórinn hafði sam-
þykkt. Þá er regluverk sjóðsins 
í heild sagt í ólestri. Verðmat á 
óskráðum hlutabréfum í eigu 
sjóðsins hafi verið villandi og 
eignirnar ofmetnar. Skýrslan var 
unnin í september 2008.   - sv

Skýrsla FME um SP-KEF: 

Regluverkið 
sagt í ólestri 

ALÞINGI Kosning fimm manna 
stjórnar Ríkisútvarpsins er 
meðal þess sem er á dagskrá 
Alþingis í dag. 

Þingfundur hefst á óundir-
búnum fyrirspurnum til ráð-
herra en að auki eru áform-
aðar umræður um nokkur 
þingmannamál, til dæmis um 
göngubrú yfir Ölfusá, gegnsæ 
hlutafélög, trúarbragðafræðslu 
og fræðslu um skaðsemi áfeng-
is. 

Á fundi iðnaðarnefndar 
verður fjallað um tvær þings-
ályktunartillögur sem lúta 
að atvinnuuppbyggingu í 
Þingeyjar sýslum.  - bþs

Þingfundur hefst klukkan tvö:

Kosið í stjórn 
Ríkisútvarpsins

KJARAMÁL Óvissa er um fram-
hald kjaraviðræðna eftir að fundi 
Alþýðusambands Íslands (ASÍ) og 
Samtaka atvinnulífsins (SA) lauk 
án niðurstöðu í gær. Gylfi Arn-
björnsson, forseti ASÍ, segir við-
ræður við stjórnvöld og SA hafa 
verið á jákvæðu nótunum.

„Hins vegar setti það málið í 
strand að atvinnurekendur halda 
fast við þá hótun sína að það verði 
ekki hægt að ljúka kjarasamningi 
nema fyrir liggi niðurstaða um 
sjávarútvegsmálin.“

Gylfi segir verkalýðshreyfing-
una ekki vilja „leggja atvinnu-

rekendum þetta vopn í hendur“.
Gylfi segir þessa kröfu SA setja 

allt tal um samráð og langtíma-
samninga í uppnám. Aðildarfélög 
ASÍ hafi frá upphafi lagt upp með 
að gera samning til skemmri tíma 
og það standi óhaggað.

Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri SA, segir í samtali 
við Fréttablaðið að framtíðarsýn 
SA gangi út á að fjárfestingar í 
atvinnulífinu skapi ný störf og því 
sé ekki hægt að skilja sjávarútveg-
inn í óvissu um framtíð sína.

SA bíður því eftir að staðan verði 
skýrð með lagasetningu.

Aðspurður segir Vilhjálm-
ur að ekki komi til greina að 
ræða samninga til skamms 
tíma.

„Við erum ekki að tala 
um neina aðra samninga en 
langtímasamninga því að 
skammtímasamningar við-
halda óvissu og því ástandi 
að ekki er verið að fjárfesta 
í atvinnulífinu. 
Annað hvort 
fara menn 
í þessi mál 
af viti eða 
bíða.“  - þj

Viðræður milli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda stranda á kröfum um sjávarútvegsmál:

Aukin harka hlaupin í kjaraviðræðurnar

VILHJÁLMUR EGILSSON GYLFI ARNBJÖRNSSON

SPURNING DAGSINS
A
T
A
R
N
A

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

Þvottavél og þurrkari
frá Siemens. 

Einstök gæði. 
Góð þjónusta.

Þetta eru tækin
handa þér!

Patrick, er rússneska heklið 
nýtt af nálinni?

„Já, miðað við venjulegt hekl og 
prjón er það bara smábarn.“

Patrick Hassel Zein, hugbúnaðarsérfræð-
ingur og forritari, er með í smíðum sína 
aðra bók um rússneskt hekl.
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ANNA 
SKÚLADÓTTIR

Á auglýsendum hvílir 
mjög rík skylda til að 

gæta að því að allar forsend-
ur og fullyrðingar séu réttar.

ÚR ÚRSKURÐI NEYTENDASTOFU

GENGIÐ 24.01.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

214,9158
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

117,06  117,62

186,60  187,50

158,77  159,65

21,299  21,423

20,079  20,197

17,718  17,822

1,4125  1,4207

182,15  183,23

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Þriðja myndin í heimildamyndaröðinni China Screen. Í ein- 
angruðum þorpum í Qingling-fjallgarðinum fer fólk ekki til 
dómstóla - dómstólarnir koma til þeirra. Myndin fylgir einum 
slíkum ferðadómstól, en nærgætnar aðferðir þeirra gera þessa 
einkennilegu réttarfarsstofnun að nokkurs konar lífslist.

Kínversk fræði við 
HÁSKÓLA ÍSLANDS

konfusius@hi.is  |  www.konfusius.hi.is

Konfúsíusarstofnunin Norðurljós sýnir heimildamyndina:

Ferðadómstóllinn (2007) 
Askja, st. 132, fimmtudagur 27. janúar 2010, kl. 17:30

Sýningin er öllum opin 
og án endurgjalds.

Sýningartími 52 mín.

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

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.
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SVIPAÐ ÁFRAM  
Yfi rleitt hægur 
vindur á landinu 
í dag og úrkomu-
lítið. Svipað veður 
á morgun en á 
fi mmtudag verður 
rigning eða súld 
sunnan og vestan-
lands en veður 
verður áfram þurrt 
og nokkuð bjart 
eystra. Hægt kóln-
andi á föstudag.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

FRÉTTASKÝRING
Hvað var tengd fartölva að gera í 
varaþingmannaherbergi Alþingis í 
fimm vikur?

„Þegar tölvu er plantað til að 
snuðra þá sæjust um það merki 
bæði í henni sjálfri og hjá þeim 
sem snuðrað var hjá. Ég held 
að við séum að tala um storm í 
vatnsglasi. En málið er alvarlegt, 
því það sýnir fram á að þetta er 
hægt,“ segir Björn Davíðsson, 
þróunarstjóri tölvuþjónustu-

fyrirtækisins 
Snerpu á Ísa-
firði, um litlu 
fartölvuna sem 
fannst í vara-
þingmannaher-
bergi Alþingis á 
5. hæð í Austur-
stræti fyrir 
tæpu ári. 

Eins og komið 
hefur fram var fartölvan tengd við 
tölvukerfi Alþingis frá 28. desem-
ber 2009 til 2. febrúar 2010 þegar 
starfs maður Alþingis fann hana 
á skrifstofu nefndar sviðs Alþing-
is sem sjaldan er notuð. Nokkrir 
þingmenn Sjálfstæðisflokks og 
Hreyfingarinnar eru með aðstöðu 
á sömu hæð auk þess sem Þing-
vallanefnd er með aðstöðu þar.  

Ásta R. Jóhannesdóttir, for-
seti Alþingis, sagði í samtali við 
Fréttablaðið tölvuvarnir Alþingis 
hafa aðeins gert ráð fyrir utanað-
komandi árás. Nú er búið að herða 
reglur og bæta varnir. 

Helgi Bernódusson, skrifstofu-
stjóri Alþingis, segir ógerning 
að vita hver geti hafa komið tölv-
unni fyrir í herberginu því mikil 
umferð sé um húsið. Þeir sem vilji 
inn í húsið þurfa að bera á sér raf-
rænt auðkenni eða að hringja í 

þingvörð til að komast inn. Skrá 
er ekki haldin um þá sem fara um 
húsið. 

Tölvudeild lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu hefur haft 
tölvuna til rannsóknar í ár. Erfitt 
hefur verið að finna eiganda henn-
ar því auðkenni höfðu verið afmáð 
auk þess sem svo virðist sem hún 
hafi verið forrituð með þeim hætti 
að allt efni á harða diski eydd-
ist sjálfkrafa þegar slökkt var á 
henni. Þá voru engin fingraför á 
tölvunni ef frá eru skilin þau sem 
starfsmenn Alþingis skildu eftir 
sig.

Þeir sem Fréttablaðið hefur 
rætt við og þekkingu hafa á tölvu-
njósnum segja tvenns konar 
aðferðir helst notaðar. Auðveld-
asta leiðin sé að tengja tölvu við 
kerfið með beinum hætti líkt og 
gert var á skrifstofu Alþingis. Allt 
fari þetta þó eftir því hvaða upp-
lýsingum sé verið að fiska eftir. 
Hin leiðin sé að brjótast inn í 
tölvukerfið með vírus. Sá hugbún-
aður þurfi að vera háþróaður. 

Flestir eru sammála um að 
sama hvaða aðferð sé notuð skilji 
tölvuinnbrot í flestum tilvikum 
eftir sig ummerki. Sama hvað 
gert sé til að hindra það megi 
ætíð grafa eitthvað upp. Það sama 
á við ef hugbúnaður tölvunnar er 
þannig gerður að hann miðli upp-
lýsingum um þráðlaust net í far-
tölvu sem staðsett er í öðrum 
hluta hússins. 

„Það er mjög erfitt að fela slóð-
ina,“ segir Björn hjá Snerpu en 
ítrekar að hann viti lítið um tölv-
una á skrifstofum Alþingis fyrir 
utan það sem hann lesi í fjöl-
miðlum. Það sama gildir um þau 
Ástu R. og Helga Bernódusson, 
sem hvorugt hefur séð tölvuna.  
 jonab@frettabladid.is

Öll tölvuspor eru rekjanleg
Nær engar upplýsingar eru til um fartölvuna sem fannst tengd við tölvukerfi Alþingis í fimm vikur í fyrra. 
Erfitt er að komast yfir tölvugögn án þess að skilja einhver spor eftir í netkerfinu, segir töluvnarfræðingur.  

SKRIFSTOFUR ALÞINGIS Engin skrá er til um þá sem fara um skrifstofur nefndarsviðs 
Alþingis líkt og tíðkast erlendis. Rafrænt auðkenni þarf til að komast inn í húsið eða 
að hafa samband við þingvörð og fá hann til að opna dyrnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BJÖRN DAVÍÐSSON

SLYS Steve Lorenz, dansari hjá 
Íslenska dansflokknum, er laus 
úr öndunarvél og á batavegi sam-
kvæmt vakthafandi lækni. Steve 
lenti í alvarlegu slysi á æfingu hjá 
Íslenska dansflokknum í vikunni. 

Sýningu á Ofviðrinu í Borgar-
leikhúsinu var frestað vegna 
slyssins sem varð á æfingu á 
sirkus tengdu dansverki. 

Steve er frá Þýskalandi en hann 
og sambýliskona hans eru fastráð-
in hjá Íslenska dansflokknum.

Ónákvæmni gætti í frétt 
Fréttablaðsins í gær þar sem sagt 
var frá slysinu. Þar var sagt að 
einn dansarinn hefði verið að nota 
band, sem hefði herst að hálsi 
Steve. Það var band hans sjálfs 
og kom enginn annar dansari við 
sögu er slysið varð. Beðist er vel-
virðingar á mistökunum.

Dansarinn sem slasaðist:

Úr öndunarvél 
og á batavegi

ORKUVEITAN Anna Skúladóttir lét 
í gær af störfum sem fjármála-
stjóri Orkuveitu Reykjavíkur. 

Anna fær, 
samkvæmt 
tilkynningu 
frá OR, laun 
í níu mánuði. 
Við starfi 
Önnu tekur 
Ingi Jóhannes 
Erlingsson, sem 
starfaði sem 
forstöðumaður 

fjár- og áhættustýringar hjá OR. 

Skipt um fjármálastjóra OR:

Anna fær laun 
í níu mánuðiEFNAHAGSMÁL Landsbankinn og 

Arion banki brutu gegn lögum um 
eftirlit með viðskiptaháttum og 
markaðssetningu. Er þetta niður-
staða Neytendastofu eftir að Alli-
anz Ísland hf. kvartaði til sam-
takanna yfir viðskipta háttum 
bankanna tveggja við sölu á 
viðbótar lífeyrissparnaði. Kemur 
þetta fram á vef Neytendastofu. 

Kvartanir Allianz sneru að því að 
bankarnir væri að notast við úrelt 
útreikniforrit frá Allianz til þess að 
kynna fyrir viðskiptavinum sínum, 
eða væntanlegum viðskiptavinum. 
Útreikningarnir snerust um það 

hver kostnaðurinn væri við þjón-
ustu Allianz samanborið við þjón-
ustu bankanna. Auk þess hefðu 
bankarnir sent út greinargerð sem 
ráðgjafar fyrirtæki hefðu unnið 
fyrir Kaupþing og fjallað hefði um 
ágalla á kynningarefni Allianz. 

Kynningar efninu hefði hins vegar 
verið breytt og því ættu athuga-
semdirnar sem fram kæmu í grein-
argerðinni ekki lengur við.

Í niðurstöðu Neytendastofu segir 
að á auglýsendum hvíli mjög rík 
skylda til að gæta að því að allar 
forsendur og fullyrðingar séu rétt-
ar. Landsbankinn og Arion banki 
hefðu því átt að ganga vel úr skugga 
um að útreikningar á sparnaði Alli-
anz væru réttir áður en þeir voru 
sendir út. Einnig hefðu þeir átt að 
kynna sér efni greinargerðarinnar 
betur, með tilliti til. kynningarefnis 
Allianz. - sv

Landsbankinn og Arion banki brutu lög varðandi viðbótarlífeyrissparnað: 

Notuðust við úrelt reikniforrit

ALÞINGI Samskipti seðlabanka-
stjóra Íslands og Bretlands, 
Davíðs Oddssonar og Mervyns 
King, breyta engu um stöðu 
Icesave-málsins, að mati Oddnýj-
ar Harðardóttur, formanns fjár-
laganefndar Alþingis. 

Már Guðmundsson Seðla-
bankastjóri og tveir lögfræðing-
ar bankans komu fyrir nefndina 
í gærkvöldi og kynntu nefndar-
mönnum bréf og samtöl Davíðs 
og Kings frá vori og hausti 2008. 

Frásögnum tvímenninganna af 
samskiptum þeirra um Icesave 
ber ekki saman, eins og fram 
hefur komið.

Að sögn Oddnýjar hvílir trún-
aður á gögnunum. Fjárlaganefnd 
muni ekki reyna að fá þeim trún-
aði aflétt.   - bþs

Samtal Davíðs og Kings:

Breytir engu 
um Icesave



Kynntu þér betur þjónustu okkar á www.toyota.is
*3% þjónustugjald

Reglubundin þjónustuskoðun - Bara lausnir
Komdu með bílinn þinn í reglubundna skoðun hjá viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota. 
Það eykur endingu hans og viðheldur söluverðmæti. 
Vaxtalausar greiðslur
Þeir sem koma með bílinn í reglubundna þjónustuskoðun í janúar og greiða með greiðslukorti 
eiga kost á því að dreifa greiðslum* á þrjá mánuði vaxtalaust frá og með 2. apríl. 

Hvenær sagðir þú síðast við bílinn
þinn að þú elskaðir hann?
Reglubundin þjónustuskoðun Toyota

KS Sauðárkróki

Toyota Akureyri
Bílaverkstæði Austurlands

Bílaleiga Húsavíkur

Bifreiðaverkstæðið Ásinn 

Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur

Toyota Kópavogi

Bílageirinn
Toyota Selfossi

Toyota Reykjanesbæ

Pantaðu tím
a í d

ag.
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EFNAHAGSMÁL Um tveir þriðju hlut-
ar af kostnaði vinnuveitanda við 
launagreiðslur starfsmanns renna 
beint eða óbeint til ríkis og sveit-
arfélaga í formi skattgreiðslna 
eða í lífeyrissjóðina, samkvæmt 
útreikningum Talnakönnunar.

Benedikt Jóhannesson, stærð-
fræðingur hjá Talnakönnun, segir 
að reiknuð hafi verið tvö dæmi. 
Annars vegar launamaður með um 
325 þúsund krónur í mánaðarlaun, 
og hins vegar launamaður með 450 
þúsund krónur á mánuði. Útreikn-
ingarnir voru gerðir fyrir útvarps-
þáttinn Ísland í bítið á Bylgjunni.

Reiknaður var út endanlegur 
kostnaður vinnuveitanda við 
hvorn launamann. Frá þeirri upp-
hæð voru dregin launatengd gjöld, 
skattar til ríkis og sveitarfélaga, 
greiðslur í lífeyrissjóði og annað, 
eins og sjá má í dæmunum tveim-
ur hér til hliðar.

Einnig voru dregnar frá greiðsl-
ur í lífeyrissjóð þar sem þær 
greiðslur eru ekki valkvæðar 
nema að hluta til, og launþegar 
hafa engan ráðstöfunarrétt yfir 
þeim peningum. Benedikt bendir á 
að lífeyriskerfin víða á nágranna-
löndunum séu raunar hluti af ríkis-
valdinu, og þar með megi líta á 
greiðslur í lífeyrissjóði með svip-
uðum hætti og skattgreiðslur.

Að auki er metið hver eyðsla 
fólks í ýmsar neysluvörur er 
að meðaltali, og þar af leiðandi 
hversu hár hluti launa fólks fer í 
að borga virðisaukaskatt og vöru-
gjöld af vörum.

Niðurstaðan úr útreikningunum 
er að tæplega 148 þúsund eru eftir 
í veskinu hjá launþeganum með 
325 þúsund krónur í mánaðarlaun. 
Það eru um 38 prósent af heildar-
kostnaði launagreiðandans við 
laun starfsmannsins.

Um 179 þúsund verða eftir hjá 
launþeganum með 450 þúsund 
króna mánaðarlaunin. Það eru 
um 33 prósent af kostnaði launa-

greiðandans við að borga laun 
starfsmannsins. Um 125 þúsunda 
launamunur skilar því aðeins um 
31 þúsund krónum í vasann,

„Það sem kemur á óvart er 
hversu lítið situr eftir,“ segir Bene-
dikt. Hann segir niðurstöðurnar 
benda til þess að kjarabætur til 
almennings geti ekki síður legið í 
því að lækka skatta en hækka laun, 

enda sitji aðeins lítill hluti launa-
hækkunar eftir hjá launþeganum.

Benedikt tekur fram að tilgang-
urinn hafi einfaldlega verið sá að 
sjá hvað hið opinbera taki til sín af 
launum fólks. Ekki hafi verið gerð 
tilraun til að meta hvað fólk fær í 
staðinn, til dæmis sjúkrahús, skóla, 
ýmis konar bætur og fleira.

 brjann@frettabladid.is

Eftir í veski 
launamanns

33,0%

Samtals til ríkisins

35,9%

Samtals til 
sveitarfélags

14,6%

Félagsgjöld 
og fleira

2,4%

Lífeyrissjóður

14,1%

450 þúsund

Eftir í veski 
launamanns

37,6%

Samtals til ríkisins

32,0%

Samtals til 
sveitarfélags

14,6%

Félagsgjöld 
og fleira

2,5%

Lífeyrissjóður

13,3%

325 þúsund

 325 þúsund í laun  450 þúsund í laun

 392.420 Kostnaður vinnuveitanda við laun 542.388
 28.140 Tryggingargjald 38.925
 32.532 Lífeyrisgjöld launagreiðanda 45.000
 6.431 Slysatryggingar, sjúkrasjóður og aðrir sjóðir 8.463
  
 325.318 Útborguð mánaðarlaun 450.000
 19.519 Lífeyrisgjöld launþega 31.500
 3.253 Félagsgjöld 4.500
 33.085 Tekjuskattur 62.550
 1.301 Eignarskattur 6.300
 1.500 Útvarpsgjald 1.500
 654 Framkvæmdasjóður aldraðra 905
 37.593 Virðisaukaskattur 52.002
 23.426 Vörugjöld 32.400
 45.717 Útsvar til sveitarfélags 63.238
 11.645 Fasteignaskattar 16.108

 147.627 Eftir í veski launamanns 178.997

Skattbyrði tveggja einstaklinga

Mánaðarlaun 325 þúsund Mánaðarlaun 450 þúsund

Um þriðjungur eftir 
í veski launamanns
Ríki, sveitarfélög og lífeyrissjóðir fá um það bil tvo þriðju hluta launa hvers 
launamanns samkvæmt útreikningum Talnakönnunar á skattbyrði almenn-
ings. 125 þúsunda launamunur skilar aðeins 31 þúsund krónum meira í veskið.

LÖGREGLUMÁL Embætti ríkissak-
sóknara hefur sent nokkrum aðil-
um bréf þar sem óskað er eftir 
upplýsingum um eftirlit banda-
ríska sendiráðsins. Tilgangur-
inn með bréfasendingunum er 
að meta hvort lög voru brotin við 
eftirlitið.

Eins og fram kom nýverið 
hefur bandaríska sendiráðið  við 
Laufásveg í Reykjavík starf-
rækt sérstakan eftirlitshóp sem 
fylgst hefur með mannaferðum í 
nágrenni sendiráðsins. Að eftir-
litinu hafa unnið starfsmenn 
sendiráðsins og síðar starfsmenn 

öryggisfyrir-
tækis.

Sigríður 
Elsa Kjartans-
dóttir, settur 
vararíkissak-
sóknari, stað-
festir að erindi 
h a f i  v e r i ð 
send nokkrum 
aðilum, þar á 
meðal banda-

ríska sendiráðinu og ríkislög-
reglustjóra. Hún segir nokkrar 
vikur geta liðið þar til svör ber-
ist embættinu.

Ögmundur Jónason innanríkis-
ráðherra sendi ríkissaksóknara 
bréf nýverið þar sem embættið 
var beðið að kanna hvort ástæða 
sé til að rannsaka málið.

Sigríður segir að verkið hafi 
ekki verið afmarkað frekar, emb-
ættið sé einfaldlega að grennsl-
ast fyrir um hvort grunur sé um 
refsivert athæfi, og hvort ástæða 
sé til að rannsaka málið.

Slík rannsókn myndi beinast 
að íslenskum ríkisborgurum sem 
höfðu slíkt eftirlit með höndum, 
ekki starfsmönnum sendiráðsins.
 - bj

Ríkissaksóknari óskar eftir frekari gögnum vegna eftirlits bandaríska sendiráðsins:

Kanna hvort lög voru brotin

SIGRÍÐUR ELSA 
KJARTANSDÓTTIR

DÓMSMÁL Karlmaður um tvítugt 
hefur verið ákærður fyrir að berja 
annan mann í höfuðið með krikket-
kylfu úr tré.

Ríkissaksóknari ákærir mann-
inn fyrir sérstaklega hættulega 
líkamsárás. Atburðurinn átti sér 
stað á Egilsstöðum. Auk árásar-
innar með krikketkylfunni er mað-
urinn ákærður fyrir að hafa kýlt 
fórnarlambið í andlit og líkama. Sá 
sem ráðist var á hlaut meðal ann-
ars tvö sár á höfuð, auk annarra 
áverka. Hann gerir kröfu um 1,7 
milljónir króna í skaðabætur.  - jss

Árásarmaður ákærður:

Krikketkylfa 
notuð við árás

SJÁVARÚTVEGUR Meirihluti lands-
manna er hlynntur því að farin 
verði hin svokallaða samnings-
leið við endurskoðun á lögum um 
stjórn fiskveiða. Í nýlegri könn-
un sem MMR gerði fyrir Lands-
samband íslenskra útvegsmanna 
kemur í ljós að nálægt tveir þriðju 
svarenda, eða 65 prósent, voru 
mjög eða frekar hlynntir því að 
fara samningsleiðina.

Í því felst að ríkið geri samninga 
við núverandi kvótaeigendur um 
veiðiheimildir gegn gjaldi. Hefur 
henni oftar en ekki verið stillt upp 
gegn fyrningarleiðinni svokölluðu 
sem felur í sér að kvóti sé aftur-

kallaður yfir ákveðinn tíma og 
úthlutað á ný gegn gjaldi.

Athygli vekur að samkvæmt 
könnuninni er meirihluti fylg-
ismanna allra flokka fylgjandi 
samningsleiðinni og mestur stuðn-
ingur er meðal þeirra sem kusu 
Vinstri græna í síðustu kosning-
um, þar sem þrír fjórðu eru mjög 
hlynntir eða frekar hlynntir samn-
ingsleiðinni. Minnstur stuðningur 
er meðal kjósenda Sjálfstæðis-
manna og Borgarahreyfingarinn-
ar, um 58 prósent.

890 manns tóku þátt í könnuninni 
og var svarhlutfall um 60 prósent.   
 - þj

Skoðanakönnun MMR fyrir LÍÚ sýnir stuðning við samningsleið í sjávarútvegi:

Meirihluti vill samningsleið 

FISKVEIÐAR Meirihluti þeirra sem svör-
uðu könnun MMR um fiskveiðilöggjöf-
ina eru fylgjandi því að samningsleiðin 
verði farin.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LÖGREGLUMÁL Maður og kona 
sæta nú gæsluvarðhaldi á Litla-
Hrauni eftir að hafa verið tekin 
í Leifsstöð með fíkniefni inn-
vortis.

Laugardaginn fyrir rúmri 
viku stöðvaði tollgæslan lithá-
ískan karlmann um fimmtugt 
við hefðbundið eftirlit. Hann 
reyndist vera með rúmlega 350 
grömm af kókaíni innvortis. 

Í gær var gæsluvarðhald yfir 
honum framlengt um mánuð. 
Hann hefur sést hér á landi 
áður.

Síðastliðinn laugardag var 
síðan dönsk kona á þrítugsaldri 
handtekin með 150 grömm af 
amfetamíni innvortis. Hún var 
úrskurðuð í vikulangt gæslu-
varðhald.   - jss

Tvennt í gæsluvarðhaldi:

Tekin með eit-
urlyf innvortis

NOREGUR Norskur vísindamaður, 
Hilde Pape að nafni, vísar því á 
bug að foreldrar valdi börnum 
sínum skaða með því að drekka 
áfengi í návist þeirra. Þetta er 
haft eftir vísindamanninum á 
norska fréttavefnum Dagbladet.

Pape segir að börn horfi oft 
upp á hegðunarbreytingar hjá 
foreldrum sínum án þess að 
áfengi eigi þar sök á. 

Frekar megi rekja slæm áhrif 
til magns sem neytt er og hegð-
unar foreldra undir áhrifum.

„Ég hef aldrei séð nokkrar 
sannanir á því að börn bíði 
skaða af því að sjá fullorðna 
neyta áfengis,“ segir Pape og 
bætir við: „Og ég er efins um að 
slíkt sé nokkurs staðar til.“ 

 - þj

Áfengisrannsoknir í Noregi:

Drykkja foreldra 
skaðar ekki börn

Tekur þú mark á spádómum 
dýra um úrslit íþróttaleikja?
 Já 6,1%
Nei 93,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Heldur þú að Ísland vinni 
Frakka á HM í dag?

