1

Royce Gracie
, sem þykir
goðsögn í bardagali
tvö námskeið
í jiu-jitsu um
helgina. Kennsla stum, kennir
skóla Íslands
að Melabrau
t 17 í Hafnarfirð fer fram í Jiu-jitsu
i.
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ento Costa
Guerreiro,
einn af eigendum
HUMAR- OG
barsins, opnaði TapasRISARÆKJU-LIN
nýverið ítalska veitingaMagnið ræðst
GUINI
staðinn UNO
af tilfinningu
hvers og eins.
Servo, Eyþóriásamt þeim Nuno
Mar Halldórss
linguini
og hinum ítalsk-ætt
yni
ólívuolía
aða Martin
Saapia. „Þetta
er nútímaleg
kapers
ur ítalskur
veitingastaður ansjósur
og þekkist
eins
í stórborgu
hvítlauksgei
m víða um
heim. Þar
rar
er
rækjuskel
blandað við ítölskum mat gjarnan
svæðisbun
humarskel
ir og ætl
dnar h fð
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ásamt humri
og
risarækju. Bætið
rækju- og humarsoði út í. Sjóðið
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Lætur í sér heyra
Víkingur Heiðar segir
þreytandi að hlusta á fólk
tala um listir sem hobbí.
föstudagsviðtalið 12

Bandaríkin kalla
Björgvin Franz Gíslason
segir skilið við Stundina
okkar.
fólk 38

BÖL BÍLASALANS Hlutskipti starfsmannsins á bílasölunni Bílfangi var ekki öfundsvert þegar hann kom til vinnu í gær.

Þá beið hans það leiðinlega verk að skafa snjó og ís af fjölda bíla. Veðurspá dagsins fyllir hann væntanlega ekki bjartsýni því að gert er ráð fyrir frekari snjókomu og kulda.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Fóru létt með Keflavík
KR-ingar hafa byrjað nýja
árið frábærlega í körfunni.
sport 34

veðrið í dag
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ÉL VESTRA Í dag verða sunnan
8-13 m/s og él V-til en norðaustan
strekkingur og snjókoma norðaustast. Annars hæg breytileg átt
og þurrt. Frost 0-8 stig.
VEÐUR 4

Lokahelgin
Götumarkaður
og ótrúlegt verð!

Ferðaþjónustan fullsödd af dýrum mat
Samtök ferðaþjónustunnar hafa varann á gagnvart fyrirheitum stjórnvalda til
bænda vegna viðræðna við ESB, sem geti þýtt að matarverð verði áfram hátt.
EVRÓPUMÁL Erna Hauksdóttir,

framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar [SAF], segir samtökin hafa „ákveðna fyrirvara“
gagnvart landbúnaðarþætti aðildarviðræðna við Evrópusambandið,
því að SAF vilji geta boðið upp á
ódýrari landbúnaðarvörur. Erna
vísar til þess að stjórnvöld hafi
talað um sérlausnir í landbúnaðarmálum til verndar bændum.
„Það þarf að vera hóflegt verð
á landbúnaðarvörum og frelsi í
innflutningi þeirra. Það gefur
auga leið að veitingamenn vilja fá
landbúnaðarvörur á betra verði,“
segir Erna. Hún telur brýnt að í
stað aðflutningsgjalda fái bændur betra rekstrarumhverfi til að
verða samkeppnishæfari.
Þær búvörur sem nú má flytja
inn séu með „svo hroðalegum tollum að þær verða mjög dýrar til

11%

lækkun matarverðs í Finnlandi eftir
inngöngu í ESB.

SKÝRSLA NEYTENDASAMTAKANNA 2008

neytandans. Við viljum ekki halda
því áfram,“ segir Erna. Landið
þurfi að geta boðið ferðamönnum
samkeppnishæft verð.
Tollar milli Íslands og ESB-ríkja
myndu að óbreyttu falla niður við
aðild landsins. Í Finnlandi lækkaði matarverð um 11 prósent að
meðaltali við inngöngu í ESB. Einstaka vörur, svo sem kjúklingar,
lækkuðu um þriðjung.
Erna bendir á að háir tollar séu
jafnvel á vörum eins og nautakjöti
og kjúklingum, sem skorti oft á

landinu. „Og á ostum, sem eru
með yfirgengilega tolla. Af hverju
þarf að borga mörg hundruð prósenta toll á geitaost sem er ekki
einu sinni framleiddur hérna?“
Í meirihlutaáliti utanríkismálanefndar Alþingis um aðildarviðræðurnar kemur fram að tryggja
skuli „öflugan íslenskan landbúnað“. Þar kemur og fram neikvæð
afstaða til matvælaflutninga milli
landa. Sagt er að mikilvægt sé að
„leita allra leiða til að búa svo um
hnúta að stuðningi við landbúnað
verði sem minnst raskað.“
Afstaða Bændasamtakanna er
að tollvernd sé forsenda þess að
viðhalda framleiðslugetu og nýtingu lands til landbúnaðar. Algjör
niðurfelling tolla myndi kippa
rekstrargrundvelli undan búskap
og afurðastöðvum að mati BÍ.
- kóþ

Egyptalandsforseti óttast að skálmöld brjótist út segi hann af sér embætti:

Mubarak segist tilbúinn til að hætta
EGYPTALAND Hosni Mubarak Egyptalandsforseti sagði

í viðtali við fréttakonuna Christiane Amanpour hjá
ABC-fréttastofunni í gær að hann væri tilbúinn til að
afsala sér völdum í landinu. Hins vegar óttast hann að
segi hann af sér embætti brjótist út skálmöld í landinu.
Í viðtalinu lýsir hann áhyggjum sínum og sorg yfir
atburðum síðustu daga, en heldur því jafnframt fram

að aldrei hafi staðið til að sonur hans Gamal tæki við
forsetaembættinu af honum.
Átök á milli mótmælenda og stuðningsmanna forsetans héldu áfram í gær. Herinn hefur gefist upp á
því að skilja á milli fylkinganna.
Heilbrigðisráðherra landsins, Ahmed Samih Farid,
segir átta hafa fallið síðan á miðvikudag og að tæplega
900 séu sárir, sumir lífshættulega.
- shá/ sjá síðu 2

Jón Gnarr í Múmíndalnum:

Borgarstjórinn
talar fyrir Snúð
FÓLK Jón Gnarr borgarstjóri talar
fyrir Snúð, besta vin Múmínsnáðans, í teiknimyndinni Múmínálfarnir og halastjarnan sem
frumsýnd verður hér á landi
um helgina. Jón hefur oft
talað um hversu hrifinn
hann sé af hugmyndafræði Múmíndalsins.
„Ég fór til Finnlands fyrir skömmu og
hitti þá aðstandendur
myndarinnar. Þeir höfðu
heyrt af áhuga mínum
og vildu endilega að ég
fengi að velja mér hlutverk,“ segir borgarstjóri.
- fgg/ sjá síðu 38
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SPURNING DAGSINS

Formaður samninganefndar Íslands á fundi með fulltrúum skapandi greina:

Fræðslumál í Eyjum:

Nýsköpun hluti byggðastefnu ESB

Skera þarf niður
í fræðslukerfi

EVRÓPUMÁL Þótt Ísland njóti nú

Kristján, heldurðu að Auddabókin hefði náð sama árangri?
„Ekki nema hann hefði farið úr öllu.“
Kristján B. Jónasson er formaður Félags
íslenskra bókaútgefenda sem veita
Íslensku bókmenntaverðlaunin. Sveppabókin hlaut þau í flokki fræðibóka í ár.

Bankastjóri boðar siðbót:

Vilja læra af því
sem miður fór
VIÐSKIPTI „Það er augljóst að ýmis-

legt var skrítið í bankakerfinu
fyrir hrun. Við viljum læra af því
sem fór miður,“ segir Steinþór
Pálsson, bankastjóri L andsbankans, sem
ætlar að láta
alla starfsmenn
skrifa undir sérstakan siðasáttmála fyrir 1.
júní næstkomandi. Sáttmálinn verður end- STEINÞÓR PÁLSSON
urnýjaður ár
hvert.
Steinþór og stjórnendur Landsbankans hófu hringferð sína um
landið á Akureyri í gær þar sem
stefnumál og aðgerðalisti bankans
voru kynnt.
Á meðal áætlana bankans er að
skrá tvö félög í hans eigu á hlutabréfamarkað fljótlega. Steinþór
segir nokkur félög í skoðun og
verði þau kynnt fyrir 1. júlí. - jab

Búðarhálsvirkjun á fullt:

Grænt ljós frá
Landsvirkjun
ORKUMÁL Landsvirkjun og Ístak
hafa undirritað samkomulag sem
felur í sér að vinna við Búðarhálsvirkjun er sett í fullan gang,
með fyrirvara um fjármögnun.
Með samkomulaginu við Ístak
tryggir Landsvirkjun að verkefnið haldi tímaáætlun, en gert
er ráð fyrir afhendingu orku úr
Búðarhálsvirkjun í árslok 2013.
Á vef Landsvirkjunar segir að
fjármögnun byggingar Búðarhálsvirkjunarinnar sé ekki lokið
en fyrirvari um fjármögnun
þýðir að gangi fjármögnun virkjunarinnar ekki eftir er Landsvirkjun heimilt að stöðva framkvæmdir.
- shá
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þegar flestra kosta menningar- og
listasamstarfs við Evrópusambandið í gegnum EES-samninginn, gæti
aðild landsins skipt hinar skapandi
greinar máli að öðru leyti, segir formaður samninganefndar Íslands í
aðildarviðræðunum, Stefán Haukur
Jóhannesson.
Hann hélt í gær kynningarfund í
utanríkisráðuneytinu með ýmsum
fulltrúum hinna skapandi greina en
þeir eru, meðal annars, listamenn
og útgefendur.
Helsta atriðið er að landið fengi
sæti við borðið þar sem stefna ESB

í þessum málum er ákveðin. En
Stefán nefnir fleiri hluti, svo sem
málefni hinna dreifðu byggða.
„Í byggðamálum ESB er verið
að leggja meiri áherslu á skapandi
greinar. Byggðastefnan snýst ekki
bara um að byggja nýja vegi heldur
um ýmsa nýsköpun. Þetta gæti falið
í sér aukna möguleika fyrir skapandi greinar,“ segir Stefán. Annað
atriði sé ýmislegt alþjóðasamstarf
sem ESB taki þátt í. Kanna þurfi
hvernig Íslendingar kæmu inn í
það, gangi þjóðin í ESB.
Formaðurinn hefur haldið
þónokkra álíka fundi, og segir þá

FORMAÐUR SKÝRIR MÁLIN Fullur salur

fulltrúa hinna skapandi greina hlýddi á
Stefán Hauk í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

þátt í þeirri viðleitni stjórnvalda að
hafa ESB-viðræðuferlið sem opnast
og gagnsæjast.
- kóþ

Kúlulánafélag olíuforstjóra gjaldþrota
Einkahlutafélag eins af fyrrverandi framkvæmdastjórum Glitnis hefur verið
tekið til gjaldþrotaskipta. Félagið skuldar 1,2 milljarða króna. Níu fyrrverandi
framkvæmdastjórar skulduðu 4,2 milljarða króna í maí í fyrra.
VIÐSKIPTI Einarsmelur 18, félag

Einars Arnar Ólafssonar, forstjóra
Skeljungs og fyrrverandi framkvæmdastjóra hjá Glitni, hefur
verið tekið til gjaldþrotaskipta.
Félagið var stofnað í maí árið
2008 og hélt utan um rúmlega 800
milljóna króna kúlulán sem Glitnir
veitti Einari til kaupa á hlutabréfum í bankanum.
Veðin voru bréfin sjálf. Þau urðu
verðlaus með
falli bankans í
byrjun október
sama ár og sitja
aðeins skuldir eftir í félaginu. Skiptastjóri
ÁRNI TÓMASSON
fékk félagið á
borð sitt í síðustu viku og hefur hann lýst eftir
innköllun krafna í búið.
Einarsmelur 18 hefur aðeins skilað inn ársreikningi fyrir árið 2008.
Þar kemur fram að Glitnir veitti
Einari lánið í evrum. Vaxtakjör
koma ekki fram í ársreikningnum. Lán fyrrverandi starfsmanna
Glitnis sem fengu sambærilega fyrirgreiðslu hjá bankanum báru rúmlega níu prósenta vexti. Lán Einars
stóð við lok árs 2008 í 1,2 milljörðum króna. Eiginfjárstaða félagsins
er neikvæð um jafn háa upphæð.
Lánið var á gjalddaga fyrir tveimur árum.
Stjórn Íslandsbanka óskaði eftir
því í maí í fyrra að níu stjórnendur Glitnis sem þáðu tilboð þáverandi vinnuveitanda síns um stofnun einkahlutafélaga í þeirra eigu
og færðu inn í þau lán til hlutafjárkaupa gæfu þau upp til gjaldþrotaskipta. Heildarlánveitingar
til félaganna níu námu 4,2 milljörð-

VESTMANNAEYJAR Fræðslu- og
menningarmálaráð Vestmannaeyjabæjar telur nauðsynlegt að
hagræða í rekstri fræðslukerfisins
í bænum, að því er fram kemur á
eyjafrettum.is.
Kostnaður við leikskóla í Vestmannaeyjum hefur aukist um 47
prósent á síðustu fjórum árum og
rekstur grunnskóla um 29 prósent
á síðustu fimm árum. Meðal leiða
að hagræðingu sem ráðið hefur
rætt er sameining leikskóla, hækkun leikskólagjalda og hækka inntökualdur barna á leikskólum. - shá

Fyrsti fundur haldinn í dag:

Fimm skipaðir
í nefnd vegna
stjórnlagaþings
STJÓRNMÁL Allir þingflokkar hafa
tilnefnt fulltrúa í nefnd forsætisráðherra sem á að fara yfir næstu
skref í kjölfar ógildingar stjórnlagaþingskosninganna.
Í nefndinni verða Álfheiður
Ingadóttir fyrir Vinstri grænt,
Birgitta Jónsdóttir fyrir Hreyfinguna, Höskuldur Þórhallsson
fyrir Framsóknarflokkinn, Pétur
H. Blöndal fyrir Sjálfstæðisflokkinn og Valgerður Bjarnadóttir
fyrir Samfylkinguna.
Formaður nefndarinnar mun
koma úr forsætisráðuneytinu.
Nefndin heldur sinn fyrsta fund
í dag.
- sh

GAMLI GLITNIR Framkvæmdastjórar hjá Glitni fengu milljarðalán til kaupa á hlutabréfum í bankanum árið 2008.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

um króna. Ekki er útilokað að upphæðin hafi hækkað í samræmi við
Hlutabréfalán Glitnis
gengisþróun. Flest eru lán félagLán
Glitnis til stjórnenda voru í
anna á gjalddaga á næsta ári.
samræmi við hvata- og tryggðÁrni Tómasson, sem sæti
arkerfi bankans og virkaði með
á í stjórn Íslandsbanka,
sambærilegum hætti og kaupsegir málið hafa verið
réttur. Þeir sem lánin fengu
sett í hendur lögfræðmáttu ekki selja hlutabréf sín í
inga og þeirra að fara
bankanum í þrjú ár. Samkvæmt
með kröfur á hendur
upplýsingum stjórnar Íslandsfélögunum. Hann telur
banka í fyrra hafði enginn arður
ekki að gengið sé að þeim
verið greiddur út úr félögunum níu
sem ekki hafi lent í vanog starfsmenn bankans því ekki
skilum.
haft fjárhagslegan ávinning
Ei na r brást
af lántökunum.
v ið t i l m æl um stjór nar Íslandsbanka
og
málið í gær.
óskaði eftir
Eftir því sem næst
því að félag
verður komist hefur
hans yrði
aðeins eitt annað
tekið
til
félag fyrrverandi
EINAR ÖRN Forstjóri Skeljungs
stjórnenda Glitnis
gjaldþrotabrást við tilmælum stjórnar
Íslandsbanka og óskaði eftir því
skipta um
verið tekið til gjaldað einkahlutafélag hans yrði
mitt síðasta
þrotaskipta fram til
tekið til gjaldþrotaskipta.
ár. Hann vildi
þessa.
FRÉTTABLAÐIÐ/EÓL
ekki tjá sig um
jonab@frettabladid.is

JÓN ORMUR
HALLDÓRSSON

ÖSSUR
SKARPHÉÐINSSON

Utanríkismálanefnd fundar:

Þingnefnd ræðir
Mið-Austurlönd
ALÞINGI Utanríkismálanefnd
Alþingis ræðir síðdegis í dag
ástandið sem upp er komið í MiðAusturlöndum.
Gestir á fundinum verða Össur
Skarphéðinsson utanríkisráðherra
og Jón Ormur Halldórsson, dósent
í stjórnmálafræði og sérfræðingur um málefni heimshlutans.
Einkum hyggst nefndin ræða
byltinguna í Túnis í janúar, þar
sem ríkisstjórn landsins hrökklaðist frá völdum, og mótmælaölduna
í Egyptalandi sem hefur valdið
upplausn í stjórnmálum í landinu.
- sh

Daglegur kostnaður við lokun netsins í Egyptalandi nam yfir 2 milljörðum króna:

Egyptum var dýrt að loka netinu
EGYPTALAND Kostnaður Egyptalands af fimm daga

lokun internetsamskipta í landinu nemur líklega um
90 milljónum Bandaríkjadala, eða ríflega 10,3 milljörðum króna. Þetta kemur fram í frumáætlun Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD.
Þjónusta sem lokað var fyrir (fjarskipti og internet) stendur að baki rúmlega þremur til fjórum prósentum landsframleiðslunnar, eða tapi upp á 18 milljónir dala (tæplega 2,1 milljarð króna) á dag.
OECD bendir á að áhrifin yrðu enn meiri kæmi til
langvarandi lokunar vegna áhrifa sem hún myndi
hafa á egypsk tæknifyrirtæki sem bjóði þjónustu
jafnt innanlands sem á alþjóðavísu. Viðvarandi lokun
myndi gera þessum fyrirtækjum erfitt að afla sér
viðskipta hjá erlendum fyrirtækjum og fullvissa þau
um að hægt verði að treysta á þjónustuna. OECD
bendir á að fram til þessa hafi verið lykilþáttur í
stefnu stjórnvalda að styðja tæknifyrirtæki til þess
háttar útrásar.
Netsamskipti komust aftur á í Egyptalandi á miðvikudag, en lokað hafði verið fyrir þau við upphaf
mótmæla gegn forseta landsins og stjórnvöldum, sem
enn standa yfir. Google kynnti á þriðjudaginn leið

Í EGYPTALANDI Mótmælendur með mynd þar sem krossað er yfir

andlit Hosni Mubarak forseta landsins.

NORDICPHOTOS/AFP

sem gerði mótmælendum kleift að lesa inn skilaboð
í síma sem svo skiluðu sér sem færslur á samskiptavefnum Twitter.
- óká
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ECONOMY COMFORT
I MEIRI ÞÆGINDI FYRIR ALLA
I SNIÐIÐ AÐ ÞÖRFUM VIÐSKIPTAFARÞEGA
I RAFMAGNSINNSTUNGA FYRIR TÖLVU
* Innfalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar. ** Punktasöfnun fyrir báðar leiðir. I Vinsamlegast athugið: Einstaka sinnum kemur fyrir að farþegar Icelandair fljúgi með vél sem ekki er búið að setja í ný sæti og nýtt afþreyingarkerfi.
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Bandaríkjadalur

114,88

115,42

Sterlingspund

186,46

187,36

Evra

158,19

159,07

Dönsk króna

21,216

21,340

Norsk króna

20,045

20,163

Sænsk króna

17,812

17,916

Japanskt jen

1,4053

1,4135

SDR

180,36

181,44

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
214,0134
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Hæstiréttur staðfestir úrskurð:

Byssumaðurinn
áfram í gæslu
DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur

staðfest gæsluvarðhald yfir
einum af fjórum mönnum sem
eru í gæsluvarðhaldi vegna skotárásar á heimili í Bústaðahverfi
á aðfangadag.
Mennirnir voru úrskurðaðir
í gæsluvarðhald til 15. febrúar
fyrr í vikunni. Einn þeirra
kærði úrskurð Héraðsdóms
Reykjavíkur til Hæstaréttar
sem nú hefur staðfest varðhaldið. Ríkissaksóknari mun á næstu
dögum gefa út ákæru á hendur
þeim, eins og fram kom í Fréttablaðinu í gær.
Mennirnir hafa játað aðild
sína að málinu. Þeir eru á þrítugs- og fertugsaldri og hafa
allir komið áður við sögu hjá
lögreglu.
- jss

Eins árs fangelsi:

Tældi stúlku til
kynmaka með
dópi og áfengi
DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur
dæmt karlmann á fertugsaldri í
tólf mánaða fangelsi fyrir að tæla
sautján ára stúlku til kynmaka.
Honum var gert að greiða henni
800 þúsund krónur í miskabætur.
Þar með staðfesti Hæstiréttur
dóm Héraðsdóms.
Maðurinn komst í kynni við
stúlkuna á einkamál.is. Hann
greiddi fyrir hana flugfar, ók
með hana á gististað á landsbyggðinni og veitti henni áfengi
og amfetamín. Þá hafði hann kynmök við hana. Honum var bæði
kunnugt um aldur hennar og
bágar aðstæður, þar sem hún var
ánetjuð fíkniefnum og hafði sætt
kynferðisofbeldi.
- jss

Framboðsfrestur liðinn fyrir formannskosningar í VR:

Bónusgreiðslur bankamanna:

Kristinn og Helga Guðrún í framboð

Milljarðar til
Nordea-stjóra

FÉLAGSMÁL Kristinn Örn Jóhann-

esson, formaður VR, sækist eftir
endurkjöri í komandi formannskosningum félagsins. Helga Guðrún Jónasdóttir, stjórnmála- og
fjölmiðlafræðingur, hefur einnig boðið sig fram til embættisins.
Framboðsfrestur rann út í gær,
en kjörstjórn VR mun ekki gefa
út endanlegan lista frambjóðenda
fyrr en síðar í dag.
Í tilkynningu segist Kristinn
bjóða sig fram að vel ígrunduðu
máli og „leggi störf sín í dóm
félagsmanna“. Hann búi yfir
tveggja ára reynslu í embætti,

HELGA GUÐRÚN
JÓNASDÓTTIR

framboðinu sé að ljá millitekjuhópum og þeim lægst launuðu
innan félagsins, rödd og „leggja
baráttunni gegn aukinni misskiptingu í þjóðfélaginu afgerandi lið“.
Áður höfðu þrír lýst yfir framboði sínu, þau Stefán Einar Stefánsson, Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir og Lúðvík Lúðvíksson. Ekki
er enn ljóst hvenær kosningarnar
fara fram, en kosinn verður formaður til tveggja ára. Auk þess
er kosið um sjö aðalmenn í stjórn
félagsins, þrjá varamenn og 82 í
trúnaðarráð.
- þj

KRISTINN ÖRN
JÓHANNESSON

sem enginn annar frambjóðandi
hafi.
Helga Guðrún segir við Fréttablaðið að markmið hennar með

VIÐSKIPTI Yfirmenn Nordea-bankans, stærsta banka á Norðurlöndunum, munu fá um 1,3 milljarða
danskra króna eða rúmlega 27
milljarða króna í bónusa fyrir
síðasta ár. Bankinn skilaði methagnaði í fyrra, 27 milljörðum
danskra króna eða 570 milljörðum íslenskra.
Í frétt um málið á business.
dk segir að það séu einkum yfirmenn á markaðssviði, í fjárfestingum og í eignastýringu Nordea
sem njóta góðs af þessum bónusgreiðslum.

40 með Icesave – 11 á móti
Icesave-frumvarpið var afgreitt til þriðju umræðu á þingi í gær með öruggum meirihluta. Sjálfstæðis- og
Framsóknarflokkur eru klofnir í afstöðu sinni. Stuðningur sjálfstæðismanna veldur reiði í grasrótinni.
ALÞINGI Icesave-frumvarp fjármála-

ráðherra var afgreitt til þriðju og
síðustu umræðu á Alþingi í gær með
öruggum meirihluta.
Fjörutíu þingmenn, 31 stjórnarliði
og níu þingmenn Sjálfstæðisflokksins,
greiddu atkvæði með framgangi málsins og lýstu þannig stuðningi sínum
við þann samning sem náðst hefur.
Ellefu þingmenn greiddu atkvæði á
móti, sjö úr Framsóknarflokki, allur
þingflokkur Hreyfingarinnar og
Unnur Brá Konráðsdóttir, Sjálfstæðisflokki.
Sex þingmenn sátu hjá við atkvæðagreiðsluna: Sjálfstæðismennirnir
Birgir Ármannsson, Guðlaugur Þór
Þórðarson, Pétur H. Blöndal og Sigurður Kári Kristjánsson og framsóknarmennirnir Guðmundur Steingrímsson og Siv Friðleifsdóttir.
Sex þingmenn voru fjarverandi.
Frumvarpið fer nú aftur inn í fjárlaganefnd sem tekur það til enn frekari skoðunar. Að því loknu fer þriðja
umræða um það fram í þinginu, og
greidd verða atkvæði á nýjan leik.
Sumir þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem sátu hjá í gær boðuðu að
þeir myndu gera frekari grein fyrir
afstöðu sinni við lokaafgreiðslu málsins.
Sú ákvörðun meirihluta þingflokks
Sjálfstæðisflokksins að styðja frumvarpið hefur hleypt illu blóði í marga
flokksmenn. Ríflega þrjátíu hafa sagt
sig úr flokknum, sumir eftir áratugalanga aðild, ungir sjálfstæðismenn hafa
gagnrýnt afstöðuna harðlega og krafist
landsfundar og í gær sendi stjórn Baldurs, Sjálfstæðisfélagsins í Kópavogi,
frá sér ályktun þar sem segir að þingmenn sem gengju svo freklega gegn
samþykkt landsfundar ættu að íhuga
að segja sig úr þingflokknum.
Formaðurinn Bjarni Benediktsson
sagði í Kastljósi í gær að það væri fráleit hugmynd að boða strax til landsfundar vegna málsins.

ÞUNGT HUGSI Bjarni Benediktsson hefur verið gagnrýndur harðlega fyrir að styðja frumvarpið um Icesave-samninginn.
Flokkssystir Bjarna og sessunautur, Unnur Brá Konráðsdóttir, er ósammála þorra þingflokksins, og var sú eina sem greiddi
atkvæði gegn málinu í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Orðrétt af þingi
Marghliða leiðindi

Sorgarsaga

„Ég hef nú alltaf litið svo á að þetta mál sem við greiðum atkvæði um hér enn einu sinni sé svona marghliða leiðindamál og það sé ekki á sérstöku áhugasviði
eins eða neins að taka á sig þessar byrðar sem felast í
þessum samningi [...] Ég hef alltaf sagt að ég vilji fara
samningaleiðina í þessu máli og ef ég væri á rauða
takkanum hér og nú þá mundi felast í þeirri afstöðu
stefnubreyting.“

„Ég held að það verði seint um það deilt að Icesavemálið er löng sorgarsaga þeirrar ríkisstjórnar sem nú er
við völd í landinu.“
Sigurður Kári Kristjánsson, Sjálfstæðiflokki

Tíu sinnum betri
„Ég tel að þessi samningur sé miklu miklu betri en
fyrri samningar hafa verið – reyndar er hann tíu sinnum betri í tölum talið – og það er aðallega nokkrum
aðilum að þakka, meðal annars stjórnarandstöðunni,
Indefence og forseta Íslands [...] Ef sú er hér stendur
mundi segja nei þá hlýt ég að geta bent á einhverja
betri leið en við erum að fara hér. Ég sé ekki betri leið,
því miður. Þetta er niðurstaðan. Þannig að ég mun
sitja hjá í þessari atkvæðagreiðslu.“

Guðmundur Steingrímsson, Framsóknarflokki

Sem endranær
„Enn á ný hefur ríkisstjórnin reitt til höggs til að þjóðnýta einkaskuldir fallins banka [...] Ég segi nei, nú sem
endranær.“
Vigdís Hauksdóttir, Framsóknarflokki

Veð í þjóð

Siv Friðleifsdóttir, Framsóknarflokki

„Samningurinn er með sanni betri en hann er í eðli
sínu eins. Í eðli sínu er enn verið að krefjast þess að
það verði tekið veð í þjóðinni.“
Birgitta Jónsdóttir, Hreyfingunni

stigur@frettabladid.is
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áfram heldur kalt
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London

11°

Mallorca

16°

New York

2°

Orlando

26°

París
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SUNNUDAGUR
Hæg norðanátt.
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Las Palmas

Ósló
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Á MORGUN
3-8 m/s.

Alicante

2°
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San Francisco

17°

Stokkhólmur

1°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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TILBOÐ

40 %
afsláttur við kassa

GRÍSALUNDIR

1.559

kr/kg.

Merkt verð 2.598.-

HRÁSKINKUVAFIN FYLLT GRÍSALUND fyrir 4
að hætti Rikku
200 g döðlur, saxaðar
150 ml appelsínusaﬁ
50 g ristaðar furuhnetur
700 g grísalundir
4 stk hráskinkusneiðar
nýmalaður pipar

Döðlu og kókossósa:
1 msk olía
1 stk hvítlauksrif, pressað
100 g döðlumauk
1 dós létt kókosmjólk
1 stk grænmetiskraftsteningur
salt og nýmalaður pipar

Hitið ofninn í 220°C. Setjið döðlur og appelsínusafa í pott og látið malla þar til döðlurnar verða að mauki. Kælið stutta stund og blandið furuhnetunum saman við. Skerið rauf
eftir endilangri svínalundinni og fyllið hana með döðlumaukinu. Kryddið lundina með
pipar og vefjið hráskinkusneiðum utan um hana. Leggið lundina á pappírsklædda ofnplötu og bakið í ofninum í 15 mínútur. Lækkið þá hitann í 180°C og bakið áfram í 10–15
mínútur. Á meðan kjötið er í ofninum steikið þá hvítlaukinn upp úr olíu á meðalheitri
pönnu, bætið döðlumaukinu, kókosmjólkinni og grænmetiskraftinum saman við og látið
malla þar til kjötið er tilbúið. Kryddið sósuna með salti og pipar eftir smekk.

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

afsláttur við kassa

afsláttur við kassa

afsláttur við kassa

30%

664

1.959

kr/kg.

25%

Kjúklingalundir

BBQ kryddlegin

ferskar

2.973

kr/kg.

kr/kg.

Merkt verð 3.198.-

Merkt verð 2.798.-

Kjúklingalæri með legg

15%

2.399

kr/kg.

Merkt verð 949.-

Leiðbeinandi da
gsskammtur (LD
S) er miðaður
við 2.000 kcal (hi
taeininga) orkuþ
örf.

TILBOÐ

30%
afsláttur við kassa

NÆRINGARGILD
I LDS
Kcal:
589 / 29%
Prótein:
43,4 g / 87%
Fita:
22 g / 33%
Kolvetni: 64 g
/ 21%
Trefjar:
6 g / 25%
B6-vítamín: 1,3
mg / 64%
C-vítamín: 20,1
mg / 33%

Ungnauta piparsteik

Merkt verð 3.498.-

Andabringur
frosnar

VINSÆLASTA FABRIKKU
SKYRTERTAN Í HEIMINUM
NÝTT

JACK DANIEL
SINNEP

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

KJÚKLINGA
NUGGETS

HAFRABRAUÐ

CROISSANT

1.189

259

kr/pk.

´S

199

kr/stk.

kr/stk.

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

PÍTUBRAUÐ
FÍN OG GRÓF

HATTING
SMÁBRAUÐ

HATTING
RÚNSTYKKI

TRÓPÍ
SJÖAN

SÍTRÓNU
TOPPUR 2 LTR.

189

kr/pk.

389

/pk.

Gildir til 6. febrúar á meðan birgðir endast.

349

kr/pk.

229

kr/stk.

179

kr/stk.
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Sveitarstjórn á Suðurlandi segir betra að vera stór fiskur í lítilli tjörn en lítill fiskur í stórri:

Rangárþing ytra vill fá Náttúruminjasafnið á Hellu
SVEITARSTJÓRNIR „Náttúruminja-

Finnst þér að seðlabankastjóri
eigi að svara öllum spurningum
um einkavæðingu Sjóvár?
Já

92%
8%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er þér létt nú þegar hyllir undir
lausn Icesave-málsins?
Segðu skoðun þína á visir.is

safni Íslands yrði meiri sómi sýndur með því að staðsetja það á Hellu
heldur en í Reykjavík,“ segir sveitarstjórn Rangárþings ytra.
„Telur sveitarstjórn að aðsókn
ferðamanna gæti verulega aukist með staðsetningu á Hellu sérstaklega í því ljósi að betra er að
vera stór fiskur í lítilli tjörn en lítill fiskur í stórri og hér væri safnið
í sínu rétta náttúrulega umhverfi,“
segir sveitarstjórnin og bendir á
að Skógasafnið sé líkast til eina
safnið á Íslandi sem rekið sé með

rekstrarafgangi. „Þannig að það
er ekki ávísun á velgengni að staðsetja safn í Reykjavík.“
Gunnsteinn R. Ómarsson sveitarstjóri ritaði Náttúruminjasafninu bréf í lok desember síðastliðins
vegna málsins. Dr. Helgi Torfason
safnstjóri segir í svari til Gunnsteins að miklu skipti fyrir safnið
að vera í nánu sambandi við rannsóknarstofnanir, önnur söfn og
aðila sem starfi á líkum sviðum.
„Í dag hefur Náttúrminjasafnið aðsetur á lóð Háskóla Íslands
og getur varla verið betur stað-

sett, þótt húsrými, aðstöðu, gripi
og starfsfólk vanti ennþá,“ skrifar dr. Helgi sem kveður það sína
skoðun að höfuðsafn þjóðarinnar á sviði náttúruvísinda eigi að
vera miðsvæðis í höfuðborginni.
„Það er ekki tilviljun að erlendis
eru höfuðsöfn miðsvæðis í höfuðborgum.“
Safnstjórinn segist þó vonast til
góðrar samvinnu við Rangæinga.
Þrátt fyrir bréf dr. Helga segist
sveitarstjórnin enn telja að safnið
væri betur komið á Hellu.
- gar

HELLA Heimamenn vilja fá að minnsta
kosti hluta af Náttúruminjasafni Íslands
á staðinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Standa fast við kröfu um 200
þúsund króna lágmarkslaun
Framsýn afturkallar samningsumboð frá Starfsgreinasambandi Íslands. Fannst viðræður ganga hægt og krefst
200.000 króna lágmarkslauna. Hefur þegar hafið sjálfstæðar viðræður. SGS óskar Framsýn því hins besta.
KJARAMÁL Sökum hæga-

AUSCHWITZ Svefnskálar búðanna liggja

undir skemmdum.

NORDICPHOTOS/AFP

Varðveisla útrýmingarbúða:

Söfnun til að
verja Auschwitz
PÓLLAND, AP Fjársöfnun er hafin
til varðveislu útrýmingarbúðanna alræmdu í Auschwitz.
Svefnskálar og annars konar
mannvirki í búðunum, þar sem
hundruð þúsunda létu lífið á
valdatíma nasista, liggja nú undir
skemmdum, en mikilvægt þykir
að varðveita minjar um grimmdarverkin sem þar viðgengust.
Söfnunin hófst í síðustu viku
og er markmiðið að 165 milljónir
dala safnist í varanlegan sjóð.
Söfnunin fór vel af stað þar
sem þegar er komið vilyrði fyrir
um tveimur þriðju af upphæðinni, að stærstu leyti frá Þýskalandi og Bandaríkjunum.
- þj

atvinnurekendur þegar
gangs í kjaraviðræðum
komnar á fulla ferð og
hefur Framsýn í Þingganga vel.
eyjarsýslum afturkallað
„Það er góður andi í
samningsumboð sitt frá
okkar viðræðum og ég get
Starfsgreinasambandi
ekki kvartað undan þeim
Íslands (SGS).
viðbrögðum sem ég hef
F ra msýn er a n nað
fengið.“
félagið sem fer þá leið að
Björn Snæbjörnsson,
ræða sjálfstætt við Samformaður samninganefndAÐALSTEINN
tök atvinnulífsins (SA) og BALDURSSON
ar SGS, segir að auðvitað
fetar það í fótspor Verkasé slæmt að missa menn
lýðsfélags Akraness sem ákvað í
úr hópnum, en félögum sé frjálst
síðustu viku að fara eigin leið.
að draga umboð sín til baka hveAðalsteinn Baldursson, formaðnær sem er.
ur Framsýnar, segir að áherslu„Ef þeim finnst þeir vera í betri
breytingar SGS í kjaraviðræðum,
stöðu einir og sér er það bara gott
mál,“ segir Björn.
meðal annars að hætta við kröfu
„Megi þeim ganga vel.“
um 200.000 króna lágmarkslaun,
sé óviðunandi og því hafi aukaaðalViðræður SGS og SA hafa ekki
fundur félagsins ákveðið að draga
skilað miklum árangri og eru í biðsamningsumboðið til baka.
stöðu eftir síðasta fund, sem var
„Það er allt í einu tekin ákvörðun
haldinn á miðvikudag.
innan sambandsins um að fara að
Föst skot hafa gengið manna á
horfa til þriggja ára samnings með
milli þar sem krafa SA um að sjávkrónutöluhækkun á lægstu laun og
arútvegsmál verði til lykta leidd á
prósentuhækkun fyrir hærri laun.
Alþingi áður en lengra er haldið í
Það hefði leitt til þess að þeir tekjukjaraviðræðum hefur valdið úlfúð
hærri hefðu fengið meira í vasann
innan verkalýðshreyfingarinnar
en þeir tekjulægri og við sættum
og hjá stjórnvöldum.
okkur ekki við það.“
Í yfirlýsingu frá SGS eftir fundAðalsteinn segir viðræður við
inn á miðvikudag segir að kröfu

FER EIGIN LEIÐIR Félagsfólk í Framsýn ákvað að draga aftur samningsumboð frá

Starfsgreinasambandinu. Myndin er frá fundinum.

SA sé „ætlað að þvinga stjórnarvöld til að framkvæma eitthvað
sem þeim ber ekki að gera samkvæmt ákvæðum laga [...]“. Standi

MYND/FRAMSÝN

SA við kröfu sína telur SGS að með
því séu lög um meðferð kjaraviðræðna vanvirt og viðræður því
árangurslausar. thorgils@frettabladid.is

Fjórir stærstu salirnir í nýja tónlistarhúsinu við Reykjavíkurhöfn hafa fengið nöfn:

Rýmingarsala! Aðalsalur Hörpunnar heitir Eldborg
67%

afslát

t ur

Rýmum fyrir nýju garðhúsgögnunum og bjóðum
síðustu “Estelle” bastsófasettin á frábæru verði.
Listaverð kr. 299.900,-

Rýmingarsöluverð kr. 99.000,-

Opið:
Má. - Fö. 12 - 18 - Lau. 12 - 16 - Sun. 13 - 16

Kauptúni 3 • 210 Garðabær • S 771 3800 • www.signature.is

MENNINGARMÁL Sölum tónlistarhússins Hörpu hafa nú verið
gefin formleg nöfn. Stærsti salurinn heitir Eldborg.
Í tilkynningu frá Steinunni
Birnu Ragnarsdóttur, tónlistarstjóra Hörpunnar, segir að nöfnin í húsinu séu úr tónlistarsögunni auk nafna úr menningu og
náttúru landsins.
„Nöfnin fjögur eru talin ríma
vel við ólíka hönnun og liti salanna. Það má enn fremur segja
að þessi nöfn vísi til frumkraftanna fjögurra: elds, lofts, jarðar og vatns, en í austurlenskum
fræðum er það talið skapa góðan
anda og jafnvægi í húsakynnum
ef öll þessi efni eru til staðar.
Stærsti salurinn, sjálfur tónleikasalurinn, hefur fengið
nafnið Eldborg. Hinn tónleikasalurinn mun heita Norðurljós.
Ráðstefnusalurinn heitir Silfurberg og fjórði salurinn, sem
er þeirra minnstur, fær nafnið
Kaldalón,“ segir í tilkynningu
Steinunnar.
Þá hafa önnur salarkynni og
fundarherbergi Hörpunnar einnig fengið nöfn. Þau eru miðuð við
mót lands og vatns og verða kölluð Nes, Vör, Vík og Sund.
Tvö sýningarsvæði í ytri
rýmum Hörpunnar munu heita
Flói og Eyri. Skiptanleg ráðstefnuherbergi eru nefnd Ríma,
Vísa og Stemma.
- gar

ELDBORG Aðalsal Hörpunnar hefur verið gefið nafnið Eldborg.

NORÐURLJÓS Næststærsti tónleika-

salurinn.

MYND/HARPAN

KALDALÓN Minnsti salurinn í Hörpu.

Úts
ölu
lok

Tilboðin gilda til og með 28.02.2011. VSK er innifalinn í verði.
Fyrirvarar eru gerðir vegna mögulegra prentvillna.

Lagerútsala
Sparið allt að

80%
á völdum vörum
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hverjir hlutu íslensku bókmenntaverðlaunin sem veitt
voru í fyrradag?
2. Hvaða Stuðmaður varð afi í
fyrsta sinn fyrir skömmu?
3. Hver leikur í treyju númer
sjö hjá Liverpool?
SVAR

Matvælastofnun og heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga taka höndum saman:

Svipaður fjöldi var á ferðinni:

Fjarlægja óætar furuhnetur

Fleiri fóru til
útlanda í fyrra

HEILBRIGÐISMÁL Matvælastofnun
vinnur nú að því í samvinnu við
innflytjendur og heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga að finna furuhnetur á markaði sem valda óbragði í
munni og fjarlægja þær.
Þetta kemur fram á heimasíðu
Matvælastofnunar. Fjöldi tilkynninga hefur borist í gegnum viðvörunarkerfi Evrópu og einnig frá
Bandaríkjunum frá árinu 2009
um furuhnetur sem geta brenglað
bragðskyn og valdið óbragði í
munni í allt að fjórar vikur eftir
neyslu. Grunur leikur á að tvær
tegundir furuhnetna, Pinus arm-

andii og Pinus massoniana, sem
fundist hafa í blöndu af furuhnetum séu orsakavaldur en þær eru
ekki taldar hæfar til manneldis.
Talið er að umræddar hnetur eigi
uppruna að rekja til Kína. Vitað
er til þess að fólk hér á landi hafi
neytt furuhnetublöndu og verið
með viðvarandi óbragð í munni
eftir neysluna. Þess ber að geta að
venjulegar furuhnetur, Pinus koraiensis, eru ætlaðar til manneldis
og valda ekki þessum skaða.
Þeir sem verða varir við
brenglað bragðskyn eftir neyslu á
furuhnetum eru beðnir um að setja

1. Gerður Kristný og helgi Hallgrímsson
2. Jakob Frímann Magnússon 3. Luis
Suarez

Sex mánaða fangelsi:

Óánægja í Mosfellsbæ vegna urðunarstaðs Sorpu:

Stal bensíni og
fór á svig við
umferðarlög

Ekki nóg að gert varðandi lyktarmmengun

DÓMSMÁL Karlmaður hefur verið
dæmdur í sex mánaða fangelsi
fyrir bensínþjófnað, umferðarlagabrot og innbrot.
Maðurinn braust ásamt fleirum inn í söluskála Ferðaþjónustunnar í Úthlíð í Biskupstungum.
Þeir stálu þaðan vörum samtals að áætluðu verðmæti 23.500
krónur.
Maðurinn játaði sök á öllu því
sem hann var ákærður fyrir.
Hann hafði áður verið dæmdur í
fjögurra mánaða skilorðsbundið
fangelsi fyrir líkamsárás.
Maðurinn rauf skilorð með
brotum sínum nú. Hann var
einnig dæmdur til að greiða
Ferðaþjónustunni tæpar 40 þúsund í skaðabætur.
- jss

EKKI NEYSLUHÆFAR Furuhnetur eru

á markaði hér, sem ekki eru hæfar til
manneldis.

sig í samband við Matvælastofnun
eða heilbrigðiseftirlit viðkomandi
svæðis.
- jss

FERÐAMÁL Níu af hverjum tíu
landsmönnum ferðuðust innanlands í fyrra, að því er fram kemur
í könnun Ferðamálastofu. Fjöldinn
er svipaður og árið á undan.
„Ríflega fjórðungsaukning var
hins vegar í utanferðum milli ára,
56,3 prósent ferðuðust utan árið
2010 en árið á undan ferðuðust 44,3
prósent utan,“ segir í frétt Ferðamálastofu.
Fram kemur að Norðurland og
Suðurland hafi verið landshlutarnir sem flestir landsmenn heimsóttu, eða þrír af fimm.
- óká

UMHVERFISMÁL Áætlanir sem Sorpa

hefur látið gera varðandi frekari
aðgerðir til að takmarka lyktarmengun á urðunarstað fyrirtækisins á Álfsnesi eru ekki fullnægjandi segir bæjarráð Mosfellsbæjar.
Sorpa þurfi að koma með skýrari
áætlun.
Eins og fram hefur komið kvarta
íbúar í nýju hverfi í Leirvogstungu
mjög undan ólykt frá starfssvæði
Sorpu á Álfsnesi. Haraldur Sverrisson bæjarstjóri hefur sagt að
óþefurinn finnist víðar í bænum og
að Mosfellingar sætti sig ekki við
ástandið. Verði ekki bætt úr þurfi
að finna annan stað fyrir stöðina.
Bæjarstjórinn hyggst funda með
íbúum í Leirvogstungu.
- gar

SORPA Á ÁLFSNESI Ólykt frá urðunarstaðnum angrar fólk í nágrenninu.
Í ÞJÓÐMINJASAFNINU Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands stóð í gær

fyrir málþingi um ógildingu stjórnlagaþingskosninganna. Þorkell Helgason stærðfræðingur, sem náði kjöri, fer hér yfir aðferðafræði kosninganna.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

ÚTSALA!
40% afsláttur
Þriggja stafa eikarparket frá Parador.
Fullkomið 5G smelluker´ sem sparar þér tíma og fyrirhöfn.

Ekki hægt að
rekja atkvæði
án samsæris

Nú 3.741 kr. m2

Of margir kostir voru á kjörseðli til stjórnlagaþings.
Nægt hefði að velja tíu til að raða í öll sæti. Auðveldara er að auðkenna atkvæði í þingkosningum.

Áður 6.235 kr. m2

KOSNINGAR Samsæri hefði þurft til

ÚTSALA!
35% afsláttur
Eikarplanki 8 mm slitsterkt harðparket
með 25 ára ábyrgð.