Segðu skoðun þína á visir.is

KJÖRKASSINN



Almeria
SUMAR 2011

- falda perlan í Miðjarðarhafinu!

ÓTRÚLEGT

VERÐ!

Drífið ykkur að bóka því ódýrustu sætin bókast fyrst!

Þökkum frábærar viðtökur!

Í fyrsta sinn á Íslandi verður boðið uppá spennandi ferðir í beinu flugi til Almeria sem er í 

næststærsta héraði Spánar, Andalúsíu. Nú þegar hafa hundruðir Íslendingar bókað sæti og fer hver 

að verða síðastur að tryggja sér allra ódýrstu sætin! Borgin er einstaklega sjarmerandi þar sem 

sólríkar strendur, hvítkölkuð hús, nautaöt og seðjandi flamenco tónlist ráða ríkjum. Í Almeria eru 

fallegar strendur og fjölbreytilegt landslag. 

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá kr. 133.652 fyrir 2 fullorðna.
Brottför 15. júní - vika.

110.239 kr.frá

Hotel Colonial Mar
ALLT INNIFALIÐ!
Vika

sumarferdir.is

NÝTT!

Uppfærðu í Junior 
svítu frá aðeins 

7000 kr á mann.
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1 Hvað er Gufunesbryggja gömul?

2 Hvað vilja margir halda áfram 
ESB-umsóknarferlinu samkvæmt 
könnun Fréttablaðsins?

3 Met var slegið í sjóránum í fyrra. 
Hvað var mörgum skipum rænt 
árið 2010?

SVÖR

1. Fimmtíu og sjö ára. 2. Tveir af 
hverjum þremur. 3. Fimmtíu og þremur 
skipum.

70%
afsláttur

  af öllum 
útsöluvörum

Kringlan / Smáralind / Debenhams

60-70%
S Í Ð U S T U  D A G A R

SJÁÐU ALLT UM HM Á VISIR.IS

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

ATVINNUMÁL Þremur konum var sagt upp á 
sunnudagskvöld eftir margra ára starf sem 
þernur um borð í Herjólfi. Ástæðurnar voru 
þær að eftir að hreinsunarteymi ferjunnar var 
sagt upp um áramót þurftu konurnar að taka 
á sig fleiri störf en áður, eins og að þrífa klefa 
og eldhús. Þeim var þó ekki boðin nein launa-
hækkun fyrir vikið. 

„Þeir vildu að við færum að þrífa meira og 
við vorum alveg til í það, að undanskildum 
klefunum og eldhúsinu,“ segir Íris Björg Val-
geirsdóttir, ein kvennanna sem reknar voru. 
„Guðmundur Pedersen [rekstrarstjóri Herjólfs] 
samþykkti það og ætlaði að taka þau atriði út 
úr samningnum. En þegar við áttum að skrifa 

undir á föstudag voru þau atriði enn inni.“ 
Konurnar þrjár, sem unnu allar saman á 

vakt, sögðust þá ætla að hugsa málið og svara 
á sunnudag, en Guðmundur hafði sagt þeim að 
samningnum yrði ekki breytt. Þær fengu allar 
uppsagnarbréf á sunnudaginn, sem var þó dag-
sett þann 12. janúar. 

„Þetta er eins og kjaftshögg,“ segir Íris. 
„Ein okkar hefur unnið þarna í þrettán ár. En 
sjómannafélagið og stéttarfélagið ætla að láta 
lögfræðingana sína skoða málið og við vonum 
að það komi eitthvað út úr því.“ 

Guðmundur Pedersen, rekstrarstjóri Herj-
ólfs, vildi ekki láta hafa neitt eftir sér um 
málið við Fréttablaðið.  - sv

Reknar eftir margra ára starf um borð í Herjólfi og ætla í hart: 

Áttu að þrífa meira án hærri launa

SAMÞYKKTU EKKI SAMNINGINN Vaktarhópurinn sem 
rekinn var frá Herjólfi á sunnudag, frá vinstri: Ingibjörg 
Sveinsdóttir, Ágústa Magnúsdóttir og Íris Björg Valgeirs-
dóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

ALÞINGI Vigdís Hauksdóttir þing-
maður, sem situr í allsherjarnefnd 
Alþingis, er nú að láta nefndarsvið 

kanna mögu-
leika á að semja 
lagafrumvarp 
sem fellir niður 
rét t  A lþing-
is til að veita 
einstaklingum 
íslenskan ríkis-
borgararétt. 

„Mér finnst 
ósanngjarnt 
að Alþingi hafi 

þennan rétt. Ísland og Danmörk 
eru einu Norðurlandaríkin sem 
láta svona mál fara í gegnum þing-
ið en ekki ráðuneytið,“ segir Vig-
dís. „Slíkt býður upp á mikil pólít-
ísk afskipti.“ 

Vigdís segir að ef álitið fari í 
gegn muni hún leggja málið fyrir 
innanríkisráðuneytið, sem myndi 
þá taka við ríkisborgaraveiting-
um fyrir útlendinga, gangi tillag-
an eftir. 

Vigdís greiddi ekki atkvæði 
þegar Jóel Færseth var veitt-
ur íslenskur ríkisborgararétt-
ur í desember. Hún hefur sagt að 
málið hafi verið stórkostleg mistök 
að hálfu nefndarinnar og það hafi 
gert stöðu drengsins verri. 

„Ráðuneytið lagðist gegn þess-
ari umsókn og fleiri umsóknum 
sem voru afgreiddar þarna, en 
allsherjarnefnd leit framhjá því,“ 
segir Vigdís. „Ég gekk úr salnum 
af virðingu fyrir hinum 42 sem var 
veittur ríkisborgararéttur þennan 
dag.“ 

Allsherjarnefnd fundaði með 
fulltrúa úr innanríkisráðuneyt-
inu á föstudag til þess að fá að 
vita hvar mál Jóels Færseth og 

fjölskyldu hans á Indlandi væri 
statt. Róbert Marshall, formaður 
nefndarinnar, spurði fulltrúa ráðu-
neytisins hvort það væri rétt sem 
Vigdís héldi fram, að veiting rík-
isborgararéttar hefði gert stöðu 
hans verri, en ráðuneytið svaraði 
því neitandi.  

„Það er að beita sér í málinu 
núna vegna þess að barnið er 
orðið íslenskur ríkisborgari,“ segir 
Róbert. „Það kom alveg skýrt 
fram að það stendur ekki steinn 
yfir steini í því sem Vigdís Hauks-
dóttir er búin að vera að segja í 
þessu máli.“ 

Jóel Færseth Einarsson er 
skráður í Þjóðskrá Íslands með 
ótilgreint lögheimili í Asíu. For-
ráðamaður hans er skráður sem 
Gervimaður – Asía. Eins og kunn-
ugt er hefur Jóel ekki verið afhent 
íslenskt vegabréf til þess að kom-
ast til landsins, en ástæða þess er 
sú að foreldrar hans, Helga Sveins-
dóttir og Einar Þór Færseth, nýttu 
sér þjónustu staðgöngumóður til 
þess að eignast hann. Staðgöngu-
mæðrun er ólögleg hér á landi og 
samkvæmt íslenskum lögum fer 
staðgöngumóðir Jóels í raun með 
forræði yfir honum. Ráðuneytið 
bíður enn svara frá indverskum 
stjórnvöldum hvort Helga og Einar 
séu formlega skráðir forráðamenn 
Jóels á Indlandi.  sunna@frettabladid.is

Alþingi hætti 
að veita ríkis-
borgararétt
Vigdís Hauksdóttir er að láta kanna hvort afnema 
eigi heimild Alþingis til veitingu ríkisborgararéttar. 
Formaður allsherjarnefndar segir Vigdísi fara rangt 
með staðreyndir í máli Jóels Færseth.

VIGDÍS HAUKSDÓTTIR ÞINGMAÐUR Vigdís segir 
að það bjóði upp á of mikil pólítísk afskipti að 
Alþingi veiti ríkisborgararétt.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

RÓBERT MARSHALL

Ég gekk út úr salnum 
af virðingu fyrir 

hinum 42 sem var veittur 
ríkisborgara réttur þennan dag. 

VIGDÍS HAUKSDÓTTIR
ÞINGKONA SEM SITUR 

Í ALLSHERJARNEFND

VEISTU SVARIÐ?
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Kaffimál Olís heldur kaffinu rjúkandi heitu og hentar vel til að 
grípa með í bílinn. Því fylgir frí áfylling af gæðakaffi út árið 2011. 
Málið fæst á næstu Olís-stöð og kostar aðeins 2.290 kr.

Vinur við veginn

KAFFIMÁL 
OG ÁFYLLING 
ALLT ÁRIÐ 
2.290 KR.
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Sumir eru 
eilífðarstúdentar. 
Hvað ert þú 
orðinn?

-er svarið

Árlega fletta Íslendingar 100 milljón sinnum upp á Já.is 
og Símaskráin kemur út í 150 þúsund eintökum.

Ef þú vilt breyta skráningu þinni hafðu þá 
samband við þjónustufulltrúa okkar í síma 
522 3200, farðu inn á Já.is eða sendu 

tölvupóst á ja@ja.is.

Skráningum í Símaskrána
lýkur 31. janúar.
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ENGLAND Í nýrri skýrslu á vegum 
bresku ríkisstjórnarinnar er kall-
að eftir bráðaaðgerðum til að bæta 
matvælaframleiðslu og berjast 
gegn hungri í heiminum. Skýrsl-
an geymir afrakstur þverfaglegra 
rannsókna 400 vísindamanna frá 
35 löndum. 

Niðurstöðurnar skjóta fræðileg-
um grunni undir áhyggjur manna 
af stöðu matvælaframleiðslu í 
heiminum, segir á vef BBC. 

Ekki er nóg að auka framleiðsl-
una heldur þarf að standa vörð 
um sjálfbæra framleiðsluhætti 
og tryggja að þeir víki ekki fyrir 

kröfum um aukið framleiðslumagn. 
Smáskammtalækningar nægi ekki; 
hugsa þurfi matvælaframleiðsluna 
upp á nýtt og setja sjálfbærni henn-
ar í öndvegi.

Aðalvísindaráðgjafi breskra 
stjórnvalda, Sir John Beddington 
prófessor, segir í samtali við BBC 
að skýrslan sýni fram á knýjandi 
nauðsyn þess að stjórnvöld grípi til 
aðgerða án tafar. Innan 20 ára verði 
jarðarbúar orðnir 8,3 milljarðar og 
þá muni 60-70 prósent mannkyns-
ins búa í borgum. „Eftir því sem 
velmegun eykst mun eftirspurn 
eftir grundvallarþörfum eins og 

matvælum, vatni og orku aukast,“ 
segir hann.

„Á næstu tuttugu árum þurfum 
við að auka matvælaframleiðslu um 
40 prósent, auka framboð á fersku 
vatni um 30 prósent og orkufram-
leiðslu um 50 prósent. Þetta er 
raunverulegur bráðavandi.“ 

Auk fólksfjölgunar auka lofts-
lagsbreytingar á vandann. Gera 
þurfi róttækar breytingar á fram-
leiðsluháttum í landbúnaði og mat-
vælaframleiðslu, ekki einungis til 
að auka matvælaframboð til að 
tryggja að framleiðslan sé sjálf-
bær.  -pg

Ný skýrsla bresku ríkisstjórnarinnar kallar á bráðaaðgerðir til að bæta matvælaframleiðslu:

Matvælaframleiðsla í heiminum í kreppu

SAMFÉLAGSMÁL Stofnaður hefur 
verið samstarfshópur um velferð 
á Suðurnesjum sem hefur það að 
markmiði að efla samstarf sveitar-
félaganna á svæðinu á sviði vel-
ferðarmála og auka samvinnu við 
ríkisstofnanir og félagasamtök til 
að styrkja stöðu svæðisins.

Stofnun hópsins er í samræmi 
við aðgerðir sem ríkisstjórnin 
kynnti í Reykjanesbæ í nóvember 
síðastliðnum.   - þj

Velferð á Suðurnesjum:

Markmiðið að 
efla samstarf

SAMSTARF Samráðshópurinn sem 
ríkisstjórnin boðaði á síðasta ári er loks 
kominn saman. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SPRENGING Mynd sem náðist rétt eftir að sprenging varð í komusal Domodedovo-
flugvallar við Moskvu. Reykur lá yfir salnum. 35 biðu bana í sprengingunni og um 
170 særðust.  MYND/AFP/NTV-NORDICPHOTOS

MOSKVA Talið er að allt að 35 hafi 
látist og yfir 170 særst í sprengju-
tilræði á Domodedovo-flugvelli í 
Moskvu um miðjan dag í gær.

Að sögn Urðar Gunnarsdóttur, 
upplýsingafulltrúa utanríkisráðu-
neytisins, er ekki vitað til að nokk-
ur Íslendingur hafi verið staddur 
í flugstöðinni þegar sprengingin 
varð. 

Moskvulögreglan segir að um 
hryðjuverk hafi verið að ræða og 
líklegt er talið að sjálfsmorðs árás 
hafi verið gerð, en enginn hafði 
lýst ódæðinu á hendur sér þegar 
blaðið fór í prentun.

Dimitríj Medvedev, forseti 
Rússlands, hét þjóðinni því að 
hafa hendur í hári tilræðismann-
anna og gaf fyrirmæli um hertar 
öryggisráðstafanir á flugvöllum 
landsins.

Á vef BBC kom fram að spreng-
ingin hefði orðið við færiband þar 
sem komufarþegar sóttu ferðatösk-
ur sínar. Að sögn sjónarvotta voru 
þúsundir manna í komusalnum og 
í biðröð við vegabréfsskoðun þegar 
sprengingin varð.

Domodedovo er stærsti og 
nýtískulegasti flugvöllur Moskvu, 
um 40 kílómetra suður af miðborg-
inni. 

Talið er líklegast að gernings-
maðurinn hafi verið á vegum upp-

reinarmanna úr Kákasus héraði. 
Eftir að rússneskar hersvetir 
börðu niður uppreisnina í Téténíu 
af mikilli hörku fyrir um ára-
tug hefur órói einkennt svæðið 
þar sem róstur hafa breiðst út til 
Ingúsetíu og Dagestan.

Hryðjuverkamenn frá svæðinu 
hafa framið mörg illvirki á undan-
förnum misserum og létust meðal 
annars 40 manns þegar tvær konur 
frá Dagestan sprengdu sig í loft 
upp á lestarstöð í Moskvu í mars 
á síðasta ári.

Þá létust 90 manns árið 2004 
þegar hryðjuverkamenn sprengdu 
tvær farþegaþotur sem tóku ein-
mitt á loft frá Domododevo.

Medvedev hefur lýst því yfir að 
uppreisnarhópar í Kákasus séu 
helsta ógnin við öryggi rússneskra 
borgara.

Margir stjórnmálaskýrendur 
telja að líkur sé á að hryðjuverka-
menn muni láta enn frekar að sér 
kveða á komandi mánuðum, sér-
staklega í tengslum við forsetakosn-
ingar sem fara fram í Rússlandi á 
næsta ári. Talið er líklegt að for-
sætisráðherrann  Vladimír Pútín, 
sem er fyrrverandi forseti og hóf 
stórsóknina í Téténíu á sínum tíma, 
muni gera tilkall til embættisins á 
ný.  peturg@frettabladid.is

thorgils@frettabladid.is

35 fallnir og 
170 særðir eftir 
árás í Mosvku
Sprenging á flugvelli í Moskvu kostaði tugi lífið. Talið 
er líklegt að um hryðjuverk sé að ræða. Uppreisnar-
menn frá Kákasus eru grunaðir um verknaðinn.

OFGNÓTT Þótt núverandi kerfi matvæla-
framleiðslu þjóni flestum jarðarbúum 
vel býr þriðjungur mannkyns, um 925 
milljónir manna, við hungur eða nær-
ingarskort.  MYND/AFP-NORDICPHOTOS

BLÁSIÐ TIL VEISLU Bæverskir alpahorns-
leikarar tróðu upp á Grænu vikunni, 
matar- og landbúnaðarráðstefnunni í 
Berlín, í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

ORKUMÁL Geysir Green Energy 
telur skýringar efnahags- og við-
skiptaráðuneytis og forsætisráðu-
neytis við athugasemdum umboðs-
manns Alþingis um framgöngu 
í Magma-málinu ekki vera full-
nægjandi. Geysir Green kvartaði 
til umboðsmanns í haust vegna 
framgöngu stjórnvalda í tengslum 
við söluna á HS Orku til Magma.

Umboðsmaður Alþingis benti 
ráðuneytunum á að stjórnvöld 
hefðu haft tækifæri til aðhafast í 
málinu en ekki nýtt sér heimildir 
í lögum um erlenda fjárfestingu. 
Þá gerði umboðsmaður einnig 
athugasemd við þá stjórnsýslu-
hætti sem voru viðhafðir í mál-
inu.  

Í svarbréfi forsætisráðherra, 
sem vísað var til í fréttum Stöðv-
ar 2 í gær, kemur fram að það 
hafi ekki verið tilgangur nefnd-
ar um orku- og auðlindamál, sem 
ríkisstjórnin skipaði, að hrófla 
við kaupum Magma á HS Orku, 
aðeins að kanna lögmæti viðskipt-
anna.

Þá gerir lögmaður Geysis Green 
jafnframt alvarlegar athuga-
semdir við svör efnahags- og við-
skiptaráðuneytisins og segir að 
ekki verði séð að ráðuneytið hafi 
svarað ósk umboðsmanns um 
skýringar heldur einungis árétt-
að þá óvönduðu stjórnsýsluhætti 
sem íslensk stjórnvöld hefðu við-
haft í málinu.  - þj

Geysir Green Energy ósátt við svör stjórnvalda:

Segja skýringarnar 
vera ófullnægjandi
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ENN BEÐIÐ EFTIR SKÝRSLU Olíuverðsam-
ráðsmálið hefur staðið yfir í tæp sex ár. 

OLÍUMÁLIÐ Næstu skrefum í olíu-
samráðsmálinu svokallaða var 
á föstudag frestað í Héraðsdómi 
Reykjavíkur til 10. febrúar. 

Olíufélögin Ker, áður Olíu-
félagið, Olís, Skeljungur og Bensín-
orkan voru sektuð um samtals 2,6 
milljarða króna vegna ólögmæts 
verðsamráðs á olíumarkaði á ára-
bilinu 1993 til 2001, samkvæmt 
úrskurði Samkeppniseftirlitsins 
árið 2004. 

Olíufélögin höfðuðu mál vegna 
þessa. Vonast er til að önnur mats-
skýrsla þeirra af tveimur skili sér 
í næsta mánuði. Gangi það ekki 
eftir er líklegt að málinu verði 
frestað fram á haust.  - jab

Olíusamráðsmálið fyrir rétti:  

Enn er beðið 
eftir gögnum

viska í 
fjármálum

www.arionbanki.is/uglan

Námskeið byggð á sjónvarpsþáttunum vinsælu

Námskeið um fjármál - á mannamáli
Breki Karlsson vakti mikla athygli með sjónvarpsþáttunum
Ferð til fjár. Nú gefst þér kostur á að sækja námskeið hjá 
Breka þar sem hann fer betur í saumana á fjármálum         
einstaklinga og fjallar um peninga, sparnað og eyðslu                
- sem sagt skemmtileg fræðsla á mannamáli.

26. jan. Borgartúni 19, Reykjavík

02. feb. Háskólanum á Akureyri

10. feb. Hafnarborg, Hafnarfirði

16. feb. Borgartúni 19, Reykjavík

23. feb.  Bifröst, Borgarfirði

Þættirnir Ferð til fjár eru nú 
aðgengilegir á arionbanki.is

Breki Karlsson,
forstöðumaður 

Stofnunar
um fjármálalæsi

Nánari upplýsingar og skráning á arionbanki.is/uglan

Boðið er upp á 
táknmálstúlkun

Boðið er upp á 
táknmálstúlkun

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0030 · www.burstagerdin.is 

- Í öll anddyri
- Hvaða stærð sem er
- Afgreidd á 2 dögum
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SJÁVARÚTVEGUR Hafrannsóknastofnun 
(Hafró) leggur til að leyfilegur hámarks-
afli á loðnu á núverandi vertíð verði aukinn 
um 125 þúsund tonn frá upphafskvótanum 
sem gefinn var út í fyrra. Hámarksaflinn 
eykst þá úr 200 þúsundum upp í  325 þús-
und tonn. 

Á tímabilinu 6. til 22. janúar var 
rannsókna skipið Árni Friðriksson við rann-
sóknir og mælingar á stærð loðnustofnsins 
frá Suðausturlandi, norður um og allt að 
sunnanverðum Vestfjörðum. Útbreiðsla 
loðnunnar var könnuð og stærð loðnu-
stofnsins á svæðinu mæld. Alls mældust 
um 720 þúsund tonn af kynþroska loðnu, 
samkvæmt úteikningum Hafró á stærð 

veiðistofnsins. Þó var áætlað að veidd 
hefðu verið rúm fimm þúsund tonn af loðnu 
áður en sú mæling fór fram. Kemur þetta 
fram í tilkynningu frá Hafró.

Stærð loðnustofnsins mældist rúm 600 
þúsund tonn á tímabilinu 24. sepetember til 
8. nóvember í fyrra. 

„Í kjölfar þeirrar mælingar lagði Haf-
rannsóknastofnunin til við sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðuneytið að leyfilegur 
hámarksafli á vertíðinni 2010 til 2011 yrði 
ákveðinn 200 þúsund tonn,“ segir í tilkynn-
ingu. Á grundvelli þeirra mælinga sem 
gerðar voru nú í janúar er því lagt til að 
auka hámarksaflann um 125 þúsund tonn, 
síðan frá fyrri tillögu. - sv

Hafró vill auka hámarksafla sökum mun betri stöðu loðnustofnsins við landið: 

Hámarkskvóti aukist um 125 þúsund tonn

LOÐNA Nýjustu mælingar Hafrannsóknunastofnunar sýna 
að staða loðnustofnsins hefur batnað til muna. 

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

HEILBRIGÐISMÁL Hundrað ára 
afmælis læknadeildar og 
Háskóla Íslands verður sér-
staklega minnst á Læknadög-
um 2011, sem haldir verða á 
Nordica Hilton dagana 24. til 28. 
janúar. 

Sérstakt málþing, með yfir-
skriftinni Læknakennsla: Saga 
og nútími, verður haldið í tilefni 
af afmælinu og verður það í dag 
frá klukkan 9 til 12. 

Fundarstjóri verður Guð-
mundur Þorgeirsson, forseti 
læknadeildar.  - sv

Læknadeild og HÍ 100 ára: 

Læknadagar 
hófust í gærdag

ORKUMÁL Samningaviðræður um 
kísilverksmiðju í Helguvík gætu 
klárast í lok þessarar viku. Náist 
samningar er stefnt að því að 
framkvæmdir hefjist í apríl. Þetta 
kom fram í fréttum Stöðvar 2 í 
gær.

Bandarískt fyrirtæki, í sam-
vinnu við íslenska samstarfsaðila, 
hefur í fjögur ár ár undirbúið 
smíði kísilverksmiðju í Helguvík. 
Komið er að úrslitastundu varð-
andi verkefnið og eru fulltrúar 
bandarísku fjárfestanna nú staddir 
hér á landi í þeim tilgangi að ljúka 
samningum. Þýðingarmestu samn-
ingarnir eru við orkufyrirtækin 
Landsvirkjun og HS Orku.  - kmu

Bandarískir fjárfestar funda:

Úrslitastund kís-
ilvers í Helguvík
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KÖNNUN Meirihluti landsmanna 
vill að Icesave-samkomulagið 
sem náðst hefur við stjórnvöld í 
Bretlandi og Hollandi verði sam-
þykkt samkvæmt niðurstöðum 
skoðunakönnunar Fréttablaðs-
ins.

Alls vilja 56,4 prósent að sam-
komulagið verði samþykkt, en 
43,6 prósent vilja að því verði 
hafnað samkvæmt könnuninni, 
sem gerð var síðastliðið miðviku-
dagskvöld.

Aðeins meðal stuðnings-
manna Sjálfstæðisflokksins vill 
innan við helmingur samþykkja 
Icesave-samkomulagið. Af þeim 
sem segjast myndu kjósa flokkinn 
yrði gengið til þingkosninga nú 
sögðust um 47 prósent vilja sam-
þykkja samninginn en tæplega 53 
prósent vildu hafna honum.

Stuðningurinn við nýja Icesave-
samkomulagið er mestur innan 
Samfylkingarinnar, mun meiri 
en meðal stuðningsmanna hins 
stjórnarflokksins. Alls vill tæp-
lega 71 prósent stuðningsmanna 
Samfylkingarinnar samþykkja 
samkomulagið en 29 prósent 
hafna því.

Minni stuðningur er við 
Icesave-samkomulagið hjá 
Vinstri grænum, 56 prósent vilja 
samþykkja það en 44 prósent 
vilja hafna því.

Meirihluti stuðningsmanna 
Framsóknarflokksins styður nýja 
samkomulagið samkvæmt könn-
uninni. Um 60 prósent þeirra 
sem myndu kjósa Framsóknar-
flokkinn sögðust vilja samþykkja 
samkomulagið, en um 40 prósent 
vildu hafna því.

Ekki reyndist tölfræðilega 

marktækt að reikna afstöðu 
stuðningsmanna Hreyfingarinn-
ar til Icesave-samkomulagsins.

Um 46 prósent þeirra sem tóku 
þátt í könnuninni sögðust myndu 
skila auðu, sleppa því að kjósa, 
eða vildu ekki gefa upp hvaða 
flokk þeir myndu kjósa yrði geng-
ið til kosninga nú. Af þeim stóra 
hópi vildu ríflega 57 prósent sam-
þykkja samkomulagið en tæplega 
43 prósent vildu hafna því.

Fólk undir miðjum aldri vill 
frekar samþykkja Icesave-

samkomulagið en þeir sem eldri 
eru. Alls vilja um 59 prósent fólks 
á aldrinum 18 til 49 ára sam-
þykkja samkomulagið, en um 53 
prósent af þeim sem eru 50 ára 
eða eldri.

Karlar eru heldur líklegri en 
konur til að styðja samkomulagið 
sem nú hefur náðst. Um 58 pró-
sent karla vilja samþykkja sam-
komulagið en 55 prósent kvenna.

Hringt var í 800 manns mið-
vikudaginn 19. janúar. Þátttak-
endur voru valdir með slembi-
úrtaki úr þjóðskrá. Svarendur 
skiptust jafnt eftir kyni, og hlut-
fallslega eftir búsetu og aldri.