Nú 1.788 kr. m2
Stefánsson & Stefánsson

Áður 2.750 kr. m2

Parket & gólf – Sérfræðingar í gólfefnum!
Ármúla 32 · 108 Reykjavík · Sími 568 1888 · Fax 568 1866 · www.pog.is

að rekja mætti atkvæðagreiðslu
í stjórnlagaþingskosningunum
sem fram fóru í lok nóvember og
Hæstiréttur ógilti nýverið með
úrskurði sínum. Fram kom í erindi
Jóhanns P. Malmquist, prófessors
í tölvunarfræði og ráðgjafa landskjörstjórnar við kosningarnar, að
til hefði þurft að koma samsæri að
minnsta kosti tveggja.
„Einhver þyrfti að vera í kjördeildinni og skrifa niður númerið á
kjörseðlinum og nafnið á þeim sem
fékk hann. Og svo þarf að komast
í samband við einhvern á talningarstað sem nálgast gæti atkvæðið,
eða múta einhverjum sem aðgang
hefði að gagnagrunninum,“ sagði
Jóhann á málþingi sem Verkfræðiog náttúruvísindasvið Háskóla
Íslands stóð fyrir í Þjóðminjasafninu í gær um þá ákvörðun Hæstaréttar að ógilda kosningarnar til
stjórnlagaþingsins.
Jóhann benti á að í raun væri
frekar ástæða til að hafa áhyggjur af leynd alþingiskosninga, því
í þeim gæti einstaklingur látið
undan þrýstingi eða selt atkvæði
sitt og svo auðkennt atkvæðið með
því að strika út frambjóðendur og
breyta röð þeirra neðst á seðlinum
eftir fyrir fram ákveðnu kerfi.
Þorkell Helgason, stærðfræðingur og fyrrverandi orkumálastjóri,
taldi helsta ágalla kosninganna að
kjósendur hefðu verið beðnir um

að velja of marga frambjóðendur.
Eins hefði ekki, í þeim tilvikum
þar sem kjósendur gerðu mistök,
átt að ógilda val þeirra á kjörseðlinum á eftir mistökunum.
Þorkell vann áður að skipulagi
kosninga með því fyrirkomulagi
sem viðhaft var við stjórnlagaþingskosninguna, en hvarf frá
verkefninu þegar hann ákvað að
bjóða sig fram sjálfur. Hann hefur
farið yfir gögn um framkvæmd
kosningarinnar og upplýsti í
erindi sínu að þrátt fyrir að hann
hefði talið vænlegra að hver kjósandi veldi ekki nema að hámarki
10 frambjóðendur hefði verið
hægt að raða í 25 sæti. Í máli hans
kom engu að síður fram að um 30
prósent kjósenda hefðu raðað í
allar 25 línur kjörseðilsins. Meðaltalið hefði hins vegar verið 14,8.
„Og ég þori að fullyrða að það er
heimsmet,“ sagði hann.
Þorkell benti á að víða væri notast við kosningakerfið sem var í
stjórnlagaþingskosningunni, en
hér hafi verið farið að skoskri
fyrirmynd. Útfærslan væri hins
vegar þekkt frá 19. öld. Hér hefði
í raun tekist vel til, mun færri
atkvæði hefðu verið ógild en í
„hefðbundnum kosningum“. Þá
vísaði hann til þess að Írar hefðu
í tvígang hafnað því í kosningum
að taka upp annað kosningakerfi
en þetta.
olikr@frettabladid.is
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SÍÐUSTU DAGAR ÚTSÖLUNNAR
gallabuxur strigaskór hlírabolir náttföt bindi pils sokkar
ilmvötn handklæði íþróttaföt spariskór joggingbuxur
úlpur nærbuxur kjólar jakkaföt stuttermabolir hettupeysur
stígvél peysur leggings langermabolir sokkabuxur sængur
koddar brjóstahaldarar íþróttaskór barnafatnaður jakkar
kápur húfur vettlingar gollur skyrtur nærbuxur kuldaskór
íþróttaföt sokkabuxur sparikjólar inniskór treflar o.fl.
ÓTRÚLEGT VERÐ! ÓTRÚLEGT VERÐ! ÓTRÚLEGT VERÐ! ÓTRÚLEGT VERÐ! ÓTRÚLEGT VERÐ!
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Opið 11–19 alla daga vikunnar, nema sunnudaga 12–17 / Sími 534 4451
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Dýraheilbrigðisyfirvöld funduðu með bændum um lungnapestina:

Tvær hópuppsagnir í janúar:

Fé drapst á nokkrum bæjum

Alls var 140
sagt upp starfi

DÝRAHALD Kindur hafa drepist á

ÁRAMÓTUM FAGNAÐ Nýtt ár hófst í

Kína í gær og var því fagnað með stæl.
Íbúar í Hong Kong þustu út á götur og
klæddu sig upp af því tilefni.

að minnsta kosti sjö bæjum undir
Eyjafjöllum af völdum lungnapestar sem herjað hefur á sauðfé á
svæðinu, að sögn Þorsteins Ólafssonar, sérgreinadýralæknis nautgripa- og sauðfjársjúkdóma hjá
Matvælastofnun.
Dýraheilbrigðisyfirvöld funduðu nýverið með bændum á svæðinu þar sem farið var yfir stöðu
mála.
„Við getum alls ekki útilokað að
þetta séu afleiðingar af gosösku
á svæðinu, en við getum heldur
ekki fullyrt um það,“ segir Þor-

ÖSKUFALL Gríðarlegt öskufall varð af
völdum eldgossins í Eyjafjallajökli.

steinn. „Það eru vissar bakteríur
sem valda lungnapest. Þær eru
hluti af bakteríuflórunni sem er
í efri hluta öndunarfæra margra
jórturdýra. Hér á landi er þetta í

sauðfé og líklega útbreiddara en
menn hafa haldið. Við sérstakar
aðstæður, þegar kindunum verður kalt eða þær verða fyrir áfalli
eða streitu, þá birtist þetta eftir
nokkra daga. Það getur byrjað með
bráðadauða á einni kind og síðan
geta fleiri drepist. “
Þorsteinn segir að sífellt áreiti á
lungu fjár á gosöskusvæðinu geti
átt sinn þátt í pestinni.
Dýraheilbrigðisyfirvöld hafa
ráðlagt að fé verði bólusett við
garnapest á svæðinu milli Markarfljóts og Múlakvíslar.
- jss

EFNAHAGSMÁL Alls bárust Vinnu-

málastofnun tvær tilkynningar
um hópuppsagnir í janúar, að því
er fram kemur í frétt á vef stofnunarinnar.
„Um er að ræða tilkynningu
frá fyrirtæki í mannvirkjagreinum og frá sjúkrastofnun,“
segir í frétt Vinnumálastofnunar. Alls var 140 sagt upp, 129 í
mannvirkjagreinum og ellefu við
rekstur sjúkrastofnunar. „Þeir
starfsmenn, sem sagt hefur verið
upp, koma til með að missa vinnuna í mars til ágúst 2011.“
- óká

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Skopmyndir af Múhameð:

Axarmaðurinn
fundinn sekur
DANMÖRK Sómalískur maður, sem
réðst með öxi inn á heimili skopmyndateiknarans Kurts Westergaard, var í gær
fundinn sekur
um hryðjuverk.
Myndir Westergaards af
spámanninum
Múhameð, sem
birtar voru í Jótlandspóstinum
árið 2005, vöktu
KURT
heift múslima
WESTERGAARD
um heim allan.
Bar árásarmaðurinn fyrir réttinum að myndirnar og ummæli
teiknarans hefðu orðið til þess að
hann braust inn á heimili Westergaards í Árósum fyrir rúmu ári.
Ætlunin hafi þó aðeins verið að
hræða teiknarann. Refsing mannsins verður tilkynnt á morgun. - þj

Lögregla rakti spor brotamanns í nýföllnum snjó:

Pólskum innbrotsþjófi vísað úr landi
LÖGREGLUMÁL Útlendingastofnun

hefur vísað manni á þrítugsaldri
úr landi og bannað honum endurkomu hingað. Maðurinn hefur
játað á sig innbrot í heimahús og
þjófnaði af heimilunum.
S a m k v æ mt upplýs i n g u m
Fréttablaðsins náði lögreglan á
höfuðborgarsvæðinu manninum
um miðjan síðasta mánuð eftir
að hann hafði brotist inn á veitingastað.
Nýfallinn snjór varð honum að
falli því lögreglumenn gátu rakið
sporin eftir hann rúma tvo kílómetra að dvalarstað hans á höfuðborgarsvæðinu. Þar var hann
handtekinn.
Maðurinn, sem er pólskur, var

úrskurðaður í gæsluvarðhald. Við
skýrslutökur hjá lögreglu viðurkenndi hann að hafa brotist inn í
þrjú heimahús.
Lögregla hraðaði rannsókn
málsins eftir föngum og síðan
var honum birt brottvísun og
endurkomubann frá Útlendingastofnun.
Maðurinn kom hingað til lands
í október. Hann hefur ekki stundað vinnu. Grunsemdir eru uppi
um að hann hafi komið hingað
beinlínis í þeim tilgangi að brjóta
af sér.
Ekkert bendir til þess, að svo
stöddu, að maðurinn hafi verið í
slagtogi með fleirum við brot sín.
- jss

SKEMMTIFERÐASKIP Í REYKJAVÍK Svæðisstjóri Norður-Evrópumarkaðar hjá þýsku
ferðaskrifstofunni Wolters óttast að síðbúin áhrif ógnvænlegra mynda frá gosinu í
Eyjafjallajökli fæli hluta ferðamanna frá því að koma hingað.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Óttast að
gosið í fyrra
fæli frá í ár
Yfirmaður hjá þýskri ferðastofu segir þörf á viðbótarátaki til að laða ferðafólk til Íslands. Hann segir eldri
Þjóðverja kunna að forðast landið vegna gossins í
fyrra. Sala ferða hingað til lands fer vel af stað í ár.

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

IÐNAÐUR Blikur eru á lofti

ALLAR
NEXT
VÖRUR Á

500
EÐA
1.000

KR.

KR.

NÝJAR VÖRUR ALLA DAGA!

Stærsti lagermarkaður landsins!
KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400

til dáða á sviði kynninghvað varðar ferðamannaarmála. „Það er hörð
samkeppni í ferðaheimstraum til Íslands frá
Evrópu og þá sér í lagi
inum og það kostar fjárÞýskalandi, verði ekki
muni og fyrirhöfn að fá
ferðamenn til Íslands,“
brugðist sérstaklega við.
Þetta segir Ole Nysetsegir hann. Þótt Inspired
vold, svæðisstjóri Norðby Iceland-átakið hafi
ur-Evrópumarkaðar hjá
tekist vel þurfi meira
að koma til. „Icelandair
þýsku ferðaskrifstofunni OLE NYSETVOLD
setur mikla fjármuni í
Wolters Reisen.
Ole Nysetvold segir vel
auglýsingar og kynninghafa tekist til í kynningu
arstörf erlendis, en aðrir
í umróti síðustu ára, bæði
verða að koma að því
bankahruni og í fyrstu
líka,“ segir hann.
viðbrögðum við gosinu í
Inga Hlín Pálsdóttir,
Eyjafjallajökli. „Ég hef
forstöðumaður erlendrar
hins vegar áhyggjur af
m a r k a ð s s ó k n a r hj á
Íslandsstofu, undrast
nýhöfnu ári,“ segir hann.
„Við horfum nú fram
áhyggjur Nysetvolds, og
á síðbúin áhrif af neisegir frekar að vart sé við
kvæðri umræðu um ösku- INGA HLÍN
aukinn áhuga á Íslandi.
„Það er allt samkvæmt
fall og slíkt.“ Bankahrun- PÁLSDÓTTIR
áætlun í sölu erlendis,“
ið hafi verið auðveldara
segir hún og bendir á að nú sé
viðfangs og jafnvel hjálpað ferðaiðnaðinum, því þeim fréttum hafi
nánast sama bókunarstaða á ferðjafnan fylgt fallegar myndir af
um hingað og var í fyrra, þegar
náttúru Íslands. „Núna sitja hins
stefndi í metár.
Þá telur Inga Hlín ekki ástæðu
vegar eftir í hugum sumra ímyndtil að hafa verulegar áhyggjur af
ir jarðvár og öskufallsgráma.“
Hafi ferðamenn ekki alveg sérÞýskalandsmarkaði, sem standi
stakan áhuga á Íslandi segir Nyságætlega efnahagslega. Líklegra
etvold viðbúið að erfiðara verði að
sé að kuldatíð sem þar hafi staðtelja þá á að koma hingað. „Áhrifið letji fólk til að panta sér ferð
til Íslands. Landið verður hins
in eru mismunandi eftir aldri og
vegar að sögn Ingu ofarlega á
samsetningu hópa ferðafólks.
Eldra fólk, sem gjarnan ferðast
baugi í margvíslegum kynningum
með skemmtiferðaskipum, er líkog umfjöllun ytra næstu vikur,
legast til að halda sig fjarri.“
svo sem vegna bókamessunnar í
Birkir Hólm Guðnason, framFrankfurt, þar sem Ísland verður
kvæmdastjóri Icelandair, segir
heiðursgestur.
félagið stöðugt hvetja stjórnvöld
olikr@frettabladid.is

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
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SNJÓRINN
ER KOMINN
ALLIR ÚT!
NÝIR
VÉLSLEÐAR
TILBÚNIR Í
SLAGINN!

Eigum
einnig úrval
notaðra
sleða á enn
betra verði!
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35.900
Verð áðu

BACKCOUNTRY X
ÁRGERÐ 2011

2.830.000

kr.

DOO MXZ RENEGADE X
1200 4TEC
ÁRGERÐ 2011

LYNX RAVE
RE 800R E-TEC
ÁRGERÐ 2011

2.730.000

2.895.000

kr.

HOLESHOT
kr.

39.900
Verð áður 49

10
20

LYNX X-TRIM 800R
POWER TEC
ÁRGERÐ 2010

2.590.000
Verð áður 2.869.000 kr.

LYNX X-TRIM
600 SC 600 HO ETEC
ÁRGERÐ 2010
kr.

2.369.000
Verð áður 2.569.000 kr.

SKI-DOO MXZ
RENEGADE X 1200 4TEC
ÁRGERÐ 2010
kr.

2.590.000
Verð áður 2.974.000 kr.

SKI-DOO MXZ RENEGADE
800R X BACK COUNTRY
ÁRGERÐ 2010
kr.

2.550.000
Verð áður 2.897.000 kr.

kr.
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Víkingur Heiðar Ólafsson

Listamenn eiga að láta í sér heyra
Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari er önnum kafinn við að undirbúa tónleika og plötuupptökur. Hann sagði Sigríði Björgu
Tómasdóttur hvers vegna hann hefur samt gefið sér tíma til að stúdera sílækkandi framlög Reykjavíkur til tónlistarskólanna.

É

g frétti af þungum
áhyggjum tónlistarkennara vegna næsta
skólaárs eftir að fjárhagsáætlun lá fyrir.
Þegar ég fór svo að
rýna í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar á netinu sá ég að niðurskurðurinn var sláandi. Í framhaldinu fór ég að skoða framlög til
tónlistarskóla undanfarin ár, aftur
til 2004 sem er eins langt og maður
kemst á netinu, og þá áttaði ég mig
á vægast sagt furðulegu samhengi
talnanna, hversu rýr hlutur tónlistarskóla varð í góðærinu,“ segir Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari, sem hefur undanfarið blandað
sér í umræðuna um niðurskurð í
framlögum til tónlistarskóla, til að
mynda með grein í Fréttablaðinu í
gær.
Víkingur Heiðar býr í Oxford á
Englandi og þegar Fréttablaðið sló
á þráðinn var hann í miðjum klíðum við æfingar fyrir tónleika sem
verða í Dölunum í Svíþjóð í næstu
viku. Þrátt fyrir annir við undirbúning þessara tónleika og fleiri verkefna hefur Víkingur Heiðar varið
miklum tíma undanfarið við að rýna
í framlög til tónlistarskóla og meðal
annars borið þau saman við framlög
til íþróttahreyfingarinnar.
„Ég er alls ekki á móti íþróttum,
æfði fótbolta með Val og Fram sjálfur, en það eru hreinar línur að þessi
samanburður verður að fara fram.
Þróunin á framlögum Reykjavíkurborgar til tónlistarskóla og íþróttahreyfingarinnar er lyginni líkastur.
Árið 2004 voru til dæmis æfinga- og
húsaleigustyrkir íþróttafélaganna
sambærilegir við framlög til tónlistarskólanna en svo fór að skilja
á milli og munurinn varð ótrúlega
mikill – tónlistarskólar hækkuðu
á þessum tíma um 8 prósent en
íþróttastyrkirnir um 173 prósent. Í
framreiknuðum tölum hafa tónlistarskólarnir lækkað um 31 prósent
frá 2004 en íþróttastyrkirnir hækkað um 73 prósent,“ segir Víkingur
Heiðar, sem segir grátlegt að þessi
munur sé ekki hafður til hliðsjónar
nú þegar verið er að tala um niðurskurð á fjárframlögum.

ósanngjarnt að leggja hlutfallslega
sömu eða meiri niðurskurðarkröfu
á tónlistarskólana og íþróttahreyfinguna,“ bætir Víkingur Heiðar við
og bendir á að íþróttahreyfingin
hafi ætíð haft betri aðgang að fjármagni í gegnum stjórnmálamenn
og áhrifamenn í stjórnmálum sem
sitji í stjórnum íþróttahreyfinga.
Þrátt fyrir mikla styrki úr opinberum sjóðum sæti íþróttahreyfingin samt ekki sömu gagnrýni í
umræðunni.
„Það er landlægt í umræðunni,
kannski síðan stór hluti vinnandi
manna var á sjó, að líta á menningu sem eitthvert dútl. Hún er í
raun yfirleitt ekki borin saman við
það sem á að bera hana saman við,
aðrar atvinnugreinar. Í skýrslu
menntamálaráðuneytisins sem kom
út í desember síðastliðnum kemur
fram að menningin velti 191 milljarði árið 2009 og skapaði tíu þúsund störf. Það er meiri velta en
landbúnaður og sjávarútvegur samanlagt. Þetta er staðreynd og þess
vegna er afar þreytandi að hlusta
á fólk, ekki síst stjórnmálamenn,
setja tónlist í eitthvert hobbísamhengi þegar það hentar því. Eins og
til dæmis hobbítónlistarmennirnir í
Besta flokknum gerðu í umræðum í
borgarstjórn núna í vikunni. Stjórnmálamenn eru síðan jafn duglegir
í að hampa tónlistarfólki þegar það
hentar þeim,“ segir Víkingur Heiðar, sem segir sömuleiðis óþolandi
að nemendur á framhaldsstigi í tónlist séu ætíð notaðir sem peð í baráttunni um hver eigi að niðurgreiða
þeirra nám, ríki eða borg.

Ekki bara auðmenn í tónlistarnám
„Um þetta hefur verið deilt um árabil án niðurstöðu. Menntamálaráðuneytið hefur boðist til þess að taka
við þeim en borgin vill ganga lengra
og ekki heldur borga með nemendum sem eru eldri en sextán ára og
eru ekki komnir á framhaldsstig.
Það er hins vegar fáránleg krafa,
því það er mjög misjafnt milli tónlistargreina hversu snemma fólk
byrjar; blásarar eru seinna á ferðinni en píanó- og fiðluleikarar og
söngvarar byrja oft seint í tónlistarnámi. Og í djassgeiranum byrjar
fólk jafnvel eftir stúdentspróf, líkt
og hin frábæra söngkona Kristjana Stefánsdóttir sem hóf til dæmis
söngnám 21 árs. Hefði hún endilega
getað gert það ef það hefði kostað
hana 4-500 þúsund á ári? Viljum við
lifa í samfélagi þar sem aðeins er á
færi ríkustu manna að stunda tónlistarnám eftir að sextán ára aldri
er náð?“
Víkingur Heiðar bendir á að

Stjórnmálamenn og íþróttir
„Íþróttahreyfingin er að koma út úr
tímabili þar sem henni höfðu verið
tryggðar háar upphæðir í aukinn
rekstur og húsnæði. Skemmst er
að minnast samnings borgarinnar
við ÍTR til þriggja ára frá janúar
2008, þann stærsta í sögu borgarinnar, sem veitti 4,8 milljörðum til
íþróttamála, uppbyggingar mannvirkja og reksturs. Það er því mjög
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VÍKINGUR HEIÐAR ÓLAFSSON Þykir einkennilegt að íþróttahreyfingin sæti ekki sömu gagnrýnu umræðu og menningargeirinn
þrátt fyrir að hún sé rekin fyrir opinbert fé.

skólagjöld fyrir framhaldsnema
hafi hækkað mikið undanfarin ár,
þau séu nú um um þrjú hundruð
þúsund fyrir þá sem lengst komnir. Ekki sé hægt að hækka þessi
gjöld án þess að útiloka mjög marga
frá möguleikanum á því að læra á
hljóðfæri.
„Ég þekki það mjög vel að það
hefur ekki verið bruðlað með fé í
tónlistarskólunum í Reykjavík. Og
þar sem ég þekki best til, í Tónlistarskóla Reykjavíkur, þar sem flestir framhaldsnemar eru, er nánast
engin yfirbygging. Endurnýjun á
aðstöðu og hljóðfærum hefur líka
ekki átt sér stað í marga áratugi.
Það er ekki hægt að skera þar niður
um 33 prósent næsta haust, elsti
tónlistarskóli Íslands verður óstarfhæfur ef áform borgarinnar haldast óbreytt,“ segir Víkingur Heiðar,
sem sjálfur nam í þeim skóla áður
en hann hélt utan til Bandaríkjanna
í frekara nám í píanóleik.

Ekki pólitískur
Spurður hvort hann sé mjög pólitískur svarar hann neitandi. „Ég
myndi aldrei blanda mér í pólitíska umræðu af neinu tagi nema
um þessi málefni tónlistarskólanna, og þá sérstaklega nú af því
að vegið er að þeim á yfirgengilegan hátt. Mér finnst þó að við tónlistarmenn og listamenn almennt
mættum láta heyra meira í okkur.
Auðvitað hefur einnig heyrst afar
hátt í þeim sem tala niður til listamanna, láta eins og þeir séu baggi
á þjóðinni. Nú er hægt að fletta í
skýrslu menntamálaráðuneytisins
um þá stóru atvinnugrein sem listirnar eru og ég vonast til þess að
listamenn láti kröftuglega til sín

taka í þessari afvegaleiddu umræðu
um niðurskurð borgarinnar til listgreina.“

Spilar í Hörpunni
Víkingur Heiðar útskrifaðist frá
Juilliard-skólanum í New York
vorið 2008, 24 ára gamall, og hefur
haft í nógu að snúast síðan. Í næstu
viku leikur hann á tónlistarhátíð í
Dölunum í Svíþjóð og stendur í
ströngu við að æfa píanókonsert
eftir ítalska tónskáldið Nino Rota
fyrir það tækifæri. „Margir þekkja
hann því að hann samdi tónlistina í
kvikmyndinni Guðföðurnum. Þetta
er algjört meistaraverk eftir hann
sem ég er að fara að spila og það
skemmtilegasta er að enginn þekkir það; ég þurfti að hafa mikið fyrir
að útvega mér nóturnar. En svo
mun ég líka leika íslensk þjóðlög á
öðrum tónleikum á þessari hátíð,.“
Þar fyrir utan er Víkingur Heiðar að undirbúa tónleika í Þýskalandi og leggja drög að upptökum
á sinni annarri plötu. Hann mun
einnig leika á opnunartónleikum
tónlistarhússins Hörpunnar undir
stjórn Vladimírs Ashkenazy. Víkingur Heiðar er afar spenntur fyrir
nýja tónlistarhúsinu og þreyttur á því þegar það er dregið inn í
umræðu um framlög til grunnþjónustu á borð við mennta- og heilbrigðismál.
Íþróttafélögin ríkisstyrkt
„Það er hjákátlegt að draga
Hörpuna inn í þessa umræðu, af
hverju er til dæmis kostnaður ríkisins við íþróttirnar ekki alveg eins
nefndur? Aldrei er reiknað með
tekjunum sem verða af húsinu og
aðdráttarafli fyrir túrisma. Blöð

á borð við The New York Times
halda ekki vatni yfir Reykjavík
sem ferðamannastað og nefna sérstaklega Hörpu. Ekki virðist heldur spáð í að í áratugi hefur engu
verið eytt í byggingarframkvæmdir fyrir tónlistina, jafnvel þótt hún
sé atvinnugrein sem velti tugmilljörðum. Tugir stórra íþróttamannvirkja hafa risið, ákvarðanir um
það hafa verið teknar án þess að
áður þyrfti að fara fram umræða í
mörg ár eða áratugi um hvort þau
myndu standa undir rekstri sínum
óstudd. Þau gera það auðvitað ekki.
Og öllum er sama. En þegar á að
byggja tónlistarhús, þá lita fjölmiðlar og stjórnmálamenn umræðuna ótrúlega dökkum litum. Þetta
skil ég ekki, Sinfóníuhljómsveitin
sem meðal annars var tilnefnd til
Grammy-verðlaunanna 2009 hefur
mátt spila í kvikmyndahúsi í áratugi. “

Sjónvarpsþættir á döfinni
Annað spennandi verkefni sem er
á döfinni hjá Víkingi Heiðari eru
sjónvarpsþættir sem hann og sambýliskona hans, Halla Oddný Magnúsdóttir, eru að undirbúa saman.
Þau eru búin að skrifa handrit að
tíu sjónvarpsþáttum þar sem teknir verða fyrir ólíkir þættir tónlistarinnar. „Okkur langar til að varpa
ljósi á ótal margt en hlutverk túlkandans í klassískri tónlist verður rauður þráður. Við munum fá
ungt fólk til að tjá sig afgerandi
um klassíska tónlist, ég lít ekki á
hana sem ósnertanlegan safngrip.
Hún á í stöðugu samtali við samtímann og því vil ég miðla umfram
allt annað,“ segir Víkingur Heiðar
að lokum.

Við ætlum að vera
Landsbankinn þinn

Landsbankinn þinn er heiti á nýrri stefnu Landsbankans.
Bankinn er í eigu þjóðarinnar og hefur mikilvægu hlutverki
að gegna í samfélaginu. Landsbankinn hefur breyst mikið
og mun breytast og eflast enn frekar í takt við nýja stefnu.
Við skiptum ekki um nafn heldur hugarfar.
Við höfum treyst innviðina og gert róttækar breytingar á starfseminni. Hér
eru nýir stjórnendur, breytt skipulag og
nýtt regluverk. Nú setjum við fram lista
af aðgerðum sem er ætlað að efla bankann
enn frekar svo við megum rækta skyldur
okkur af myndugleik.

Við tökumst á við skuldavanda heimila og
fyrirtækja, bætum þjónustu, leitumst við
að vera hreyfiafl í samfélaginu og ræktum
samfélagslegt og siðferðilegt hlutverk
okkar. Þjóðin á þennan banka og því fylgir
mikil ábyrgð að vera Landsbankinn þinn.

Aðgerðir sem við ráðumst í á fyrstu sex mánuðum ársins

41%

að meðaltali

Lækkun höfuðstóls erlendra húsnæðislána
verður 41% að meðaltali. Úrræði Landsbankans
tryggja að lágmarki 25% höfuðstólslækkun.

Skuldavandi heimilanna

Skuldavandi fyrirtækja

» Við ætlum að tryggja fagleg

» Við ætlum að bjóða öllum

og skjót vinnubrögð í meðferð
þeirra mála sem fara í gegnum
sértæka skuldaaðlögun.

» Ráðgjafastofa einstaklinga
verður efld til að bæta þjónustu
okkar við skuldsett heimili.

» Við ætlum að ljúka endurútreikningi á öllum erlendum
húsnæðislánum í febrúar.
Viðskiptavinir sem þegar hafa
fengið birtan endurútreikning
í Einkabankanum geta gengið
frá sínum málum nú þegar.

fyrirtækjum sem uppfylla
skilyrðin um Beinu brautina
skuldaaðlögun fyrir 1. júní.

» Við ætlum að efla enn frekar
úrvinnslu skuldamála annarra
lífvænlegra fyrirtækja.

» Við kynnum skráningu tveggja
félaga í eigu bankans á markað
fyrir 1. júlí sem efla mun
íslenska hlutabréfamarkaðinn.

» Öflugar þjónustuleiðir fyrir
sprota- og nýsköpunarfyrirtæki
verða kynntar fyrir 1. júlí.

» Söluferli allra félaga eða fyrirtækja sem við eignumst vegna
skuldavanda verður kynnt innan
sex mánaða frá yfirtöku þeirra.

» Við ætlum að tryggja opið
og gagnsætt söluferli allra
fullnustueigna bankans.

» Kynjahlutfall í stjórnum dótturfyrirtækja verður jafnt fyrir
1. mars, líkt og nú er í framkvæmdastjórn.

» Við ætlum að halda opna fundi

» Ný, opin og gagnsæ innkaupa-

um allt land í febrúar og eiga
opinská samskipti við ykkur,
eigendur bankans.

stefna með samfélagslegum
áherslum verður kynnt fyrir
1. júlí.

Stefnan Landsbankinn þinn er nú kynnt á opnum fundum um land allt. Við hvetjum ykkur öll, eigendur bankans,
til að koma og eiga opinská samskipti við stjórnendur bankans. Á vef okkar, landsbankinn.is, eru nánari upplýsingar
um stefnu Landsbankans, ítarlegri aðgerðalisti og yfirlit yfir þær breytingar sem orðið hafa undanfarna mánuði.

Landsbankinn

landsbankinn.is

verða birtar fyrir 15. apríl.

» Við auglýsum eftir umsóknum
og veitum styrki úr nýjum
Samfélagssjóði fyrir 1. júlí.

Bætt þjónusta

» Við endurgreiðum skilvísum
lántakendum íbúðalána á
árinu 2010 helming af vöxtum
desembermánaðar.

» Sérhæfð fræðsla fyrir starfsfólk
verður efld til að bæta ráðgjöf.

Samfélagsleg ábyrgð
Hreyfiafl

» Upplýsingar um stjórnarhætti

410 4000

NBIHF.(LANDSBANKINN),KT.471008-0280

munu undirrita sáttmálann fyrir
1. júní 2011 og svo á hverju ári
eftir það.

að lágmarki

stefnu um samfélagslega ábyrgð
ásamt lykilverkefnum fyrir
1. maí.

» Ráðinn verður sérstakur
umboðsmaður fyrirtækja.

» Við ræðum við 15.000 viðskiptavini um þjónustu fyrir 1. júlí.

» Ábendingar viðskiptavina og
viðbrögð okkar verða birt á vef
okkar í síðasta lagi 15. mars.

SÍA

» Allir starfsmenn Landsbankans

25%

» Við kynnum nýja og heilsteypta

•

nýjan siðasáttmála og birta
fyrir 1. mars.

um arðbær fjárfestingarverkefni í öllum landshlutum með
sveitarfélögum, atvinnuþróunarfélögum og öðrum hagsmunaaðilum.

jl.is

» Við heitum því að setja okkur

» Fyrir 1. júlí höldum við fundi

•

Endurútreikningur erlendra
húsnæðislána

JÓNSSON & LE’MACKS

Siðasáttmáli
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Ábyrg afstaða sjálfstæðismanna í
Icesave-málinu er styrkleikamerki.

Nýjar línur

L

ínur í Icesave-málinu skýrðust er atkvæði voru greidd um
frumvarpið eftir aðra umræðu á Alþingi í gær. Það eru að
ýmsu leyti nýjar línur.
Sú afstaða flestra þingmanna Sjálfstæðisflokksins að
greiða atkvæði með nýjum Icesave-samningi kom sumum
á óvart, en er þó að flestu leyti rökrétt. Eins og fram kemur í minnihlutaáliti fulltrúa flokksins í fjárlaganefnd hefur hann frá upphafi
lagt áherzlu á að finna pólitíska lausn á málinu. Stjórnarandstaðan
átti sinn ríka þátt í að viðræður við Breta og Hollendinga hófust á
nýjan leik fyrir tæpu ári, eftir að forseti Íslands hafði synjað fyrri
samningi staðfestingar. Stjórnarandstöðuflokkarnir áttu sinn fulltrúa í nýrri samninganefnd og réðu miklu um að Lee Buchheit var
valinn til að stýra henni. Nefndin náði samningi um miklu hagstæðari kjör á lánum vegna endSKOÐUN
urgreiðslu Icesave-skuldbindinganna og þar með voru markmið
Ólafur Þ.
stjórnarandstöðunnar með því að
Stephensen
taka þátt í ferlinu uppfyllt.
olafur@frettabladid.is
Ef stjórnarandstaðan hefði
eftir synjun forsetans tekið þá
afstöðu að alls ekki ætti að semja
um Icesave; að það væri prinsippmál að hafna því að borga innistæðutryggingarnar og láta frekar
reyna á málið fyrir dómstólum, væri vel skiljanlegt að menn vildu
nú ekki samþykkja nýjan samning, eins og þingmenn Hreyfingarinnar og flestir þingmenn Framsóknarflokksins. En úr því að lagt
var upp með að semja og svo mikill árangur náðist við samningaborðið, er sú niðurstaða eðlileg að styðja nýjan samning. Það mat
sjálfstæðismanna að áhættan af dómsmáli sé meiri en af því að
staðfesta nýjan samning er í samræmi við mat samninganefndarinnar, sem stjórnarandstaðan átti aðild að. Eins og sjálfstæðimenn
í fjárlaganefnd benda á, er það markmið í sjálfu sér að ná að ljúka
málum við nágranna- og vinaþjóðir í sátt, en ekki fyrir dómi.
Þetta er ábyrg afstaða, sem stuðlar að því að endapunktur Icesavedeilunnar nálgist. Það mun stuðla að því að endurreisa lánstraust
Íslands erlendis, bæta fjárfestingarumhverfið og flýta fyrir því að
efnahagslífið nái sér aftur á strik.
Að sumu leyti er hér brotið blað í samskiptum stjórnar og stjórnarandstöðu, þar sem minnihlutinn leitast við að horfa á þjóðarhag
og til lengri tíma, í stað þess að horfa þröngt og skammsýnt á pólitíska hagsmuni af því að valda ríkisstjórninni eins miklum skaða
og hægt er.
Um leið ber afstaða sjálfstæðismanna því vitni að Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins sýni meiri myndugleik í
hlutverki leiðtogans, sem fylgir eigin pólitískri sannfæringu en
hlustar ekki á úrtöluraddir harðlínu- og sérhagsmunaafla í flokknum. Þau öfl vildu gjarnan nota Icesave-málið til að eyðileggja fyrir
ríkisstjórninni hvað sem það kostaði og til að spilla fyrir aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið.
Ýmsir hafa reynt að leggja afstöðu Sjálfstæðisflokksins þannig út
að hún sýni veikleika flokksforystunnar. Hún er þvert á móti styrkleikamerki og gerir það líklegra en áður að Sjálfstæðisflokknum
takist á næstu árum að endurheimta sitt gamla forystuhlutverk,
þótt meira verði auðvitað að koma til.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Mylja og brjóta

Loforð

Góðu málin

Árni Johnsen greiddi atkvæði um
Icesave-frumvarpið á Alþingi í gær.
Hann sagði þingið standa frammi fyrir
tveimur afarkostum: Annars vegar að
vísa málinu til dómstóla sem Íslendingar treysti ekki. „Ella að standa
frammi fyrir hryðjuverkamönnum og
handrukkurum erlendis frá sem
hóta að mylja hús okkar og
brjóta íslenskt samfélag.“
Árni valdi seinni kostinn og
sagði já. „Það tryggir fremur farsæld íslenskrar
þjóðar inn í framtíðina,“ sagði hann.
Það er mögnuð
rökleiðsla.

Þór Saari og Birgitta Jónsdóttir gagnrýndu kúvendingu Sjálfstæðisflokksins í málinu. Þau veltu vöngum yfir
því hverju sjálfstæðismönnum hefði
verið lofað í staðinn fyrir stuðninginn.
Ráðherrastólum? Samkomulagi um
kvótakerfið? Slík vinnubrögð hefðu
viðgengist á Alþingi og svo yrði áfram
á meðan þetta þing sæti.
Þetta vita þau vel, enda
ekki ýkja langt síðan
Hreyfingin kúventi í
afstöðu sinni til ESBumsóknar þegar
hún fékk ekki
sínu framgengt í
Icesave-málinu.

Stjórnmálamenn og -flokkar glíma
við margs konar vandamál. Lilja
Mósesdóttir VG sagði frá einu slíku
á Bylgjunni í fyrradag. Þannig háttar
til að þingmenn stjórnarflokkanna
fara með formennsku í fagnefndum
þingsins. Í því felst vandi, að mati
Lilju. VG kemst nefnilega í lítið annað
en að skipuleggja og halda fundi og
getur þar af leiðandi síður einbeitt
sér að því að „koma góðum málum
í gegn“ eins og hún orðaði það. Við
þessu er bara eitt að gera: afsala
sér nefndarformennsku. Lilja er
formaður viðskiptanefndar.

Krabbamein snertir allar fjölskyldur

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
á 120 stöðum um land allt. Nánari
upplýsingar á visir.is/dreifing
Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt
á Vísi eða fengið sendan daglegan
tölvupóst með blaði dagsins. Nánari
upplýsingar á: visir.is/dreifing

bjorn@frettabladid.is

HALLDÓR

Krabbameinsdagurinn

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

stigur@frettabladid.is

Guðbjartur
Hannesson
velferðarráðherra

D

ag hvern greinast þrír eða fjórir
Íslendingar að jafnaði með krabbamein. Þetta er sjúkdómur sem snertir allar
fjölskyldur landsins fyrr eða síðar með
einhverjum hætti. Mikilvægt er að gera
allt sem hægt er til að koma í veg fyrir
sjúkdóminn, greina hann snemma og veita
bestu fáanlegu meðferð. Eins er mikils
virði að styðja sjúklinga og aðstandendur
þeirra til að takast á við breyttar aðstæður.
Íslendingar standa mjög framarlega
í öllum samanburði milli landa á þessu
sviði. Sem dæmi má nefna að leit að
krabbameini í leghálsi og brjóstum er
á heimsmælikvarða, bið sjúklinga eftir
að komast í viðeigandi meðferð er óvíða
styttri en hér, meðferðin er markviss og
lífshorfur sjúklinga með því besta sem
þekkist.
Í tilefni af alþjóðlegum krabbameinsdegi, 4. febrúar, legg ég áherslu á að ekkert verður gefið eftir í baráttunni við
þennan vágest. Til marks um það má
nefna ályktun Alþingis um bólusetningu
gegn leghálskrabbameini sem fyrirhugað
er að hefjist á þessu ári. Þá er ástæða til
að fagna sérstaklega þeim mikla árangri
sem náðst hefur í tóbaksvörnum. Nýjustu
kannanir sýna að einungis sjöundi hver
fullorðinn Íslendingur reykir daglega, sem

er veruleg breyting frá því sem var fyrir
örfáum áratugum. Þessi árangur ætti að
vera okkur hvatning á öðrum sviðum forvarna þar sem víða er verk að vinna.

Áætlun um aðgerðir og markmið í baráttunni við krabbamein
Skýr stefna og skilgreind og mælanleg
markmið eru mikilvæg forsenda fyrir
árangri. Íslensk heilbrigðisáætlun er leiðarvísir fyrir heilbrigðiskerfið og nú er
unnið að endurskoðun hennar. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hvetur þjóðir til að
setja sér sérstaka áætlun um aðgerðir og
markmið í baráttunni við krabbamein og
margar þjóðir hafa gert það. Ég tel þetta
skynsamlegt, enda mikið í húfi, og hef
því ákveðið að ráðast í þetta verkefni. Það
er við hæfi að tilkynna þessa ákvörðun á
alþjóðlegum krabbameinsdegi og jafnframt að unnið verði að málinu á þessu ári,
þegar Krabbameinsfélag Íslands fagnar
sextíu ára afmæli.
Ég hvet landsmenn til að huga að heilbrigðu lífi á allan hátt, vera vakandi fyrir
einkennum krabbameins og hika ekki við
að leita læknis ef minnsti grunur vaknar.
Við höfum staðið okkur vel í þessum málaflokki og ætlum að vera áfram í fremstu
röð í heiminum.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is
ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is
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Stjórnvöld skortir áræði
Kjaramál
Elín Björg
Jónsdóttir
formaður BSRB

N

ú hafa Samtök atvinnulífsins upplýst að þau ætli ekki
að ganga til kjarasamninga fyrr
en gengið hefur verið frá málefnum varðandi fiskveiðistjórnunarkerfið. Launafólk í alls óskyldum
greinum á sem sagt að bíða með

úrlausn sinna mála þar til jafn
viðkvæmt pólitískt mál og kvótakerfið verður til lykta leitt.
Undanfarin ár hefur sú hefð
myndast að hið opinbera bíður
með sína samningagerð þar til
samið hefur verið á almenna
vinnumarkaðinum. Samningar
opinberra starfsmanna hafa síðan
tekið mið af þeim. Það er hins
vegar ólíðandi að þessi sérkrafa
verði til þess að allir launamenn
í landinu þurfi að bíða í lausu lofti
með kjarasamninga.
Í óvissuástandi í efnahagsmálunum, eins og nú ríkir, þarf

Í DAG
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

É

g kann stærðfræði, aðrir
kunna að búa til mat. Í grundvallaratriðum snýst mitt daglega
líf um það að skipta stærðfræði
út fyrir mat. Þetta er hins vegar
ekki milliliðalaust ferli. Flestir
þeirra sem vilja læra stærðfræði
framleiða ekki mat. Fæstir þeirra
sem framleiða mat hafa áhuga á
að læra stærðfræði. Til að gera
mér kleift að skipta stærðfræði út
fyrir mat bjuggu einhverjir snillingar til peninga.
Fyrir það er ég þeim afar þakklátur.

Peningahatur
Það deila ekki allir ást minni á
peningum. Mörgum finnst peningar vondir. Það er gráðugt að
vilja eignast þá, ósanngjarnt að
eiga þá og siðlaust að eyða þeim.

peninga þá nota menn bara frekar hinn gjaldmiðilinn: reddingar.
Án öflugs tengslanets eru menn
til dæmis nánast óstarfhæfir
á Íslandi. „Þekkirðu einhvern
smið?“ „Veistu um einhvern sem á
stóran bíl?“ „Veistu um einhvern
sem vantar mann í vinnu?“ Samfélag sem notast við greiða sem
gjaldmiðil verður seint sérstaklega skilvirkt. Svo við tölum ekki
um það ranglæti og þá spillingu
sem reddingahugsunarhátturinn
elur af sér.
Í nýafstaðinni kosningabaráttu
til stjórnlagaþings þótti það til
dæmis sérstaklega göfugt að eyða
ekki miklum peningum. Síðan
bönnuðu lögin beinlínis að menn
eyddu of miklu til að kynna sig.
Slíkar takmarkanir gera ekkert
annað en að veita þeim forskot
sem eru þekktir og þekkja marga.
Þannig verður helsta leiðin til
áhrifa í þjóðfélaginu í gegnum
pólitískt framapot. Hvort viljum
við frekar þingmann sem greiðir
fyrir eigin baráttu, eða einhvern
sem dettur inn á þingið með fullt
af greiðaskuldum á bakinu?

Það deila ekki allir ást minni á peningum. Mörgum finnst peningar vondir.
Það er gráðugt að vilja eignast þá, ósanngjarnt að eiga þá og siðlaust að eyða þeim. Stór hluti
stjórnmálanna gengur út á að hindra fólk í að gera
allt af þessu.
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UPPBOÐ
á ýmsum munum
Vörumiðstöð Samskipa, laugardaginn 5. febrúar kl. 12.00

Uppboðið verður haldið af Sýslumanninum í Reykjavík í aðstöðu vörumiðstöðvar Samskipa
Kjalarvogi 7-15 Reykjavík. Aðkoma að húsnæði Samskipa: Gengið er inn um dyr nr. 33 hjá vöruafgreiðslu inn á svæðið. Bílastæði eru fyrir framan húsið.
Meðal þess sem boðið verður upp: Húsgögn, rúm, sófar, stólar og borð, ýmiss konar rekstrarvörur, rakatæki, grill, gámahús, antik orgel, RoboMop, kælikista, kælivél, verkfæri, rafmagnskaplar, rafsuðuvél, naglar, þaksaumur, ýmiss konar fittings, netarúllur, veiðivörur, verslunarhillur,
leikföng og margt fleira.
Einungis peningar eða debetkort eru
tekin gild sem greiðsla, hvorki ávísanir
né kreditkort.
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Greiðar í stað greiðslna
Það er nefnilega ekki þannig að
andúðin á peningum ali sjálfkrafa af sér réttlátara samfélag.
Ef það er illa séð að menn noti

Velgjörðarmýtan
Umræðan um staðgöngumæðrun litast af þessari upphafningu
greiðans á kostnað alvörupeninga.
Jafnvel þeir sem leggja til að staðgöngumæðrun verði leyfð, mæla
einungis til að hún verði leyfð í
„velgjörðarskyni“ þ.e.a.s. að staðgöngumóðirin fái ekki greitt.
Ef leyfa á staðgöngumæðrun þá er rangt að einskorða hana
við þá sem eiga frábærar vinkonur og systur. Það frábærar að
þær eru til í að ganga með barn
annarra án þess að þiggja fyrir
það krónu. Með því að taka peninga út úr myndinni hindra menn
líka að til verði milligönguaðilar
sem sérhæfi sig í slíkum gjörningum. Já, við viljum einmitt fá
það sem margir óttast svo mikið,
staðgöngumæðrunarfyrirtæki
sem leiða fólk saman, sjá um
samningagerð, sálfræðiráðgjöf
og læknisaðstoð og öðlast smám
saman reynslu af því hvað þarf til
að ferlið gangi vel.
Fyrirtæki eru nefnilega ekki
vond, fremur en peningar, þótt
margir líti þau hornauga. Hlutverk ríkisins er að búa til skynsamlegan lagaramma og sjá til
þess að fyrirtækin starfi innan
hans en ekki að reyna að hindra
alla skapaða hluti. Góð hagkerfi
verða ekki rekin án peninga og
fyrirtækja. Góð hagkerfi verða
ekki byggð upp með hatri á hvoru
tveggja að vopni.

innar að leysa almennt launafólk
úr viðjum sérhagsmunanna LÍÚ.
Nú er lag að semja við opinbera
starfsmenn, slá tóninn fyrir komandi kjarabætur og leyfa Samtökum atvinnurekenda að velja hvort
þau verði með í endurreisn samfélagsins, eða hvort þau setji sérhagsmuni ofar almannahagsmunum.
Jóhanna og Steingrímur: sýnið
dug og semjið við viðsemjendur
ykkar, í því liggur ykkar ábyrgð.
Ekki bíða eftir línunni frá sérhagsmunasamtökum. Leggið línurnar sjálf.
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Stór hluti stjórnmálanna gengur
út á að hindra fólk í að gera allt
af þessu. Skattkerfi eiga að taka
af mönnum „of mikla“ peninga.
Ríkiseinokun og hvers kyns bönn
hindra að menn eyði þeim í eitthvað skemmtilegt eða þarft.
Mörgum þykir þó kannski allt
í lagi að ríkir menn eyði peningum í snekkjur og óþarflega dýra
jeppa. En að peningum sé eytt í
eitthvað gagnlegt fyrir þá sjálfa?
Fuss og svei! Nánast hver einasta
tilraun til nýsköpunar og einkaframtaks innan menntunar- eða
heilbrigðisgeirans kallar fram
orðræðu um að verið sé að búa til
„tvöfalt kerfi“. „Viljum við það?“
spyrja menn.
Á móti má spyrja hvort það sé
virkilega boðlegt að stuðla að jöfnuði með því að leggja stein í götu
þeirra sem vilja eyða meiri pening
í heilbrigðisþjónustu og menntun barna sinna en aðrir. Er ekki
nógu mikið inngrip að hafa tekjujafnandi skattkerfi? Ef fólk sem
hefur afhent stóran hluta tekna
sinna í ríkissjóð vill endilega fara
í mjaðmaaðgerð á einkareknu
sjúkrahúsi fyrir afganginn, hvaða
forsendur höfum við hin til að
banna því það?

hyggju. Það skýtur því skökku við
að þau ætli sér að láta hagsmuni
atvinnurekenda í einni atvinnugrein hindra almennar kjarabætur í landinu. Endurreisn íslensks
efnahagslífs er sameiginlegt
átak þar sem allir verða að leggjast á eitt. Við verðum hins vegar
að hafa stjórnvöld sem þora að
skera á hnútinn þegar með þarf,
þora að stíga fram fyrir skjöldu
og móta stefnuna, með hagsmuni
alls fólksins í landinu í huga; ekki
bara þeirra sem reka útgerðarfyrirtæki.
Það er skylda ríkisstjórnar-

ÃdgkVaYjg H`aVhdc

Karlar sem
hata krónur

styrka forystu til að leggja línurnar á vinnumarkaðnum. Það þarf
að gera með hagsmuni samfélagsins alls í huga. Það er ekki hægt
að bjóða heimilunum í landinu
upp á áframhaldandi kaupmáttarrýrnun á meðan hagsmunaeigendur ræða við ríkisstjórnina.
Hagur venjulegs launafólks;
sjúkraliða, lögreglumanna, bæjarstarfsmanna, tollvarða, skólaliða, svo dæmi sé tekið, á ekki að
vera í höndum útgerðarmanna.
Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingríms J. Sigfússonar kennir sig við félags-

Greiðsla við hamarshögg.
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Vegna frétta RÚV um meint
tryggingasvik út á látna konu
Fréttir
Anný Dóra
Hálfdánardóttir

Í

kvöldfréttum RÚV 30.01. og
31.01. síðastliðinn er amma
mín nafngreind í tengslum við
meint tryggingasvik út á nafn
hennar látinnar. Ekki var látið
þar við sitja heldur útlistað
nánar um hvaða manneskju
væri að ræða og ættingja hennar með því að bendla okkur
við kvikmyndina Djöflaeyjuna eftir Friðrik Þór Friðriksson og þrjár skáldsögur Einars
Kárasonar. Farið var í grófum
dráttum yfir „viðburðaríka“
ævi þessarar merku konu, á
léttvægan hátt og að mörgu
leyti farið rangt með staðreyndir. Það virðist ekki skipta
þá hjá RÚV nokkru máli að
með framsetningu fréttanna,
á þennan máta, féll grunur á
alla fjölskyldumeðlimi hinnar látnu. Af virðingu við ömmu
mína sé ég mig knúna til að
skrifa þetta og lýsa yfir undrun minni og hneykslan á þessum vinnubrögðum sem ég tel
RÚV ekki til framdráttar.
Ég vil taka það fram að ég

ekki farið rangt með þær staðer ekki að amast við fréttunum
reyndir að ættingi lægi undir
sem slíkum, enda ekki hlynnt
grun jafnframt því sem amma
því að verið sé að svindla á
væri þekkt fyrirmynd persónu
skattborgurum þessa lands.
úr bókmenntum okkar landsÉg skil mætavel tilganginn í
manna. Var þá ekki
því að upplýsa skattréttara og fagmanngreiðendur um sviklegra að nafngreina
in og gæta hagsmuna
þann grunaða og
þeirra. Gott og vel.
stikla á lífshlaupi
Var virkilega nauðVar virkilega þess aðila?
synlegt að nafngreina
Afsökunarbeiðnlátna konu, á þessu
nauðsynlegt
ina fæ ég ekki. Því
stigi málsins, og svíað nafntel ég mikilvægt
virða minningu hennað opinbera þessar og mannorð ættgreina látna
ar hugsanir mínar
ingjanna? Dómstóll
götunnar er harður og konu, á þessu frammi fyrir alþjóð
og halda þannig í
það er okkur saklausstigi málsins, heiðri minningu
um fjölskyldumeðlimömmu minnar heitum þungbært að liggja
og svívirða
innar og mannorði
undir grun án þess að
okkar sem saklaus
hafa nokkuð um það
minningu
erum. Satt best að
að segja.
hennar og
segja komu þessar
Ég hef farið fram á
fréttir okkur svo í
afsökunarbeiðni frá
mannorð
opna skjöldu að ég
RÚV en tjáð að slíka
fái ég ekki. Að ekki
ættingjanna? hefði verið minna
hissa ef fullmannhafi verið nokkurrað geimfar hefði
ar vanvirðingar að
lent í garðinum mínum. Dæmi
gæta í fréttunum en harmað
nú hver fyrir sig um þennan
ef þetta hafi valdið sárindum.
fréttaflutning RÚV.
Ég hélt að varlega þyrfti að
Að lokum óska ég þess að sá
stíga til jarðar í nafnbirtingseki fái viðhlítandi refsingu og
um og vanda fréttaflutning á
ríkið peningana til baka.
látnum einstaklingum. Ef ég
Megi amma hvíla í friði.
skil þau svör sem ég hef fengLifið heil!
ið rétt þá var það fréttnæmt og

Þeir leyna sem
eiga að upplýsa
– opið bréf til BÍ
Fjölmiðlar
Ragnhildur
Sverrisdóttir
félagi í Blaðamannafélagi Íslands og
talsmaður Björgólfs
Thors Björgólfssonar

B

laðamannafélag Íslands
starfrækir siðanefnd, sem
veitir blaða- og fréttamönnum
aðhald. Félagið sýnir þar með
vilja til að tryggja að þeir, sem
telja á sér brotið í fjölmiðlum á
einhvern hátt, geti leitað réttar
síns án þess að fara fyrir dómstóla.
Þrátt fyrir að hafa setið í
stjórn Blaðamannafélagsins
um tíma hafði ég ekki gert mér
grein fyrir að reglur um störf
siðanefndar væru jafn gallaðar
og raun ber vitni. Í viðleitni til
að benda félagi mínu til áratuga
á þessa galla vil ég rekja feril
máls sem var vísað til nefndarinnar fyrir skömmu.
Í kjölfar birtingar fréttar,
þar sem ranglega var lesið úr
rannsóknarskýrslu Alþingis,
var leitað leiðréttingar hjá viðkomandi fjölmiðli. Eftir nokkur
tölvupóstsamskipti viðurkenndu
fréttastjóri og viðkomandi
fréttamaður að farið hefði

fram, að engin leiðrétting hafði
fengist á þeim tíma sem kæran
var lögð fram. Er hugsanlegt að
fréttin hafi ekki verið leiðrétt
fyrr en málið hafði verið kært?
Það upplýsir siðanefnd ekki – og
tekur því ekki afstöðu til þeirrar ákvörðunar fjölmiðilsins að
neita kæranda um leiðréttingu.
Þá telur siðanefnd það fjölmiðlinum til bóta, að nafn kæranda hafði ekki verið nefnt sérstaklega í hinni röngu tilvísun,
heldur félag sem hann átti.
Hafði þó, fyrr í þessari sömu
frétt, verið tekið skýrt fram
hver átti félagið og hefur aldrei
verið launungarmál.
Í kjölfar úrskurðarins óskaði
ég eftir að fá að sjá greinargerð
kærðu. Siðanefnd hafnaði því,
„enda tíðkast ekki að senda slík
gögn út, auk þess sem málinu
er lokið af hálfu siðanefndar“. Í
kjölfarið leitaði ég beint til fjölmiðilsins, en fékk þau svör að
ekki sæist ástæða til að afhenda
greinargerðina og ég yrði að
una niðurstöðu siðanefndar.