Spurt var: Vilt þú að Icesave-
samkomulagið sem nú hefur náðst 
við stjórnvöld í Bretlandi og Hol-
landi verði samþykkt? Alls tóku 
73,4 prósent afstöðu til spurningar-
innar. brjann@frettabladid.is

Já

56,4%43,6%

Nei

Nýtt samkomulag við Breta og Hollendinga um Icesave
Spurt var: Vilt þú að Icesave-samkomulagið sem nú hefur náðst við stjórnvöld í Bretland og 
Hollandi verði samþykkt?

Könnun Fréttablaðsins 19. janúar 2011

40,0%

60,0% 52,7%

47,3%

56,4%

43,6%

70,6%

29,4%

Afstaða allra

Meirihlutinn styður 
Icesave-samkomulag
Ríflega 56 prósent landsmanna vilja samþykkja nýja Icesave-samkomulagið 
samkvæmt niðurstöðu skoðanakönnunar Fréttablaðsins. Meirihluti stuðnings-
manna annarra flokka en Sjálfstæðisflokksins vilja samþykkja samkomulagið. 

Þeirra sem ekki 
styðja ákveðinn 
stjórnmálaflokk 

vilja samþykkja nýja Icesave-
samkomulagið.

57%

STJÓRNMÁL Jóhannes Þór Skúlason 
hefur verið ráðinn aðstoðarmaður 

Sigmundar Dav-
íðs Gunnlaugs-
sonar, formanns 
Framsóknar-
flokksins. 

Jóhannes er 
sagnfræðingur 
og starfar sem 
grunnskólakenn-
ari. Hann er 
einn talsmanna 
In defence-hóps-
ins. 

Benedikt Sig-
urðarson lét af 
starfi aðstoðar-
manns Sigmund-
ar í desember 
og réði sig til 
starfa hjá Acta-
vis. Síðan þá, og 
þar til Jóhann-
es hefur störf í 
febrúar, aðstoð-

ar Sunna Gunnars Marteinsdóttir 
Sigmund.  - bþs

Nýr aðstoðarmaður formanns:

Jóhannes að-
stoðar Sigmund 

JÓHANNES ÞÓR 
SKÚLASON

SAGNFRÆÐI Áfengisnotkun kvenna 
á fyrri tíð verður til umfjöllunar 
í fyrirlestri Sagnfræðingafélags 
Íslands í Þjóðminjasafni Íslands í 
hádeginu í dag. 

Erlingur Brynjólfsson sagn-
fræðingur fjallar um hvernig 
konur notuðu áfengi málstað 
sínum til framdráttar, hvort held-
ur sem var með áfengi eða móti 
og hvernig þær nýttu sér áfengi 
til að móta ímynd hinnar siðferði-
lega sterku konu á seinni hluta 
19. aldar. „Einnig verður rætt 
um hæga breytingu á ímyndinni 
á liðinni öld, feluleik kvenna með 
áfengi og fleira því tengt,“ segir í 
tilkynningu. Aðgangur er ókeypis 
og fyrirlesturinn öllum opinn.  - óká

Rýnt í áfengisnotkun kvenna:

Hafa bæði nýtt 
og falið áfengið

SIGMUNDUR 
DAVÍÐ GUNN-
LAUGSSON

Á SELFOSSI Í hádeginu í gær var óvenju-
mikið í Ölfusá.  MYND/GUÐFINNA GUNNARSD.

SAMGÖNGUR Vöxtur hefur víða 
hlaupið í ár og læki vegna hlý-
inda. Vegagerðin varar á vef 
sínum vegfarendur við vatns-
skemmdum á vegum á Þröskuld-
um, í Steingrímsfirði og í Dýra-
firði á Vestfjörðum.

Flóð sem urðu í Hvítá á Suður-
landi höfðu hjaðnað ofan til í ánni 
fyrri partinn í gær og voru geng-
in til sjávar undir kvöld. 

Snemma í gærmorgun flæddi 
þó enn yfir heimreiðar að nokkr-
um bæjum, að því er fram kom á 
fréttavef Vísis.is.  - óká

Varað við vatnsskemmdum:

Vöxtur víða í 
ám og lækjum

ÚTIVIST Peter Habeler, einn fræg-
asti fjallgöngumaður heims, 
verður heiðursgestur og fyrirles-
ari á ráðstefnu um háfjallagöng-
ur sem verður haldin í Háskóla-
bíói annað kvöld klukkan 20.

Habeler er án efa frægastur 
fyrir að hafa klifið Everestfjall 
án súrefnis fyrstur manna, ásamt 
félaga sínum Reinhold Messner. 
Með því brutu þeir blað í sögu 
fjallaklifurs og háfjallalæknis-
fræði, en ráðstefnan er á vegum 
Félags íslenskra fjallalækna og 
66°Norður. 

Aðgangur á fyrirlesturinn er 
ókeypis og eru allir velkomnir.

- þj

Fyrirlestur um fjallgöngur:

Everestfari talar 
um reynslu sína

EVRÓPUMÁL Núverandi stofnanir  
á Íslandi geta uppfyllt þær kröf-
ur sem ESB gerir til stjórnsýslu 
nýrra aðildarríkja, um landbúnað-
arstofnun sem getur sinnt ýmsum 
verkefnum sameiginlegrar land-
búnaðarstefnu sambandsins, segja 
heimildir blaðsins í stjórnarráði. 
Ekki sé því þörf á nýrri landbún-
aðarstofnun.

Þetta mun hafa komið í ljós í 
undirbúningsvinnu fyrir rýnifundi 
þá sem nú standa yfir í Brussel um 
íslenskan landbúnað. 

Ný landbúnaðarstofnun ætti til 

að mynda að taka við og dreifa 
ESB-styrkjum til íslenskra bænda. 
Fjármála- eða landbúnaðarráðu-
neyti eru nú talin geta sinnt þessu 
hlutverki, jafnvel Matvælastofnun 
og fleiri.

ESB hefur ekki sérstakan áhuga 
á nýjum stofnunum, stofnananna 
vegna, heldur að traust kerfi sé til 
staðar, segja sömu heimildir og 
bæta við að yfirstandandi vinna í 
umsóknarferlinu snúist um áætl-
unargerð. Íslendingar þurfi að 
geta sagt hvernig og hvaða stofn-
anir muni gera hvað til að fram-

fylgja landbúnaðarstefnunni, fari 
svo að þjóðin samþykki aðild í 
þjóðar atkvæðagreiðslu. 

Fyrsta rýnifundi landbúnaðar-
mála lauk í dag í Brussel, þar sem 
Ísland kynnti íslenskar aðstæð-
ur fyrir ESB. Fundunum lýkur á 
fimmtudag. - kóþ

Rýnifundir Íslands og ESB um landbúnaðarmál hafnir í Brussel:

Ekki þörf fyrir nýja stofnun

FÁNAFJÖLD Í BRUSSEL Þessa dagana 
svarar íslenska samninganefndin, í 
umboði utanríkisráðherra, ýmsum 

spurningum ESB. Landbúnaðarráðherra 
útbjó svörin. 

 NORDICPHOTOS/AFP

LÍTILL FÍLL Dagsgamall fílskálfur sést 
hér í góðu yfirlæti foreldra sinna. Fíls-
kálfurinn, sem ekki hefur fengið nafn, 
er annar fíllinn sem kemur í heiminn í 
dýragarðinum í Chester í norðvestur-
hluta Englands.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

RANNSÓKNIR Ný og fullkomin 
aðstaða til rannsókna á smitsjúk-
dómum í fiski var formlega tekin 
í notkun í Fræðasetrinu í Sand-
gerði í gær.

Samstarfsaðilar verkefnisins 
eru Tilraunastöð HÍ í meina-
fræði að Keldum og Sandgerðis-
bær. Undirbúningur og fram-
kvæmdir hafa staðið yfir í um 
það bil eitt ár.

Sjúkdómar eru mikið vanda-
mál í fiskeldi á Íslandi sem og 
annars staðar í heiminum. Árið 
2009 tók Landssamband fiskeldis-
stöðva saman ítarlega skýrslu 
um stöðu fiskeldis á Íslandi. 

Þar var ályktað að rannsókn-
ir á sjúkdómum og vörnum gegn 
þeim væru eitt allra brýnasta 

verkefnið í framtíðaruppbygg-
ingu fiskeldis á Íslandi.

Í tilkynningu frá Keldum og 
Sandgerðisbæ segir að það sé 
mikið gleðiefni að loks sé komin 
góð aðstaða til smittilrauna 
með fisk. Skortur á henni hefur 
komið í veg fyrir að hægt sé 
að sinna brýnum verkefnum á 
þessu sviði.

Í hinu nýja rannsóknarrými er 
unnt að vinna að tveimur óháð-
um rannsóknum í senn. Í rým-
inu eru 23 ker 170 til 1.000 lítra. 
Hægt er að stilla bæði hita (0-
20°C) og seltu (0-34‰) eldis-
vatnsins. 

Tvö rannsóknaverkefni, undir 
stjórn vísindamanna á Keldum, 
verða sett af stað næstu daga.

Ný aðstaða til rannsóknar á smitsjúkdómum í fiskeldi:

Geta unnið að tveim-
ur rannsóknum í einu



FER ÝS R
Í RARA

1.198kr/kg

áður 1.498 kr/kg

ÞOÞOR R

899kr/kg

áður 1.198 kr/kg

1.499kr/kg
áður 1.998 kr/kg

FRRAANNSKAKAR KAKARTRTÖTÖFLLUR 
1 KKG

HVHVVÍTÍTLLAAUKSKSBRRAAUÐUÐ
1775 G

SSTT BITATAR

ÝSÝS ITITATARAR
RROOÐ-Ð- OOG BBEEINLLAAUSUSSIR

SASALTLTFISKKBITATAR

698kr/kg

Tilboðsverð!
899kr/kg

áður 1.198 kr/kg

299kr/pk.

Frábært verð!

A
RROOÐ-Ð- OOG BBEEINLLAAUSUS 

 25%
afsláttur

 35%
afsláttur

 25%
afsláttur

 20%
afsláttur

 25%
afsláttur

99kr/stk.

Líttu á verðið!

899kr/kg
áður 1.098 kr/kg

699kr/kg

áður 998 kr/kg

 30%
afsláttur

ABITATAR
ÐI

Ódýrt fyrir heimilið

Ódýrt fyrir heimilið

Ódýrt fyrir heimiliðÓdýrt fyrir heimilið

Ódýrt fyrir heimilið
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RRAAUUÐSÐSPRETETTTUFLÖLÖK 

Hollt og gott í janúar

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær

gildir meðan birgðir endast
birtist með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.

779kr/kg

áður 1.198 kr/kg
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HALLDÓR

Leyndi sér ekki
Einar K. Guðfinnsson Sjálfstæðisflokki 
er í hópi þeirra sem líta á uppákom-
una í Alþingishúsinu 8. desember 
2008 sem árás á Alþingi. Í bloggpistl-
um hefur hann meðal annars sagt að 
fólkið hafi ætlað að koma þinginu 
frá og að lögreglumenn og þing-
verðir hafi afstýrt því að Alþingi 
yrði hertekið. Þetta eru miklar 
fullyrðingar en Einar rökstyður 
auðvitað mál sitt. Það sem hann 
hefur fyrir sér er að „herópin“ voru 
á þann veg að það „leyndi 
sér ekki“ að fólkið taldi sér 
réttlætanlegt að koma 
þinginu frá með ofbeldi. 

Leikslok
Einar segir líka að ekki hafi mátt 
miklu muna að mannfjöldi, sem 
sýnilega var í vígamóð, réðist inn um 
veikburða dyr milli þingpalla og gangs 

fyrir framan þingsalinn. „Þá hefði 
ekki þurft að spyrja að 
leikslokum,“ skrifar 
Einar. Einmitt.

En hvað?
Þar sem lesendur Einars eru misvel 
að sér um hugsanagang hans hefði 
hann mátt skýra þetta svolítið nánar. 
Gagnlegt væri til dæmis að hann 
upplýsti hvað nákvæmlega hefði gerst 
ef mannfjöldinn hefði ráðist inn um 
þessar veikburða dyr? Eins væri gott 
að vita hver leikslokin hefðu orðið? 
Á Einar við að ef fólkinu hefði bara 
tekist að komast inn um þessar veik-

burða dyr hefði því tekist að 
koma þinginu frá? Hefði 
því þá tekist að hertaka 

Alþingi? Hefði það í fram-
haldinu getað sett landinu 
lög? bjorn@frettabladid.is

Nýverið hefur í dagblöðum og ljós-
vakamiðlum birst gagnrýni á fyr-

irhuguð áform um innflutning á erlend-
um sjúklingum til Íslands. M.a. hefur 
Ögmundur Jónasson innríkisráðherra 
verið duglegur að koma sjónarmiðum 
sínum á framfæri. Þrátt fyrir gagnrýni 
hans hefur hann þó látið hafa eftir sér að 
svo fremi sem ekki verði grafið undan 
almannaþjónustunni og skattfé borgar-
anna ekki notað þá sé hann ekki mótfall-
inn hugmyndunum.

Það er ánægjulegt og tímabært að þessi 
umræða fari fram og fái þá athygli sem 
eðlilegt er fyrir nýjar hugmyndir sem 
geta haft víðtæk áhrif til framtíðar. Hing-
að til hafa sumir þeirra sem um málið 
hafa fjallað á opinberum vettvangi gert 
það af takmarkaðri þekkingu og fordóm-
um. Á það sérstaklega við um þann mark-
að sem verið er að leita á og jafnframt um 
áform þeirra sem eru að reyna að hrinda 
nýjum hugmyndum í framkvæmd. Því 
er mikilvægt að rökræða um málefnið 
fari fram þannig að unnt sé draga fram í 
sviðsljósið kosti og galla þessara áforma. 

Til að umræðan verði málefnaleg er 
æskilegt að talsmenn beggja sjónarmiða, 

með og á móti, temji sér slíka nálgun. 
Ingibjörg Pálmadóttir fyrrverandi heil-
brigðisráðherra og Ögmundur Jónasson 
gera aðstandendum þessara áforma upp 
fyrirætlanir eins og að til standi að kom-
ast inn bakdyramegin inn í íslenska heil-
brigðiskerfið og að koma hér upp tvö-
földu heilbrigðiskerfi. Hvað varðar áform 
PrimaCare stendur hvorugt til og fékk 
Ögmundur Jónasson frá fyrstu hendi upp-
lýsingar um það á næstsíðasta degi hans 
í embætti heilbrigðisráðherra. Ingibjörg 
hefur ekki óskað eftir neinum upplýsing-
um um áform PrimaCare áður en hún 
ákvað að gera forsvarsmönnum fyrirtæk-
isins upp ímyndaðar fyrirætlanir. 

Að sjálfsögðu er aðeins hægt að drepa 
á fá atriði í stuttri grein sem þessari en 
ég vænti þess að á næstu vikum og mán-
uðum muni verða áframhaldandi umræða 
um þessi áform. 

Það er einnig von mín að þeir sem vilja 
leggja rökræðunni gott til geri það á upp-
byggilegan hátt með það í huga hvernig 
við getum best tryggt að ný starfsemi 
fái brautargengi og geti skapað störf og 
gjaldeyristekjur án þess að raska því 
kerfi sem við viljum búa við.

Málefnaleg rökræða
Heilbrigðis-
þjónusta

Gunnar 
Ármannsson
framkvæmdastjóri 
PrimaCare

Ó
lína Þorvarðardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, 
varaformaður sjávarútvegsnefndar Alþingis og einn 
af talsmönnum stjórnarliðsins í sjávarútvegsmálum, 
skrifaði merkilega grein í Fréttablaðið í gær, þar sem 
hún útlistar hvernig skapa megi nýtt fiskveiðistjórnunar-

kerfi og hvetur íslenzka jafnaðarmenn til dáða í málinu.
Grein Ólínu er ekki sízt athyglisverð fyrir þær sakir, að þar fæst 

hún ekki eingöngu við það grundvallarálitamál hvernig megi í nafni 
réttlætis tryggja að hluti af arðinum af fiskveiðiauðlindinni renni 
til almennings. Hún vill í raun umbylta núverandi stjórnkerfi fisk-
veiða með enn róttækari hætti en sumir aðrir talsmenn svokall-
aðrar fyrningarleiðar í sjávarútvegi, sem er hin formlega stefna 
ríkisstjórnarinnar og mörgum þykir nógu róttæk.

Þótt Ólína segist vilja eyða 
óvissu um fiskveiðistjórnina 
verður ekki annað séð en að hún 
tali fyrir breytingum sem gætu 
haft allt annað en fyrirsjáan legar 
afleiðingar.

Hún vill til dæmis gefa hand-
færaveiðar við landið frjálsar og 
virðist vera búin að gleyma þeim 

árum þegar trillusjómenn fiskuðu tugi þúsunda tonna umfram 
kvóta og ráðgjöf vísindamanna. Frjálsar veiðar stuðla ekki að 
ábyrgri umgengni við auðlindina.

Ólínu finnst hið versta mál að „mörg þúsund störf hafi farið for-
görðum í nafni rekstrarhagræðingar og hagkvæmni innan greinar-
innar“. Kannski finnst henni líka vont að vélvæðing og stækkun búa 
í landbúnaði hafi kostað tugi þúsunda starfa undanfarna öld eða 
svo. Það er furðu auðvelt að gleyma gegndarlausri sóun og rányrkju 
sem fór fram með allt of stórum fiskiskipaflota og óhagkvæmum 
einingum í sjávarútveginum. Afkoma greinarinnar var afleit og 
eingöngu hægt að bjarga henni með reglulegum gengisfellingum.

Ólínu finnst vont að íslenzkur fiskur skuli fluttur til útlanda og 
unninn í útlendum fiskvinnslustöðvum. Það verður ekki skilið öðru-
vísi en svo að hún vilji leggja hömlur á slíkan útflutning og þar 
með á það alþjóðlega viðskiptafrelsi sem flokkur hennar styður, 
að minnsta kosti í orði kveðnu.

Þingmaðurinn vill innleiða „samfélagsleg gildi“ og byggða-
sjónarmið í sjávarútveginn og bjarga honum frá „tilviljanakenndum 
markaðslögmálum“. Þetta er kunnugleg orðræða stjórnmálamanna 
í löndum þar sem sjávarútvegurinn er rekinn sem ríkisstyrktur 
bónbjargaatvinnuvegur en ekki sem undirstöðuatvinnugrein.

Þegar málflutningur stjórnarliðsins er á þennan veg er engin 
furða að atvinnurekendur krefjist þess að fyrirkomulag fiskveiði-
stjórnunarinnar verði neglt niður áður en þeir gera kjarasamninga. 
Og það er heldur engin furða að mikill meirihluti almennings vilji 
samkvæmt könnunum fara samningaleiðina; halda núverandi fisk-
veiðistjórnunarkerfi en semja upp á nýtt við útgerðina um gjald 
hennar fyrir auðlindina. Fyrir þeirri leið er meirihluti í stuðnings-
liði stjórnarflokkanna beggja, eins og fram kemur í Fréttablaðinu 
í dag.

Kvótakerfið er ekki gallalaust, en engu að síður það kerfi sem 
hefur reynzt bezt við fiskveiðistjórnun. Þegar mörg önnur kerfi 
þjóðfélagsins eru í uppnámi er ekki ástæða til að rústa eitt af þeim 
sem virka.

Stjórnarliðar vilja umbylta fiskveiðistjórnuninni:

Óvissar afleiðingar

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Flestir hafa frekar skýra hug-
mynd um hvað ofbeldi er. Ein-

hver er laminn í miðbænum um nótt 
og liggur þungt haldinn á spítala: 
ofbeldi. Lögregla er kölluð á heimili 
þar sem karlmaður lemur barns-
móður sína fyrir framan börnin: 
ofbeldi. En eins og svo margt 
annað leynist ofbeldi víða og á sér 
margar birtingar myndir og ekki 
allar jafnaugljósar og í dæmunum 
hér á undan. Það er auðvelt að 
benda á dæmigerða ofbeldis menn 
(t.d. handrukkara) og lifa í þeirri 
blekkingu að maður sjálfur beiti 
aldrei ofbeldi. 

Líkamlegt ofbeldi er bara 
toppurinn á ísjakanum. Sam-
félagið er gegnsýrt af ýmiss konar 
hegðunar- eða hugarfarsofbeldi. 

Umferðin: Að keyra of hratt er 
ofbeldi. Að stoppa ekki fyrir gang-
andi vegfarendum er ofbeldi. Að 
svína, frekjast og flauta er ofbeldi. 

Inni á heimili: Að beita lamandi 
þögn er ofbeldi. Að stýra fólki með 
illilegum svipbrigðum og augnaráði 
er ofbeldi. Að sussa á barn þegar 
fréttatíminn hefst er ofbeldi. 

Vinnustaðir og skólar: Einelti er 
ofbeldi. Valdníðsla er ofbeldi. Auð-
vitað er langur vegur frá því að 
sussa á barn til útrýmingarbúða 
nasista, en ofbeldi er alltaf ofbeldi 
og ef það er ofbeldi í huganum mun 
það einn daginn brjótast út og bitna 
á einhverjum. 

Klám er ofbeldi. Það skildi ég 
ekki áður, en svo rann upp fyrir 
mér ljós: Bak við „glansmyndina“, 
blekkinguna, er bara hópur af alls-
beru fólki sem fær borgað fyrir að 

nauðga hvert öðru, og þar með var 
gamanið búið fyrir mig. 

Einu sinni var klám sóðalegt 
tabú, en með tímanum hefur það 
læðst inn á miðjuna, í dagsbirtuna, 
og þykir ekki lengur neitt tiltöku-
mál. Tískan litast af klámi og það 
þykir sjálfsagt að ögra, að vera yfir-
borðskenndur og djarfur, að tengja 
sig við menningu sem kennd er við 
klám. 

Í klámi eru konur hlutir, glimm-
eruð kjötstykki sem hafa þann til-
gang einan að vera til taks fyrir þá 
sem vilja ríða. Svona einfalt. Þetta 
er svona þykjustuleikur sem er orð-
inn að fúlustu alvöru.

Hugarfar klámsins hefur smitast 
inn í samfélagið. Drengir alast upp 
í þessu hugarfari, meira eða minna: 
alveg örugglega meira en þegar ég 

var unglingur, netlaus í árdaga 
vídeótækjanna. Hugarfar kláms 
er hugarfar ofbeldis. Það er ekki 
hægt að banna klám, en ég held að 
samfélagið þyrfti að vera meðvitað-
ara um neysluna á því og hugarfar-
inu sem henni fylgir. Að horfa með 
girndaraugum á ókunnuga konu er 
ekki það sama og að klappa henni á 
rassinn eða draga hana afsíðis og 
nauðga henni. 

Frá hugarfarinu til glæpsins er 
langur vegur, en það eru bara svo 
margir ungir menn lagðir af stað 
eftir þessum síbreikkandi, neon-
lýsta vegi. Því miður.  

Ofbeldi hugarfarsins

Líkamlegt ofbeldi 
er bara toppurinn 

á ísjakanum. Samfélagið 
er gegnsýrt af ýmiss 
konar hegðunar- eða 
hugarfarsofbeldi. 

Skyldu ráðamenn þjóðarinnar 
og almenningur gera sér 

grein fyrir því að skertar fjár-
veitingar bitna á gæðum náms, 
sem aftur leiðir til þess að nem-
endur eru ekki eins vel í stakk 
búnir að takast á við framtíðar-
verkefnin s.s. að veita gæða heil-
brigðisþjónustu? Eins og fram 
kemur í grein Friðriks Más 
Baldurssonar í Fréttablaðinu 11. 
jan. sl. er það útbreiddur mis-
skilningur að miklu fé sé varið 
til háskólamenntunar á Íslandi 
og að menntunarstig sé hátt hér 
á landi. Þvert á móti er líklega 
allt of litlu fé varið í það skóla-
stig og útkoman eftir því hvað 
fjölda háskólamenntaðra varð-
ar. Gögnin sem upplýsingarnar 
sem Friðrik Már vísar í eru frá 
2008 þegar góðæri ríkti megnið 
af árinu. Nú er öldin önnur, 
fjárveitingar til menntamála 
skornar grimmt niður þrátt 
fyrir aðvaranir reyndra þjóða 
í efnahagskreppum og því má 
vænta enn lakari útkomu fyrir 
Ísland í næstu skýrslum. Því er 
það grundvallarspurning hvort 
menn séu reiðubúnir að lifa við 
það að heilbrigðis starfsmenn 
framtíðarinnar verði ekki eins 
færir í sínum störfum og nú er 
og þjónustan lakari? Sem gæti 
fært okkur aftur um áratugi 
með fjölgun ungbarnadauða, 
verri lífslíkum og alvarleg heil-
brigðisvandamál sem við telj-
um okkur svo vel hafa unnið 
á síðustu áratugina. Hvernig 
heilbrigðisþjónustu viljum við 
að börnin okkar og barnabörn 
njóti? Þetta eru grundvallar 

spurningar sem ég spyr ráða-
menn þjóðarinnar og almenn-
ing allan. 

Stjórnendur í hjúkrunarfræði-
deild Háskóla Íslands standa 
frammi fyrir miklum vanda í 
sínum störfum. Ekki einungis 
hefur hjúkrunarfræðinám mátt 
þola ranga fjárveitingu frá upp-
hafi, heldur er nú eins og víða 
annars staðar gerð krafa um 
mikinn niður skurð sem okkur í 
hjúkrunar  fræðideild er ómögu-
legt að mæta nema með veru-
lega skertri þjónustu við nem-
endur. Hjúkrun er klínískt fag 
líkt og önnur heilbrigðisvís-
indafög s.s. læknisfræði sem 
þýðir að þjálfun og kennsla í 
hjúkrunarfræði verður að vera 
bæði fræðileg og verkleg. Hér á 
landi eru gerðar miklar kröfur 

til þeirra sem veita heilbrigðis-
þjónustu og hafa þeir sem 
kenna á þeim sviðum lagt metn-
að sinn í að undirbúa nemend-
ur sína sem best til að mæta 
þessum kröfum í samfélaginu. 
Árangur heilbrigðisþjónustu á 
Íslandi er talinn mjög góður á 
heimsvísu og hafa aðrar þjóð-
ir viljað læra af okkur. Þetta 
höfum við í hjúkrunarfræði-
deild orðið áþreifanlega vör 
við. Á hverju ári hafa við okkur 
samband og heimsækja okkur 
erlendir aðilar sem leita ráða 
um það hvernig þeir geti byggt 
upp öflugt hjúkrunar fræðinám 
svo að veita megi gæða heil-
brigðisþjónustu í þeirra heima-
löndum. Erlendum háskólum 

hefur verið bent á hjúkrunar-
fræðideild Háskóla Íslands 
af eftirlitsaðilum þegar krafa 
hefur verið gerð til skólanna 
um að bæta nám sitt. Af þessu 
hafa hjúkrunarfræðideild og 
íslenskir hjúkrunarfræðingar 
almennt verið afar stolt. En 
ef heldur fram sem horfir má 
vænta breytinga í þessum 
efnum. Fjársvelti til Háskóla 
Íslands og röng úthlutun fjár 
til hjúkrunarfræðináms leiða 
nú þegar til skertrar þjónustu 
við nemendur. Kennsla og leið-
sögn hefur þegar verið og mun 
enn verða skert miðað við þær 
fjárveitingar sem boðaðar eru, 
sem hlýtur á endanum að leiða 
til slakari gæða heilbrigðis-
þjónustunnar.