Reglurnar þarf að endurskoða
Mér er til efs að blaðamenn séu
almennt sáttir við þessa málsmeðferð. Hún er ekki til þess
fallin að auka trú á málefnalega
og hlutlæga meðferð mála.

Þrátt fyrir að hafa setið í stjórn Blaðamannafélagsins um tíma hafði ég ekki
gert mér grein fyrir að reglur um störf
siðanefndar væru jafn gallaðar og raun ber vitni.

GERÐU FRÁBÆR KAUP!
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verið með rangt mál. Þeir töldu
þó ekki ástæðu til leiðréttingar,
þar sem rangfærslurnar hefðu
ekki verið aðalatriði fréttarinnar.
Sá sem fréttin fjallaði m.a.
um var ekki sama sinnis; taldi
ályktanir sem dregnar höfðu
verið af þessu ranga atriði
meiðandi og sætti sig ekki við
að vitleysan lifði í gagnasöfnum
um aldur og ævi. Hann leitaði
því til siðanefndar og lét fylgja
með öll gögn um málið, þ. á m.
tölvupóstana þar sem starfsmenn fjölmiðilsins viðurkenndu
að hafa farið rangt með, en neituðu leiðréttingu.
Siðanefnd tók málið til meðferðar. Samkvæmt starfsreglum
hennar kannar hún hæfi nefndarmanna. Einn þeirra vék réttilega sæti, svo mér sé kunnugt,
enda tengdur starfsmanni hins
kærða fjölmiðils fjölskylduböndum. Ekki virðist siðanefnd
þó hafa haft efasemdir um setu
annars nefndarmanns, sem
hefur varið drjúgum tíma í það
á bloggi sínu að reyna að sýna
fram á að kærandi sé hvorki
sannsögull né almennt nokkurs
trausts verður.
Þar sem ég hafði tekið að
mér að reka málið fyrir siðanefnd átti ég von á að verða
kvödd fyrir siðanefndina, enda
segir í vinnureglum hennar að
hún skuli bjóða báðum aðilum
máls að skýra mál sitt á fundum
nefndarinnar. Hún skal einnig
óska eftir skriflegri greinargerð beggja aðila.
Ég heyrði hins vegar fyrst
frá siðanefnd þegar úrskurður
hennar lá fyrir. Í honum kom
fram að siðanefnd hefði borist
greinargerð hinna kærðu. Lesa
má úr úrskurðinum að siðanefnd
hafi þótt nóg að gert af því að
fjölmiðillinn hafði birt ódagsetta athugasemd á vef sínum.
Í kærunni hafði þó komið skýrt

Hvers vegna tekur siðanefnd
ekki á málum í samræmi við
stöðuna þegar kært er, þ.e. eftir
ítrekaða neitun fjölmiðils að
birta leiðréttingu? Hvernig á sá
sem kærir að átta sig á hvernig
siðanefnd kemst að niðurstöðu
sinni, ef hann fær ekki að sjá
forsendur þeirrar niðurstöðu?
Hvers vegna segir í vinnureglum siðanefndar að hún skuli
bjóða aðilum máls að skýra mál
sitt á fundum nefndarinnar ef
það er mat hennar hverju sinni
hvort það eigi að gera, byggt á
því hvort hún telji mál nægilega upplýst samkvæmt gögnum, sem eru ekki báðum aðilum máls ljós?
Hér með óska ég eftir að
stjór n Bl að a ma n n a fél ags
Íslands svari eftirfarandi
spurningum:
1. Telur stjórn BÍ eðlilegt að
siðanefnd félagsins taki að sér
að túlka afdráttarlausar reglur
um að hún skuli kalla málsaðila fyrir nefndina á þann veg að
hún geri það aðeins þegar henni
þykir ástæða til?
2. Telur stjórn BÍ eðlilegt að
siðanefndarmaður, sem ítrekað
hefur dregið heilindi málsaðila í
efa á opinberum vettvangi, taki
þátt í afgreiðslu máls?
3. Telur stjórn BÍ það þjóna
tilgangi siðanefndar að málsgögn og forsendur úrskurðar
nefndarinnar séu málsaðilum
ekki aðgengileg, sem hefur í för
með sér að niðurstaða nefndarinnar verður ávallt ógagnsæ?
Blaðamannafélagið brást
snöfurmannlega við skýrslu
rannsóknarnefndar Alþingis
og fjallaði ítarlega um hvernig
fjölmiðlar gætu staðið sig betur
í umfjöllun um þjóðfélagsmál.
Það endurmat þyrfti einnig að
ná til vinnubragða siðanefndar
félagsins.
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timamot@frettabladid.is
Elskuleg amma mín, systir okkar,
mágkona og frænka,

Katrín Jóhannesdóttir
frá Viðvík,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Skjóli laugardaginn
29. janúar sl. Útförin fer fram frá Laugarneskirkju
þriðjudaginn 8. febrúar kl. 13.00.
Stefán Jóhannesson
Jóhanna M. Ingólfsdóttir
Guðrún M. Jóhannesdóttir
og fjölskyldur

Sveinn Sigmundsson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi

Snorri Árnason
lést á Hjúkrunarheimilinu Ási í Hveragerði þann
1. febrúar. Útför hans fer fram frá Akraneskirkju
þann 11. febrúar kl. 14.00.
Guðrún Snorradóttir
Þuríður Snorradóttir
Steinar Gunnbjörnsson
Erla Hrönn Snorradóttir
Jóhann Steinsson
Árni Ómar Snorrason
Sigurlaug Ingvarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar innilegustu þakkir færum við
öllum þeim sem sýndu okkur hlýhug,
samúð og stuðning vegna andláts
okkar ástkæra

Gylfa Einarssonar

ÞÓRHALLUR GUÐMUNDSSON
miðill er fimmtugur í dag.

„Við höfum lifað áður og lifum
aftur hér á jörðinni.“

FORMAÐUR FÉLAGS LEIKSKÓLAKENNARA: FERTUG Á DEGI LEIKSKÓLANS

Tvöfaldur hátíðisdagur í dag
„Dagurinn verður viðburðaríkur hjá
mér, fyrri parturinn fer í fundi og
seinni parturinn í dagskrána tengda
Degi leikskólanna. Svo fæ ég nánustu
stórfjölskyldu til mín í kvöld,“ segir
Marta Dögg Sigurðardóttir, formaður
Félags leikskólakennara. Hún er fertug
í dag, sama dag og Dagur leikskólans
er haldinn hátíðlegur. Hún hefur því í
nógu að snúast.
Opinber Dagur leikskólans er á
sunnudaginn þó að haldið sé upp á
hann í dag en hinn 6. febrúar árið 1950
var fyrsta félag leikskólakennara, eða
fóstra eins og starfsheitið var, stofnað.
Dagurinn er Samstarfsverkefni Félags
leikskólakennara, Félags stjórnenda
leikskóla, Sambands sveitarfélaga,
menntamálaráðuneytisins og Heimilis og skóla.
„Tilgangurinn er að skapa almenna
umræðu um leikskólamál í samfélaginu og vekja athygli á því góða og
gróskumikla starfi sem fram fer í
leikskólum landsins,“ útskýrir Marta.
Í ár er haldið upp á daginn með Stuttmyndahátíð leikskólanna í Bíói Paradís, klukkan 13.
„Félagið stóð fyrir stuttmyndasamkeppni milli leikskólanna og alls bárust 54 myndir. Dómnefnd valdi fimm
myndir sem sýndar verða í dag og
veitir verðlaun fyrir skemmtilegustu
myndina, athyglisverðustu myndina og
bestu myndina. Sýningin er öllum opin
og við vonumst til að sjá sem flesta.“
Marta tók við formennsku í Félagi
leikskólakennara síðastliðið vor. Henni
líkar starfið vel, það er erilsamt og
ástandið í þjóðfélaginu sjái til þess að
nýjar áskoranir mæta henni á hverjum degi „Þetta er auðvitað strembinn
tími núna. Við ætlum þó ekki að láta
deigan síga og höldum áfram að kynna
starf leikskólakennara. Þetta er eitt af

VIÐBURÐARÍKUR DAGUR Marta Dögg Sigurðardóttir, formaður Félags leikskólakennara, er fer-

tug í dag en félagið stendur einnig í dag fyrir Stuttmyndahátíð leikskólanna á Degi leikskólans.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

skemmtilegustu störfum sem hægt er
að velja sér,“ segir Marta.
Þegar blaðamaður hefur áhyggjur af
því að hún hafi lítinn tíma fyrir afmælisundirbúning í dag vegna anna segir
hún veisluundirbúning í góðum höndum. „Maðurinn minn tók sér frí og

verður búinn að græja fyrir mig veislu
þegar ég kem heim. Það verður ekkert mikið skrall en hann er búinn að
skrá okkur í áskorun hjá Fjallafélaginu
sem afmælisgjöf til mín. Við ætlum að
ganga á Keili í fyrramálið.“
heida@frettabladid.is.

Sunnuhlíð, Kópavogi, áður Vorsabæ 9,
Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við öllum þeim sem önnuðust
hann og sýndu honum alúð og umhyggju á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð í Kópavogi.
Einar Gylfason
Margrét Gylfadóttir
Björgvin Gylfason
afa- og langafabörn

Sigríður Magnúsdóttir
Guðný Inga Þórisdóttir

40 ára afmæli
Marta Dögg
Sigurðardóttir

Elskuleg dóttir mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og systir

Ástkær eiginmaður minn, tengdasonur,
faðir, tengdafaðir og afi

Sigríður Björk Þórisdóttir

Ottó Gunnarsson

Arnarkletti 30, Borgarnesi,

Svarfaðarbraut 12, Dalvík,

andaðist á Sjúkrahúsi Akraness þriðjudaginn
1. febrúar. Útförin auglýst síðar.
Júlíana Hálfdánardóttir
Svanhildur Margrét Ólafsdóttir
Þórir Valdimar Indriðason
Anna Heiðrún Þorvaldsdóttir
Þorvaldur Ægir Þorvaldsson
barnabörn og systkini hinnar látnu.

Jón Þór Þorvaldsson
María Hrund
Guðmundsdóttir
Samúel Helgason

sem lést að morgni 28. janúar, verður jarðsettur frá
Dalvíkurkirkju laugardaginn 5. febrúar kl. 13.30.
Friðbjörg Jóhannsdóttir
Valrós Árnadóttir
Björk Ottósdóttir
Börkur Þór Ottósson
Ottó Freyr Ottósson
og barnabörn

Lars Dietrictson
Ester Stefánsdóttir
Sylvía Ómarsdóttir

Marta fæddist í Reykjavík 4. febrúar 1971 og ólst þar upp. Marta
stundaði nám við Álftamýrarskóla og lauk stúdentsprófi árið 1991
frá Menntaskólanum við Hamrahlíð. Marta stundaði nám við
Fósturskóla Íslands og lauk leikskólakennaraprófi 1997.
Marta starfaði við leikskólann Leikgarð í Reykjavík frá 1997-2000
og leikskólann Hlíðarberg í Hafnarfirði frá 2000. Hún starfaði í
þessum leikskólum ýmist sem leikskólakennari, leikskólasérkennari,
deildarstjóri eða aðstoðarleikskólastjóri. Vorið 2010 var hún kjörin
formaður Félags leikskólakennara og hefur starfað hjá Kennarasambandi Íslands síðan. Marta hefur um árabil tekið þátt í trúnaðarstörfum fyrir Félag leikskólakennara, m.a. verið trúnaðarmaður og setið í
stjórn og samninganefnd. Hún hefur auk þess verið virk í félagsstörfum í Hafnarfirði, var m.a. formaður foreldrafélagsins í Setbergsskóla
og sat í fræðsluráði sem fulltrúi starfsmanna leikskóla.
Fjölskylda
Eiginmaður Mörtu er Sigurður Óli Kolbeinsson, f. 4. desember 1966,
lögfræðingur hjá Verði tryggingum hf. Dætur þeirra eru Sólveig, f. 14.
maí 1995, Ingibjörg, f. 11. maí 1998 og Dagbjörg Birna, f. 30. mars
2007. Systkini Mörtu eru Ásgeir Valdimar bifvélavirki, f. 24. nóvember
1962 og Dagbjörg Birna barnageðlæknir, f. 14. júní 1964. Foreldrar
Mörtu eru Sólveig Ásta Ásgeirsdóttir leikskólakennari, f. 3. júlí 1942 og
Sigurður Guðmundsson byggingartæknifræðingur f. 27. júlí 1938,
d. 7. janúar 2010.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð,
hlýhug og stuðning vegna andláts og
útfarar okkar elskulega

Harðar Þorvaldssonar
Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Landspítala
Hringbraut/Fossvogi, Heimahlynningu, blóðgjöfum
og Blóðbankanum fyrir einstaka þjónustu.
Einnig fá sjúkraflutningamenn RKÍ sérstakar þakkir.
Ingibjörg Þ. Hallgrímsson
Hrönn Harðardóttir
Steingerður Gná Kristjánsdóttir
Hörn Harðardóttir
Þorgeir Orri Harðarson
barnabörn og barnabarnabarn

Magnús Rúnar
Guðmundsson
Mikael Knorr Skov
Egill Tómasson
Sandra Gunnarsdóttir

Hjartans þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð, hjálpsemi og
hlýhug við andlát og útför elskulegs
eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður, afa, sonar, tengdasonar, bróður
og mágs,

Gísla Ólafs Ólafssonar
Vættagili 21, Akureyri.
Halla Jensdóttir
Ingvar Örn Gíslason
Ólafur Sveinn Gíslason
Auður Björk Gísladóttir
Eva Hrund Gísladóttir
Embla Sól Ingvarsdóttir
Marselía Gísladóttir
Ketill Oddsson
og aðrir aðstandendur

Ellen Heiður Hreinsdóttir

Ólafur Vídalín Jónsson
Hlín Árnadóttir
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Royce Gracie, sem þykir goðsögn í bardagalistum, kennir
tvö námskeið í jiu-jitsu um helgina. Kennsla fer fram í Jiu-jitsu
skóla Íslands að Melabraut 17 í Hafnarfirði.

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447
Bento Guerreiro opnaði ítalska veitingastaðinn UNO í Hafnarstræti fyrir skemmstu.
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ento Costa Guerreiro,
einn af eigendum Tapasbarsins, opnaði nýverið ítalska veitingastaðinn UNO ásamt þeim Nuno
Servo, Eyþóri Mar Halldórssyni
og hinum ítalsk-ættaða Martin
Saapia. „Þetta er nútímalegur ítalskur veitingastaður eins
og þekkist í stórborgum víða um
heim. Þar er ítölskum mat gjarnan
blandað við svæðisbundnar hefðir og ætlum við að gera slíkt hið
sama,“ segir Bento og tekur vinsælt hrefnu-carpaccio sem dæmi.
Uppskriftirnar eru ítalskar en
hráefnið að miklu leyti íslenskt.
Pastað er búið til á staðnum og
geta þeir sem vilja fengið spelt.
Staðurinn er til húsa að Hafnarstræti 1-3, steinsnar frá Tapasbarnum þar sem suðræn matargerð svífur yfir vötnum. Það má
því með sanni segja að Bento og
félagar leggi sitt af mörkum til að
auka fjölbreytileika miðbæjarins.
vera@frettabladid.is

HUMAR- OG RISARÆKJU-LINGUINI
Magnið ræðst af tilfinningu hvers og eins.
linguini
ólívuolía
kapers
ansjósur
hvítlauksgeirar
rækjuskel
humarskel
risarækjur
humar
hvítvín
tómatpurée
humarsoð
rauður chili
kirsuberjatómatar
klettasalat
humarsoð (humarkraftur + vatn)
Steikið kapers,
ansjósur og hvítlauk í 3 mínútur.
Bætið rækju- og
humarskel við.

ásamt humri og
risarækju. Bætið
rækju- og humarsoði út í. Sjóðið í
2 mínútur.
Setjið saxaða
tómata út í
blönduna og
sjóðið í um 2
mínútur.
Steikið í um 3
mínútur. Bætið
tómatpurée við.
Hellið hvítvíni
yfir og látið
sjóða niður um
helming.

vatn) við. Sjóðið í
20 mínútur.

Bætið humarsoði
(humarkraftur og

Steikið belgpipar og hvítlauk

Setjið blönduna
í matvinnsluvél.
Sigtið og geymið
vökvann.

Sjóðið ferskt
linguini í saltvatni
þar til það er „al
dente“ (stökkt
undir tönn)
Bætið við klettasalati og hristið
vel saman. Kryddið með salti, pipar
og góðri ólívuolíu.

Bjartmar og Bergrisarnir eru fyrstir á dagskrá í vetrartónleikaröð Hvítahússins á
Selfossi. Þeir stíga á svið í kvöld. Næstu tónleikar í Hvítahúsinu verða 18. febrúar
þegar Ensími spilar fyrir gesti.

VERÐHRUN
síðustu dagar útsölunnar
Fjögur verð
... 1.000 kr.- ...
... 2.000 kr.- ...
... 3.000 kr.- ...
... blandað ...

Iguana-eðlur eða grænkembur.

VÖRUR
NÝJAR VOR

Unnur segir starfsmenn hafa lagt sig fram við að skapa dýrunum hentugar aðstæður.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bæjarlind 6,
S. 554 7030
Opið virka daga kl. 10-18
Opið laugardaga kl. 10-16

Eddufelli 2,
S. 557 1730
Opið virka daga kl. 10-18
Opið laugardaga kl. 10-14

ÚTSALA ÚTSALA
ÚTSALA
!ÈEINS FJÎGUR VERÈ Å
BÒÈINNI AF ÒTSÎLUVÎRUM

Sinaloa-snákurinn getur orðið yfir tveggja metra langur. Margir rugla honum saman
við hinn eitraða kóralsnák en hann er hins vegar alveg sauðmeinlaus, segir Unnur.
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Kyrkislanga efst
á óskalistanum
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn fær á sig framandi blæ um helgina
þegar þar opnar sýning á frosk- og skriðdýrum. Þessum gestum er
ætlað varanlegt heimili í garðinum og standa vonir til að þeim fjölgi.

 
M e ira p ró f

Skeggdrekar eru forvitnar skepnur.

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

Meiri Vísir.

„Vonandi gengur þetta svo vel að
við getum bætt við okkur fleiri
dýrategundum, helst kyrkislöngu
en þær geta orðið tveggja metra
langar og jafn þykkar og handleggur á fullvaxta karlmanni,“ segir
Unnur Sigurþórsdóttir, deildarstjóri fræðsludeildar Fjölskylduog húsdýragarðsins, þar sem nýir
íbúar, skrið- og froskdýr, verða
kynntir til sögunnar á sýningu fyrir
árskortshafa í dag.
Á sýningunni Framandi og forvitnilegt, skriðdýr og froskdýr,
verða dýrin til sýnis og fróðleikur tengdur þeim. „Þetta eru skeggdrekar, iguana-eðlur, skjaldbökur,
froskar, salamöndrur og svo eini,
eða minnsta kosti eini löglegi snákur landsins, svokallaður sinaloasnákur sem líkist hinum baneitraða kóralsnák en er sauðmeinlaus
líkt og hin dýrin,“ útskýrir Unnur
og segir markmiðið með sýningunni að kynna þessi framandi og
spennandi dýr fyrir íslenskum
almenningi.
Dýrin koma allt
frá Ástralíu til
Suður-Ameríku en
eru flutt til landsins
í gegnum gæludýrafyrirtæki í Frakklandi.
Starfsmenn Fjölskylduog húsdýragarðsins hafa
verið önnum kafnir við að
undirbúa komu þeirra
eftir að leyfi fékkst
fyrir innflutningi
2009. „Þau verða í
sérhituðum búrum
og starfsmenn úða
daglega á þau vatni til
að passa upp á rakastigið,“
bendir Unnur á og bætir við
að eins verði gerðar sérstakar ráðstafanir varðandi fóður,
til dæmis þurfi að gefa snáknum fuglsunga og mýs að éta.