Hjúkrunarfræðingar eru 

stærsta heilbrigðisstéttin. Eng-
inn Íslendingur fer í gegnum 
lífið án þess að eiga nokkrum 
sinnum eða oft samskipti við 
hjúkrunarfræðinga. Hjúkrunar-
fræði snertir allt líf manns. 
E.t.v. hugsum við ekki um þetta 
svona dags daglega en allt frá 
vöggu til grafar koma hjúkr-
unarfræðingar við sögu, í ung-
barnaeftirliti, í skólahjúkrun, á 
heilsugæslunni, á sjúkrahúsum, 
í heimahjúkrun, á hjúkrunar-
heimilum. Góð menntun hjúkr-
unarfræðinga er einn af horn-
steinum gæða heilbrigðiskerfis. 
Eru ráðamenn og almenningur 
reiðubúnir að horfa fram á 
aftur för í menntun og þjónustu 
hjúkrunarfræðinga?

Hvernig heilbrigðisþjónustu 
vilja Íslendingar?

Heilsubæsla

Helga 
Bragadóttir
dósent, vara-
deildar forseti 
Hjúkrunarfræðid. HÍ

Ekki einungis hefur hjúkrunarfræði-
nám mátt þola ranga fjárveitingu frá 
upphafi, heldur er nú eins og víða 

annars staðar gerð krafa um mikinn niðurskurð.

Öðlingurinn

Stefán 
Máni
rithöfundur

SEND IÐ OKK UR LÍNU

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

islandsbanki@islandsbanki.is
www.islandsbanki.is
Sími 440 4900

Það borgar sig að 
byrja strax að spara

Það getur munað miklu að 
eiga við bótar líf eyris sparnað við 
starfs lok. Því fyrr sem þú byrjar 
að spara og safna, því betra – og 
inn eign þín verður mun meiri 
við starfslok. 

Gakktu strax frá sparnaðinum 
hjá eigna- og lífeyrisþjónustu 
Íslandsbanka á Kirkjusandi 
eða í næsta útibúi. 

Lífeyrissparnaður
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Sú nýbreytni hefur verið tekin 
upp af Listvinafélagi Hallgríms-

kirkju að efna til sýninga í anddyri 
kirkjunnar þar sem framkvæmdinni 
er fylgt eftir með fræðilegum skrif-
um og samræðu milli listamanns, 
listfræðings og guðfræðings.

Það er Guðrún Kristjánsdóttir 
myndlistarkona sem hefur átt frum-
kvæði að þessari nýbreytni, og hefur 
hún skilað áhugaverðum sýningum 
og skapað nýjan og áhugaverðan 
samræðuvettvang milli kirkjunnar 
og myndlistarinnar og á milli mynd-
listarinnar og samfélagsins. Sjálfur 
kom ég að þrem sýningum að beiðni 
Guðrúnar og kynntist fagmannleg-
um vinnubrögðum hennar og ein-
lægum vilja að vinna myndlistinni 
og samfélaginu til heilla með því að 
koma á opinskáu stefnumóti hug-
mynda sem ekki falla alltaf saman.

Undirbúningur að sýningum þess-
um var vandaður og í kring um þær 
búin til samræða milli kirkjunnar 
og myndlistarinnar, þar sem ég 
tók að mér það hlutverk að fylgja 
sýningunum eftir með fræðileg-
um textum og með þátttöku í sam-
tali við listamennina og guðfræð-
inga, sem þeir sjálfir höfðu valið, 

og var því stýrt af Ævari Kjartans-
syni útvarpsmanni. Þetta starf var 
allt afar ánægjulegt og að mínu mati 
bæði þakkar- og virðingarvert af 
kirkjunni að opna fyrir þennan nýja 
og fordómalausa samræðuvettvang 
myndlistarinnar og samfélagsins.

Það var ekki ætlun mín að blanda 
mér í þá atburðarás, sem varð til 
þess að sýning Hannesar Lárus-
sonar var ekki sett upp og ég tel 
fyrst og fremst hafa verið sorgleg 
mistök, en nú þegar stjórn Mynd-
höggvarafélagsins í Reykjavík og 
myndlistargagnrýnandi RÚV hafa 
sameinast um að bera alvarlegar 
ásakanir á Guðrúnu Kristjánsdóttur, 
Listvinafélagið, kirkjuna og aðra 
aðstandendur sýningarinnar vegna 
þessa máls, og saka þessa aðila um 
„þöggun“ er líkja megi við yfir-
breiðslu bankaræningjanna sem 
settu íslenskt þjóðfélag á annan 
endann, þá get ég vart orða bund-
ist lengur.

Það er ekki einfalt mál eða sjálf-
gefið að skapa myndlistinni rými í 
kirkjuanddyri og það kallar á nýja 
nálgun frá hendi listamannsins jafnt 
sem annarra aðstandenda sýningar-
innar. Gestir þessara sýninga eru 
ekki þeir sömu og sækja listasöfnin, 
og flestir koma í kirkjuna í öðrum 
erindagjörðum en að horfa á mynd-
list. Það eru þeir sem koma til að 
gleðjast yfir skírðu barni eða syrgja 
látna ættingja og þeir sem koma til 
reglubundinna kirkju athafna, tón-
leika o.s.frv. Það er ögrun fyrir 

listamann að takast á við 
slíkar aðstæður og vinna 
út frá þeim með þeim 
hætti að úr því geti orðið 
raunveruleg samræða. 
Hannes Lárusson hafði 
undirbúið nokkuð flókna 
og forvitnilega sýningu 
sem tók á tilvistarlegum 
spurningum er snerta 
ekki bara iðkendur krist-
innar trúar, heldur í viss-
um skilningi líka þá sem 
trúa á heilög gildi mynd-
listarinnar. Þetta var ögr-
andi hugmynd sem hafði 
alla burði til að kalla 
fram áleitnar spurning-
ar um tilvist Guðs og um 
tilvist þeirra frumlægu 
gilda sem myndlistin 
hefur gert tilkall til, án 
tillits til guðfræðilegra 
eða kristilegra skírskot-
ana. Sýningin myndaði að 
mínu mati nokkuð sam-
stæða heild að öðru leyti en því að 
henni átti að fylgja stutterma bolur 
með teikningum af líkamspört-
um, sem ég gat ekki séð að væru í 
neinu samhengi við inntak sýning-
arinnar. Þessi stuttermabolur átti 
að vera til sölu á sýningarsvæðinu 
að sögn Hannesar. Það var ekki 
mitt hlutverk að hafa áhrif á fram-
setningu sýningarinnar, en ég hafði 
orð á því við sýningarstjórann að 
mér þætti þessi teikning og þessir 
bolir villandi og spilla fyrir inntaki 

sýningarinnar, sem og tit-
ill hennar, „Líkamshlut-
ar í trúarbrögðum“, sem 
mér fannst ekki vísa til 
inntaks sýningarinnar að 
neinu leyti, enda þunga-
miðja hennar stór hani 
gerður úr gráum svampi. 
Við Guðrún vorum sam-
mála um þetta mat, og 
hún mun hafa komið því 
á framfæri við Hannes.

Hann tók ekki tillit 
til þeirra ábendinga svo 
bolirnir voru áfram hluti 
sýningarinnar. Þegar 
senda átti út fréttatil-
kynningu um opnun sýn-
ingarinnar vildi Hannes 
hins vegar að teikning-
in yrði birt með henni 
og notuð sem boðskort 
og auglýsing, en Guðrún 
varð ekki við þeirri ósk 
af gildum ástæðum og í 
fullum rétti sem sýningar-

stjóri og ábyrgðarmaður sýningar-
innar. Það var í kjölfar þessa sem 
Hannes fór án samráðs við nokkurn 
mann og hengdi teikningu sína upp 
í kirkjuanddyrinu sem auglýsingu 
meðan á jarðarför stóð.

Auglýsingin kom starfsfólki 
kirkjunnar í opna skjöldu og var 
hún samstundis fjarlægð og ákveð-
ið að fresta sýningunni. Starfsmenn 
kirkjunnar voru í fullum rétti að 
fjarlægja þessa auglýsingu, en þær 
persónulegu árásir sem Guðrún og 

starfsfólk kirkjunnar máttu þola frá 
hendi Hannesar í kjölfarið voru mál-
stað hans því miður ekki til sóma.

Það er með ólíkindum að stjórn 
Myndhöggvarafélagsins í Reykjavík 
skuli leggjast svo lágt að líkja þeim 
aðilum, sem höfðu lagt á sig ómælda 
vinnu og fyrirhöfn við að koma upp 
þessari sýningu á faglegum forsend-
um, við þau pólitísku spillingar öfl 
sem rændu banka Íslendinga og 
settu íslenska þjóðfélagið á hvolf. 
Kirkjan hefur ekki sýnt starfi mynd-
listarmannsins Hannesar Lárusson-
ar „takmarkalaust virðingarleysi“ 
eins og segir í bréfi Myndhöggvara-
félagsins. Þvert á móti var hún öll 
af vilja gerð að koma á framfæri 
áhugaverðri og ögrandi sýningu. Þar 
lögðust allir á eitt, Guðrún sem sýn-
ingarstjóri, stjórn Listvinafélagsins, 
séra Sigurður Árni Þórðarson, Ævar 
Kjartansson, Sarah Brownsberger 
þýðandi og ég. Í kjölfar þess sem á 
undan var gengið afþakkaði Hannes 
síðan formlega frekara samstarf við 
kirkjuna og Listvinafélag hennar og 
aflýsti sinni eigin sýningu.

Með framferði sínu hafa lista-
maðurinn, fagfélag hans og list-
gagnrýnandi RÚV lagt sitt að 
mörkum til að eyðileggja þenn-
an áhugaverða vettvang íslenskra 
myndlistarmanna til að ná til nýrra 
áhorfenda og takast á við tilvistar-
legar spurningar trúarinnar á 
hennar eigin vettvangi. Það getur 
vart kallast annað en óþurftar-
verk.

Óþurftarverk
Listir

Ólafur 
Gíslason
listfræðingur

Bæjarfulltrúar Reykjanesbæjar 
leggja metnað sinn í að vinna 

að bættum hag íbúa bæjarfélags-
ins og það þýðir að á stundum 
verða menn að gagnrýna starfs-
hætti meirihlutans. Lesendum 
er vonandi ljóst að margt hefur 
misfarist við stjórnun bæjarins á 
undanförnum árum.

Bærinn er jú fallegri, sumar 
göturnar betri en áður og grasið 
grænna, en það breytir ekki þeirri 

staðreynd að Reykjanesbær og 
dótturfyrirtæki hans eru flest öll 
í svo alvarlegri stöðu að ekkert má 
út af bera. 

Nú er ljóst að bæjarbúar þurfa 
að borga kostnaðinn af óráðsíu 
meirihlutans en niðurskurður 
er fyrirhugaður á öllum sviðum 
bæjarins annað árið í röð. Skuldir 
hafa fimmfaldast á átta árum hjá 
bæjarsjóði, úr rúmlega 5 milljörð-
um í um 30 milljarða.

Ég nefni þetta hér vegna skrifa 
bæjarstjórans og forystumanns 
sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ, 
Árna Sigfússonar, í Fréttablaðinu 
nýverið, en þar kvartar hann yfir 
gagnrýni minnihlutans og einelti 
fjölmiðla. Ekki síst kvartar hann 
yfir viðmiðunum sem Eftirlits-

nefnd sveitarfélaga hefur haft 
um tengsl skulda og tekna sveitar-
félaga.

Þessi viðbrögð koma ekki á 
óvart. Undanfarin ár hafa allir 
þeir sem hafa gagnrýnt starfs-
hætti meirihluta sjálfstæðismanna 
í Reykjanesbæ verið dæmdir nei-
kvæðir og á móti atvinnuuppbygg-
ingu. 

Vegsemd fylgir vegferð hverri. 
Sjálfstæðismenn hafa ekki  sýnt 
ábyrgð í útgjöldum á undanförnum 
árum og kenna ætíð öðrum um, nú 
stjórnvöldum og fjölmiðlum. 

En – laun hafa verið skert, starfs-
hlutföll minnkuð, sjóðir hafa tæmst 
og tekjur duga ekki lengur fyrir 
útgjöldum. Víkingaheimar eru 
gjaldþrota, Hljómahöllin fokheld 

og tóm og Reykjaneshöfn hangir 
á bjargbrúninni. Þessi niðurstaða 
þarf ekki að koma neinum á óvart  
þar sem hefðbundinn rekstur hefur 
verið neikvæður í mörg ár.

Samfylkingin hefur lengi verið 
gagnrýnin á vinnubrögð Sjálfstæðis-
flokksins í Reykjanesbæ og þörf 
hans til að deila og drottna yfir 
samfélaginu.  

Ég er sammála bæjarstjóranum 
um að áskanir búa ekki til störf en 

gagnrýnin umræða er nauðsynleg 
til að lagfæra það sem misfarist 
hefur á undanförnum árum til að 
byggja upp til framtíðar. 

Samfylkingin styður öll góð 
atvinnuverkefni hér í bæ en vill 
gæta varúðar í rekstri og skuld-
bindingum bæjarsjóðs. Við viljum 
sýna ábyrg vinnubrögð sem þola 
alla skoðun og þannig og aðeins 
þannig lærum við að endurtaka 
ekki mistök fortíðar hér í bæ.

Ekki benda á mig!
Reykjanesbær

Friðjón 
Einarsson
bæjarfulltrúi 
Samfylkingarinnar í 
Reykjanesbæ

Sjálfstæðismenn hafa ekki sýnt ábyrgð í út-
gjöldum á undanförnum árum og kenna ætíð 
öðrum um, nú stjórnvöldum og fjölmiðlum.

Með fram-
ferði sínu 
hafa lista-
maðurinn, 
fagfélag hans 
og listgagn-
rýnandi RÚV 
lagt sitt að 
mörkum til 
að eyðileggja 
þennan 
áhugaverða 
vettvang.

Nissan Qashqai hefur farið sigurför um Evrópu og verið mest seldi bíllinn í sínum flokki undan- 
farin misseri. Nú er komin glæný og mikið endurnýjuð útgáfa af þessum frábæra sportjeppa, sem 
líka má fá í 7 manna útfærslu, Qashqai+2. Komdu við hjá okkur í dag, kynntu þér magnaðan 
fjölskyldubíl og mátaðu hvor útgáfan af Nissan Qashqai hentar þér betur.

Nánari upplýsingar á www.nissan.is

NISSAN JUKE
Framhjóladrifinn, sjálfskiptur, 1.6 bensín,
eyðsla 6,3 l/100km, CO2 losun 145 g/km.

3.850.000 kr. / 44.221 kr. pr.mán.*

NISSAN QASHQAI
5 manna 4WD, sjálfskiptur, 2.0 bensín,
eyðsla 8,2 l/100km, CO2 losun 189 g/km

4.990.000 kr. / 57.227 kr. pr. mán.*

NISSAN QASHQAI+2
7 manna 4WD, sjálfskiptur, 2.0 bensín,
eyðsla 8,2 l/100km, CO2 losun 194 g/km

5.390.000 kr. / 61.790 kr. pr. mán.*

*Mán.greiðsla m.v. 30% útb. og bílasamning í 84 .mán. ,

Verð frá: 
4.990.000
Eyðsla: 8.2 l/100 km
CO2 losun: 189 g/100 kmÓBREYTT
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Staðgöngumæðrun  verður umfjöllunarefni á fundi sem Femínista-
félag Íslands efnir til í Friðarhúsinu á horni Snorrabrautar og Njálsgötu í 
kvöld klukkan 20. Þar munu taka til máls læknar, siðfræðingar og með-
limur úr Staðgöngu, stuðningsfélagi staðgöngumæðrunar á Íslandi.

N
ánast önnur hver mann-
eskja í Hollywood er 
leikari svo lífsbarátt-
an snýst um að vinna 

sig áfram og þá gildir dugnað-
ur, ákveðni og vinnusemi,“ segir 
Andrea Ösp, sem hefur búið í 
Los Angeles í þrjú ár. Þar verður 
frumsýnd mynd í vikulokin sem 
hún leikur aðalhlutverk í og nefn-
ist Tell My Heart How. Myndin er 
eftir Pamelu Wells sem er þekkt 
fyrir seríuna The Heartbreakers. 
Hún var sýnd í Cannes í maí á síð-
asta ári og áform eru um að gera 
sjónvarpsþætti eftir henni. Þar á 
Andrea Ösp hlutverk sitt víst. 

Andrea Ösp lauk þriggja ára 
námsefni í leiklist á tveimur 
árum við American Academy and 

Dramatic Arts og hlaut gráðuna 
Associate of Arts ásamt verðlaun-
um sem besta leikkonan og besti 
nemandinn. Henni var boðið þriðja 
árið við skólann, sem einungis 24 
nemendur komast inn í, og var 
þar lögð áhersla á leikhússýning-
ar. „Meðal leikverka sem ég hef 
verið í eftir útskrift er Hope sem 
stýrt var af Broadway-leikstjóran-
um Joel Bishoff sem er alger snill-
ingur,“ segir Andrea Ösp sem einn-
ig á nokkrar bíómyndir að baki. 
Meðal þeirra A Lady When Press-
ed og Broken Art sem verða sýndar 
á ýmsum kvikmyndahátíðum í ár 
og Broken Art er á lista yfir mynd-
ir sem valið er úr til tilnefningar 
til verðlauna fyrir bestu kvenleik-
stjórn. Tónlistarmyndbönd hafa 

einnig verið meðal verkefna henn-
ar, þar á meðal eitt sem MTV-verð-
launahafinn Nathan Cox stjórnaði.

Los Angeles er Andreu Ösp að 
skapi, ekki síst sökum fjölbreytn-
innar. „Hér er hægt að liggja á 
ströndinni og fara á snjóbretti 
sama daginn,“ segir hún glað-
lega. „Þótt ég og vinkonur mínar 
tvær sem ég leigi með, vinnum 
myrkranna á milli reynum við líka 
að heimsækja ólík hverfi, borgir 
og strendur og fara í gönguferðir 
og útilegur í fjöllunum. Ég hef búið 
á mörgum stöðum utan Íslands en 
Los Angeles er fyrsti staðurinn 
sem ég hef fest rætur í. Mig lang-
ar að vera hér áfram þó að Ísland 
sé alltaf „heima“. 
 gun@frettabladid.is

Andrea Ösp Karlsdóttir er í aðalhlutverki í Tell My Heart How sem frumsýnd verður í LA í lok vikunnar. 

Dugnaður, ákveðni 
og vinnusemi

MYND/JÓNÍNA GUÐBJÖRG ARADÓTTIR

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.is
    Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18  og Laugard.  frá 11 til 16

sófaborð
rúm
rúmgaflar
kojur

borðstofuhúsgögn
skrifstofuhúsgögn

sófar
tungusófar

sófasett
hornsófar

stakir sófar
relax stólar
relax sófar

Útsala Útsala Útsala
10-50 % afsláttur

Patti Húsgögn
Landsins mesta úrval af sófasettum

LEÐUR SÓFASETT 3+1+1  -  199.900

BORÐ FRÁ 19.950

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF FRÆGA FÓLKINU
Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem 
setja „like“ við Vísi á Facebook geta 
unnið óvænta vinninga í hverri viku.



Sigríður Klingenberg  spákona með meiru heldur námskeiðið Orð eru álög í 
Manni lifandi í Borgartúni þriðjudaginn 1. febrúar. Á námskeiðinu mun Sigríður 
meðal annars fjalla um aðferðir til að ná betri tökum á lífi sínu og túlkanir á 
draumum. Nánari upplýsingar á vefsíðu Maður lifandi, www.madurlifandi.is.

Sex Íslendingar greinast að 
meðaltali með alvarlegar sýkingar 
af völdum streptókokka á ári. Slík-
ar sýkingar finnast þá í blóði, 
liðum eða mænuvökva og geta 
endað með innlögn og í verstu 
tilfellum dauða, en nýverið lést 
ungur drengur af völdum streptó-
kokkasýkingar hérlendis.

Haraldur Briem, sóttvarna-
læknir hjá Landlæknisembættinu, 
segir alvarlegar streptókokka-
sýkingar hafa dregið 22 Íslend-
inga til dauða á árunum 1975 til 
2002, samkvæmt rannsókn sýkla-
fræði- og smitsjúkdómadeildar 
Land spítalans. „Alls greindust 
179 einstaklingar á tímabilinu með 
alvarlega sýkingu, þar af 42 börn. 
Rannsóknin sýndi að tíðni greindra 
sýkinga hafi farið vaxandi á tíma-
bilinu en að dánartíðnin hafi að 
sama skapi minnkað eftir því sem 
á leið og er það í takt við þróunina 
á hinum Norðurlöndunum.“

Haraldur segir streptókokka 

hluta af eðlilegri bakteríuflóru 
líkamans sem undir venjulegum 
kringumstæðum valdi engum 
skaða. „Komist þeir á staði þar 
sem þeir eiga ekki heima geta þeir 
leitt til veikinda, en hálsbólga er 
algengasta einkennið og sjást þá 
hvítar skánir á eitlunum. Margir 
eru þó einkennalausir, læknast þá 
af sjálfu sér og eru ólíklegir til að 
smita aðra.

Stundum getur streptókokka-
sýking farið í húð, sem birtist 
í rauðum og vel afmörkuðum 
skellum, eða ofan í lungu og valdið 
ýmsum vandamálum allt eftir stað-
setningu. Þá sem greinast snemma 
er hægt að lækna með sýklalyfjum 
og sýkingarnar skilja þá ekki spor 
eftir sig.“ 

Öðru máli gegnir hins vegar 
þegar bakteríurnar komast í blóð 
og innri líffæri að sögn Haraldar. 
„Þá er gangurinn mjög hraður og 
afleiðingin oft alvarleg. Þetta er 
sem betur fer sjaldgæft.“ Haraldur 

segir oft ekki vitað hvaða áhættu-
þættir liggi að baki alvarlegum 
sýkingum. „Ekki er vitað af hverju 
sumir veikjast og jafnvel ítrek-
að en aðrir ekki. Það er þó alveg 
á hreinu að rof á húð auðveldar 
sýkingar þar,“ tekur hann fram og 
segir erfitt að spá fyrir um hverjir 
séu líklegri til að fá alvarlegar sýk-
ingar. „Í því samhengi hafa menn 
meðal annars velt fyrir sér erfða-
fræðilegum þáttum.“ 

Haraldur segir fulla ástæðu að 
fara í skoðun leiki grunur á streptó-
kokkasýkingu og fá viðeigandi 
meðferð ef þörf krefur. „Ræktan-
ir eru ekki teknar nema einkenni 
komi fram. Greinist sýking er við-
komandi gefin sýklalyf, sem er 
ráðlagt að nota sparlega, en engin 
bóluefni eru til við þessu,“ segir 
hann og getur þess að fólk geti 
sjálft dregið úr líkum á sýkingu. 
„Með því að vera duglegt að þvo 
sér um hendur og gæta almenns 
hreinlætis.“ roald@frettabladid.is

Fleiri sýkjast á ári hverju
Streptókokkar eru hluti af bakteríuflóru líkamans og valda undir venjulegum kringumstæðum engum 
skaða. Þeir geta þó valdið sýkingum sem geta leitt til alvarlegra veikinda og í verstu tilfellum dauða.

Þeim fjölgar með hverju ári sem greinast með streptókokkasýkingu hérlendis. Afleiðingarnar geta verið alvarlegar.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Ertu með eitthvað
gott á prjónunum?

Sjálfboðaliðar í Kópavogsdeild Rauða krossins  prjóna 
og sauma ungbarnaföt fyrir börn í neyð. Hópurinn,
sem kallast Föt sem framlag , mun hittast næst og 
prjóna í húsnæði deildarinnar Hamraborg 11, 2. hæð, 
miðvikudaginn 26. janúar kl. 15-18.

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

Allar nánari upplýsingar í síma 554 6626.

Rauðakrosshúsið Hamraborg 11 kopavogur@redcross.is redcross.is/kopavogur
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Haltu blóðsykrinum
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Haraldur Magnússon hefur haft 
áhuga á heilsu og hollu matar-
æði frá unga aldri og er einn 
helsti talsmaður lágkolvetna-
mataræðis hér á landi. Frétta-
blaðið tók hann tali og forvitn-
aðist um hvað í því fælist. 

„Lágkolvetnamataræði byggir á 
því að lækka hlutfall kolvetna í 
mataræðinu og þá sérstaklega hlut-
fall einfaldra kolvetna. Frægasta 
dæmið um mataræði af þessu tagi 
er Atkins-mataræðið sem byggir 
á því að taka út nær öll kolvetni. 
Það á hins vegar ekki við um lág-
kolvetnafæði heldur er miðað við 
að lækka kolvetnainntöku niður 
fyrir 40 prósent af heildarorkuinn-
töku og auka hlut prótína og fitu í 
staðinn,“ segir Haraldur Magnús-
son osteópati. Hann segir opin-
berar ráðleggingar um mataræði 
miða við að 60 prósent af heildar-
orkunni komi úr kolvetnum en sam-
kvæmt lágkolvetnafræðum er það 
of mikið. „Sífellt fleiri rannsóknir 
styðja það, auk þess sem ég hef 
reynt það á eigin skinni.“ 

LÆGRA HLUTFALL KOLVETNA
Haraldur hefur alltaf haft áhuga á 
mataræði og fór lengi vel mjög vel 
eftir Lýðheilsustöðvarmataræðinu 
sem byggir á að borða mikið af kol-
vetnum og lítið af fitu. „Ég borð-
aði mikið af grófu brauði og pasta 
og drakk léttmjólk í staðinn fyrir 
nýmjólk svo dæmi séu nefnd. Árið 
2000 var ég kominn í verulega 
slæm mál. Meltingin var í rugli, 

ég var sífellt þreyttur og fann að 
ég þurfti að gera breytingar. Ég 
datt fljótlega niður á lágkolvetna-
mataræði og leið miklu betur.“ 

GEFUR JAFNARI ORKU
En hverjir eru kostir þess að 
draga úr kolvetnainntöku? „Þeir 
eru margir en rannsóknir sýna 
meðal annars að það lækkar blóð-
sykur, hækkar góða kólesterólið, 
eykur insúlínnæmi, breytir slæma 
kólesterólinu til hins betra og lækk-
ar blóðþrýsting. Það veldur minni 
orkusveiflum og sykur púkinn 
hægir á sér enda fæst jafnari 
orka og finn ég til dæmis sjaldan 
til orkuflökts,“ upplýsir Haraldur. 
Hann segir að helsta gagnrýnin á 
lágkolvetnamataræði sé sú að í það 
skorti trefjar. „Það er hins vegar 
ekki rétt enda er gert ráð fyrir að 
fólk borði mikið af dökku græn-
meti og grófu korni. Eini munur-
inn er sá að kolvetnin eiga að hafa 
lágan sykurstuðul og það á ekki að 
borða eins mikið af þeim.“ Þá er að 
sögn Haraldar stundum talað um 
tískumataræði en því vísar hann 
algerlega á bug. „Rannsóknir á 
mataræði frummannsins sýna að 
svona höfum við lengst af borð-
að. Veiðimenn og safnarar átu það 
sem hendi var næst, sem var kjöt, 
fisk, grænmeti, ávexti, hnetur og 
ber. Kornrækt hófst fyrir um tíu 
til tólf þúsund árum en náði ekki 
almennri útbreiðslu fyrr en í iðn-
byltingunni og við það jókst kol-
vetnaneysla til muna. Ef eitthvað 
er tískumataræði þá er það matar-
æði sem leggur höfuðáherslu á kol-
vetni.“ 

ÁHERSLA Á PRÓTEIN OG FITU
Einn helsti talsmaður lágkolvetna-
fæðis á erlendri grund er innkirtla-
læknirinn Diana Schwarzbein. Hún 
segir mikilvægt hlutverk fitu að 
næra hormónakerfið en hormón eru 
búin til úr kólesteróli og fitu. Hún 
segir hormónakerfi kvenna við-
kvæmara en karla en konur sem lifi 
í fitufóbíu svelti hormónakerfið með 
tilheyrandi afleiðingum. „Segja má 
að hlutverk fitu sé að næra hormóna-
kerfið. Hlutverk prótína er að vera 
uppbyggingar efni líkamans fyrir 
húð, bein og vöðva en hlutverk kol-
vetna er eingöngu að gefa orku. Mér 
finnst öfugsnúið að leggja höfuð-
áherslu á að troða sig út af orku í 
stað þess að borða það sem er mikil-
vægt fyrir starfsemi líkamans,“ 
segir Haraldur.

Beðinn að nefna fæðu tegundir 
sem þeir sem aðhyllast lágkol-
vetnafæði velja nefnir hann dökk-
litað grænmeti, kjöt, fisk, olíur, 
hnetur og gróft heilkorn. Hann 
segir það takmarka kolvetni með 
háan sykur stuðul, eins og kartöfl-
ur, rófur, marga ávexti og vitanlega 
sykur og hvítt hveiti. „Ávextir eru 
hins vegar næringarríkir og eru til 
dæmis lárperur, mangó og græn 
epli af hinu góða. Ef ég fæ mér epli 
hef ég hins vegar fitu eins og hnetu-
smjör eða trefjar með til að róa 
kolvetnin og draga úr blóðsykurs-
viðbrögðunum.“ Haraldur leggur 
þó áherslu á sveigjan leika og segir 
þá sem hreyfa sig mikið geta aukið 
kolvetnainntöku. Nánari upplýs-
ingar og uppskriftabanka er að 
finna á heimasíðu Haraldar www.
heilsusidan.is.  - ve

Að hætti frummannsins
Haraldur upplifir sjaldan það orkuflökt sem margir kannast við yfir daginn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

3 msk. olía
600 g nautahakk
1-2 tsk. saxaður jalapeño-pipar
1 stór laukur saxaður
1-2 dósir niðurskornir tómatar
200 ml nautakraftssoð (1 
teningur)
½-1 poki frosið grænmeti (mæli 
eindregið með brokkólí-, hvítkáls- 
og gulrótarblöndunni)
1 msk. kúmin
1 tsk. chiliduft (eða minna af 
cayenne-pipar)
2 msk. rautt pestó
1 tsk. salt
1 dós nýrnabaunir

LÁGKOLVETNA MEXÍKÓKÁSSA

Brúnið hakk í nokkrar mínútur í 
olíunni. Bætið jalapeño og lauk í 
pottinn þangað til það er mjúkt. 
Bætið tómötum með safanum og 
nautakraftssoðinu út í og hrærið. 

Setjið allt kryddið út í ásamt 
grænmetisblöndunni og látið 

malla við vægan hita í 15 
mínútur. Bætið nýrnabaun-
um út í (ekki safa). Berið 
fram með dökku blaðsalati 

eða brúnum hrísgrjónum 
(gott er að hella smá ólífuolíu 

yfir salatið, salta með smá 
himalajasalti og hella u.þ.b. 

einum tappa af eplaediki yfir) 
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● LÆKNAHLAUP TIL 
STYRKTAR LÍF  Læknadags-
hlaupið verður haldið laugar-
daginn 29. janúar og hefst við 
Laugardalslaug klukkan 10. 
Hlaupnir eru fimm kílómetrar. 
Þátttökugjald er 1.000 krónur en 
einnig er tekið á móti frjálsum 
framlögum. 

Að loknu hlaupinu er mót-
taka í Laugum þar sem boðið 
verður upp á léttar veitingar. 
Hlaupaskór eru í verðlaun fyrir 
fyrsta karl og konu. 

Allur ágóði af hlaupinu 
rennur til LÍFS, styrktarfélags 
kvennadeildar Landspítalans. 
Félagið styrkir alla þætti kvenna-
deildar, bæði fæðingarþjónustu 
og kvenlækningar.

Nánari upplýsingar og skrán-
ing á hlaup.com

Hlaupið hefst við Laugardalslaug.

Virker fra dag 1

Fjerner træthed

Giver ny energi

Kender du fornemmelsen af at være
træt på de forkerte tidspunkter? Så skal 
du prøve Ènaxin, der hver dag hjælper tusindvis af mennesker 
til at slippe af med trætheden og få ny energi.

Ènaxin er et helt specielt naturpræparat, hvor virkningen kommer 
fra flere urter på en gang. Det giver en mere kraftfuld effekt, som du 
mærker allerede fra dag 1 - en rigtig god grund til at prøve Ènaxin.

Ènaxin fås hos Matas, på apoteket, 
i helsekostforretninger og på 
www.mezina.dk.

TR
ÆT I UTIDE?

ER
TU SÍÞREYTT(UR)?

Þekkir þú tilfinninguna að vera þreytt(ur) á óheppilegum augnablikum? 
ÉNAXIN hjálpar þúsundum manna hvern dag að losna við 
þreytu, leiða og orkuleysi.

ÉNAXIN er náttúrulegt efni unnið úr öflugum og heilnæmum jurtakjörnum 
sem gefur þér orku og kraft strax. Mjög áhrifarík mixtúra eða töflur 
sem virka frá fyrsta degi – prófaðu ÉNAXIN strax í dag. 

Þú færð ÉNAXIN í heilsubúðum, 
apótekum og heilsuhillunum 
í Fjarðarkaup og Hagkaup.

ORKA BEINT FRÁ NÁTTÚRUNNI

Virkar frá fyrsta degi

Losar þig við þreytu

ÉNAXIN er ein vinsælasta heilsuvaran á Norðurlöndunum og nú fáanleg á Íslandi.

Feðgarnir Raj og Rafn Kumar Bonifacius 
kepptu um vinningssætið á Stórmóti 
Tennis sambandsins í gær. Raj hafði betur 
í þetta skiptið en segir þess ekki langt að 
bíða að sonur hans sigli fram úr honum.

Stórmóti Tennissambands Íslands lauk í gær 
með úrslitaleik Raj Bonifacius og sextán ára 
sonar hans Rafns Kumars Bonifacius. „Rafn 
byrjaði betur en ég, vann fyrsta settið 6:3,“ 
segir Raj en þó fór svo að hann hafði betur í 
lokin, vann næstu tvö sett 6:0 og 6:0. „Ég var 
aðeins lengur í gang,“ segir Raj glettinn og 
þykir líklegt að með góðri æfingu geti sonur-
inn orðið föðurbetrungur.

Raj hefur æft tennis frá tólf ára aldri. Hann 
er fæddur og uppalinn í Bandaríkjunum en 
flutti hingað til lands fyrir átján árum. „Ég 
er tennisþjálfari að atvinnu en líka hafna-
boltaþjálfari,“ upplýsir Raj, sem hefur staðið 
sig mjög vel í keppni síðasta árið og rakað inn 
verðlaunum. Hann segist ekki undirbúa sig sér-
staklega fyrir stórmót. „Ég hleyp kannski að-
eins meira fyrir mótið til að koma skrokknum 
af stað, en svo nota ég bara leikina til að æfa 
mig,“ segir hann en bætir við að krakkarnir 
æfi sveiflur og undirbúi sig með því að kanna 
styrkleika andstæðingsins.

Rafn Kumar, sonur Raj, á einnig langan feril 
að baki þrátt fyrir ungan aldur. „Ég byrjaði 
að æfa fjögurra ára gamall,“ upplýsir Rafn. 

Inntur eftir því hvað sé svona skemmtilegt við 
íþróttina er hann fljótur til svars: „Það er að 
keppa,“ segir hann og viðurkennir að hann hafi 
mikið keppnisskap. Það hefur skilað sér með 
góðum árangri enda hefur Rafn unnið flestöll 
unglinga mót á landinu og er efstur í landsliði 
18 ára og yngri. „En þetta var í fyrsta sinn sem 
ég keppti í úrslitum á stórmóti,“ segir Rafn, 

sem dreymir um að verða atvinnutennisleik-
ari.

Góð þátttaka var á stórmóti Tennissam-
bandsins en um níutíu keppendur voru skráð-
ir til leiks. Raj segir tennisíþróttina vaxandi á 
Íslandi. Þó komist færri að en vilja vegna að-
stöðuleysis. „Við verðum að koma upp betri að-
stöðu í Reykjavík,“ segir hann með áherslu. - sg

Feðgar takast á í úrslitum stórmóts

Raj og Rafn hafa spilað mikið saman í gegnum tíðina. Þetta var þó fyrsta stórmótið þar sem þeir spiluðu til úrslita 
innbyrðis. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

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

Miðvikudaga



 25. JANÚAR 2011  ÞRIÐJUDAGUR4 ● fréttablaðið ● heilsa

Tuttugu dagar eru nú liðnir síðan 
Fiann Paul og félagar hans fimm 
lögðu af stað frá Marokkó til 
Barbados í Karíbahafi með það að 
leiðar ljósi að slá heimsmetið í því 
að róa yfir Atlantshafið. Greint 
var frá ferðinni í Fréttablaðinu 12. 
janúar síðastliðinn.

Ferðin hefur sóst mjög vel hjá 
ræðurunum, en til að ná settu 
markmiði þurfa þeir að róa um 160 
km á sólarhring, eða yfir 100 mílur, 
enda er ætlunin að róa 5.500 km á 
35 dögum. Þegar tíu dagar voru 
liðnir frá upphafi ferðar fengu þeir 
góðar fréttir en þá var staðfest að 

fyrsta heimsmet ferðarinnar væri 
í höfn, að róa tíu daga hvíldarlaust 
yfir 100 mílur á hverjum sólar-
hring.

Fiann Paul er listamaður og ræð-
ari og býr á Íslandi. Hann hefur 
sótt um íslenskan ríkisborgararétt 
og keppir undir fána Íslands í þess-
um róðri. Corpus Vitalis styrkir 
Fiann til fararinnar en ef vel tekst 
til mun fyrirtækið byggja skóla á 
afskekktum stað í Himalajafjöllum 
þar sem Fiann bjó eitt sinn.

Hægt er að fylgjast með ferðum 
ræðaranna á worldoceanrowing.
com

Eitt heimsmet í höfn
Fiann Paul undir árum. Um 3.200 km eru að baki og 2.300 km í mark.

● FYLLTU Á TANKINN 
MEÐ SIRRÝ  Fjölmiðla-
drottningin Sirrý er kunn fyrir 
að vera með puttana á púlsin-
um og veit að þjóðin þarf sitt-
hvað jákvætt og líflegt á krefj-
andi tímum. Sirrý hefur slegið í 
gegn með fyrirlestrum og nám-
skeiði þar sem hún þjálfar fólk í 
framsækni og öruggri tjáningu, 
og í að laða til sín það góða. Á 
fimmtudagskvöld verður hún 
með opinn fyrirlestur í Heilsu-
borg sem hún kallar „Fylltu á 
tankinn“. Þar fjallar hún á hvetj-
andi hátt um samskiptafærni og 
spáir í hvernig hægt er að halda 
í orku og sjálfstraust, og að láta 
drauma sína rætast, þrátt fyrir 
mótbyr. Síðast var troðfullt og 
því takmarkast fjöldi nú við 50. 
Skráning í síma 560 1010 eða á 
mottaka@heilsuborg.is. 

„Þetta eru fyrst og fremst fræðslu-
fundir,“ segir Matti Ósvald heilsu-
fræðingur, sem stýrir umræðu-
fundum í Ljósinu fyrir karlmenn 
sem greinst hafa með krabbamein. 
Þangað koma margir fyrirlesarar 
svo sem geðlæknar, krabbameins-
sérfræðingar, sjúkraþjálfarar, iðju-
þjálfi og kokkur. Fundirnir verða 
vikulega í níu skipti, sá fyrsti 7. 
febrúar klukkan 17. 30. 

Matti segir karlmenn tala annað 
tungumál en konur, þess vegna sé 
gott fyrir þá að vera saman að 
ræða málin. „Það er alltaf áfall 
fyrir einstakling að fá þær fréttir 

að hann hafi greinst með krabba-
mein og fundirnir ganga út á að 
svara spurningum sem upp koma 
í slíkri stöðu. Karlmenn ætla oft 
að leysa sín verkefni einir en þeir 
sem hafa komið á svona fundi 
hafa verið ánægðir,“ segir hann 
og tekur fram að oft sé þar slegið 
á létta strengi þannig að andrúms-
loftið sé þægilegt.

Ljósið býður upp á fjölþætta 
starfsemi fyrir karlmenn: líkams-
rækt, sjúkraþjálfun, jóga, göngu-
hópa og handverkshópa. Námskeið 
í smíði úr silfri og hornum hefst 
þar á næstunni.  - gun 

Verkefni til að leysa

„Það er gott fyrir okkur karlmennina að vera saman og ræða málin,“ segir Matti, sem 
stýrir umræðufundum í Ljósinu á Langholtsvegi 43.

Tilvalið fyrir fundinn 
 eða starfsmannapartýið!



BÍLAR &
FARATÆKI

MINI ONE R50. Árgerð 2003, ekinn 
66 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð áður 
1.490.000. Rnr.133011 Tilboðsverð stgr. 
1090 þús‘. Uppl. síma 517-1111 www.
bilaborg.is

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Skoda Fabia NÝR! Eigum nokkra nýja 
1,2l beinskipta Skoda Fabia á hreint út 
sagt frábæru verði aðeins 1.890.000kr 
staðgreitt! Sérstakt tilboð til bílaleiga 
aðeins 1.390.000kr án VSK.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Þarftu að kaupa eða selja 
bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

CADILLAC ESCALADE 4 DR 4WD. 7 
manna, Árg. 2002, ekinn 66 þ.mí-
lur, Sjálfskiptur. Verð 2.690. þús. 
Rnr.127697.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.is

TOYOTA AVENSIS STW SOL 1.8. 4/2008, 
ekinn 49 þ.km, sjálfskiptur. Verð 
3.080.000.skipti ód. Rnr.121092.

TOYOTA HILUX X/C SR 2.5. 3/2009, 
ekinn 15 þ.km, dísel, 5 gírar,heitklæðn-
ing,krókur,krómrör á palli,filmur. Verð 
4.490.000.skipti ód. Rnr.120761.

TOYOTA PRIUS HYBRID 1.8. 2/2010, 
ekinn 3 þ.km,sjálfskiptur,krómlis-
tar,gúmmímotta í skotti. Verð 5.170.000.
skipti ód. Rnr.206955.

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX. 
5/2007, ekinn 70 þ.km, dísel, 
Sjálfskiptur,dráttarkrókur. Verð 
5.940.000.skipti ód. Rnr.120950.

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX 35“ . 
6/2007, ekinn 69 þ.km, dísel, sjálfskipt-
ur,húddmerki,spoiler,dráttarkrókur. 
Verð 6.880.000.skipti ód. Rnr.121047.

TOYOTA LAND CRUISER 150 VX 60 ÁRA 
AFMÆLISTÝPA. 12/2010, ekinn 2 þ.km, 
dísel, Sjálfskiptur, dráttarbeisli, hliðar-
listar, motta í skotti, krómpakki o.fl.. 
Verð 11.650.000. skipti ód. Rnr.121161.

LEXUS RX350 EXE. 2/2007, ekinn 49 
þ.km, Sjálfskiptur. Verð 5.250.000.skipti 
ód.Rnr.120998.

LEXUS RX400H EXE. 6/2007, ekinn 17 
þ.km, Sjálfskiptur,dráttarkrókur,. Verð 
6.380.000. skipti ód. Rnr.121149.

Toyota Akureyri
Baldursnes 1, 600 Akureyri

Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18,

 

 Bílar til sölu

Til sölu WV Polo árg. ‚98 beinsk. 3ja 
dyra ek. 147 þús nýsk. Góð vetrardekk. 
Verð 275 þús. Möguleiki á greiðslu-
skiptingu á greiðslukorti Uppl. s. 868 
2352.

Bílalyfta
Tveggja pósta bílalyfta til sölu árg. 2005 
AGM glussa 3 tonna. verð 390.000- 
með vsk, möguleiki á visa-rað. Lyftan 
er í notkun og í toppstandi uppl. í síma 
861-7600 er í Keflavík.

Kia Carens 2007, 7 manna diesel, ek. 
49.500 km. Sumardekk fylgja. Sóllúga, 
sjálfskiptur, dráttarkrókur. Ásett verð 
kr. 2.750.000.00. Upplýsingar í síma 
568 9900.

Citroen Berlingo dísel, 5 sæta árg. 2006 
ekinn 110 þús. Ný vetrardekk. Verð 850 
þús. Uppl. í síma 691 6117.

Porsche Cayenne Turbo. Samlitaður 
svartur. 22“ felgur. Tilb. 6.990.000. S. 
699 2008.

 0-250 þús.

Renault Kangoo 2001, ek. 127þ. beinsk. 
2 manna, ný skoðaður án aths. Mjög 
heillegur bíll. Verð 240þ. Uppl. 899 
6810 Guðmundur.

 250-499 þús.

TOYOTA AVENSIS 330 ÞÚS
TOYOTA AVENSIS L/B SOL 1,6 árg‘98 
ný skoðaður 2012, 5 gíra beinskipt-
ur,cd,vetrar og sumardekk á álfelg-
um,ek.260 þús og er í toppstandi! ásett 
verð 490 þús TILBOÐ 330 ÞÚS STGR! 
s. 841 8955

Mitsubishi Spacestar, árg 2000, ek. 
132þús. skoðaður ‚11, beinsk. Vel með 
farinn og góður bíll. Ásett verð 460þús. 
Tilboð 300þús ef staðgreitt! S: 697-
5982.

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810.

Óska eftir bíl sem þarfnast viðgerðar 
á verð bilinu 30-250þ. Uppl. í s. 893 
5517.

ÓSKA EFTIR BÍL 
Á 0-150 ÞÚS STGR!

Óska eftir bíl á 0-150 þús. stgr. má 
þarfnast lagfæringa s. 691 9374.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Hringdu í síma  659 9696.

Japanskur fólksbíll óskast, t.d. Toyota, 
Nissan, Honda eða MMC. Árg. 1998-
2003. Vil helst bíl í góðu standi, en má 
þarfnast lagfæringa. Get borgað 100-
350 þúsund. Uppl. 772-5450.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

LEIGÐU LENGRI VINNUDAG! 
RAFSTÖÐVAR 4-160KW OG 
LJÓSAMÖSTUR MEÐ 220V ÚRTAKI. 
561-8373 www.dslausnir.is

 Varahlutir

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

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‚03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97, 
Subaru Impreza 99 og Skoda felicia 
99. kaupi bíla til niðurrifs. Partasala 
smiðjuvegi 11 sími 661 5270.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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. Musso og margt 
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 
Hafnarfirði.

Hringbraut.is 
 Varahlutasala

Eigum til notaða bílavarahluti. MMC, 
VW, Skoda, Toyota, Peugeot, Honda, 
Renault ofl . hringbraut.is S.420-1200.

VW, Skoda, Audi, 
varahlutir og viðgerðir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu teg-
undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

 Hreingerningar

Flutningsþrif, gólfbónun, ræsting, 
teppahreinsun og gluggaþvottur www.
hreingerningar.is S. 772 1450

 Garðyrkja

Garðaumsjón: felli tré, grisja og snyrti. 
Hagstæð kjör. Halldór garðyrkjum. Sími 
869 1215.

Trjá- og runnaklippingar. Baldur skrúð-
garðyrkjumeistari s. 848-6972. www.
groinn.is

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm. 
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju-
fræðingur s. 848 9600.

Trjáfellingar og runnaklippingar. Gróður 
og garðar ehf. Jónas garðyrkjufræðingur  
sími 697 8588.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm 
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju-
fræðingur s 848 9600

 Bókhald

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

 Málarar

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

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

Tökum að okkur 
parketslípun

um allt land. 15 ára reynsla í parket-
lögnum, parketslípun,sólpallasmíði og 
sólpallaslípun. Einnig gegnheil eik til 
sölu. Sjáið myndir á www.parketslipar-
inn.is Uppl í s. 772 8100

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Glerjun og 
gluggaviðgerðir

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

Óli smiður
Tek að mér verkefni stór sem smá, úti 
sem inni, mikil reynsla og sanngjarnt 
verð. Óli smiður, sími 698 9608.

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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna-
björgun, kem/sæki/sendi afsl. FEB&ÖBÍ 
Stefán 8216839.

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

 Nudd

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

NUDD 2 fyrir 1 TILBOÐ 
 S. 823 8280 

Líkamsskrúbb, heitur pottur, nudd f. 
2 kr. 9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. 
Margar teg. nudds, fótaðagerðir, slökun, 
veitingar, heilsu, vítamín og næringar-
ráðgjöf. Uppl. - pantanir s. 823 8280. 
Gjafabréf. JB Heilsulind Skúlagötu 40. 
Opið 12-18 mán-lau.

TANTRIC LUXURY WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME!! 
7/ 24!SIM 869 8602.

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

New whole body massage. S. 864 
8449, Isabella.

Nudd í boði. S. 844 0253.

BEST MASSAGE IN TOWN IN TWO OR 
FOUR HANDS!!! 6596269

NUDD NUDD NUDD. Exclusive Whole 
Body Massage in Down Town. 692 
2126 ,Alena

 Spádómar

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. 
Tilboð eða tímavinna Löggiltur rafverk-
taki Sveinn. S. 663 7789. Rafengi ehf.

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tökum að okkur raflagnir og viðhald 
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti 
ehf.

 Önnur þjónusta

Útsala Útsala
Rýmum fyrir nýjum vörum. Opið í 
dag þriðjudag 12-19. Green-house 
Rauðagerði 26.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Tilboð
Vönduð fóðruð dömustígvél úr góðu 
leðri og með sterkan sóla. Tilboðsverð: 
14.500.- Misty skór Laugavegi 178, s: 
551 2070

ÞVOTTAVÉLAR
Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar, 
uppþvottavélar og ísskápar. Tökum bil-
aðar vélar uppí. Varahlutir á góðu verði. 
Opið alla daga 12:00 - 17:00 Síðumúla 
37 Kjallara, 108 Rvk 847 5545.

 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.

Kaupi gull !

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

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

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

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

 Hljóðfæri

Gott píanó eða stuttur flygill óskast á 
sanngjörnu verði. Uppl. í síma 868-
6662 eftir kl. 15 eða á fjola.th@simnet.
is.

 Til bygginga

 Verslun

ENN MEIRI VERÐLÆKKUN !! Allt að 
90% afsláttur.
Emilía, Bláu húsin Faxafeni s: 588-
9925 emilia.is

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is 

Ný netverslun: 
www.betriheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. Unique 
experience for men, women and 
couples. Tel: 698 8301 www.tantra-
temple.com

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Húsgögn fyrir heimilið og skrifstofuna. 
Gæði og gott verð.

5 ára gamalt vel með farið borðstofu-
borð 1x2. Verð 30 þús. S. 897 2624.

 Dýrahald

Gullfallegir hreinræktaðir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091. 
123.is/viking.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Byssur

AÐALFUNDUR SKOTVEIÐIFÉLAG 
ÍSLANDS 2011. Aðalfundur SKOTVÍS, 
verður haldinn þriðjudaginn 22. febrúar 
kl. 20 í Gerðubergi. Dagskrá: Venjuleg 
aðalfundarstörf. Stjórn SKOTVÍS.

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 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

GÓÐ GISTING Í 
MIÐBÆNUM

Dags, viku og mánaðarleiga.
GISTIHÚSIÐ EGILSBORG 

sími 896 4661

4 herb. snyrtil. 110 fm efrih. í 104. Laus 
1. feb. Verð 145 þ. Bankaáb. Langtímal. 
S: 864 3456.

Herb. til leigu með eldhúsi og stofu. 
Nálægt Hlemm. S. 661 5219.

2.íbúðir í Laugaráshverfi
2 herb. íbúð og 5-6 herb íbúð til leigu 
við Dyngjuveg 104 Rvk. Uppl. í s. 899 
7230.

Til leigu 3ja herb. íbúð á svæði 108. 
V. 110 þ. Uppl. gefur Gunnar í s. 694 
3601 e. kl. 14.

Room for rent/ herbergi til leigu á 
svæði 105. Þvottav., internet ofl. Uppl. 
s. 695 1918.

ROOM f/RENT w/FURNITURE 108 
RVK NEAR KRINGLA AND IN 109/111 
BREIÐHOLT 8973611

3ja herb. íbúð til leigu í 108. Laus strax. 
S. 868 7699.