Margt fleira mun bera fyrir augu
á sýningunni, þar á meðal munir í
eigu Náttúrufræðistofnunar Íslands
og Náttúruminjasafns Íslands.
„Þarna verða uppstoppuð dýr, krókódíll og margt fleira, sumt hefur
ekki komið fyrir sjónir almennings
í áratugi,“ segir Unnur.
Spurð hvað verði svo um dýrin
þegar sýningunni lýkur 6. mars,
segir hún stefnt að því að skapa
þeim varanlegt heimili í garðinum. „Hugmyndin er sú að þetta
splunkunýja vistkerfi verði þarna
til frambúðar og aldrei að vita nema
garðurinn þróist smám saman út í
dýragarð á næstu árum eða áratugum,“ útskýrir hún og viðurkennir að
þótt hugmyndin sé kannski svolítið á skjön við upphaflegt markmið
garðsins hafi þessi viðbót tvímælalaust mikið fræðslu- og skemmtanagildi.
Unnur vill þó ekki svara því hvort
borgarstjóra verði að ósk sinni um
að fá ísbjörn í garðinn. „Þeirri
spurningu vísa ég til föðurhúsanna, en við fögnum auðvitað öllum
nýjungum að vel ígrunduðu máli,“
segir hún og á henni má skilja að
styttra sé í að garðurinn eignist
kyrkislöngu en ísbjörn hreiðri þar
um sig. „Þetta yrði þá tamin slanga
en ekki fengin beint úr frumskógunum,“ tekur hún fram.
Sýningin verður opnuð fyrir
árskorthafa í dag klukkan 17, en fyrir almenning á morgun.
roald@frettabladid.is

Skeggdrekar eru
frá Ástralíu.
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SVALA BJÖRGVINSDÓTTIR FANN ÁSTINA UNG
Við rúmstokkinn Topp tíu Íslensk húsgögn dellukerlingin Grace Jones
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LÍFLEGRI HÚÐ Þessi töfratvenna frá
L‘Occitane inniheldur shea-hnetusmjör sem
mýkir húðina og verndar fyrir kulda. Líkamsskrúbbið lífgar upp á húðina og kremið heldur
henni mjúkri þrátt fyrir kulda og frost.
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Shadow Creatures taka þátt í tískuvikunni í Kaupmannahöfn:
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S A LON R E YK J AV Í K

ÞREYTT Á AÐ EYÐA OF MIKLUM TÍMA Í AÐ REYNA AÐ TEMJA HÁRIÐ?
VILT ÞÚ SLÉTT, GLANSANDI OG “FRIZZ” LAUST HÁR
EINS OG JENNIFER ANISTON?
SALON REYKJAVÍK BÝÐUR UPP Á NÝJA NATURA KERATIN
SLÉTTUNARMEÐFERÐ SEM GEFUR
MJÚKT, SLÉTT, HEILBRIGÐT, FALLEGT OG GLANSANDI HÁR.
PANNTAÐU TÍMA Í FRÍA RÁÐGJÖF OG LEYFÐU OKKUR SÝNA
ÞÉR HVAÐ VIÐ GETUM GERT FYRIR ÞIG OG ÞITT HÁR

VERTU VELKOMINN
S A L O N R E Y K J AV Í K
GRANDAGARÐUR 5
101 REYKJAVÍK
SÍMI:
56 85 305

=

O P N U N A R T Í M A R
VIRKA DAGA:
8 - 18
LAUGARDAGA
9 - 13
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SPENNT AÐ SJÁ
VIÐTÖKURNAR
ysturnar Edda og Sólveig Ragna Guðmundsdætur hanna saman undir nafninu
Shadow Creatures. Hönnun þeirra
þykir fáguð og kvenleg og hefur
vakið nokkra athygli hér heima.
Systurnar eru í hópi þeirra íslensku fatahönnuða sem taka þátt
í tískuvikunni í Kaupmannahöfn
sem nú stendur yfir.
Þetta er í fyrsta sinn sem systurnar fara út á erlendan tískuviðburð sem þennan og að sögn Eddu
stóðu þær í ströngu við að undirbúa brottförina. „Undanfarnar vikur erum við búnar að vera í
því að redda kynningarefni, taka
nýjar myndir af línunni, pakka og
drekka allt of mikið af kaffi,“ segir
Edda og hlær.
Íslensku hönnuðirnir fara út
á vegum Íslandsstofu sem veitir þeim jafnframt einhverja fjárhagsaðstoð enda kostar þátttakan sitt. „Við erum mjög heppnar
að komast að og með þessu erum
við loksins að stíga okkar fyrstu
skref í að markaðssetja merkið
erlendis. Við erum mjög spenntar
að sjá hverjar viðtökurnar verða.
Það er mikið af útsendurum sem
sækja svona sýningar þannig að
það getur ýmislegt skemmtilegt
komið út úr þessu.“
Aðrir hönnuðir sem taka þátt
í CPH Vision-sölusýningunni eru
Kron by KronKron, Sonja Bent,
Kalda og Kurl Project.
- sm

S

Spenntar Systurnar Edda og Sólveig Ragna Guðmundsdætur eru
staddar í Danmörku þar sem þær
taka þátt í tískuvikunni í Kaupmannahöfn. Edda segir þetta einstakt tækifæri til að kynna hönnun
sína fyrir erlendum kaupendum.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Rodarte fær mikið lof fyrir búningahönnun:

Rodarte skapaði
svarta svaninn

hollur kostur á 5 mín.

ikið hefur verið fjallað um
kvikmyndina The Black
Swan sem skartar Natalie
Portman og Milu Kunis í aðalhlutverkum. Myndin var nýlega tilnefnd til fimm Óskarsverðlauna,
þar á meðal í flokknum Besta
kvikmyndin.
Þó að myndin sé stórgóð halda
tískuunnendur vart vatni yfir búningunum sem aðalleikkonurnar
klæðast og þykja þeir stórglæsilegir. Það er tískumerkið Rodarte, sem er stýrt af systrunum
Lauru og Kate Mulleavy, sem sá
um hönnunina og hafa þær hlotið mikið lof fyrir. Það er kannski
engin furða að Rodarte hafi verið
fengið til að sjá um búningana því
sé haustlína þess fyrir 2010 skoðuð má sjá að hún einkennist af
fallegum, flæðandi flíkum í anda
ballettsins.
- sm

augnablikið

M

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

MEIRI HALLDÓR
BALDURSSON

m.visir.is

Fáðu Vísi í símann
og iPad!

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

Meiri Vísir.

Rómantískt Haustlína Rodarte þótti
rómantísk og flæðandi. Tískumerkið sá
um búningahönnun fyrir The Black Swan.
NORDICPHOTOS/GETTY

SYKURSÆT Þýska leikkonan Diane
Kruger sótti Sidaction-galakvöldverðinn í París í þessum nammibleika
kjól.
NORDICPHOTOS/GETTY

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Umsjón Sara McMahon Forsíðumynd Anton Brink Útlitshönnun Kristín
Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@365.is sími 512 5432 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000
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Heklaðar flíkur vinsælar næsta sumar:

Hippalegt

og sætt
að er sagt að tískan gangi í hringi
og hefur það reynst deginum
sannara. Síðastliðinn áratug
höfum séð tískustrauma á borð við
bóhematísku, gruggið og nú síðast
tíunda áratuginn ganga í endurnýjun lífdaga og fljótlega munu heklaðar flíkur í anda hippatískunnar
bætast við sístækkandi listann.
Heklaðir sumarkjólar, vesti og
bolir voru á meðal þess sem
sjá mátti á tískupöllunum í
haust.

Þ

Salvatore
Ferragamo, vor
2011.

Emilio Pucci,
vor 2011.

Rag & Bone, vor 2011.

Emilio Pucci, vor 2011.

Roberto Cavalli, vor 2011.
NORDICPHOTOS/GETTY

Á RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

Afsalið að persónuvernd
raust hlýtur að teljast hornsteinn hvers sambands, hvort sem um
ræðir maka eða náinn vin. Traust byggist meðal annars á leyndarmálum. Ég treysti þér fyrir viðkvæmum upplýsingum um mig og þú
heldur þeim fyrir þig. Traust snýst samt um fleira en leyndarmál og því
þarf hvert par að skilgreina traust út frá því hvað er leyfilegt og hvað
ekki. Þessi skilgreining hefur sjaldan verið jafn mikilvæg og nú á tölvutímum þar sem flestir eru nettengdir og æ fleiri sambandsslit má rekja
til tölvunotkunar af ýmsu tagi.
Internetið færir okkur möguleikann á nafnleynd og nýrri persónusköpun. Þessi möguleiki getur verið kryddið sem vantaði í raunveruleikann, en er hann leyfilegur innan sambands? Nafnleyndin hefur ýtt
mörgum pörum út í framandi umræður um aðgang að rafrænni notkun hvors annars. Er óheftur aðgangur makans að fésbók, tölvupósti og
farsímanum sjálfsagður hlutur innan sambands?
Rannsóknir telja að í tæplega helmingi hjónabanda fylgist annar
makinn laumulega með netnotkun hins. Í þeim hjónaböndum þar sem
annar aðilinn njósnaði jukust líkurnar á að hinn gerði það líka og því
eiga báðir aðilar það til að fylgjast leynilega með netnotkun hvors annars.
Kjarninn að réttlætingu margra sem gera kröfu um óheftan aðgang er
leyndarmálin. Pör eiga víst ekki að leyna neinu fyrir hvort öðru. Ef maki
neitar aðgangi að sýndarveröldinni ályktar hinn að slíkt stafi af því að
þar sé eitthvað sem þurfi að fela. (Kannski er ágætt að taka fram að
þeir sem ætla að halda framhjá og fela hluti fyrir maka sínum gera það
þrátt fyrir óheftan aðgang að rafrænum samskiptum.) Þetta er gömul
saga í nýjum búningi og snýst raunverulega um það hvort par þurfi að
deila öllum hugsunum og gjörðum.
Ég er á því máli að par samanstandi af tveimur einstaklingum. Það er
ekki eitt hjarta sem slær heldur tvö og þar með tveir heilar og tveir líkamar. Ég trúi því tæpast að einhver vilji vita allt um makann sinn og þá
sem hann umgengst. Makinn á væntanlega í trúnaðarsamskiptum við
vini sína, sem treysta að þeirra samskipti fari ekki til þriðja aðila. Með
kröfum um óheftan aðgang að öllum upplýsingum er mögulega verið
að setja vinasambönd undir smásjá. Að þessu gefnu finnst mér mikilvægt að pör semji reglur um þessa hluti sem báðir aðilar eru sáttir við.
Ég held að óheftur aðgangur að rafrænum samskiptum ali af sér efasemdir og komi pari í vítahring vantrausts. Sum leyndarmál eru ómerkileg og öðrum óviðkomandi. Treystu mér, makinn þarf ekki að vita af
hugleiðingum um sveitta íþróttamenn eða fyrrverandi skemmtistaðasleiki né röfli um útlitslega vankanta.
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MEIRI
AFÞREYING
Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja
„like“ við Vísi á Facebook geta unnið
óvænta vinninga í hverri viku.

Meiri Vísir.

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann
og iPad!

Sendu Siggu Dögg póst með spurningum eða óskum um umfjöllunarefni.
Netfangið er kynlif@frettabladid.is
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FRÆGÐINNI FYLGIR UM
Söngkonan Svala

Björgvinsdóttir
hefur verið í sviðsljósinu
frá barnsaldri. Hún býr
nú og starfar í Los Angeles ásamt hljómsveitinni
Steed Lord og kveðst
ánægð með lífið þar.
Viðtal: Sara McMahon
Ljósmyndir: Anton Brink
vala er dóttir stórsöngvarans Björgvins
Halldórssonar og var
ung að árum þegar
hún steig sín fyrstu
spor sem söngkona. Þegar Svala
er spurð að því hvernig það sé að
eiga landsþekktan föður segist
hún ekki þekkja annað. „Ég pæli
voða lítið í því. Ég gerði mér enga
grein fyrir því að pabbi minn væri
þekktur þegar ég var mjög lítil,
það var ekki fyrr en ég var orðin
aðeins stálpaðri og farin að sjá
pabba uppi á sviði á 17. júní að
ég áttaði mig á því að hann væri
frægur. Mér finnst hann ekkert
öðruvísi en aðrir pabbar, hann
er bara æðislegur,“ segir Svala og
brosir.
Hún viðurkennir þó að frægðinni fylgi gjarnan illt umtal og það

S

er nokkuð sem Svala segist vera
orðin sjóuð í. Sem barn þurfti hún
að leiða hjá sér sögusagnir um
föður sinn og nú um sig sjálfa.
„Þetta var erfiðara þegar maður
var barn, þá varð ég fyrir einelti.
Eldri krakkar eltu mig heim úr
skólanum og kölluðu hitt og þetta
á eftir manni en ég held að þetta
geri mann bara sterkari. Þegar fólk
er í sviðsljósinu býður það eiginlega upp á að láta gagnrýna sig
og maður verður bara að taka því
eins og hverju öðru.“
Svala sagði aldrei neinum frá
eineltinu og því vissu foreldrar hennar ekki að það hafði átt
sér stað. Hún segist þó hafa átt
góðar vinkonur í skólanum sem
stóðu með henni allar sem ein.
„Ég var heppin að eiga góðar vinkonur sem pössuðu upp á mig. Ég
lenti í því mörgum árum síðar að
ein stelpan sem hafði tekið þátt
í eineltinu kom til mín og baðst
afsökunar. Mér þótti mjög vænt
um það.“

FULL ÞAKKLÆTIS
Svala á tvo bræður, hálfbróður
sem heitir Sigurður Þór og yngri
albróður sem kallaður er Krummi.
Hún er sérstaklega náin yngri
bróður sínum og segir hann nánast vera tvíbura sinn. Hún er einnig mjög náin foreldrum sínum og
segist sakna þeirra mikið nú þegar

Dior dagar í Lyfjum og Heilsu
Kringlunni, föstudag og laugardag.
Sérfræðingur frá Dior kynnir glæsilega vorliti.
Falleg gjöf fylgir
kaupum.
Verið velkomin.

Kringlunni

hún býr í Bandaríkjunum. „Sem
betur fer er Skype til í dag,“ segir
Svala brosandi og bætir við; „Ég
skil eiginlega ekki hvernig ég fór
að á meðan ég bjó þarna úti
í kringum aldamótin, ekkert
Skype og netið hægfara.“
Svala flutti fyrst til Los Angeles í kringum aldamótin eftir að
hafa gert samning við útgáfufyrirtækið EMI. Að sögn Svölu var
þetta frábært tækifæri fyrir unga
söngkonu en hún segir suma fjölmiðla hér á landi hafa gert meira
úr þessu en raun bar vitni. Hún
var sögð vera næsta stórstjarna
poppheimsins í íslenskum tímaritum. „Ég var nýútskrifuð úr
menntaskóla þegar mér bauðst
þessi samningur. Ég kýldi auðvitað á þetta og flutti út til að freista
gæfunnar og lenda í ævintýrum.
Mér fannst fjölmiðlar blása þetta
upp og gera þetta að meiru en það
var og ég man að sumar fréttirnar komu mér svolítið á óvart. Fyrir
mér var þetta fyrst og fremst gríðarlegur skóli og mikið ævintýri,
það var aldrei takmark mitt að
„meika“ það og það er ekki heldur takmark okkar í dag.“
Lífið í Los Angeles heillaði Svölu
og var hún harðákveðin í að flytja
þangað einhvern tímann aftur og
þá með kærasta sínum, tónlistarmanninum Einari Egilssyni.
Árið 2009 létu þau verða af því
og fluttu þá allir meðlimir Steed
Lord yfir hafið og komu sér fyrir
í Engla borginni. „Ég kann alveg
ótrúlega vel við mig í Los Angeles
og líður mjög vel þar. Hverfið sem
við búum í er afslappað og svolítið hippalegt, þar eru engar Playboy-kanínur með sílíkonbrjóst og
engir papparassar að elta fræga
fólkið. Þarna er líka mjög auðvelt
að huga vel að heilsunni þar sem
auðvelt er að nálgast lífrænan mat
og aðra hollustu,“ segir Svala og
á þar við ýmsa kvilla sem hrjá
hana og aðra hljómsveitarmeðlimi eftir alvarlegt bílslys sem
þau lentu í árið 2008. Áreksturinn var harður og slasaðist Einar,
kærasti Svölu, svo illa að á tímabili var tvísýnt hvort hann mundi
ná sér að fullu. „Ég slasaðist mjög
illa í baki sem hrjáir mig ennþá og
var einnig með alvarlega innvortis áverka og rifbeinsbrot. En það
er ekki hægt að kvarta, þar sem
við lifðum þetta öll af,“ segir Svala
alvarleg í bragði. „Þetta er svakaleg lífsreynsla. Einar lá á sjúkrahúsi í næstum fjóra mánuði og ég
man hvað það var sérstakt þegar
við komum öll saman til að heimsækja hann, maður tengist fólkinu
einhverjum órjúfanlegum böndum. En ég held að allir sem hafa
upplifað eitthvað svipað geti verið
sammála um það að maður lítur
lífið aldrei aftur sömu augum.
Maður er fullur þakklætis og einhvern veginn óhræddari við allt.“

FANN ÁSTINA UNG
Svala og Einar kynntust á unglingsaldri og man Svala nákvæmlega hvenær þau byrjuðu saman.
„Það var 4. mars árið 1994. Ég
var að spila á skemmtistaðnum Ingólfskaffi með hljómsveitinni Scope, hann var í áhorfendasalnum. Þar byrjuðum við saman
fyrst,“ segir hún og skellir upp
úr. Þau hafa verið saman alla tíð
síðan, fyrir utan nokkur stutt hlé

þegar þau voru bæði í Kvennaskólanum í Reykjavík, og kennir
Svala kjánaskap þar um.
Í Einari segist Svala hafa fundið
sálufélaga sinn og sinn besta vin,
sem kemur sér vel því parið
eyðir nánast öllum

sínum tíma
saman. „Við Einar
erum miklir vinir og það
mætti eiginlega segja að við
höfum alist upp saman því við
byrjuðum saman svo ung. Eftir
bílslysið vissi ég ekki hvort
hann myndi lifa af og ég man
að ég sat og lofaði sjálfri mér
að fara aldrei frá honum ef
hann næði sér. Ég er svo óendanlega þakklát fyrir að hafa
hann hjá mér núna.“
Þótt þau séu miklir vinir viðurkennir Svala að það komi fyrir
að þau rífist en að þau passi upp
á það að fara aldrei að sofa ósátt.
Hún segir jafnframt að mörg
af þeirra bestu lögum hafi
orðið til í kjölfar rifrilda
og því séu þau ekki alslæm. „Við rífumst og
rökræðum mjög oft en
oftast eru rifrildin aðeins um smávæg ileg a
hluti. Einar segir að ég sé eins
og raketta, ég er fljót upp en
kem niður með prikinu,“
segir hún og hlær.

RÁÐA SÉR SJÁLF
Svala hyggst dvelja áfram í
Bandaríkjunum um óákveðinn tíma og segir að spennandi tímar séu fram undan
hjá hljómsveitinni. Krakkarnir eru með eigið útgáfufyrirtæki sem gefur út plötur
þeirra auk þess sem þau framleiða sjálf öll tónlistarmyndbönd
sín, sjá um alla markaðssetningu
og hanna sviðsbúninga sína sjálf.
Svala segir það mikil forréttindi að
geta sinnt tónlistinni á eigin forsendum. „Mér finnst ekki gaman
að vera í einhverjum þóknunarleik og þurfa að gera öllum til
geðs, eins og var tilfellið þegar ég
var á mála hjá EMI. Það er æðislegt að geta samið tónlist á eigin
forsendum,“ segir hún.
Hið nýja tónlistarmyndband
vinna þau í samstarfi við vinkonu þeirra, danshöfundinn
Sonyu Tayeh, sem er einn danshöfunda þáttarins So You Think
You Can Dance. Tayeh hafði
upphaflega samband við
Steed Lord til að fá leyfi
fyrir því að nota eitt laga
hljómsveitarinnar í
sjónvarpsþættinum
og koma á samstarfi
og upp frá því tókst
með þeim vinskapur. „Hún er ótrúlega hæfileikarík og það er
æðislegt að
fá tækifæri til að
vinna með
henni.“

Nýtur lífsins í Los Angeles
Svala Björgvinsdóttir býr og
starfar í Los Angeles ásamt
hljómsveit sinni, Steed Lord.
Hún kann vel við sig í borginni
og segir lífið þægilegt og afslappað.

✽
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Þarna er ég tveggja ára
gömul og nýkomin úr
klippingu hjá fimm ára
gömlum frænda mínum,
Reyni Garðari. Svaka fín.
Mamma fékk áfall.

föstudagur 7

Ég og mamma á afmælinu mínu í
fyrra í Los Angeles. Frábært kvöld
með bestu mömmu í heiminum.

Þarna erum við Krummi, bróðir minn, í Suður-Frakklandi með
foreldrum okkar. Ég er níu ára og
Ég er svo mikil pabbastelpa. Þessi
hann er sjö, við vorum algjörar
mynd var tekin þegar pabbi var að
láta taka myndir af sér fyrir forsíðu- samlokur, eins og tvíburar, og alltviðtal, ég held ég sé fimm ára þarna. af saman.

Naturescent línan okkar hefur
ECOCERT gæðastimpil,
ECOCERT er vottun stofnunar fyrir lifrænt
ECOCERT er skuldbundið til að koma á
trausti og trú á milli viðskiptavina og
neytenda á lifrænum markaði.
HÚÐVÖRUR án allra PARABENA
NÝTT
MINERAL MAKE UP

Nature scent vörurnar frá Signatures of Nature eru í algeru uppáhaldi hjá
mér. Þær eru allar úr náttúrlegustu hráefnum og aromatherapíu olíum
og unnar á náttúrulegan máta sem er algert skilyrði nr. 1 fyrir mig og
mína viðkvæmu húð.
Sem jurtaráðgjafi og nálastungusérfræðingur, er ég stöðugt á höttunum
eftir bestu vörunum hverju sinni og geri miklar kröfur um gæði og
vinnslu og að allt sé eins náttúrulegt og hægt sé.
Þórunn Birna
Guðmundsdóttir,
Nálastungusérfræðingur,
jurtaráðgjafi,
næringarþerapisti, nuddari

Nature scent vörurnar uppfylla öll mín skilyrði og svo er líka alger unun
að opna hverja krukku eða flösku fyrir sig því ilmurinn af olíunum senda
mann í þvílíka slökun og draumaheim. Nú get ég tekið fríið og dekrið
með mér heim án samvisku og með öryggistilfinningu yfir aukinni
vellíðan og bættri húð.

Verslun okkar er í Smáralind 2. hæð við D-inngang | sími 511-10-09
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HÚFA Rússahúfan
mín er fullkomin á veturnar. Ég keypti hana
úti í Tékklandi þegar
ég var tvítugur að
ferðast á Interrail-i.

HLJÓMBORÐ Litla dótahljómborðið sem Edward Cook vinur
minn gaf mér til að nota í myndbandinu við Lover in the Dark.
Gríp reglulega í það þegar ég
fæ einhverjar hugmyndir.

GÍTAR Mini Fender-gítarinn
minn er bara svo krúttlegur!
Einn daginn ætla ég að kaupa
slíkan gítar í stærri kantinum.

TOPP
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TAFLBORÐIÐ Ég hef verið að
kenna bróður mínum og pabba
hvernig eigi að tefla betur. Þeir
eru allir að koma til.

DAVÍÐ BERNDSEN, 25 ÁRA,
tónlistarmaður
Tónlistarmaðurinn Davíð Berndsen er uppalinn í Vesturbænum
og hefur búið þar alla sína ævi. Hann segist hreinlega ekki geta
ímyndað sér að búa annars staðar enda hafi Vesturbærinn allt;
besta ísinn, knattspyrnufélagið KR, líkamsrækt, hljóðverið hans,
vinina og svo er miðbærinn aðeins í nokkura mínútna fjarlægð.

STEINAKARL Steinkarl af mér
úr myndbandinu Supertime sem
amma mín í Hrísey bjó til handa
mér. Þessi karl er í miklu uppáhaldi og er ávallt með mér í
stúdíóinu.

SÍMI Nýi síminn minn er alveg
gjörsamlega málið. Hann er
með netið og meira að segja
GPS! Þannig að ég
mun aldrei týnast
og mér mun
aldrei leiðast.

GÍTAR Gibson Les Paul-gítar frá árinu 2000, eða Pállinn
eins og ég kýs að kalla hann. Sumarið sem ég var 17 ára
safnaði ég mér fyrir þessum gítar og ég er nokkuð viss um
að þessi dýrgripur mun fylgja mér alla ævi.
PLATA Benjamin - Over, plata
sem er í uppáhaldi þessa dagana hjá mér. Ég
met hana mikið
því ég og félagi
minn, Friðfinnur,
tókum hana og
græjuðum.

SÓLGLERAUGU Bleiku
töffarasólgleraugun
mín. Hvað
get ég sagt?
Þau eru bleik
og nöttuð!

PEYSA Hjartaullarpeysa sem
Nína frænka
gerði. Hún er
bleik og flott
og súper hlý.
Tala ekki um á
tónleikum, þá
verður maður
fyrst sjóðandi
heitur.

DELLU

kellingin
Brynja Pétursdóttir:

Dans er ástríða
ALDUR: 26 ára
STARF: Danskennari, grafískur hönnuður og eigandi fatalínunnar Boogie
Down Reykjavík.
HVAÐ HEFUR ÞÚ STUNDAÐ DANS LENGI? Ég hef dansað síðan ég man
eftir mér. Dans hefur alltaf verið ástríða.
AF HVERJU BYRJAÐIR ÞÚ? Ég hef ekki hugmynd. Ég man bara eftir mér með
milljón spólur fullar af hiphop/RnB/soul-myndböndum, leggjandi hverja hreyfingu á minnið þannig að þegar ég heyrði lögin aftur mundi ég textann og hvað
dansarinn eða söngvarinn var að gera. Mér fannst ekkert eins skemmtilegt.
HVAÐ ER ÞAÐ BESTA VIÐ DANSINN? Dans er mesta frelsi sem ég hef
kynnst. Það er ekkert eins og að skapa með þínum eigin líkama.
ER ÞETTA DÝRT ÁHUGAMÁL? Já. Ég fer út að læra einu sinni til tvisvar á ári
og er í því að reyna að vinna traust bankans míns á ný.

Vilt þú auka lífsgæðin?
Ný námskeið hefjast 7. febrúar!
Námskeið - Heilsulausnir:
16-25 ára
Heilsulausn 1 hentar ungu fólki, 16-25 ára, sem
glímir við ofþyngd eða einkenni frá stoðkerfi.
12 vikur, árs eftirlit. Mán, mið, fös kl. 18.30.

Einkenni frá stoðkerfi
Heilsulausn 2 hentar þeim sem glíma við
einkenni frá stoðkerfi svo sem bakverki,
eftirstöðvar slysa eða gigt. 8 vikur. Mán, mið,
fös kl. 13.00.

Furnibloom er meðal annars hægt að nota sem gróðurhús.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Íslenskir hönnuðir og arkitektar til Stokkhólms:

ZUMBA
Dansaðu þig í form með einföldum
sporum og skemmtilegri tónlist.
Mán og mið kl. 12.00 - 17.30. 4 vikur.

Offita/Hjartasjúkdómar

Stafaganga

Heilsulausn 3 hentar þeim sem glíma við offitu,
hjartasjúkdóma og/eða sykursýki. 12 vikur,
árs eftirlit. Mán, mið, fös kl. 15.00 og 18.30.

Góð alhliða þjálfun 1x í viku utandyra.
Fyrsti tíminn lau 12. feb kl. 09-11.
Næstu fjórir timar: þri kl. 17.30-18.30

Í Heilsuborg starfa m.a. læknar,
hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar,
næringarfræðingar, sálfræðingar og
íþróttafræðingar

60+

Íslensk húsgögn í

Leikfimi fyrir 60 ára og eldri. Einfaldar
æfingar, aðhald, stuðningur og góður
félagsskapur.
Mán og mið kl. 11.00. 4 vikur.