 Húsnæði óskast

Bílstjóra utan að landi vantar stórt herb. 
eða minni íbúð til leigu á sv. 104-108-
110-200. Uppl. s. 893 5444, Björn

 Sumarbústaðir

Óska eftir að leigja sumarbústað á 
Suðurlandinu. Helst á milli Selfoss og 
Geysir. 6 til 8 manna. Tímabil : 30/7 
til 05/08 2011. Borga vel fyrir góðan 
bústað.

 Geymsluhúsnæði

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

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

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

ATVINNA

 Atvinna í boði

Lagerstörf og 
vörumeðhöndlun

Hýsing -vöruhótel, Skútuvogi 9, óskar 
eftir starfsfólki í móttöku og meðhöndl-
un á sérvöru. Vinnutími er 8-16:30. 
Um að ræða flokkun, talningu, með-
höndlun og merkingu vara. Umskóknir 
fyllist út á www.voruhysing.is. Einnig 
er hægt að nálgast umsóknareyðublöð 
á staðnum.

Óskum eftir því að ráða vanan mann í 
trjáklippingar. Umsóknir á gardlist.is

Veitingastaðurinn Uno við Ingólfsstorg 
óskar eftir að ráða matreiðslumann 
eða vanann mann í eldhús á 15 daga 
vaktir. Einnig höfum við áhuga á að 
ráða mann í aukastarf til að aðstoða 
eldhús. Umsóknir eingöngu mótteknar 
á staðnum, Hafnarstræti 1-3.

 Atvinna óskast

24 years old Hungarian student with 
teaching experience. Looking for bab-
ysitter or au-pair job in Reykjavik. S. 
771 2389.

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Max týndur!
Brún/svartur hálfskógarköttur týndist 
í 108 Rvk í lok desember. Hafið sam-
band í 866 1846 eða anna@hi.is ef þið 
sjáið til hans.

 Einkamál

Samkynhneigðir karlmenn auglýsa 
sífellt meira á Rauða Torginu Stefnumót. 
Til að hlusta/svara: 905-2000 og 535-
9920. Til að auglýsa frítt: 535-9922.

Djarfar konur auglýsa núna mikið á 
Rauða Torginu Stefnumót. Til að 
hlusta/svara: 905-2000 og 535-9920. 
Til að auglýsa frítt: 535-9922.

Tilboð óskast

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.



Yfirburðir 
Fréttablaðsins 
staðfestir!

Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán.-lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. 
Heimild: Blaðakannanir Capacent ágúst – október 2010.

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

Lesa bara
Fréttablaðið

67,9% 5,5%

26,6%

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

Allt sem þú þarft...

Auglýsing í 
Fréttablaðinu 
nær til yfir 

94% 
lesenda
blaðanna
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Jóhanna Björnsdóttir
Stóragerði 29, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 
27. janúar kl. 13.00.

Jónas Jónasson                             Bára Sigfúsdóttir
Björn Jónasson
Arnfríður Jónasdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Gylfi Einarsson
Sunnuhlíð, Kópavogi,

áður Vorsabæ 9, Reykjavík, lést á hjúkrunarheimilinu 
Sunnuhlíð í Kópavogi 20. janúar. Hann verður jarð-
sunginn frá Bústaðakirkju mánudaginn 31. janúar
kl. 13.00. 

Einar Gylfason   Sigríður Magnúsdóttir
Margrét Gylfadóttir   
Björgvin Gylfason   Guðný Inga Þórisdóttir
afa- og langafabörn

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

Gyða Jónsdóttir
Miðleiti 5, Reykjavík,

sem lést mánudaginn 17. janúar, verður jarðsungin frá 
Bústaðakirkju fimmtudaginn 27. janúar kl. 13.00.

Óttar Ottósson
Helga Ottósdóttir  Stefán S. Guðjónsson
Geirlaug Ottósdóttir  Grímur Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Bjarni Jónsson
húsasmíðameistari, Aðalgötu 1,
Keflavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Víðihlíð, Grindavík, 
fimmtudaginn 20. janúar. Útförin fer fram frá 
Keflavíkurkirkju mánudaginn 31. janúar kl. 13.00.

Ásta Árnadóttir
Arnar Bjarnason                 Guðrún Eiríksdóttir
Guðrún Bjarnadóttir             Hörður Gíslason
Sigríður Júlía Bjarnadóttir     Björn Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Faðir okkar,

Sigurður J. Kristjánsson
fyrrverandi sjómaður,
Tjarnarmýri 41,

lést á Landakoti föstudaginn 21. janúar. Útför hans fer 
fram frá Dómkirkjunni mánudaginn 31. janúar 
kl. 15.00.

Sigrún Sigurðardóttir
Gylfi Sigurðsson

Föðursystir okkar og frænka,

Ingibjörg Stefánsdóttir
Hjúkrunarheimilinu Fellsenda,

lést þann 10. janúar sl. Útför hennar hefur farið 
fram í kyrrþey. Sérstakar þakkir fær allt starfsfólk að 
Fellsenda fyrir frábæra umönnun og hlýtt viðmót. 
Jafnframt þökkum við öllum þeim sem komið hafa að 
umönnun hennar á lífsleiðinni. Guð blessi ykkur öll.

Valur Franklín
Erna Franklín
Esther Franklín
Stefán D. Franklín
og fjölskyldur

Okkar innilegustu þakkir fyrir auð-
sýnda samúð og hlýhug við andlát 
ástkærrar móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Jóhönnu Jóhannesdóttur
Kópavogsbraut 85.

Gréta Pálsdóttir
Páll Pálsson      Margrét Yngvadóttir
Jóhannes H. Pálsson    Kristín Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Elskulegur pabbi, afi og bróðir okkar, 

Marinó Kristinsson 
rafvirki, 

er látinn. Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á 
11G á Landspítalanum við Hringbraut fyrir ómetan-
legan stuðning og kærleik.

Agnes Marinósdóttir
Hjördís Marinósdóttir
Kristinn Björn Marinósson
Sigurður Hrafn Gíslason
Helga Kristinsdóttir
Aron Þór Arnarsson
Marinó Breki Benjamínsson
Ólafur Árni Arnarsson

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

Liselotte Gunnarsson
áður til heimilis að Skólabraut 5, 
Seltjarnarnesi,

sem lést á Hjúkrunarheimilinu Eir mánudag-
inn 3. janúar síðastliðinn, verður jarðsungin frá 
Seltjarnarneskirkju fimmtudaginn 27. janúar klukkan 
15.00.

Olga Guðmundsdóttir                       Pétur Björnsson
Björn Óli Pétursson                           Birna Sigurðardóttir
Liselotta E. Pétursdóttir                    Einar Kristján Jónsson
langömmu- og langalangömmubörn

Hugheilar þakkir færum við öllum 
þeim sem sýndu okkur hlýhug, samúð 
og ómetanlegan stuðning við andlát 
ástkærrar eiginkonu minnar, móður, 
tengdamóður og ömmu,

Aðalheiðar Finnbogadóttur 
Brattholti 3, Mosfellsbæ,

sem andaðist þann 15. janúar 2011. Útför hennar fór 
fram í kyrrþey föstudaginn 21. janúar 2011.
Einlægar þakkir til starfsfólks Líknardeildar LSH 
Kópavogi, Krabbameinslækningadeildar LSH deild 11E 
og Karitas, hjúkrunar- og ráðgjafaþjónustu hjúkrunar-
fræðinga. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
styrktarreikning Ljóssins 0130-26-410420  
kt: 590406-0740.

Svavar T. Óskarsson
Hákon Svavarsson Anna Sigurðardóttir
Ómar Svavarsson Sigfríð Eik Arnardóttir
Linda Björk Svavarsdóttir  Kristján Hreiðar Svavarsson
Elmar Svavarsson Kristín Klara Gretarsdóttir
og barnabörn

timamot@frettabladid.is

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

Okkar ástkæri

Björn Björnsson
Holtagerði 13, Kópavogi,

lést á heimili sínu laugardaginn 22. janúar.
Anna G. Egilsdóttir

Elísabet Björnsdóttir
Eva Björnsdóttir

„Við erum mjög ánægð enda 
hafa undirbúningur og fram-
kvæmdir staðið lengi yfir,“ 
segir Sigurður Ingvarsson, 
forstöðumaður á Keldum, 
þar sem ný aðstaða til rann-
sókna á smitsjúkdómum í 
fiski verður formlega tekin 
í notkun í Fræðasetrinu í 
Sandgerði í dag. Tilraunastöð 
HÍ í meinafræði að Keldum 
og Sandgerðisbær eru sam-
starfsaðilar um verkefnið.

Að sögn Sigurðar eru sjúk-
dómar vandamál í fiskeldi á 
Íslandi, þótt það sé minna en 
víða erlendis. Í skýrslu sem 
Landssamband fiskeldis-
stöðva tók saman um stöðu 
fiskeldis á Íslandi árið 2009, 
varð niðurstaðan sú að rann-
sóknir á sjúkdómum og 
vörnum væri eitt mikilvæg-
asta verkefnið í uppbyggingu 
fiskeldis á Íslandi í framtíð-
inni.

„Nú verður hægt að 
finna haldbærar lausnir 

á sjúkdómum sem kunna 
að koma upp í ólíkum fisk-
tegundum í viðunandi 
umhverfi,“ segir hann.

Nýja aðstaðan er búin 23 
kerum sem eru allt að 1.000 
lítra og hægt að stilla bæði 
hita og seltu eldisvatnsins. 
Hægt verður að vinna að 
tveimur óháðum rannsóknum 
í senn, en tvær slíkar verða 
settar af stað næstu daga 
undir stjórn vísindamanna 
á Keldum. Bæði innlendir og 
erlendir vísinda menn geta 
stundað rannsóknir og nýtt 
fjölbreytta aðstöðu en fyrir 
eru Botndýrarannsókna-
stöðin, Náttúrustofa Reykja-
ness og Háskóla setur Suður-
nesja.

Fjölmargir komu að 
fjármögnun verkefnisins, 
þar á meðal menntamála-
ráðuneytið, sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðuneytið, 
Landssamband fiskeldis-
stöðva og Sandgerðisbær.

Gagnlegt fyrir 
fiskeldi í landinu

TIL GÓÐA Sigurður Ingvarsson segir rannsóknaraðstöðu á Keldum eiga 
eftir að verða heillavænlega fyrir uppbyggingu fiskeldis í landinu.

Merkisatburðir
1732 Snjóflóð fellur á bæinn 

Brimnes við Seyðisfjörð. 
Níu farast en jafnmargir 
komast lífs af.

1938 Óvenjumikil rauð 
norður ljós sjást hér á 
landi og í Evrópu.

1943 Kvikmyndin Á hverf-
anda hveli er frumsýnd 
í Gamla bíói og sýnd 
tvisvar á dag í heilan 
mánuð.

1952 Sveinn Björnsson forseti 
deyr, 70 ára að aldri.

1980 Kvikmyndin Land og 
synir er frumsýnd í 
Reykjavík og á Dalvík, 
fyrst í röð nýrra 
íslenskra kvikmynda.

1990 Skógrækt ríkisins flytur 
til Egilsstaða.

1990 Íslensku bókmennta-
verðlaunin eru veitt í 
fyrsta sinn.



B&L og Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2 • 110 Reykjavík
525 8000 • www.bl.is • www.ih.is

DÍSIL, 197 HESTÖFL

Fjölmargar nýjungar er að finna í nýjum Hyundai Santa Fe en þær merkustu leynast 
undir vélarhlífinni. Þar situr splunkuný, 197 hestafla dísilvél, sem eyðir ekki nema 
tæpum sjö lítrum á hverja hundrað km! Útlit bílsins hefur allt verið uppfært, en sem 
fyrr er Santa Fe rúmgóður og öruggur fjölskyldubíll sem þekktur er fyrir áreiðanleika 
og gæði. Líttu til okkar og kynntu þér glæsilegan jeppa á góðu verði. 

Allar nánari upplýsingar á www.hyundai.is

* Þar sem nýr Santa Fe fellur í lægri tollaflokk (mengar minna) en eldri gerðir er hann nú á betra verði en áður.

Verð 6.490.000 kr.*

Komdu
og reynslu-aktu nýjum Santa Fe 

í dag!

Santa Fe

ix35 er nýr sportjeppi sem er að slá öll sölumet í Evrópu.

Verð 5.190.000 kr.
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BAKÞANKAR 
sr. Sigurðar 

Árna 
Þórðarsonar

Tilboð kr.: 24.900
Verðlistaverð kr.: 33.200

Vinsælasta ryksugan frá Miele
Miele Tango Plus

Miele ryksugurnar eru traustar og kraftmiklar, með 
stillanlegu röri og úrvali fylgihluta. Þær hafa hlotið 

hæstu einkunn hjá neytendasamtökum í Þýskalandi.

AFSLÁTTUR

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík    |    Sími 588 0200    | www.eirvik.is

Hringdu núna í síma 907 1020
og þú styrkir HM liðið okkar 
um 2.000 kr.

TÖKUM HÖNDUM SAMAN
OG STYÐJUM STRÁKANA OKKAR

TIL SIGURS!
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krossgátakrossgáta
LÁRÉTT
2. fangi, 6. skammstöfun, 8. sjáðu, 9. 
þunnur vökvi, 11. í röð, 12. fangi, 14. 
mokuðu, 16. átt, 17. sigað, 18. tugur, 
20. samtök, 21. laun.

LÓÐRÉTT
1. svik, 3. klaki, 4. Íslensk Stafsetning 
2010, 5. umrót, 7. fugl, 10. samstæða, 
13. sefa, 15. án, 16. stykki, 19. tveir 
eins.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. gísl, 6. al, 8. sko, 9. lap, 
11. rs, 12. snari, 14. grófu, 16. sv, 17. 
att, 18. tíu, 20. aa, 21. kaup. 

LÓÐRÉTT: 1. fals, 3. ís, 4. skrifta, 5. 
los, 7. langvía, 10. par, 13. róa, 15. 
utan, 16. stk, 19. uu. 

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Vá, hvað ég hlakka til þegar 
þú verður farinn að synda!

Nujnujnuj!
Sá var 
með 
lítinn!

Gleðilegan 
mæðradag, elskan!

ÉG 
VISSI 
ÞAÐ!

Hurðu, ég þarf 
að ... bara... 

skjótast! 

BÆ!

Þetta var 
grimmilegt.

En 
skemmtilegt.

Fyrst opnarðu vafrann, síðan 
ýtirðu á þennan flipa sem 
lítur út eins og regnhlíf.

Þegar síðan opnast ferðu 
í aðalvalmyndina, síðan 
rúllarðu niður þangað til 
þú sérð borgina okkar.

Síðan hægrismellirðu á 
takkann þar sem stendur 
„spá“, velur „í dag“ og þar 
hefurðu það: „Rigning“.

Af hverju 
kíki ég 

ekki frek-
ar út um 

gluggann?

Af hverju að 
standa í því 
veseni þegar 
tölvan er við 
hliðina á þér?

Skot – og mark. Óp hljóma úr húsum og 
svo skömmu síðar kveða við harmavein. 

Þetta er tími hinna stóru drauma en líka 
vonbrigða. Mörkin raðast inn, en sum skotin 
eru framhjá. Sigrar eru sætir en töp svíða. 
Hverjir eru plúsarnir og hverjir mínusarnir?

HANDBOLTALANDSLIÐIÐ á HM nú er lík-
lega besta karlaliðið, sem Íslendingar hafa 
átt. Ekki að Skaparinn hafi náðarsamlegast 
ákveðið að úthluta okkur betra efni en var 
í Gunnlaugi og Geir á sínum tíma. Þjálfun í 
nútímahandbolta er betri en áður var. Starfs-
fólkið leggur mikið á sig og heldur uppi 
móral þegar á móti blæs. Flestir landsliðs-
mennirnir leika í bestu handboltadeildum 

og liðum heims. Þeir eru ekki aðeins 
reknir áfram af þjóðernisrembingi 

og vöðvaviti, heldur hafa hag af að 
lið þeirra nái langt. Laun þeirra 
hækka ef þeir standa sig. Íslensk-
ur handboltajöfur er meðal 
þeirra best launuðu í heimi. 

TÍMI einkaframtaks er liðinn. 
Tími fagmennsku og teymis-
vinnu er kominn. Guðmundur 
Guðmundsson hefur innleitt 

aga og sigursæla leikjagrein-
ingu í íslenskan handbolta. Við 

ættum ekki aðeins að standa með 
strákunum, heldur læra af þeim. 

Nútímahandbolti okkar er betri en 

gamli boltinn vegna fagmennsku í þjálfun, 
skipulagi og undirbúningi. Handboltinn er 
ekki lengur íþrótt einstaklinga þótt ofur-
menni séu. Ekki er lengur treyst á heppni, 
grísa og tilviljanir heldur agaða teymis-
vinnu. Við ættum að temja okkur sömu 
hugsun og landsliðið – að vera proffar í því 
sem við gerum. Gamla snillingablekkingin 
hefur leikið okkur illa. Leikir tapast og raun-
sæi er nauðsynlegur förunautur. Gerum 
okkar besta – í hóp og með skýrum takmörk-
um.

KRISTNIN hefur um allar aldir kennt bolta-
hugsun og marksækni. Til að skýra út fyrir 
mönnum eðli brota, klúðurs, þ.e. syndar, var 
notað gríska orðið hamartía í Nýja testa-
mentinu. Það merkir að brenna af, hitta ekki 
og vera misheppnaður. Þegar menn gera 
mistök í lífinu hitta menn ekki. Í einkalífinu, 
í vinnu og í samfélagi klúðrum við stundum 
málum og skorum ekki. Þá daprast lífslán og 
lífsgæði skerðast.

HM VEITIR tilefni til ígrundunar um þjóðar-
kúltur og lífshætti. Þegar menn skora ekki 
í afstöðu og samskiptum við aðra menn fer 
illa. Það er hamartía, skortur á fagmennsku 
og klúður. Verst er þegar menn halda fram 
hjá sjálfum sér og tapa þar með tengslum 
við Guð og lífið. Okkar fólk skorar æ meir í 
landsleikjum, en hvernig skorar þú í þínum 
lífsleik?

Mark
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Hópurinn sem setti upp 
söngleikinn Rocky Horror 
í Menntaskólanum við 
Hamrahlíð hittist í Iðnó á 
föstudaginn í tilefni þess 
að tuttugu ár voru liðin frá 
frumsýningunni.

Söngleikurinn Rocky Horror var 
settur upp við miklar vinsældir í 
MH fyrir tuttugu árum og af því 
tilefni hittist leikhópurinn í Iðnó 

á föstudaginn, þegar nákvæmlega 
tuttugu ár voru liðin frá frumsýn-
ingunni. Söngvarinn Páll Óskar 
Hjálmtýsson, sem lék Frank-N-
Furter, var á meðal þeirra sem 
mættu í partíið. Auk þess mættu 
þangað nokkrir úr Rocky Horror 
sýningunni sem hefur verið sýnd 
á Akureyri við góðar undirtektir. 
Á meðal þeirra var Magnús Jóns-
son, sem leikur Frank-N-Furter, 
og María Sigurðardóttir, leikhús-
stjóri Leikfélags Akureyrar. „Þau 
leyfðu okkur að koma í heimsókn 

og þetta var hið skemmtilegasta 
partí,“ segir María og bætir við 
að bæði Magnús og Páll Óskar 
hafi sungið lög úr Rocky Horror. 
Hópnum úr MH hefur verið boðið 
á sýningu Rocky Horror fyrir 
norðan 25. febrúar. Um verður 
að ræða sýningu þar sem áhorf-
endur geta tekið virkan þátt í því 
sem fram fer.  

Rocky Horror var sýnt 23 sinn-
um á Akureyri fyrir áramót og í 
febrúar er fjöldi sýninga fyrir-
hugaður.   freyr@frettabladid.is

Rocky Horror endurfundir
SKEMMTILEGIR ENDURFUNDIR Rocky Horror hópurinn kom saman í tilefni þess að tuttugu ár voru liðin frá sýningunni í MH.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

ÞRÍR GÓÐIR Páll Óskar og Magnús Jónsson, sem báðir hafa 
leikið Frank-N-Furter, ásamt Hjalta Rúnari Jónssyni sem leikur 
Rocky.  

MARÍA OG KOLBRÚN María Sigurðardóttir leikhússtjóri ásamt 
Kolbrúnu Halldórsdóttur, sem leikstýrði sýningunni í MH.

Enski umboðsmaðurinn Tony 
Crean, sem unnið hefur með 
hljómsveitunum Goldfrapp og 
Ladytron, talar á fræðslukvöldi 
um umboðsmennsku sem Útón 
heldur 1. febrúar í Norræna 
húsinu. Crean, sem er eigandi 
umboðsskrifstofunnar Midnight to 
Six, mun flytja erindi um starf sitt 
og svara fyrirspurnum. Tónlistar-
mennirnir Mugison og Daníel 
Bjarnason ræða einnig um hvern-
ig þeir hafa þróað sinn feril innan-
lands og erlendis. 

Námskeiðsgjald er 5.000 krónur 
og 3.000 krónur fyrir félagsmenn 
FTT, TÍ, FÍH, FÍT og FHF. Skrán-
ing er hjá greta@islandsstofa.is.

Enskur umbi 
með erindiRapparinn Kanye West 

ætlar að gefa út tvær plöt-
ur áður en sumarið er á 
enda. Fyrst kemur Watch 
the Throne út í mars sem 
hann gerir með rapparan-
um Jay-Z og í lok sumars er 
svo væntanleg ný sólóplata 
frá Kanye. Aðeins tveir 
mánuðir eru liðnir síðan 
síðasta plata hans, My Bea-
utiful Dark Twisted Fant-
asy, kom út við frábærar 
undirtektir. „Ég sný aftur 
í sumar. Watch the Throne 
kemur eftir tvo mánuði og 
nýja platan mín kemur í 
sumar,“ skrifaði rapparinn 
á Twitter-síðu sína. 

Tvær plötur frá Kanye

KANYE WEST Rapparinn ætlar að gefa út tvær 
plötur áður en sumarið er á enda.

Gildir ekki í  Lúxus950

700

700

700
950

950950

NÁNARI UPPL. Á AF.IS OG MIDI.IS

-H.S, MBL-K.G, FBL

SMÁRABÍÓ Nánar á Miði.is

Nánar á Miði.isBORGARBÍÓ
THE GREEN HORNET 3D kl. 8 - 10.10
BURLESQUE kl. 8 
ALFA OG ÓMEGA 3D kl. 6
THE TOURIST kl. 10.10
GAURAGANGUR KL. 6

12
L
L
12
7

Nánar á Miði.is
THE GREEN HORNET 3D kl. 5.25 - 8 - 10.35
THE GREEN HORNET 3D LÚXUS kl. 5.20 - 8 - 10.35
BURLESQUE kl. 8 - 10.35 
ALFA OG ÓMEGA 3D kl. 3.30
THE TOURIST kl. 5.40 - 8 - 10.20 
GULLIVER´S TRAVELS 3D kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
GAURAGANGUR KL. 5.50
MEGAMIND 3D  ÍSL. TAL KL. 3.40
NARNIA 3 3D KL. 3.30

12
12
L
L
12
L
7
L
7

BURLESQUE KL. 8 - 10.30
GAURAGANGUR KL. 5.50 - 8
SKRIFSTOFUR GUÐS  kl. 5.45  Enskur texti
BARA HÚSMÓÐIR kl. 6 - 8 Enskur texti 
HVÍTAR LYGAR kl. 5.20 Íslenskur texti
ÆVINTÝRI ADÉLE BLANC-SEC kl. 8 Íslenskur texti
VELKOMIN KL. 10 Enskur texti
AÐ LIFA AF KL. 10.10 Enskur texti
EINS OG HINIR KL. 10.10 Enskur texti

L
7
L
L
L
L
L
L
L

HÁSKÓLABÍÓGLERAUGU SELD SÉR

5%

5%

Ath: Tilboðin gilda ekki í Borgarbíó/haskolabio/smarabio

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE GREEN HORNET 3D 8 og 10.20 16

ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI 3D 6 L

SAW 3D - ÓTEXTUÐ 8 og 10 12

LITTLE FOCKERS 6, 8 og 10 L

ALFA OG ÓMEGA 3D - ISL TAL 6 L

700 kr.700 kr.

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar dagsins.

950 KR. Í 3D950 KR. Í 3D
gleraugu seld sérgleraugu seld sér

950 KR. Í 3D950 KR. Í 3D
gleraugu seld sérgleraugu seld sér

950 KR. Í 3D950 KR. Í 3D
gleraugu seld sérgleraugu seld sér

950 KR. Í 3D950 KR. Í 3D
gleraugu seld sérgleraugu seld sér

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á 
WWW.SAMBIO.IS

�����
„hláturvöðvarnir munu halda 
veislu í einn og hálfan tíma“
- Politiken

V I P

14

14

L

L

L

L

L

L

L

1010

14

12

12

12

12

12

12

TANGLED-3D ísl tal kl.  5:50
YOU AGAIN kl.  8  
ROKLAND kl.  10:10
KLOVN kl.  5:50 - 8 - 10:10

KLOVN - THE MOVIE kl. 5:50 - 8 - 10:20
KLOVN - THE MOVIE kl. 8 - 10:20
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D ísl. Tali kl. 5:50
ROKLAND kl. 5:40 - 8 - 10:20
YOU AGAIN kl. 5:50 - 8 - 10:20
HEREAFTER kl. 5:30 - 8 - 10:40
HARRY POTTER kl. 8
LIFE AS WE KNOW IT kl. 10:40

L

L

L

L

14KLOVN - THE MOVIE kl. 5:50 - 9 - 10:10
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D M/ ísl. Tali kl. 6:20
TANGLED-3D (Ótextuð) M/ Ensku kl. 8
YOU AGAIN kl. 8 - 10:20
MEGAMIND M/ ísl. Tali kl.  5:50

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

FRÁBÆR TEIKNIMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

�����
„skemmtileg fyndin og 
spennandi“
- BOXOFFICE MAGAZINE

GREEN HORNET-3D kl. 5.20 - 8 og 10.40
KLOVN: THE MOVIE kl. 5.30 - 8 og 10.15
ROKLAND kl. 8 og 10.30
TANGLED-3D ísl. Tali kl. 5.30
GUILIVERS TRAVEL-3D kl. 5.30
HEREAFTER kl. 8
TRON: LEGACY-3D kl. 10.40

SPENNANDI ÆVINTÝRI SEM FÆR 
ÞIG TIL AÐ GRENJA ÚR HLÁTRI.

SETH ROGEN  JAY CHOU CHRISTOPH WALTZ CAMERON DIAZ

LÖGIN ERU BROTIN 
ÞEIM TIL BJARGAR

sýnd í

700 kr.
TilboðTilboð

700 kr.

700 kr.
TilboðTilboð

700 kr.

700 kr.
TilboðTilboð

700 kr.

950 kr.950 kr.
á 3D sýningar
á 3D sýningar

950 kr.950 kr.
á 3D sýningar
á 3D sýningar

950 kr.950 kr.
á 3D sýningar
á 3D sýningar
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STRÁKARNIR OKKAR  unnu eftirminnilegan átta marka sigur á Frökkum, 32-24, á HM í handbolta í Þýskalandi fyrir 
fjórum árum en leikurinn fór fram í Magdeburg 22. janúar 2007. Síðan hafa Frakkar unnið okkur á þremur síðustu stórmótum 
með samtals 22 marka mun (30-21 á EM 2008, 28-23 á ÓL 2008 og 36-28 á EM 2010).

HM 2011 Guðmundur Guðmunds-
son landsliðsþjálfari var að vonum 
mjög þungur á brún eftir tapið 
gegn Spánverjum í gær. Guðmund-
ur og strákarnir ætluðu sér stóra 
hluti á þessu móti og nú er ljóst að 
þeir ná ekki þeim markmiðum.

„Við náum þeim ekki. Við þurf-
um að setjast yfir stöðuna og skoða 
framhaldið hjá okkur. Ég er afar 
óánægður með fyrri hálfleikinn hjá 
okkur. Eftir á að hyggja var hann 
það slæmur að við töpum leiknum 
þar. Við komum engu að síður til 
baka á frábæran hátt og strákarn-
ir sýndu karakter. Það dugar bara 
ekki til þegar við gefum þeim tíu 
marka forskot,“ sagði Guðmundur, 
sem fannst leikmenn hengja haus 
of snemma í fyrri hálfleik.

„Mér fannst vanta hausinn í 
sóknarleik liðsins. Við sem lið 
spiluðum illa. Vorum að reyna 
línusendingar of snemma og bolt-
inn endaði í höndunum á Spánverj-
um, sem refsuðu okkur. Við vorum 
þá hvergi nærri. Ég var virkilega 
óhress með það. Það er óásættan-
legt með öllu,“ sagði Guðmundur 
ákveðinn en hann vill líka meina 
að hlutirnir hafi aðeins fallið með 
Spánverjum.

„Þegar við náum að standa vörn-
ina vel er höndin komin upp og þá 
hitta þeir beint í skeytin nokkrum 
sinnum. Það féll helvíti margt með 
þeim en engu að síður var þetta 
óásættanleg frammistaða af okkar 
hálfu. Það er ekki hægt að neita 
því. Við erum afar vonsviknir með 

fyrri hálfleikinn hjá okkur.“
Guðmundar bíður það verkefni 

að rífa liðið upp fyrir leikinn gegn 
Frökkum í kvöld en strákarnir eru 
enn að keppa um að fá sæti í undan-
keppni Ólympíuleikanna og því má 
ekki leggja árar í bát.

„Ég hugsa að Þjóðverjaleikur-
inn hafi setið í okkur. Við fórum 
samt yfir málin og menn gerðu sér 
grein fyrir því að við förum ekki 
taplausir í gegnum svona mót. Við 
verðum að rífa okkur upp og halda 
áfram. Þessi leikur var ákveðin 

lexía fyrir okkur en við verðum 
að klára mótið með sæmd og gefa 
það sem við eigum í lokaleikina í 
mótinu,“ sagði Guðmundur Guð-
mundsson. 

Spiluðum illa sem lið
Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari segir að frammistaða Íslands í 
fyrri hálfleik gegn Spánverjum hafi með öllu verið óásættanleg. Hann segir að 
liðið verði að rífa sig upp fyrir Frakkaleikinn í kvöld.

GUÐMUNDUR ÓSÁTTUR Landsliðsþjálfarinn talar hér við eftirlitsmann leiksins í leiks-
lok en spænski þjálfarinn er að reyna að þakka honum fyrir leikinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HM 2011 Valero Rivera, þjálfari 
Spánverja, var vitaskuld ánægð-
ur með frammistöðu sinna manna 
í leiknum gegn Íslandi í gær.

„Fyrri hálfleikurinn er eftir-
minnilegur fyrir okkur. Það er 
frábært að skora tuttugu mörk í 
einum hálfleik og fá aðeins á sig 
tíu gegn jafn sterku liði og Ísland 
er,“ sagði Rivera á blaðamanna-
fundi að leik loknum. 

„Í seinni hálfleik sköpuðu þeir 
vandræði fyrir okkur í vörninni 
en samt náðum við að vinna með 
átta mörkum. Ég er því mjög 
ánægður með hvernig mitt lið 
spilaði,“ sagði Rivera.

Raul Entrerrios var valinn 
maður leiksins en hann skoraði 
sex mörk í leiknum.

„Við spiluðum nánast fullkom-
lega í dag, sérstaklega í fyrri 
hálfleik. Sóknarleikur okkar var 
árangursríkur og við sköpuðum 
mikið af opnum færum sem er 
jákvætt gegn jafn sterkri vörn og 
Íslendingar eiga. Leikur okkar 
var góður frá fyrstu til síðustu 
mínútu og við áttum sigurinn 
skilinn,“ sagði Entrerrios á blaða-
mannafundinum.  - sjj

Spánverjar eftir leikinnn:

Spiluðum nán-
ast fullkomlega

ALBERTO ENTRERRÍOS Spánverjar áttu 
frábæran leik á móti Íslandi.  MYND/AFP

HM 2011 Íslenska landsliðið þarf 
að vinna Frakka í kvöld ætli liðið 
að tryggja sér sæti í forkeppni 
Ólympíuleikanna en það gerist 
ekki á hverjum degi að Frakkar 
tapi leik á stórmóti. 

Frakkar hafa nefnilega ekki 
tapað í 17 leikjum í röð á stórmót-
um og eina tap liðsins á síðustu 
fjórum stórmótum kom á móti 
Króötum (19-22) í lokaleik í milli-
riðli á HM 2009 í leik sem skipti 
engu máli. Frakkar hafa unnið 28 
af þessum 33 leikjum.   - óój

Frakkar á stórmótum:

Eitt tap í síð-
ustu 33 leikjum

Henry Birgir 
Gunnarsson
og Valgarður 
Gíslason
fjalla um HM í Svíþjóð
henry@frettabladid.is  -  valgard.gislason@365.is
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„NOW eru klárlega fæðubótarefni í  landsl iðsklassa 
fyrir  al la íþróttamenn. Mæli sterklega með þessum 
vörum fyrir  þá sem leita eftir  styrk,  úthaldi og 
snerpu -þær virka vel fyrir  mig.“

NOW virkar vel  fyrir  mig!

NOW - Fullkomin l ína af íþróttafæðubótarefnum 
– fáanleg í  verslunum um allt  land

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem 
setja „like“ við Vísi á Facebook geta 
unnið óvænta vinninga í hverri viku.

Iceland Express kvenna
KR-Njarðvík  70-60 (39-29)
Stig KR: Chazny Paige  Morris 16, Margrét Kara 
Sturludóttir 15, Signý Hermannsdóttir 11, Guðrún 
Gróa Þorsteinsdóttir 9, Hildur Sigurðardóttir 7, 
Þorbjörg Andrea Friðriksdóttir 6, Helga Einars
dóttir 4, Hafrún Hálfdánardóttir 2. 
Stig Njarðvíkur: Shayla Fields 19, Dita Liepkalne 
13 (10 frák.), Árnína Lena Rúnarsdóttir 12, Julia 
Demirer 9 (14 frák.), Ólöf Helga Pálsdóttir 7.

EM 2012 í Futsal
Ísland-Grikkland  5-4 (2-1)
Mörk Íslands: Þórarinn Ingi Valdimarsson 2 
Tryggvi Guðmundsson, Þorsteinn Már Ragnars
son og Magnús Þorsteinsson.  Magnús átti auk 
þess tvær stoðsendingar en Tryggvi og Eiður Aron
 Sigurbjörnsson lögðu báðir upp eitt mark.

ÚRSLIT Í GÆR

GUÐRÚN GRÓA ÞORSTEINSDÓTTIR KR-konur unnu góðan sigur á Njarðvík í gær. Hér 
leynir einbeiting Gróu sér ekki þegar hún brunar af stað í sókn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Chelsea-menn eru að komast í gamla formið 
í enska boltanum en liðið vann 4-0 stórsigur á Grétari 
Rafni Steinssyni og félögum í Bolton í ensku úrvals-
deildinni í gærkvöldi. 
Chelsea er búið að vinna þrjá síðustu leiki með marka-
tölunni 13-0 en áður hafði liðið unnið 7-0 bikarsigur á 
Ipswich og 2-0 deildarsigur á Blackburn.

Chelsea er nú fjórum stigum á eftir Manchester 
City (3. sæti) en liðið vantar enn sjö stig til þess að 
ná toppliði Manchester United, sem á auk þess leik 
inni. 

Didier Drogba skoraði fyrsta markið á 11. mínútu 
með þrumuskoti af um 30 metra færi, eftir að Grétar 
Rafn Steinsson hafði misst frá sér boltann.

Florent Malouda kom Chelsea í 2-0 fjórum mínút-
um fyrir hálfleik þegar hann fylgdi á eftir eigin skoti 
eftir að fyrra skotið hans fór í varnarmanninnn Gary 
Cahill.

Nicolas Anelka gerði síðan nánast út um leik-
inn þegar hann kom Chelsea í 3-0 á 56. mínútu eftir 
sendingu Michael Essien og undirbúning Florent 
Malouda.

Brasilíumaðurinn Ramires skoraði síðan fjórða 
markið á 74. mínútu þegar hann fylgdi eftir skoti 
Nicolas Anelka sem fór í varnarmann. Ramires opn-
aði þar með loksins markareikning sinn í enska bolt-
anum í sínum 24. leik með Chelsea-liðinu. 

Grétar Rafn Steinsson sneri aftur í lið Bolton eftir 
meiðsli og lék allan leikinn í hægri bakverðinum en 
hann hefur oft leikið betur en í gær.  - óój

Chelsea vann 4-0 sigur á Bolton og er með markatöluna 13-0 í síðustu 3 leikjum:

Chelsea-liðið komið í gang

DROGBA OG GRÉTAR Didier Drogba fagnar hér marki sínu í 
gær sem kom eftir mistök Grétars Rafns Steinssonar. MYND/AP
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Baráttukveðjur 
frá VÍS!
Strákarnir okkar eru svo skemmtilega 
ólíkir og okkur þykir óskaplega vænt 
um þá alla. VÍS er stoltur styrktaraðili 
íslenska landsliðsins á HM í Svíþjóð.

HM 2011 Spánn vann sanngjarnan 
átta marka sigur, 24-32, á Íslandi 
í gær. Leikurinn kláraðist í fyrri 
hálfleik en eftir hann var Spánn 
með tíu marka forskot, 10-20.

Íslenska liðið var að elta allan 
leikinn og fyrri hálfleikurinn var 
hreinasta hörmung hjá strákunum. 
Vörnin byrjaði ágætlega en hrundi 
svo með miklum látum. Sóknar-
leikurinn var lélegur frá fyrstu 
sókn. Strákarnir tóku líka léleg 
skot og Arpad Sterbik varði eins 
og berserkur í marki Spánverja.

Spánverjarnir keyrðu hraðaupp-
hlaup ítrekað í andlitið á íslensku 
liðinu og var ömurlegt að horfa upp 
á strákana sitja eftir. Það getur 
aldrei verið ásættanlegt að fá á sig 
um tíu mörk úr hröðum upphlaup-
um í einum hálfleik.

Forskot Spánverja jókst með 
hverri mínútunni og strákarn-
ir gáfust upp allt of snemma. Það 
mátti sjá von- og ráðleysi úr andlit-
um íslensku strákanna. Þeir voru 
bugaðir á meðan spænsku nauta-
banarnir dönsuðu í kringum þá. 
Það var átakanlegt að fylgjast með 
þessari uppgjöf.

Strákarnir tóku sig saman í and-
litinu í hálfleik og seldu sig dýrt 
í síðari hálfleik. Dyggilega studd-
ir af frábærum íslenskum áhorf-
endum söxuðu þeir smám saman 
á forskot Spánverja en náðu samt 
aldrei að anda ofan í hálsmálið á 
þeim. Munurinn var einfaldlega of 
mikill. Þessi leikur tapaðist í fyrri 
hálfleik.

Það er orðið nokkuð ljóst að 
íslenska liðið kemst ekki í undan-
úrslit þó svo að það hafi farið í 
milliriðil með væna stöðu. Það eru 
mikil vonbrigði þar sem allt benti 
til þess að íslenska liðið myndi 
spila til verðlauna. Þjóðverja-
leikurinn rotaði aftur á móti okkar 
menn og tapið í þeim leik virtist 
sitja í liðinu í gær. Strákarnir náðu 
ekki að rífa sig almennilega upp 

fyrir úrslitaleik gegn Spánverj-
um, sem er áhyggjuefni.

Þeir mega þó ekki hengja haus 
því það er enn að miklu að keppa. 
Sjö efstu liðin munu vinna sér þátt-
tökurétt í undankeppni Ólympíu-
leikanna. Verður áhugavert að sjá 
hvernig íslensku strákarnir bregð-
ast við mótlætinu gegn Frökkum 
í kvöld en rífi þeir sig ekki upp 
munu Frakkarnir fara illa með 
þá.

MARTRÖÐ Í FYRRI HÁLFLEIKNUM
HM-draumur strákanna okkar er að breytast í martröð. Strákarnir töpuðu öðrum leiknum í röð í gær og 
voru teknir í bakaríið af sterkum Spánverjum í fyrri hálfleik. Þá náði Spánn mest ellefu marka forystu.

EKKERT GEKK Í GÆR Alexander Petersson kemst hér lítið áleiðis gegn spænsku 
vörninni í leiknum í gær en myndin er táknræn fyrir gang leiksins.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ísland-Spánn 24-32 (10-20)
Mörk Íslands (skot): Alexander Petersson 5 (10), Aron Pálmarsson 4 (9), Snorri 
Steinn Guðjónsson  3/1 (4/1), Guðjón Valur Sigurðsson 3 (5), Ólafur Stefánsson 3 
(5), Ingimundur Ingimundarson 2 (2), Vignir Svavarsson 1 (1), Sverre Jakobsson 1 (1), 
Róbert Gunnarsson 1 (2), Arnór Atlason 1 (3).
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 14/2 (41/2, 34%), Hreiðar Levy Guðmundsson 
2 (7, 29%).
Hraðaupphlaupsmörk: 7 (Aron, Ingimundur, Arnór, Guðjðón Valur, Ólafur, Alexander, 
Sverre) Fiskuð víti: 1 (Alexander) Brottvísanir: 14 mínútur.
Mörk Spánar (skot): Raúl Entrerríos 6 (6), Eduardo Gurbindo 6 (11), Alberto Entrer-
ríos 5 (8), Julen Aguinagalde 4 (4), Juan Antonio García 4 (8/1), Albert Rocas 2 (2), 
Viran Morros 1 (1), Roberto García Parrondo 1 (2), Cristian Ugalde 1 (2), Joan Canell-
as1 (2), Jose Maria Rodríguez 1 (3), Iker Romero 0 (1/1).
Varin skot: Arpad Sterbik 17 (41/1, 41%)
Hraðaupphlaupsmörk: 7 (Garcia 3, Parrondo, Ugalde, Morros, Gurbindo)
Fiskuð víti: 2 (Rocas, Aguinagalde) Brottvísanir: 8 mínútur.

HM 2011 Björgvin Páll Gústavsson stóð fyrir 
sínu í marki Íslands í gær og varði hreint frá-
bærlega í síðari hálfleik. Því miður dugði það 
ekki til þar sem Spánverjar voru einfaldlega 
mun betri en Íslendingar og flengingin í fyrri 
hálfleik dugði þeim til sigurs.

„Við gerum okkur erfitt fyrir og spilum eins 
og aular í 30 mínútur. Við gerum ekkert af 
því sem lagt var upp með. Sóknarleikurinn er 
hræðilegur. Við hendum boltanum til þeirra og 
þeir skora tíu hraðaupphlaupsmörk í fyrri hálf-
leik. Það er fáranlegt hjá okkur að leyfa þeim 
það. Þetta er gott lið sem refsar fyrir öll mis-
tök,“ sagði Björgvin Páll hundsvekktur eftir 
leikinn.

„Ég hélt að menn væru búnir að ná sér eftir 
Þjóðverjaleikinn. Við brotnum um leið og við 
lendum í vandræðum. Förum að gefa þeim 
mörk á ódýran hátt,“ sagði Björgvin Páll, en 
hann er alls ekki búinn að leggja árar í bát þótt 
illa ári.

„Við verðum að rífa okkur upp og berjast 
fyrir stoltið, okkur, þjóðina og fólkið í stúkunni. 
Það er Ólympíusæti í húfi og við ætlum okkur 
að fá það sæti.“   - hbg

Björgvin Páll Gústavsson, markvörður íslenska landsliðsins, var afar ósáttur eftir tapið á móti Spáni í gær:

Spiluðum eins og aular í fyrri hálfleik

BJÖRGVIN PÁLL Varði tíu skot í seinni hálfleik, þar af 
tvö vítaköst, en það var ekki nóg því staðan var svo 

slæm eftir fyrri hálfleikinn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Henry Birgir 
Gunnarsson
og Valgarður 
Gíslason
fjalla um HM í Svíþjóð
henry@frettabladid.is  -  valgard.gislason@365.is

Milliriðill eitt
Ísland-Spánn 24-32 (10-20)
Ungverjaland-Þýskaland 27-25 (10-12)
Noregur-Frakkland 26-31 (14-17)

STAÐAN Í RIÐLINUM
Frakkland 4 3 1 0 126-101 7
Spánn 4 3 1 0 118-103 7
Ísland 4 2 0 2 109-107 4
Ungverjaland 4 2 0 2 103-117 4
Þýskaland 4 1 0 3 99-107 2
Noregur 4 0 0 4 98-118 0

LEIKIR DAGSINS
Þýskaland-Noregur  Klukkan 15.15
Spánn-Ungverjaland 17.30
Ísland-Frakkland 19.45

Milliriðill tvö
STAÐAN
Danmörk 4 4 0 0 127-107 8
Svíþjóð 4 3 0 1 103-97 6
Pólland 4 2 0 2 99-101 4
Króatía 4 1 1 2 114-105 3
Argentína 4 1 0 3 92-113 2
Serbía 4 0 1 3 101-114 1

LEIKIR DAGSINS
Króatía-Pólland  Klukkan 17.15
Serbía-Argentína 19.15
Danmörk-Svíþjóð 19.15

ÚRSLITIN Á HM

HM 2011 Frakkar fylgdu Spánverj-
um inn í undanúrslitin á HM í 
handbolta með því að vinna fimm 
marka sigur á Norðmönnum, 31-
26, í lokaleiknum í íslenska milli-
riðlinum í gærkvöldi en Spánverj-
ar tryggðu sér farseðilinn með 
sigri á Íslandi. Frakkar eru þar 
með komnir í undanúrslit á átt-
unda stórmótinu í röð.

Óvæntustu úrslit dagsins voru 
þó 27-25 sigur Ungverja á Þjóð-
verjum en þau úrslit þýða að 
Ísland á nú á hættu að enda í 
fimmta sæti milliriðilsins verði 
úrslitin okkur óhagstæð í dag. 

Tapi Ísland fyrir Frökkum á 
sama tíma og Ungverjar vinna 
Spán og Þjóðverjar vinna Norð-
menn mun íslenska liðið spila um 
9. sætið á mótinu. Ísland ætti þá 
ekki lengur möguleika á því að 
komast á Ólympíuleikana í Lond-
on 2012 nema með því að verða 
Evrópumeistari í Serbíu á næsta 
ári.  - óój

HM í handbolta í gærkvöldi:

Frakkar inn í 
undanúrslitin

HEINER BRAND Þjóðverjar töpuðu 
óvænt fyrir Ungverjum í gær. MYND/AFP
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Íbúfen®
– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen er 
notað við liðagigt, slitgigt, tíðaverkjum, tannpínu og höfuðverk. Einnig eftir minniháttar aðgerðir, t.d. tanndrátt. 
Varúðarreglur: Fólk sem hefur ofnæmi fyrir íbúprófeni eða öðrum skyldum lyfjum (NSAID), með skerta 
lifrarstarfsemi eða alvarlegan hjarta- eða nýrnasjúkdóm á ekki að nota lyfið. Fólk sem fengið hefur astma, 
nefslímubólgu eða ofsakláða eftir töku acetýlsalicýlsýru eða annarra bólgueyðandi lyfja á ekki að nota lyfið. Gæta 
þarf varúðar við gjöf lyfsins hjá fólki með tilhneigingu til magasárs eða með sögu um slík sár, aukna 
blæðingartilhneigingu eða helluroða (SLE). Einnig hjá sjúklingum með veilt hjarta, nýrna- eða lifrarsjúkdóm, 
sérstaklega ef meðhöndlað er með þvagræsilyfi samtímis, þá þarf að fylgjast með mögulegri minnkaðri 
nýrnastarfsemi og vökvasöfnun. Lyfið er ekki ætlað barnshafandi konum. Aukaverkanir: Íbúfen getur valdið 
aukaverkunum eins og t.d. meltingaróþægindum, niðurgangi, ógleði, útbrotum, þreytu og höfuðverk. 
Skammtastærðir: Fullorðnir: Venjulegir skammtar eru 600-2000 mg á dag 3-4 jöfnum skömmtum. Ekki er mælt 
með stærri dagskammti en 2400 mg. Börn: Venjulegir skammtar eru 20 mg/kg líkamsþunga á dag í 3-4 jöfnum 
skömmtum. Börnum <30 kg skal eigi gefa meira en 500 mg á dag. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Lyfið 
skal geymt þar sem börn hvorki ná til né sjá. Nóvember 2010.

Sterkur leikur
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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

ÚTVARP FM

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

16.15 Töfrar Tælands - Land brosanna 
(1:3) (e)

16.50 Þýski boltinn (e)

17.50 Táknmálsfréttir 

18.00 Friðþjófur forvitni (20:20) 

18.23 Skúli skelfir (25:52) 

18.34 Kobbi gegn kisa (11:13) 

19.00 Fréttir 

19.30 Veðurfréttir 

19.35 Kastljós 

20.05 Skólaklíkur (2:12) Bandarísk þátta-
röð um systkinin Rusty og Casey Cartwright 
og fjörugt félagslíf þeirra í háskóla. 

20.55 Myndheimur Unnars Arnar (3:5) 
Þáttaröð um íslenska ljósmyndun eins og 
hún birtist á sýningum á Listahátíð í Reykja-
vík vorið 2010. Í fimm þáttum kynnumst við 
ólíkri nálgun þriggja listamanna og skoðum 
tvö þemu sem voru áberandi.

21.25 Návígi Viðtalsþáttur Þórhalls Gunn-
arssonar. Gestir þáttarins eru um margt ólíkir 
og koma alls staðar að úr samfélaginu.  

22.00 Tíufréttir 

22.10 Veðurfréttir 

22.15 Dauðir rísa (6:12) Breskur saka-
málaflokkur um Peter Boyd og félaga hans í 
þeirri deild lögreglunnar sem rannsakar eldri 
mál sem aldrei hafa verið upplýst. Hver saga 
er sögð í tveimur þáttum. 

23.10 Árekstur (2:5) (e)

23.55 Kastljós

00.25 Fréttir

00.35 Dagskrárlok 

06.20 Brick

08.10 Leonard Cohen: I‘m Your Man

10.00 The Spiderwick Chronicles

12.00 School for Scoundrels 
14.00 The Spiderwick Chronicles

16.00 Leonard Cohen: I‘m Your Man

18.00 School for Scoundrels

20.00 Brick

22.00 The Number 23

00.00 Chronicle of an Escape

02.00 The Kite Runner

04.05 The Number 23

 

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 The Doctors

10.15 The Amazing Race (7:11) 

11.00 The New Adventures of Old 
Christine (1:22) 

11.25 Wonder Years (1:6) 

11.50 Tim Gunn‘s Guide to Style (7:8) 

12.35 Nágrannar

13.00 So You Think You Can Dance (8:23) 

14.20 So You Think You Can Dance (9:23) 

15.05 Sjáðu

15.35 Ben 10

15.55 Barnatími Stöðvar 2

17.10 Bold and the Beautiful

17.33 Nágrannar

17.58 The Simpsons

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (8:24) 

19.45 The Big Bang Theory (8:17) 

20.10 Modern Family (9:24) 

20.30 Two and a Half Men (14:22) Sjö-
unda sería þessa bráðskemmtilega þáttar um 
bræðurna Charlie og Alan. 

20.55 Chuck (11:19)  

21.40 Burn Notice (6:16) Þriðja serían 
af þessum frábæru spennuþáttum þar sem 
hasarinn og húmorinn er linnulaus allt frá 
upphafi til enda. 

22.25 Daily Show: Global Edition

22.55 Gossip Girl (11:22)

23.40 Hawthorne (8:10) 

00.25 Medium (17:22) 

01.10 Nip:Tuck (15:19)

01.55 Grandma‘s Boy

03.30 Chuck (11:19)

04.15 Burn Notice (6:16) 

05.00 Modern Family (9:24) 

05.25 Fréttir og Ísland í dag

 

07.00 Samantekt

08.00 Samantekt

09.00 Samantekt

12.40 Ungverjaland - Þýskaland

14.05 Samantekt

15.05 Þýskaland - Noregur Bein út-
sending frá leik Þjóðverja og Norðmanna í 
milliriðli 1 á HM í handbolta.

17.05 Króatía - Pólland Bein útsending 
frá leik Króata og Pólverja í milliriðli 2 á HM 
í handbolta.

18.45 Upphitun Bein útsending. Þor-
steinn J. og handboltasérfræðingar hans hita 
upp fyrir leik Íslendinga og Frakka á HM í 
handbolta.