Sunday Morning
um og síðan þá hafa hússlenskir hönnuðir og
gögnin verið sýnd víða.“
arkitektar mæta til leiks
á kaupstefnuna StockDagný segir að nú sé
holm Furniture Fair og
komið að þessum þætti
hönnunarvikuna Stockí þessu ferli; að reyna að
holm Design Week sem
koma Furnibloom í framhefjast eftir helgi í Stokkleiðslu. Sýningin í Stokkhólmi. Mörg tækifæri geta
hólmi er orðin mjög þekkt
falist í þátttöku enda er Dagný
og gott tækifæri opnast
hátíðin ein sú stærsta Bjarnadóttir
þar fyrir hönnuði að ná
sinnar gerðar í Evrópu og oftar en
til stærri kanóna í hönnunarheimekki líkleg til að vera stökkpallur
inum, sem taka einstaka hönnun
fyrir hönnuðina út í heim. Meðal
og hönnuði gjarnan undir sinn
þeirra sem sýna á sýningunni er
væng.
Dagný Bjarnadóttir landslagsarkiMeð Dagnýju á bás verða Sýrutekt en húsgögn hennar, Furnison, Lumex/Lighthouse og Arkiteo.
bloom, hafa vakið mikla athygli
Auk þess setur Hönnunarmiðstöð
erlendis. Um miðjan janúar síðÍslands upp farandsýninguna Iceastliðinn sýndi bandaríska sjónlandic Contemporary Design sem
varpsstöðin CBS húsgögn Dagvar fyrst opnuð í Reykjavík árið
nýjar í einum sínum stærsta dag2009 en þar eiga rúmlega tutskrárlið, Sunday Morning.
tugu hönnuðir og arkitektar verk.
„Ég veit ekki alveg hvernig þau
Hönnunarmiðstöð var sérstaklega boðið að setja sýninguna upp
hjá CBS rákust á húsgögnin en
í Stokkhólmi. Þar á Dagný einnþau höfðu samband við mig til
ig hlut að máli því hún er meðal
að fá nánari upplýsingar áður en
þeirra hjá ráðgjafarfyrirtækinu
að sýningu kom,“ segir Dagný, en
Landslagi sem stóðu að verkefnhúsgögnin hafa einnig birst í erinu Snjóflóðavarnir á Siglufirði.
lendum tímaritum og bókum. Þrátt
fyrir það er sýningin í Stokkhólmi
Auk þessa má nefna að Aurum
sú fyrsta sem Dagný tekur þátt í
opnar sýningu á skartgripum og
sem er sérstök húsgagnasýning.
borðbúnaði í hinu virta hönnunargalleríi Gallery Pascale og iðnhönn„Jú, auðvitað vonar maður að
uðurinn Sigga Heimis tekur þátt
þetta verði stökkpallur til þess að
í samsýningu um tuttugu virtra
fá húsgögnin í sölu erlendis. Ég
hönnuða í Biologiska Museet.
kynnti Furnibloom í fyrsta skipti
árið 2007 á sýningu á Kjarvalsstöð- jma

Í

Faxafeni 14 - Sími 560 1010
www.heilsuborg.is
heilsuborg@heilsuborg.is

Kolsvört jeppadekk - sniðin fyrir íslenskar aðstæður!
* ëDGHNNiÁHVWDUJHUëLUMHSSDRJMHSSOLQJD
Stærðir 29-44”

arctictrucks.is

38” dekkið
Loksins aftur
fáanlegt!

.OHWWKiOVL_5H\NMDYtN_6tPL_ www.arctictrucks.is

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Furnibloom-húsgögnin eru úr
plexigleri, kollar og borð, sem
setja má ýmislegt inn í.

Þegar þú vilt fá það besta út úr lífinu!

Borgardekk

10 föstudagur

4. febrúar

Viltu læra förðun?
Viltu læra á hágæða vörur frá Bobbi Brown?
Komdu þá í Make up skóla Beautyworld

Nýtt
námskeið
hefst
7. febrúar
Tískufyrirmynd
Grace Jones
hefur alltaf farið
sínar eigin leiðir og hefur fyrir
vikið jafnan
vakið mikla
eftirtekt.

www.beautyworld.is • Sími 510 8080

Fimm hlutir sem þú vissir ekki um:

Síðustu dagar
útsölunar

Grace Jones
öngkonuna Grace Jones þekkja
flestir, enda var hún ein af tískufyrirmyndum níunda áratugarins. Jones
þótti djörf og einstök í klæðavali og elti
ekki tískustrauma líkt og aðrir heldur
fór sínar eigin leiðir.

S

●

●
●

ENN MEIRI
VERÐLÆKKUN
●

Dalvegi 18, Kóp. - Sími 568 6500 - www.fondra.is
Opið 10-18 virka daga, laugardaga 11-16

Grace Jones fæddist á Jamaíku árið
1948 en flutti með fjölskyldu sinni til
New York árið 1968 og hóf þá nám í
leiklist áður en hún fór að vinna fyrir
sér sem fyrirsæta.
Hún var ein af músum listamannsins Andy Warhol sem myndaði hana
í gríð og erg í lok áttunda áratugarins.

%ASY4ONE SKËRNIR FR¹ 2EEBOK
ERU KOMNIR Å 3TEINAR 7AAGE
(VERNIG VINNA %ASY4ONE
4¾KNI BYGGÈ ¹ JAFNV¾GISBOLTUM ÖAR SEM HREYFING ¹ LOFTI BÕR TIL ÎRLÅTIÈ
ËJAFNV¾GI SEM MËTAR OG STYRKIR RASS OG L¾RI Å HVERJU SKREFI

.¹NAR ¹ REEBOKIS

●

Jones var eitt sinn trúlofuð
sænska vöðvatröllinu Dolph
Lundgren. Hún átti einnig í
stuttu ástarsambandi með
ofurfyrirsætunni Janice Dickinson.
Jones á einn son, Paulo, sem
hún eignaðist með grafíska
hönnuðinum Jean-Paul Goude,
en hann vann lengi sem persónulegur stílisti Jones og á
heiðurinn að mörgum af hennar athyglisverðustu búningum.
Jones lék á móti Arnold Schwarzenegger í kvikmyndinni Conan
the Destroyer árið 1984.

Fallegur fatnaður
Verð: 39.900
Stærðir: 36-44

Verð: 29.900
Stærðir: 36-44
Verð: 14.990
Nú: 5.000

Stíll

Laugavegi 58
Sími 551 4884

MOMO

Verð: 9.990
Nú: 3.000

Laugavegi 42
Sími 552 1818

Verð: 15.900
Stærðir: 36-44

Verð: 15.990
Nú: 5.000

Verð: 17.990

Central

Verð: 22.900
Stærðir: 36-41

Síðumúla 3 Sími 481 2200

BIANCO
Kringlan
Sími 533 2130

Verð: 13.500
Stærðir: 36-41
Verð: 22.900
Stærðir: 36-41

Verð: 12.990

Verð: 16.990

Kynning

föstudagur

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

4. FEBRÚAR 2011

YFIRHEYRSLAN
Diljá Ámundadóttir, framleiðandi hjá CCP og varaborgarfulltrúi fyrir Besta
flokkinn.
Háir hælar eða flatbotna
skór: Ég var áður fyrr alltaf
í flatbotna skóm. En svo
er eins og ég hafi
vaknað einn
daginn sem
háhælakona og
hef verið á þeim síðan.
Ómissandi í snyrtibudduna: Púður, augnblýantur og maskari. Ég er mjög
fastheldin á vörumerki
þegar kemur að öllu nema
maskara. Leitin að hinum
fullkomna maskara stendur enn yfir.
Uppáhaldsliturinn:
Dökk-túrkísblár.
Hver eru nýjustu kaupin? Ég keypti mér E-label
samfesting fyrir áramótin.
Ég var því í raun uppáklædd í þægilegum jogginggalla á
gamlárskvöld. Var
svo með þverslaufu
og pípuhatt sem
smellpassaði við.
Hvað dreymir
þig um að eignast? Mig dreymir um að vera flott
í pels. Hef örugglega mátað tugi
pelsa síðastliðin ár
en hef aldrei fundið
þann eina rétta.
Hvaða lag kemur þér í gott skap?
Pata Pata með Miriam Makeba.
Uppáhaldshönnuðurinn: Ég er
virkilega ánægð með hvað íslensk
fatahönnun er vinsæl um þessar
mundir. Þá er ég að tala um svona
vörur sem fást til dæmis í Pop Up
verslun en ekki þæfð ull og þurrkað
fiskiroð.
Uppáhaldsdrykkurinn:
Martini, sóda,
límóna, klakar og
rör og ískalt kampavín í lítilli flösku, drukkið
með röri.
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Ýmis kómísk tilbrigði
Kómedíuleikhúsið varpar ljósi á skáldskap og tónlist Vestfirðinga frá upphafi til dagsins í dag með sýningu í Arnardal í kvöld. Frumsýninguna ber upp á fertugsafmæli leikarans Elfars Loga Hannessonar.
„Við færum texta höfundanna
í leikbúning og gerum það fjörlega,“ segir Elfar Logi Hannesson sem ásamt Ársæli Níelssyni
kynnir vestfirska rithöfunda og
skáld í óvenjulegri sýningu í Arnardal í kvöld. Þeir byrja á þjóðsögunum, fara yfir í Íslendingasögurnar og taka svo fyrir hvert
þjóðskáldið á fætur öðru, til
dæmis Matthías Jochumsson, Jón
Thoroddsen og Jón Þorláksson.
Elfar Logi segir þá félaga gera
20. öldina að öld kvenna í vestfirsku ritlistinni og nefnir Steingerði Guðmundsdóttur, Jakobínu
Sigurðardóttur og Jennu Jensdóttur. „Á 21. öldinni er Eiríkur
Örn Norðdahl ein aðalnútímakanónan ásamt Vilborgu Davíðsdóttur frá Þingeyri,“ segir hann. „Það
er af nógu að taka.“
Kómedíuleikhúsið hefur
frá upphafi sérhæft sig í
sögu fjórðungsins. Einleikur Elfars Loga um
Gísla Súrsson sló í gegn og
Dimmalimm Bílddælingsins Muggs var sýnd 100
sinnum. En er ekki verið að
spilla framtíðarverkefnum
með því að afgreiða öll
vestfirsk skáld í einum
pakka? „Nei, tíminn er svo
knappur því við ætlum að
gera allt á 57 mínútum.
Þetta er hraðferð,“ svarar Elfar Logi.
Eftir „tveggja bjóra
hlé“ tekur við tónlist. „Við fengum
Guðmund Hjalta-

son tónlistarmann til að aðstoða
okkur við að flytja okkur milli
tíma og höfunda og í framhaldinu
ákváðum við að taka fyrir vestfirska tónlist. Þar er Guðmundur flytjandi og við Ársæll segjum frá músíköntunum. Byrjum á
BG og Ingibjörgu sem var vinsæl
grúppa hér í den, svo Falcon frá
Bíldudal, Pan frá Bolungarvík,
Rúnar Þór og Mugison. Þar er úr
mörgum að velja. Þetta ætlum við
að gera á nákvæmlega 27 mínútum. Þá verður stoppað þótt það
verði í miðju lagi.“

Sýningin á að vera bæði fræðandi og skemmtileg, að sögn Elfars Loga. „Við höfum gott efni til
að vinna úr og ef fólk getur komið
saman, skemmt sér og hlegið þá
er tilganginum náð,“ segir hann.
Arnardalur er í fárra kílómetra
fjarlægð frá Ísafirði. Þar segir
Elfar Logi afar skemmtilegt
leikhúsrými í gömlu fjósi. „Við
eigum vel heima þar á básnum,“
segir hann hlæjandi og hlakkar
til að sýna þar næstu helgar. En
er frumsýningin liður í fertugsafmælishaldi hans? „Nei, þetta
hittist nú svona á,“ segir hann.
„Ég hef aldrei verið mikið fyrir
að halda upp á afmælið. En hér
fyrir vestan getur annar hver
maður leikið og sungið og það
verða örugglega ýmis kómísk tilbrigði þarna á sviðinu fram eftir
nóttu.“
gun@frettabladid.is

Elfar Logi Hannesson og
Ársæll Níelsson bregða sér í
mörg hlutverk á sýningunni
Vestfirskur skáldskapur á 57
mínútum og Vestfirsk tónlist
á 27 mínútum.
MYND/KÓMEDÍULEIKHÚSIÐ

Lífshlaupið ræst. Katrín Jakobsdóttir var sneggri í snúningum en Guðbjartur Hannesson, sem sýndi þó góða takta.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Ráðherrar spreyta
sig í dekkjahlaupi
Lífshlaupið var ræst í fjórða sinn
í vikunni. Af því tilefni tóku tveir
ráðherrar þátt í keppni í anda
Skólahreysti.
Ráðherrarnir Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra og Katrín
Jakobsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, öttu kappi á miðvikudaginn við formlega setningu
Lífshlaupsins, sem er það fjórða í
röðinni.
Katrín hafði betur að þessu sinni
en lið hennar var fljótast af þeim
sex sem tóku þátt við þetta tækifæri í Víkurskóla. Guðbjartur þótti
þó einnig sýna góða takta, sérstaklega þegar hann hitaði mannskapinn upp með laginu Höfuð, herðar,
hné og tær.

67,9%

Lífshlaupið er fræðslu- og hvatningarverkefni ÍSÍ sem höfðar til
allra aldurshópa. Þar eru landsmenn hvattir til þess að huga að
sinni daglegu hreyfingu og auka
hana eins og kostur er.
Eftir keppnina veitti Ólafur
Rafnsson, forseti ÍSÍ, Hlöðveri
Erni Vilhjálmssyni og Bjarna
Kr. Grímssyni platínumerki Lífshlaupsins, en merkið fá þeir sem
hafa hreyft sig í a.m.k. 30 mínútur
á dag í 335 daga á einu ári.
Hlöðver og Bjarni náðu, ásamt
tveimur öðrum, að vinna sér inn
platínumerkið 3. janúar 2011 og
höfðu því hreyft sig daglega frá 3.
febrúar 2010, eða samfleytt í 335
daga.
Nánari upplýsingar má nálgast
á www.lifshlaupid.is

5,5%

Lesa bara
Fréttablaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

26,6%

Yfirburðir
Fréttablaðsins
staðfestir!
Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins
með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila sinn eins
og síðasta könnun Capacent Gallup sýnir ótvírætt.
Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán.-lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára.
Heimild: Blaðakannanir Capacent ágúst – október 2010.

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

Auglýsing í
Fréttablaðinu
nær til yfir

94%
lesenda
blaðanna

Allt sem þú þarft...

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
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
Vespur

BÍLAR &
FARATÆKI

M.Benz ML 320 Cdi 2006, ssk, ek
78þkm, grár, leður, toppl, drkr, verð
6490 þús.

HONDA CR-V EXECUTIVE PANORAMA.
02/2008, ekinn 40 þ.km, sjálfskiptur,
leður ofl. Verð 4.250.000.#320578 Bíllinn er í salnum!
TOYOTA HILUX DOUBLE CAB D/C,
SR, raðnr. 139146, nýskr. 4/2010, ek.
17.000, disel, 5 þrepa sjálfsk, leður,
prófílbeisli,Topp eintak er sem nýr,
o.f.l, Ásett verð 6.290.000. A.T.H bill á
staðnum.

Ford Transit Mini Bus 15 manna
árgerð 2005, diesel, ekinn 145 þús.
km., topplúga, dráttarbeisli, Webasto
miðstöð, þjónustubók, sk.‘12, verð kr.
3.150.000,- 821-6292

Toyota Landcruiser 120 Gx disel
11/2005, ssk ek 68þkm, blár, gott
eintak verð 4980 þús. ennfr aðrar
árgerðir.

BMW X5 3.0D E70. 10/2007, ekinn 42
þ.km, DIESEL, sjálfskiptur, leður ofl.
umboðsbíll! Verð 7.790.000. #320433
Bíllinn er í salnum!

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla
á skrá, Komdu á staðinn, sendu okkur
skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í
síma 5179999, 100bílar.is,

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

Af hverju að láta veðurblíðuna fara
framhjá þér ? Njóttu lífsins á vespu
frá VDO. Verð aðeins 239 þús VDO
Verkstæðið Borgartún 36 S: 588 9747
www.vdo.is

Fjórhjól
NULL

2 Can am Renegade 500 & 800 cc, fjórhjól til sölu. 2 gangar af dekkjum,annað
með spili. Uppl. í s. 867 2113.

Bílar til sölu
Vélsleðar
CHEVROLET SILVERADO 2500 4WD,
raðnr 139089, nýskr 7/2007,ek 99.000,
disel, einn eigandi, leður, lúga, ný dekk,
gott eintak, Ásett verð 5.890.000. A.T.H
bill á staðnum.

Skidoo Scandic Rotex 500 Kubik árg.
‚03 og tveggja sleða kerra 2.55 x 3.30.
Uppl. 868 4190.

Hjólhýsi

Hyundai H1 árg.‘02, diesel, 4x4, 7
manna, ek. 130þús.km., nýleg tímareim, dráttarkúla, nagladekk, aukadekk,
sk.‘12, 100% lánað, verð kr. 1.590.000,821-6292

Volvo XC-70 D5 disel 11/2006, ssk
ek 51þkm, grár, leður, drkr, og fl, verð
4590þús.

OPEL ANTARA TDI. 05/2008, ekinn
69 þ.km, DIESEL, Sjálfskiptur. Frábært
verð 3.490.000. #282564 Bíllinn er á
staðnum!
HYUNDAI TERRACAN 2900 GLX
33“, raðnr 114955, nýskr 4/2002, ek
182.000, sjálfsk, disel, 33“ breyttur,
ásett verð 1.390.000, A.T.H bill á staðnum.

Toyota Land Cruiser VX árg ‚92 diesel, sjálfskiptur, ekinn 170þús.km., vél
og skipting 55 þús.km., ný 46“ dekk,
Bedlock felgur, aukamilligír, úrhleypingabúnaður, Webasto miðstöð, 4 T
Warn-spil, sterkari öxlar, stærri F-hásing,
serkari S-skipting, aflmeiri túrbína, og fl.
o.fl. Bíll í algjörum sérflokki, sjón er
sögu ríkari, verð kr. 6,3 m. 821-6292.

0-250 þús.
Subaru Legacy Lux 3/2008, ssk, ek 36
þkm, álf, leður, toppl, bílalán 2.200 þús
verð 3350 þús, flottur bíll.
Toyota HiAce árg. 2003, bensín, EKINN
AÐEINS 23 ÞÚS.KM., 9 manna, sk.‘12,
verð kr. 2.150.000,- 821-6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

LAND ROVER FREELANDER 2 S.
06/2008, ekinn 70 þ.km, DIESEL,
sjálfskiptur. Frábært verð 4.190.000.
#320194 Bíllinn er á staðnum!

Gullmoli til sölu ! Benz 280 e árg. 91, í
góðu ástandi, smurbók, ný nagladekk
og sumardekk fylgja. Verð 170 þús.
uppl 8248537

Gott úrval af bílum á staðnum allir
verðflokkar, allt að 90% lán mögulegt á fjölda bíla.

Bátar
Tuðrur til sölu.

Erum með tvær tuðrur til sölu. Önnur er
Avon 5,4 metrar með 90 hp Evinrude
og hin er zodiak pro 11 4,9 metrar með
60 hp Mariner mótor. Upplýsinar í síma
898 9888 eða á netfangið georg@
setur.is

Bílaþjónusta

1-2 milljónir

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

SUBARU JUSTY S 90% LÁN, raðnr
139242, nýskr 6/2008, ek 78.000,
beinsk, bensín, MÖGULEIKI Á 90%
FJÁRMÖGNUN MEÐ AFB UPPÁ CA
21.900. PR MÁN, ásett verð 1.290.000.
A.T.H er á staðnum
NISSAN PATHFINDER SE. 06/2008,
ekinn 59 þ.km, DIESEL, sjálfskiptur.
Frábært verð 4.490.000. #282014
Bíllinn er á staðnum!

Til sölu

Hobby prestige árg. ‚06 aðeins dregið
100km. Uppl. gefur Haukur í s. 553
2143 & 892 9864.

Toyota Yaris diesel til sölu. Árg. 2008.
Ekinn 94 þús. Uppl: 6961504, Óskar.

Bílar óskast
ÓSKA EFTIR BÍL
Á 0-150 ÞÚS STGR!

Óska eftir bíl á 0-150 þús. stgr. má
þarfnast lagfæringa s. 659 9696.

MOTHERS Bón & Bílhreinsivörurnar
fást hjá WWW.MOTHERS.is og hjá
Höfðabílum Fosshálsi 27 fyrir ofan
Ölgerðina S.8982832 eða mothers@
mothers.is

!!! 0-250þús staðgreitt !!!

50% afsláttur

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 691 9374.

NISSAN PATHFINDER LE IT. 08/2006,
ekinn 58 þ.km, sjálfskiptur. Frábært
verð 3.990.000. #282009 Bíllinn er á
staðnum!

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL sjálfsk,
raðnr 273312, nýskr 1/2001, ek 131.000,
sjálfsk, fínt eintak, ásett verð 890.000,
möguleiki er á 500.000 fjármögnun.
A.T.H er á staðnum.

Kaupi bilaða bíla

Kaupi bíla sem þarnast viðgerðar á ca.
30 - 150 þús. S. 896 6744.

Bíll óskast
á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615
1810 eða sendu sms.

Sendibílar

PETRONAS
15/40W
HÁGÆÐA
SMUROLÍA
AÐEINS
FRÁ
KR
495.-Ltr.
EINNIG
FROSTLÖGUR,
GLUSSI, RÚÐUPISS OG GÍROLÍA Á
HEILDSÖLUVERÐI. DS-Lausnir ehf. 5618373 www.dslausnir.is

Hjólbarðar
Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla.
S. 896 8568.

SUBARU LEGACY OUTBACK. 06/2008,
ekinn 68 þ.km, sjálfskiptur. Frábært
verð 3.190.000. #320171 Bíllinn er á
staðnum!

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL TURBO
DIESEL, raðnr 138969, nýskr 5/2004,
ek 176.000, beinsk, disel, fínn bill,
fylgja álfelgur á sumard með, ásett verð
1.590.000. A.T.H er á staðnum

!!! Til Sölu !!!

Til sölu fjögur lítið sem ekkert notuð
cooper nagladekk 265/75x17.Frábær
dekk í snjó og hálku verð 100 Þúsund.
Upplýsingar gefur Bjarni í síma
8611262.

Varahlutir
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.
OPEL CORSA ENJOY. 06/2008, ekinn
81 þ.km, sjálfskiptur. Frábært verð
1.490.000.#320174 Bíllinn er á staðnum!

Virka daga frá kl. 8 18.
Lokað um helgar.
Vagnhöfði 23 - S: 590 2000
benni.is - verslun@benni.is

Sérfræðingar í bílum

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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

Nýja

UMRÆÐAN

HYUNDAI TERRACAN 35“/38“ raðnr
139127, nýskr 3/2002, ek 182.000,
beinsk, disel, 38“ breyttur en er á 35“
dekkjum, 4:88 Hlutföll o.f.l. Ásett verð
1.690.000. A.T.H er á staðnum

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

Meiri Vísir.

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu.
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.
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A-Ö Þrif & Hreinlæti
Sími 662 0 662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

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

SG Steingæði slf Alhliða
húsaviðgerðir
Getum bætt við okkur
í flísalögn, pípulögn, múrverki,
málingu, glerísetningum og
fleira. Sérhæfum okkur
í lekavandamálum.
Uppl. í síma 899 2420.

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

Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97,
Subaru Impreza 99 og Skoda felicia
99, Peugeot 306 99. kaupi bíla til
niðurrifs.
Partasala smiðjuvegi 11 sími 661 5270.
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.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

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 tegundum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Partahúsið - S. 555 6666

VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206.
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20
Hafnarfirði.
Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar
gerðir nýlegra bíla. partatorg@partatorg.is 565-6020.

Musso varahlutir.

Erum að rífa Musso, Terrano, Nubiru,
Lanos, Galloper, Discovery, H1, Santa
Fe,Nissan DC 97, Cherokee, Trooper,
Ford 250, Clio 00, Megan Scenic 98,
Freelander, Impreza 97, Baleno 96.
Kaupum bíla til niðurrifs . Musso varahlutir Kaplahrauni 9 Hafnarfirði. S.864
0984.

Whole body massage. S. 849 5247.
NUDD NUDD NUDD. Exclusive Whole
Body Massage in DownTown. S. 692
2126, Alena.
Líkamsnudd! Frábær þjónusta, tilboð í
dag! S:661 8272 og 693 0348.
Gott nudd - good massage. S. 857
4850 & 844 0329.

Bílapartasala

Varahlutir í primera ‚98. Baleno Wagon
‚97. Vitara árg. ‚97. MMC Space Wagon
‚97, Kia Sephia ‚99, Yaris ‚00, Corolla ‚94
,‘98, Escord ‚98. Accent ‚95 & ‚97 & ‚98.
Impreza ‚97 & ‚99. Legacy ‚96. Almera
‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, Lanos ‚99,
Elantra Wagon ‚97 og ‚99 Civic ‚99. Golf
‚95, Sunny ‚94. Kaupi bíla til niðurrifs.
S. 896 8568.