19.35 Frakkland - Ísland Bein útsend-
ing frá leik Íslendinga og Frakka í milliriðli 1 á 
HM í handbolta.

21.15 Samantekt Bein útsending. Þor-
steinn J. og gestir hans fara yfir leik Íslend-
inga og Frakka.

22.15 Danmörk - Svíþjóð

23.40 Enski deildabikarinn: Arsenal 
- Ipswich

01.25 Frakkland - Ísland

02.50 Samantekt

07.00 Bolton - Chelsea

14.25 Everton - West Ham Útsending 
frá leik Everton og West Ham í ensku úrvals-
deildinni.

16.10 Wolves - Liverpool Útsending 
frá leik Wolves og Liverpool í ensku úrvals-
deildinni.

17.55 Premier League Review 2010/11

18.50 Football Legends Í þessum þætti 
verður fjallað um hinn feykilega skemmtilega 
portúgalska leikmann, Figo.    

19.20 Blackpool - Man Utd. Bein út-
sending frá leik Blackpool og Manchester Un-
ited í ensku úrvalsdeildinni.

21.30 Wigan - Aston Villa Útsending 
frá leik Wigan og Aston Villa í ensku úrvals-
deildinni.

23.15 Ensku mörkin 2010/11

23.45 Blackpool - Man Utd. 

01.30 Wigan - Aston Villa

 

08.00 Dr. Phil (98:175) 
08.45 Rachael Ray (174:175)

09.30 Pepsi MAX tónlist 

15.50 90210 (12:22) 

16.35 Rachael Ray (175:175) 

17.20 Dr. Phil (99:175) 

18.05 Got To Dance (3:15) 

18.55 Real Hustle (15:20)

19.20 America‘s Funniest Home 
Videos (27:50) 

19.45 Whose Line Is It Anyway? (17:39) 

20.10 Survivor (8:16) 

21.00 How to Look Good Naked 
(10:12) Bresk þáttaröð þar sem lögulegar 
línur fá að njóta sín. Konur með alvörubrjóst, 
mjaðmir og læri hætta að hata líkama sinn 
og læra að elska lögulegu línurnar.

21.50 The Good Wife – NÝTT! (1:23) 
Önnur þáttarröð The Good Wife þar sem Al-
icia er hin góða eiginkona. Þættirnir sem 
skarta stórleikkonunni Julianna Margulies 
slógu rækilega í gegn á síðasta ári.

22.40 Jay Leno (185:260) Spjallþáttur á 
léttum nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno 
fær til sín góða gesti og slær á létta strengi.

23.25 CSI (2:22) 

00.15 Flashpoint (17:18) Spennandi 
þáttaröð um sérsveit lögreglunnar sem er 
kölluð út þegar hættan er mest.

01.00 Worlds Most Amazing Videos 
(10:13) 

01.45 Good Wife (1:23) 

02.30 Pepsi MAX tónlist 

06.00 Pepsi MAX tónlist 

11.40 Golfing World (5:240) 

13.20 Bob Hope Classic (2:5) 

16.20 PGA Tour Yearbooks (10:10) 

17.10 Golfing World (6:240)

18.00 Golfing World (7:240)18.50 
PGA Tour - Highlights (3:45) 

19.45 Abu Dhabi Golf Championship (2:2) 

23.45 Golfing World (7:240) 

00.30 Golfing World (6:240) 

00.35 ESPN America 

06.00 ESPN America 

 

18.15 Að norðan Með Hildu Jönu Gísla-
dóttur. Fjölbreyttur þáttur um norðlenskt 
mannlíf.

19.00 Fróðleiksmolinn

20.00 Hrafnaþing Við skoðum ótrúlega 
grósku í kvikmyndagerð.      

21.00 Svartar tungur Þremenningarnir 
komnir á kaf í þingstörf.      

21.30 Græðlingur Gurrý og co.      

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.          

19.30 The Doctors

20.15 Gossip Girl (21:22) Þriðja þáttaröð-
in um líf ungra og fordekraðra krakka sem 
búa á Manhattan í New York. Þótt dramatíkin 
sé ótæpileg þá snúast áhyggjur þessa unga 
fólks fyrst og síðast um hver baktali hvern, 
hver sé með hverjum og hvernig eigi að vera 
klæddur í næsta glæsipartíi.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Undercovers (8:13) Skemmtilegir 
spennuþættir um Bloom-hjónin sem eru fyrr-
um CIA-njósnarar og reka nú litla veisluþjón-
ustu í Los Angeles, líf þeirra tekur stakkask-
tiptum þegar leyniþjónustan hefur samband 
kallar þau aftur til starfa.

22.35 The Deep End (6:6) Áhrifarík þátta-
röð um fimm unga og ákafa lögfræðinga og 
þeirra baráttu í að ná árangri á virtri lögfræðistofu.

23.15 Tripping Over (2:6) Áhrifamiklir og 
ævintýralegir þættir um þrjá vini sem búa í 
London og tvo vini sem búa í Sydney, hvor-
ugur hópurinn þekkir hinn en foreldrar þeirra 
þekkjast. Vinahóparnir ákveða að ferðast hvor 
til lands annars en hittast fyrst í Bangkok þar 
sem ákveðin atburðarás breytir lífi þeirra.

00.05 The Bill Engvall Show (7:8) 

00.30 Gossip Girl (21:22) 

01.15 The Doctors

01.55 Sjáðu

02.20 Fréttir Stöðvar 2 

03.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

> Joseph Gordon-Levitt
„Leikarar voru einu sinni ekkert 
merkilegir. Fyrir hundrað árum voru 
leikhúsin við hliðina á vændishúsum.“
Joseph Gordon-Levitt leikur ungan mann 
sem rannsakar dularfullt hvarf fyrrver-
andi kærustu sinnar í spennumyndinni 
Brick sem er á Stöð 2 Bíó kl. 20.

ÓLÝSANLEG LÝSING Á STÖÐ 2 SPORT 4

ÍSLAND – FRAKKLAND
Í DAG KL. 19:15
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UPPLIFÐU LEIKINN Á NÝJAN HÁTT 
ÞEGAR SVEPPI STJÓRNAR BEINNI LÝSINGU 
Á IBS.IS OG STÖÐ 2 SPORT 4.

VERTU VINUR 
ÍBS Á FACEBOOK

Maðurinn minn þarf starfs síns vegna að ferðast mikið 
til útlanda og mér er það ljúft og skylt að sækja hann 

á völlinn. Þótt vissulega sé ávallt tilhlökkunarefni að 
sækja betri helminginn getur verið alveg hundfúlt og 

óttalega einmanalegt fyrir félagsveru eins og mig 
að keyra suður með sjó, sérstaklega í vonsku-
veðri og kolniðamyrkri. 

Sem betur fer á ég góða og óeigingjarna 
vinkonu sem er oft tilbúin til að styttar 
mér stundir á þessari löngu og leiðin-
legu leið með áhugaverðum sögum, 
sem hún segir frá á sinn sérstaka 
máta og með svolítið kynþokkafullri 
rödd. Já, hún Andrea Jóns á Rás tvö 
er sko besti ferðafélagi sem hægt 
er að hugsa sér þegar leiðin liggur 

um vegi landsins og fær mann til að gleyma stað og 
stund með lifandi frásögnum af tónlistarmönnum 
í nútíð og fortíð, stjörnum og minni spámönnum, 
sem ég hef ekki hundsvit á en nýt þess ávallt jafn 
mikið að heyra um.

Þetta er innileg og kannski svolítið persónuleg 
stund sem við skötuhjúin eigum þarna saman í 

bílnum og þegar leiðir skilja úti á velli, gæti ég 
þess að afmá alltaf vandlega öll ummerki 

um þennan heillandi farþega, skipti um 
rás og lækka niður í útvarpinu áður en 
ég geng inn í flugstöðina og tek á móti 
manninum mínum með bros á vör.

FLOTT Varla er hægt að hugsa sér skemmti-
legri ferðafélaga en Andreu Jóns.

VIÐ TÆKIÐ ROALD EYVINDSSON FERÐAST MEÐ ANDREU JÓNS UM VEGI LANDSINS

Leynivinkona sem segir sex
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VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

TÖKUM HÖNDUM SAMAN OG STYÐJUM STRÁKANA OKKAR TIL SIGURS!
ÞÚ STYRKIR HSÍ UM 2.000 KR. MEÐ ÞVÍ AÐ HRINGJA Í SÍMA 907–1020
Stöð 2 Sport styður Strákana okkar. Hluti af áskriftargjaldi rennur til íslenska landsliðsins í handbolta.

SJÁÐU ALLT UM HM Í HANDBOLTA Á VISIR.IS

ALLIR LEIKIR ÍSLANDS SÝNDIR Í HD!
Þorsteinn J & gestir fyrir og eftir alla leiki Íslands

ÞRIÐJUDAGUR 25. JANÚAR

15:05      Þýskaland – Noregur

17:05      Króatía – Pólland

19:35      Frakkland – Ísland

22:15      Danmörk – Svíþjóð (sýnt með seinkun)

28. jan.  Undanúrslitaleikir

30. jan.  Leikur um bronsverðlaun

30. jan.  Úrslitaleikur

Í KVÖLD

RÁS 1 FM 92,4/93,5

SVT 1

13.55 Whose Line Is It Anyway? 14.20 Whose Line 
Is It Anyway? 14.45 Only Fools and Horses 15.15 
Only Fools and Horses 15.45 Doctor Who 16.30 
New Tricks 17.20 Deal or No Deal 17.55 Deal or 
No Deal 18.30 Only Fools and Horses 19.00 Only 
Fools and Horses 19.30 The Catherine Tate Show 
20.00 Last of the Summer Wine 20.30 Monarch 
of the Glen 21.20 Catterick 21.50 Whose Line Is 
It Anyway? 22.15 Whose Line Is It Anyway? 22.40 
New Tricks 23.35 EastEnders 00.05 The Catherine 
Tate Show 00.35 Last of the Summer Wine 

11.10 Horisont 11.35 Dig og mig 12.00 By på 
Skrump 12.30 Den lille forskel 13.00 Solens mad 
13.30 De Forældreløses kor 14.00 DR Update 
- nyheder og vejr 14.05 Aftenshowet 15.00 Noddy 
15.10 Rasmus Klump 15.15 Babar 15.30 Lille 
Nørd 16.00 Landsbyhospitalet 16.50 Det søde 
liv 17.00 Vores Liv 17.30 TV Avisen med Sport 
18.05 Aftenshowet 19.00 Kender du typen 19.30 
Undercover chef - CRH- Concrete 20.00 TV Avisen 
20.25 Kontant 20.50 SportNyt med VM Håndbold 
21.10 Irene Huss. Nattevagt 22.40 Robin Hood 
23.25 Godnat 

12.05 Aktuelt 12.35 Urix 13.00 NRK nyheter 13.05 
Puls 13.35 Perspektiv. Og nå. Reklame! 14.00 NRK 
nyheter 14.10 Dallas 15.00 NRK nyheter 15.10 
Kjendisbarnevakten 15.50 Filmavisen 16.00 NRK 
nyheter 16.10 På tro og are 16.40 Oddasat - nyh-
eter på samisk 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 
Førkveld 17.40 Distriktsnyheter 18.45 Ut i naturen 
19.15 Det første steget 19.45 Extra-trekning 19.55 
Distriktsnyheter 20.30 Snøballkrigen 21.10 The 
Pacific 22.00 Kveldsnytt 22.15 Lydverket 22.45 
Lyngbø og Hærlands Big Bang 23.35 Skavlan  

06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.03 Vítt og breitt 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með 
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.03 Veðurfregnir 
10.13 Eyðieyjan 11.03 Samfélagið í nærmynd 
12.00 Hádegisútvarpið 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir og auglýsingar 
13.00 Skáli 14.03 Hendingar 15.03 Útvarpssagan: 
Höll minninganna 15.25 Málstofan 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20 
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu 
20.00 Leynifélagið 20.30 Friðhelgi 21.20 Tríó 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 
Fimm fjórðu 23.05 Matur er fyrir öllu 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

10.15 Fråga doktorn 11.00 Rapport 11.05 
Guldbaggen 2011 13.05 Plus 14.10 Gomorron 
Sverige 15.00 Rapport 15.05 Båt, bössa, bär 
och bröd 15.30 På spåret 16.30 Sverige idag 
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 Kören 20.00 
Veckans brott 21.00 Dox 22.30 En idiot på resa 
23.15 Louise 00.50 Guldbaggen 2011 03.15 
Kören 04.15 Go‘kväll 05.00 Rapport 

Bein útsending 
frá leik Íslands og 
Frakklands á HM 
í handbolta. Þetta 
er lokaleikur lið-
anna í milliriðli og 
nú er að duga eða 
drepast. Frakkar 
eru núverandi 
Ólympíu-, Evrópu- 

og heimsmeistarar og hafa verið 
nær ósigrandi undanfarin ár en 
„strákarnir okkar“ eru til í slaginn. 
Áfram Ísland!

STÖÐ 2 SPORT KL. 19.35

Ísland - Frakkland



30  25. janúar 2011  ÞRIÐJUDAGUR
BESTI BITINN Í BÆNUM

Vinsældir Franks Hvam og 
Caspers og Klovn-kvikmyndarinnar 
virðast síst í rénun hér á landi. Um 
35 þúsund manns hafa nú borgað 
sig inn á myndina í bíóhúsum. 
Þessar vinsældir hafa komið jafnvel 
bjartsýnustu mönnum á óvart og 
spádómar um að myndin jafni 
aðsóknina að Stieg Larsson mynd-
inni Karlar sem hata konur, sem 
fékk um 50 þúsund áhorfendur, 

virðast alls ekki 
svo langsóttar. 
Um tíu þúsund 
manns hafa nú 
séð Gauragang í 
bíóhúsum og yfir 
fjögur þúsund 

gestir hafa sótt 
Rokland.

Stóra stundin rennur upp í dag hjá 
Jóni Þór Birgissyni þegar í ljós 
kemur hvort lagið hans, Sticks and 
Stones, hlýtur tilnefningu til Óskars-
verðlaunanna. Lagið hljómaði í 
kvikmyndinni How to Train Your 
Dragon og vakti talsverða athygli á 
síðasta ári. Jónsi, sem gaf út fyrstu 
sólóplötu sína í fyrra, keppir við 
Chris Martin, söngvara Coldplay, 
sem samdi eitt af 41 lagi sem valið 
verður úr. Aðeins fimm lög hljóta 

tilnefningu. Meðal 
kunnra flytjenda 

sem Jónsi keppir 
við eru Eddie 
Vedder, söngv-
ari Pearl Jam, og 
táningsstjarnan 
Justin Bieber.

 - fb

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Hugmyndin er að ef við náum ekki að redda 
nógu mörgum styrkjum sé bærinn tilbúinn 
til að hlaupa undir bagga með eitthvað,“ segir 
tónlistarmaðurinn Örn Elías Guðmundsson, 
oftast kallaður Mugison.

Óvissa hefur ríkt um framtíð tónlistar-
hátíðarinnar Aldrei fór ég suður, sem hefur 
verið haldin á Ísafirði um páskana síðustu 
ár. Mugison og félagar lögðu sérstakan stuð-
samning fyrir bæjarstjórn á föstudag, en í 
honum felst meðal annars að Ísafjarðarbær 
styrki hátíðina á hverju ári. „Hluti af þreyt-
unni í mannskapnum snýst um að við erum 
alltaf á byrjunarreit á hverju ári með fjár-
mögnun,“ segir hann. „Krónutalan þarf ekki 
að vera há, þetta er allt gert í sjálfboðavinnu. 
Þetta er aðallega stuðsamningur því við vilj-
um fá Vestfirðinga inn í þetta.“

Mugison telur þó að bærinn sé til að 
skoða málið helvíti vel. „Þetta er goð-
sagnakenndur samningur,“ segir hann. 
„Ég setti inn í fyrstu grein að bæjarstjóri 
og bæjarfulltrúar eigi að vera í bullandi, 
sullandi stuði alla páskana. Enn fremur 
eigi þeir að gera allt til að smita aðra 
bæjarbúa af gleði sinni og ást.“

Með þessu vill Mugison virkja 
bæjarstjórn til þátttöku í hátíð-
inni. „Ég vil fá bæjarráðið og 
bæjarstjóra til að taka að sér 
hópastjórn, elda morgun-

mat ofan í poppara og jafnvel ættleiða 
þá þannig að dvöl þeirra verði algert 
himnaríki. Þetta fólk er náttúrlega að 
gefa vinnu sína og tíma.“

Mugison segist hafa fengið jákvæð 
viðbrögð við stuðsamningnum, 

þótt engin svör hafi borist. „Ég 
hef ekki heyrt neitt,“ segir 
hann. „Ég fékk reyndar einn 
tölvupóst og í honum stóð 
„allir í stuði“. Það er mjög 

jákvætt.“
Ekki náð-

ist í Daníel 
Jakobsson, 

bæjarstjóra 
Ísafjarðarbæjar, við 

vinnslu fréttarinnar.  - afb

Leggur stuðsamning fyrir bæjarstjórn

ALLIR Í STUÐI Mugison, einn af 
skipuleggjendum tónlistarhátíðar-

innar Aldrei fór ég suður, bíður nú eftir 
viðbrögðum við stuðsamningi sem hann 

lagði fyrir bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar.

Íslenskir flytjendur eru áberandi í heilsíðuumfjöll-
un á menningarsíðu breska blaðsins Sunday Times 
um síðustu helgi. Þar er fjallað um nýja tegund 
lagahöfunda sem notast við sígilda tónlist í sköpun 
sinni. Einnig er rætt um að lagahöfundar þurfi ekki 
lengur að vera á sama stað ætli þeir að semja saman 
lög eða taka þau upp. Þar hafi netið komið inn í stað-
inn.  

Á meðal þeirra sem beint er sjónum að í greininni 
eru hljómsveitirnar Amiina og Sigur Rós, tónlistar-
mennirnir Ólafur Arnalds og Jóhann Jóhannsson 
og fyrirtækið Bedroom Community með þá Valgeir 
Sigurðsson og Nico Muhly innanborðs. 

Spjallað er við Ólaf Arnalds þar sem hann lýsir 
sinni tónlistarsköpun. „Tónlist mín á rætur sínar að 
rekja til sígildrar tónlistar en einnig til alls konar 
nútímalegrar tónlistar, enda hef ég hlustað á popp-, 
raf- eða danstónlist allt mitt líf,“ sagði Ólafur. Hann 
telur tónlist sína ekki passa inn í hefðbundna skil-
greiningu á sígildri tónlist, nema þá staðreynd að 
hann notist við sígild hljóðfæri þegar hann flytur 
lögin sín. Hann vill frekar skilgreina tónlistina sem 
nýklassík eða síðklassík. 

Greinin í Sunday Times er enn ein rósin í hnappa-

gat íslenskrar tónlist-
ar, sem hefur átt vax-
andi fylgi að fagna 
erlendis á undanförn-
um árum.  - fb

Íslenskri nýklassík hampað

AMIINA Hljómsveitin er til 
umfjöllunar í stórri grein í 
Sunday Times.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Ég er mjög spennt því mig hefur 
lengi langað til að gera íslenska 
plötu, en ég er ekki nógu góð í 
að semja íslenska texta,“ segir 
tónlistar konan Lovísa Elísabet 
Sigrúnardóttir, best þekkt sem 
Lay Low.

Lovísa vinnur nú að þriðju breið-
skífunni sinni, en sú síðasta kom 
út árið 2008. Ljóð íslenskra kven-
skálda á borð við Vilborgu Dag-
bjartsdóttur, Margréti Jónsdótt-
ur og Huldu verða í hlutverki á 
plötunni, en Lovísa vinnur að því 
að semja við þau lög. „Ég er að 
lesa nánast allar ljóðabækur eftir 
íslenskar konur sem ég kemst yfir,“ 
segir hún. „Ef það eru einhver ljóð 
sem snerta mig eða eru áhugaverð 
tek ég þau frá og safna í bunka. 
Svo þegar ég er í stuði reyni ég að 
semja lög við ljóðin. Ég er komin 
með slatta af lögum og ætla að 
semja ennþá meiri slatta og velja 
þau góðu á plötu.“

Lovísa hyggst gefa plötuna út á 
árinu og upptökur hefjast í maí. 
Eins og síðasta plata hennar verð-
ur þessi tekin upp á segulband, 
en upptökustjórinn Magnús Árni 
Øder vinnur að því að koma sér upp 
aðstöðu til að taka upp á segulband 
í hljóðverinu Orgelsmiðjunni. 

Ljóðabækurnar hefur Lovísa 
fundið á bókasöfnum og í forn-
bókabúðum. Hún segist hafa fund-
ið margar bækur eftir konur sem 
hún hafði ekki hugmynd að væru 
til. „Ég er búin að lesa ansi mörg 
ljóð og á helling eftir. Þetta er líka 
rosalega gaman því ég er komin 
með hliðaráhugamál í kringum 
þetta: að safna bókunum,“ segir 
Lovísa og bætir við að heim-
sóknirnar til Braga bókasala á 
Klappar stíg hafi verið sérstaklega 
skemmtilegar. „Hann er alltaf að 
spyrja mig af hverju ég sé alltaf að 
kaupa allar ljóðabækurnar hans,“ 
segir Lovísa og hlær.

Sum ljóðanna sem Lovísa hefur 
valið eru meira en 100 ára gömul 
og hún segir áhugavert að blanda 
þeim saman við popptónlist nútím-
ans. Hún er byrjuð að hafa sam-
band við rétthafa ljóðanna sem hún 

er búin að semja lög við og segir 
þá hingað til hafa tekið sér mjög 
vel. „Það gæti vel verið að einhver 
segði nei, en ég hef ekki lent í því 
enn þá,“ segir Lovísa að lokum í 
léttum dúr. atlifannar@frettabladid.is

LOVÍSA ELÍSABET: ÉG ER EKKI NÓGU GÓÐ Í AÐ SEMJA ÍSLENSKA TEXTA

Lay Low gerir plötu við 
ljóð íslenskra kvenskálda

LEITAR AÐ FJÁRSJÓÐUM Lovísa Elísabet, Lay Low, leitar nú að ljóðum eftir íslensk 
kvenskáld sem hún semur síðan lög við. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX

„Þessi leiksýning hefur allt
sem þarf til að skapa vel heppnað

og eftirminnilegt leikverk.“
I.Þ., Mbl.

„Critics choice“
Time Out, London

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

SÝNT Í JANÚAR

„Mér finnst besti bitinn vera 
á Frú Berglaugu. Ódýrt og 
hrikalega gott, sérstaklega 
„gamaldags“ maturinn, eins og 
kjötsúpan og plokkfiskurinn.“

Erlingur Grétar Einarsson, ritstjóri Mynda 
mánaðarins.



GRÍMAN 2010:
Leikstjóri ársins

Leikkona ársins
Leikmynd ársins
Lýsing ársins

Stjörnum prýddar
sýningar

Elsku barn: Nístandi saga

um sannleika og lygi
Fjölskyldan: Stórbrotin

leikhúsveisla

lau. 29/1 kl. 19 örfá sæti

fös. 4/2 kl. 19 örfá sæti 

lau. 5/2 kl. 19 örfá sæti

fös. 11/2 kl. 19 

lau. 19/2 kl. 19 

sun. 27/2 kl. 19

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Sýningum lýkur í febrúar

Snarpur sýningartími!

„Gríðarlega áhrifarík og fagmannlega  

unnin sýning“– IÞ, Mbl

„Frábær sýning!“– EB, Fréttablaðið

„snertir mann inn í kviku... snilldarlega skrifað“ 

– BS, pressan.is

„Vel heppnuð og beitt uppfærsla og áhrifin sitja 

eftir þegar heim er komið“ – SG, Víðsjá RÚV

„Alveg hörkusýning... rosalega sterk – ein 

áhrifamesta sýning sem ég hef séð lengi“ 

– LL, RÚV

„Stjörnurnar skína á Stóra sviði Borgarleikhússins“ 

– GB, Mbl

„Sigur leikstjórans Hilmis Snæs sem fær þetta  

til að virka svona skínandi vel“ – JVJ, DV

„Stjörnuleikur sem endar með flugeldasýningu“ 

– BS, pressan.is

„Unnin af mikilli og aðdáunarverðri fagmennsku“ 

– MK, eyjan.is

þri. 25/1 kl. 20 UPPSELT

mið. 26/1 kl. 20 UPPSELT

sun. 30/1 kl. 20 UPPSELT

mið. 2/2 kl. 20 örfá sæti

fim. 3/2 kl. 20 örfá sæti

mið. 9/2 kl. 20 

fim. 10/2 kl. 20 örfá sæti

mið. 16/2 kl. 20

fim. 17/2 kl. 20 
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Klappað fyrir Ólafi
Kvikmyndin Another Happy Day 
var frumsýnd á Sundance-kvik-
myndahátíðinni í gær. Ellen Bark-
in og Demi Moore eru á meðal 
þeirra sem fara með hlutverk í 
myndinni en hinn snjalli Ólafur 
Arnalds sá um tónlistina. Ólafi 
tókst vel til ef marka má viðbrögð 
áhorfenda á frumsýningunni sem 
klöppuðu sérstak-
lega fyrir honum 
þegar nafn 
hans var lesið 
upp. Ólafur 
er að vonum 
ánægður með 
viðbrögðin. 
Hann þurfti að 
leggja sig allan 
fram við að semja 
tónlistina, enda 
fékk hann 
stuttan tíma 
til að semja 
hana.  

1  Enn haldið sofandi í 
öndunarvél 

2  Illa haldin af Tourette – Bjart-
sýn á framtíðina

3  Nafn mannsins sem lést 

4  Hrina vændismála inn á borð 
lögreglu 

5  Enn alvarlega veik á gjör-
gæslu vegna svínaflensu

ÚTSALA
Gerið gæða- og verðsamanburð

Skiptidýnur, 
útlitsgallaðar dýnur og 

sýningardýnur.
Lök, hlífðardýnur, pífur,
sængurverasett og fleira.

(Gildir ekki 
með öðrum tilboðum)

Leður hægindasófi 3 sæta
Svefnsófi
Hægindastóll

6 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

Fyrstur kemur 

fyrstur fær
Takmarkað magn

Queen rúm nú aðeins kr. 179.900
SAGA Queen rúm, nú aðeins 
ÞÓR Queen rúm, nú aðeins

Hágæða heilsudýnur

IQ-CARE heilsudýnum

Fréttablaðið er nú með 187% 

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í ágúst til október 2009 og 2010.

MORGUNBLAÐIÐ
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Allt sem þú þarft...

FRÉTTABLAÐIÐ

meiri lestur en Morgunblaðið.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Tónelskur ráðherra
Ögmundur Jónasson innan-
ríkisráðherra mætti á tónleika 
brasilísku söngkonunnar Juss-
anam Dejah á Café Haiti við 
gömlu höfnina í höfuðborginni á 
föstudagskvöld. Það er svo sem 
ekki í frásögur færandi nema fyrir 
þær sakir að Dejah hefur barist 
gegn því að vera vísað úr landi 
um nokkurt skeið og bauð hún 
Ögmundi, sem hefur þau mál sem 

áður heyrðu 
undir 
dómsmála-
ráðuneytið 
á sinni 
könnu, á 

tónleikana. 
Ögmundur sat 
og hlýddi á 

nokkur lög 
en hvarf 
að þeim 
loknum á 
braut.  
 - afb, - jab
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