Nudd

Fantastic whole body massage S. 692
4599, Maria.
New whole body massage. S. 864
8449, Isabella.

Nudd

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

TRJÁKLIPPINGAR

Spádómar

Trjáfellingar

Snyrti tré og runna. Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

Spásími 908 6060

Tarot, miðlun, trúnaður, draumar. Hvað
viltu vita á nýju ári.Opið frá 12-23 S.
894 9228 Steinunn visa/euro

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

Allar almennar flísalagnir og múrverk.
Vönduð vinna, góð umgengni. Menn
með réttindi. S. 864 5169.

Bókhald

Rafvirkjun

Bókhald fyrir þig. Ársreikningur Skattframtal - VSK Tómas Bókari ehf
659 5031

RAFVIRKJUN S. 896 6025

Tökum að okkur raflagnir og viðhald
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti
ehf.

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

KEYPT
& SELT

Málarar
Málarameistari

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

Tökum að okkur parketslípun

Til sölu

um allt land. 15 ára reynsla í parketlögnum, parketslípun,sólpallasmíði og
sólpallaslípun. Einnig gegnheil eik til
sölu. Sjáið myndir á www.parketsliparinn.is Uppl í s. 772 8100

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

Gilbert Úrsmiður/Gamla úrabúðin
okkar. Tökum armbandsúr í umboðssölu. Verðmat og ráðleggingar yður að
kostanarlausu. Fagmenn með áratuga
reynslu. Laugavegur 62. Sími 551-4100.

Verslun
Rafvespurnar komnar!

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar og
hurðir, rafvirkjar og píparar með mikla
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt
við sig verkum. Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna inni og úti. Viðhaldsverk
ehf S. 699 0712 & 618 7712 verk@
vidhaldsverk.is

Tölvur

Vorum að fá nýja sendingu af rafmagnsvespum. Verð 149,900.- Erum
flutt að Laugavegi 168, í brekkunni við
hliðina á ríkisskattstjóra.

City Runner ehf
Laugarvegur 168, 105
Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum opið frá 13 til 18
mánudaga til föstudaga.

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315.

Hreingerningar
N & V Verktakar.
Flísalögn á frábæru tilboði.
4.000kr. fermeterinn.
nv.verktakar@gmail.com
Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn.

Kaupi gull !

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

Húsaviðgerðir Nýbyggingar

Faglærðir Píparar

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

Sjónvarp

Húsaviðhald

Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla.
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770
4499.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Gamalt Grotrian-Steinweg píanó til
sölu. Uppl. í s. 515 7036 og 846 3998.

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

Pípulagnir

Óskast keypt

Hljóðfæri

Búslóðaflutningar

ÞJÓNUSTA

Notaðar þvottavélar, ísskápar-amerískir
og frystikistur-skápar yfirfarið til sölu.
Gott úrval. Uppl. í s. 693 7141.

Flísalagnir og múrverk

Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm.
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

Alhliða málingarþjónusta, getum bætt
við okkur verkefnum, tilboð eða tímavinna. S. 697 8356.

uppsjónborð,
ýmsa

Múrarar

TRJÁKLIPPINGAR

Málarar

Ísskápar, þvottavélar, þurrkarar,
þvottavélar,borð-uppþvottavél,
vörp,stór ljósritunarvél, stólar,
varahlutir, hjólbarðar og felgur á
bíla. S. 896 8568.

THE BEST !!! TANTRIC; LUXURY;
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME
FOR YOU!! 24 /7 sim. 869 8602.

Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkjufræðingur s 848 9600

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

Skrifborð frá Hirslunni til sölu. Líta
vel út. Seljast á hálfvirði. Uppl. Í síma
896 6551.

Upplýsingar í síma 661 3149.

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst
með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing
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Geymsluhúsnæði

Fundir / Mannfagnaður
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HEILSA

HÚSNÆÐI

Heilsuvörur

Leigumiðlanir

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

!! Geymslusvæði !!

Ný netverslun:
www.betriheilsa.is/erla

Geymslusvæði til leigu, 250 kr ferm.
Upplýst og vaktað. Upplýsingar 6943899.

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

www.buslodageymsla.is

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

Fæðubótarefni

www.geymslaeitt.is

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

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

Herbalife, fyrir alla. www.dagamunur.
is Sendið SMS 8918902 eða asta@
dagamunur.is

geymslur.com

Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is
TANTRA MASSAGE

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

HEIMILIÐ

Er eitthver fjársterkur maður sem gæti
lánað mér 200 þús. Er með trygginu
fyrir því að hann fái það til baka. Uppl
í s. 867 6939

Einkamál

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

Nudd

Fasteignir

KRIYA YOGA HUGLEIÐSLU NÁMSKEIÐ/
INNVÍGSLA, 11-13 FEB. www.kriyayoga.
is, s. 691 8565/897 9937

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

Bílskúr
Óska eftir að leigja bílskúr á höfuðborgarsvæðinu með aðgang að rafmagni
8403545

ATVINNA
Atvinna í boði

Dýrahald
Svæði 105, 4 herb. ris með húsg. leigist
í 5-6 mán. Reykleysi og reglusemi. 140
þ. S. 698 6009.

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna
okkar: www.dalsmynni.is
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417
Tökum visa/euro

Atvinna

m
Við eruað leita að þér!

tileg(ur)?
Ertu framfærin/n og skemm
Ef svo er þá biðjum við þig að koma í liðið okkar.
Hentar vel sem aðalvinna, aukavinna
ukavinna
eða hlutastarf!
t.iiss
atvinna@gottkorrt.

Til leigu herbergi í hafnarfirði frá 1 Feb.
43þus. 8447075
4herb. íbúð til leigu. Uppl. í s. 692 4313
& 662 1353.
Gott og vel staðsett forstofuherbergi í
kjallara að Búðargerði. Uppl. 6934161.

Rizzo Pizzeria
Grensásvegi
Óskar eftir starfsfólki til
afgreiðslustarfa, í fullt starf/
hlutastarf á RIZZO PIZZERIA
Allar uppl. í s. 577 7717
milli kl. 09-15 í dag.
Umsóknareyðublöð á staðnum.

Húsnæði óskast

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Hestamennska
Fullþurrkað gæðarúlluhey til sölu eða í
skiptum fyrir smíðavinnu, bíl, vinnutæki
eða annað. Verð pr rúllu 7000 kr heimkomið á höfuðborgarsvæðinu. Uppl í
síma 892 4811.

49 ára kona óskar eftir íbúð til langtímaleigu á svæði 101-105. Greiðslugeta
100-115 þús. Uppl. í s. 849 2467.

!!!Íbúð óskast!!!

Ung kona með barn óskar eftir 3. herbergja íbúð á svæði 101 - 105. Reyklaus
og reglusöm. Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma 841 7913 Gwenný

Atvinnuhúsnæði
Glæsilegt atvinnuhúsnæði til leigu í
Glæsibæ. Uppl. í s. 659 9508.

Vilt þú vinna mikið og hafa góð laun
eða vinna lítið og hafa lítil laun. Uppl.
í s 7732100.

Atvinna óskast
Óska eftir vinnu við ræstingueftir kl 16.
á höfuðborgarsvæðinu sími. 6911167
Öll byggingarvinna: hurð, gluggar, flísar,
málningarvinna, parket osfrv. Gott verð
og gæði! Ég get unnið um helgar og úti
á landi. S. 777 2744.

Kona á góðum aldri vill kynnast karlmanni með góðar stundir í huga.
Auglýsing hennar er hjá Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8744.
Heiðarleg kona um fimmtugt, myndarleg, leitar að góðum manni. Engin
skyndikynni. Auglýsing hennar er hjá
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort),
augl.nr. 8289.
Myndarleg kona 48 ára, sem býr ein,
vill kynnast góðum manni með góða
skemmtun í huga. Auglýsing hennar er
hjá Rauða Torginu Stefnumót, s. 9052000 (símatorg) og 535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8296.
Kona með fallega rödd vill kynnast
karlmanni, 55+, með góð kynni í huga.
Auglýsing hennar er hjá Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8549.

Spjalldömur 908 5050

Opið allan sólarhringin, ný stúlka.

Námskeið
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Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
á 120 stöðum um land allt.
Nánari upplýsingar á
visir.is/dreifing

TILKYNNINGAR
Tilkynningar

FYRIR
RIR
229 KRÓNUR
FÆRÐ ÞÚ:

einn
barnaís

eða

frábæra skemmtun í
heilan sólarhring fyrir
alla fjölskylduna

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta
aðeins 229 krónur á dag í Stöð 2 Vild.
Tryggðu þér áskrift í dag!
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Samstarf um úrræði í endurhæfingu
Ljósið, endurhæfing fyrir krabbameinsgreinda, og Styrkur sjúkraþjálfun hafa tekið upp formlegt
samstarf. Með því er boðið upp
á fjölbreytt endurhæfingaúrræði
fyrir krabbameinsgreinda einstaklinga. Þjónustan er bæði einstaklingsmiðuð en jafnframt er
lögð áhersla á þátttöku í hópum.
Styrkur sjúkraþjálfun mun
fljótlega byrja með sérhæfða hópa
í sjúkraþjálfun fyrir karlmenn
en Ljósið er nú í kynningarátaki
fyrir endurhæfingu karlmanna og
er samstarfið liður í þessu átaki.

Guðmundur Haukur Guðmundsson sjúkraþjálfari mun vinna
bæði hjá Ljósinu og Styrk og verður þannig samnefnari fyrir báðar
stöðvar.
Ljósið býður upp á líkamsrækt
í samvinnu við Hreyfingu heilsurækt. Hún er hugsuð fyrir krabbameinsgreinda sem geta nýtt sér
almenna líkamsræktarstöð undir
handleiðslu fagfólks. Mikil þörf er
á heildrænni þjónustu fyrir þennan hóp einstaklinga og samstarf
Ljóssins og Styrks er þáttur í því
að svara þeirri eftirspurn.

SAMHENT Auður Ólafsdóttir, yfirsjúkraþjálfari Styrks, G. Haukur Guðmundsson

Merkisatburðir
1222 Menn Guðmundar biskups
Arasonar koma til Hóla að
næturlagi og drepa Tuma Sighvatsson.
1792 George Washington er kosinn
1. forseti Bandaríkjanna.
1947 Ný ríkisstjórn tekur við völdum
á Íslandi. Forsætisráðherra er
Stefán Jóhann Stefánsson.
1976 Vetrarólympíuleikarnir 1976
hefjast í Innsbruck í Austurríki.
1984 Hrafninn flýgur er frumsýnd.
1999 Hugo Chávez er kosinn forseti Venesúela.

sjúkraþjálfari og Erna Magnúsdóttir, iðjuþjálfi og forstöðukona Ljóssins.

GREIÐSLUUPPGJÖR OPINBERRA GJALDA
Greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum einstaklinga og lögaðila sem eru og hafa verið í
atvinnurekstri
Alþingi samþykkti þann 18. desember 2010 lög sem breyta skilyrðum þess að einstaklingar og lögaðilar geti sótt um greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum samkvæmt lögum nr. 24/2010. Sjá VI. kafla
laga nr. 165/2010.
FJALLA-EYVINDUR OG HALLA Umfjöllunarefni í fyrirlestri Kjartans Ólafssonar.

Nýtt af FjallaEyvindi
Kjartan Ólafsson, fyrrverandi
alþingismaður og ritstjóri, heldur
fyrirlestur í Skelinni á Hólmavík á
morgun klukkan 16 um merka uppgötvun. Fyrirlesturinn ber heitið
Nýjar fréttir af Fjalla-Eyvindi á
Ströndum.
Fyrir skömmu komu í leitirnar á Þjóðskjalasafni áður ókunn
skjöl um veru Eyvindar og Höllu
í Drangavíkurfjalli á Ströndum,
barnsfæðingu þar og handtöku
vorið 1763. Einnig réttarhöld yfir
þeim í Árnesi í Trékyllisvík og á
Hrófbergi við Steingrímsfjörð
sama vor og dómur sem upp var
kveðinn á Broddanesi í Kollafirði 30. maí sama ár. Frá þessu er
greint á www.strandir.is

Skilyrðum laganna hefur verið breytt á þann veg að nú geta lögaðilar og einstaklingar sem eru eða
hafa verið í atvinnurekstri sótt um greiðsluuppgjör á virðisaukaskatti, staðgreiðslu tryggingagjalds,
staðgreiðslu opinberra gjalda og þing- og sveitarsjóðsgjöldum sem gjaldféllu fyrir 1. janúar 2010.
Athygli skal vakin á því að umsækjandi greiðsluuppgjörs skal vera í skilum með skatta og gjöld sem
falla ekki undir greiðsluuppgjör.
Í greiðsluuppgjöri felst að gjaldandi fær frest til greiðslu þeirra gjalda sem undir greiðsluuppgjörið
falla til 1. júlí 2011. Gjöldin bera ekki dráttarvexti á freststímabilinu 1. janúar 2010 til 30. júní 2011.
Að uppfylltum skilyrðum, sem fram koma í lögunum, getur gjaldandi skuldbreytt vanskilum gjalda sem
undir greiðsluuppgjörið falla þann 1. júlí 2011, með því að gefa út skuldabréf til greiðslu vanskilanna.
Skuldabréfið er til 5 ára með mánaðarlegum afborgunum og verðtryggt miðað við vísitölu neysluverðs
en án vaxta. Fyrsta afborgun af skuldabréfinu er 1. júlí 2012.
Á vef Tollstjóra eru ítarlegar upplýsingar um reglur og skilyrði greiðsluuppgjörs ásamt umsóknareyðublaði.
http://www.tollur.is/greidsluuppgjor

TOLLSTJÓRI, Tryggvagötu 19, 101 Reykjavík, sími: 560 0300, fax: 551 6620, vefur: www.tollur.is

NIÐURFELLING TEKJUSKATTS LÖGAÐILA
EINAR ERLENDSSON LJÓSMYNDARI

Á að baki fjölda fyrirlestra um myndvinnslu bæði hér heima og erlendis.

Kennir allt um
myndvinnslu
Fjölbreytt námskeið um stafræna
myndvinnslu eru fram undan í
þessum mánuði. Þau eru haldin
af Einari Erlendssyni ljósmyndafræðingi og fara fram hjá Cinema
2, fyrir ofan Café Haítí í gömlu
verbúðunum við Geirsgötu 7b, í
Reykjavík.
Hvert námskeið er einstakt og
tekur á afmörkuðu efni. Á því
fyrsta, hinn 14. febrúar, verður
farið í lýsingu, stillingar myndavéla og fleira sem lýtur að grunnlögmálum myndatökunnar. Önnur
námskeið fjalla um leyndardóma
Lightroom-forritsins, stillingar,
raðvinnslu, flýtiaðgerðir, uppsetningu á Flickr-útgáfu, skyggnusýningar, prentun, vefalbúm og fjölmargt fleira.
Upplýsingar eru á síðunni http://
www.focusonnature.is/page/dagskra_namskeid_vor_2011
- gun

Niðurfelling á tekjuskatti lögaðila samkvæmt lögum um greiðsluuppgjör á opinberum
gjöldum nr. 24/2010.
Alþingi samþykkti þann 18. desember 2010 lög sem heimila Tollstjóra að fella niður hluta tekjuskatts
lögaðila að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.
Tollstjóra er heimilt að fallast á beiðni um niðurfellingu tekjuskatts að hluta, enda telji Tollstjóri hagsmunum ríkissjóðs betur borgið með slíkri niðurfellingu. Athygli skal vakin á því að umsækjandi niðurfellingar skal vera í skilum með skatta og gjöld sem falla ekki undir greiðsluuppgjör. Fallist Tollstjóri á
niðurfellingu hluta tekjuskatts munu eftirstöðvar hans ásamt öðrum skattskuldum sem falla undir
greiðsluuppgjör samkvæmt lögum 24/2010 verða settar á skuldabréf. Skuldabréfið er til 5 ára með
mánaðarlegum afborgunum og verðtryggt miðað við vísitölu neysluverðs en án vaxta. Fyrsta afborgun
af skuldabréfinu er 1. júlí 2012.
Á vef Tollstjóra eru ítarlegar upplýsingar um niðurfellingu tekjuskatts lögaðila ásamt umsóknareyðublaði.
http://tollur.is/greidsluuppgjor/nidurfelling

TOLLSTJÓRI, Tryggvagötu 19, 101 Reykjavík, sími: 560 0300, fax: 551 6620, vefur: www.tollur.is

1.990kr/m

2

25x36,5 cm, 4 litir
litir: Moka, marengo,
ljós grár, beinhvítar

Gólfflísar Pekin sería
31,6x31,6 cm, 2 litir
litir: Moka, marengo

1.990kr/m

2

8611011-12

8611007-10

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S

MIÐJ
UNN
AR*

MIÐJ
UNN
AR*

LÆGRA VERÐ

FLÍSAR OG BLÖNDUNARTÆKI
3.790kr/m

2

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ

1.990,-

SASM
IÐJU
NNA
R*

Mósaíklíki Armenía Sería

kar
8,6 mm þyk
r
Mjög sterka
r
Frostþolna
Gólfflís Bardiglio

25x40 cm, 3 litir
8613017

4.990kr/m
ar
Fyrir svalirn

30x30 cm, 3 litir
8630033

rinn
Fyrir bílskú

NÝTT FRÁ KEOPE, ÍTALÍU

3.990kr/m

Gólf-/veggflísar Echos sería

2

15x60 cm 3 litir fáanlegir

Echos Rovere

ga yfir
Hægt að fú

Mósaíklíki Vitrea Moka
23x33,5 cm
8600132

3.990kr/m

Ljóst eikarviðarlíki

2

2

8630120

6.890kr/m

Gólf-/veggflísar
Québec sería

2

Eikarviðarlíki

33x59 & 50x50 cm,
3 litir með bugðóttu
yfirborði
litir: beige, svart,
grátt

8630122

8610500-07

Echos Rovere

6.390kr/m

2

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ
SASM
IÐJU
NNA
R*

r
Frostþolna

MIKIÐ ÚRVAL AF FLÍSUM GO HREINLÆTISTÆKJUM
*Vörur merktar “Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar” er lægsta verð sem Húsasmiðjan býður á viðkomandi vörum á hverjum tíma.
Húsasmiðjan leggur sig fram um að bjóða alltaf lágt verð en ábyrgist ekki að “Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar” sé alltaf lægsta verð á markaðnum.

Mósaík svart hamrað
2,5x2,5 cm, til í fleiri litum
8620418

4.769,-

3.480,-

orðhandlaug
ðurfelld
6 x 48 x 20 cm
91104

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S
MIÐJ
UNN
AR*

LÆGS
T
LÁGA A
VERÐ
HÚSA
S
MIÐJ
UNN
AR*

I
Salerni
Vegghengt
salerni með öllu

Baðtæki

13.990,-

Lyra
7900036

8078415

33.990,-

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ
SASM
IÐJU
NNA
R*

SASM
IÐJU
NNA
R*

ÍTÖLSK GÆÐI

3.990,-

Ömmustöng
Tenrit/Charisma
ömmustöng með sturtuhaus

ð
Allt innifali
ÍTÖLSK GÆÐI

Eldhústæki
Giglio

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
SM
IÐJU
NNA
R*

7900009

8016115

13.490,-

Sturtubotn
80x80x14 cm
8070265

19.990,-

Sturtusett
Tenrit/Lilly
barki, veggfesting
og sturtuhaus
8016090

Sturtuhaus
Tenrit/Kim
8016007

990,LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ
SASM
IÐJU
NNA
R*

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

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ

2.989,-

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S
MIÐJ
UNN
AR*

SASM
IÐJU
NNA
R*

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S
MIÐJ
UNN
AR*
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krossgáta
2

1

6

7

9

3

4

5

8

10

12

LÁRÉTT
2. andvari, 6. þys, 8. tugur, 9. athygli,
11. fyrir hönd, 12. barátta, 14. ávöxtur,
16. tímaeining, 17. sigti, 18. hyggja,
20. í röð, 21. hjara.

11

LÓÐRÉTT
1. korntegund, 3. pot, 4. bergtegund,
5. eyrir, 7. hugarró, 10. tæfa, 13. blaður, 15. uxi, 16. stefna, 19. rún.

13

14

Óður til tónlistarskóla
tarfandi tónlistarkennarar og aðrir
BAKÞANKAR
tónlistarmenn hafa með miklum sóma
Þórunnar
Elísabetar barist gegn niðurskurði í tónlistarskólum
borgarinnar undanfarið. Niðurskurði sem
Bogadóttur kunnugir segja að muni ganga af bestu

S

tónlistarskólum landsins dauðum.

BESTU tónlistarskóla landsins er að finna

15

LAUSN
17

19

20

LÁRÉTT: 2. gola, 6. ys, 8. tíu, 9. gát,
11. pr, 12. glíma, 14. akarn, 16. ár, 17.
sía, 18. trú, 20. tu, 21. tóra.

18

í Reykjavík. Þeir hafa ekki aðeins menntað marga af bestu tónlistarmönnum landsins heldur líka þúsundir annarra. Þeir
hafa menntað og þroskað heilan helling af fólki sem gerði tónlistina ekki
að atvinnu sinni, en nýtur hennar og
námsins alla tíð. Þetta fólk hefur í
umræðum undanfarinna daga verið
kallað „hobbý-fólk“. Þeim hópi tilheyri ég.

LÓÐRÉTT: 1. bygg, 3. ot, 4. líparít, 5.
aur, 7. sálarró, 10. tík, 13. mas, 15.
naut, 16. átt, 19. úr.

16

21

VEGNA þess að ég tilheyri þessum hópi fannst mér ég í fyrstu
ekki hafa rétt á að tjá mig um þetta
mál. Það er auðvitað út í hött. Fólk
á ekki að þurfa að réttlæta
menntun sína og notkun á
henni. Allavega ekki í því
samfélagi sem ég vil búa
í. Þar á fólk að njóta
jafnréttis til náms.
Tónlistarmenntunin mín hefur haft
gríðarleg áhrif
á mig og mér

þykir hún jafnvel enn merkilegri en önnur
menntun sem ég hef sótt mér.

ENGINN krefur háskólanema um að gera
námið að ævistarfi. Margir læra sitt lítið
af hverju og enginn kallar það hobbý. Það
er kallað menntun. Af hverju er það ekki
eins með tónlistarnám? Það þarf engar
rannsóknir til þess að segja mér að tónlistarnám þroski, agi og mennti þá sem
það stunda. Slíkar rannsóknir eru engu að
síður til.

TÓNLISTARSKÓLAR eru bæði mennta- og
menningarstofnanir og skila ekki bara út
í samfélagið menningarfrömuðum heldur menningarunnendum. Ég gekk í Tónlistarskólann í Reykjavík og held að allir
sem þangað hafa komið þekki tilfinninguna sem skólanum fylgir. Þar eru gömul
hljóðfæri í hverri stofu og þegar gengið
er eftir ganginum heyrist greinilega hvað
hver og einn er að æfa þá stundina. Hvergi
eru merki um neins konar góðæri, á þeim
tímum var nefnilega ekki heldur hægt að
gera skólunum hátt undir höfði.
ENN geng ég með þann draum í maganum
að einhvern tímann muni ég klára tónlistarnámið mitt. Það gera margir aðrir líka.
Ef draumarnir verða einhvern tímann að
veruleika verða vonandi einhverjir skólar
eftir til að fara í.

■ Pondus

Ég er eiginlega
athyglissjúkur einfari

Eftir Frode Øverli

Þú getur
hætt að leita
fröken!

Af hverju get ég
ekki fundið hamingjuna? Hvar á
ég að leita?

Til þjónustu
reiðubúinn!

Alveg
að
það
koma... verður
allt í lagi!
LÆKNAVAKT

Ólafur Darri Ólafsson í helgarviðtali um ferilinn,
frægðina, fyrirhugaða Hollywoodferð, árekstra
milli egóanna í Vesturporti og nýjasta hlutverk sitt:
föðurhlutverkið.

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Palli! Var það rétt sem mér
sýndist að þú hafir sett morgunverðarskálina í uppþvottavélina án þess að þér hafi
verið sagt að gera það?

Er ég í
himnaríki?
Það er
svo fallegt
hérna!

Ég bregst ekki
við kaldhæðni
fyrir hádegi
mamma.

Já.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Mér finnst þessir tvífættu tarfar
ekki mjög aðlaðandi.

Meðal annars efnis:
Átakatími
Jóhanna Sigurðardóttir hefur verið forsætisráðherra í tvö ár.
Hvert er draumaland Íslendinga?
Rýnt í niðurstöður skoðanakönnunar Fréttablaðsins.
■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það sem þú sérð eftir að hafa sagt um leið og þú missir það út úr þér
Ég skal skipta á
henni fyrir þig!
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GUÐRÚN Í HOFI Guðrún Gunnarsdóttir heldur tónleika í Hofi á Akureyri til heiðurs Ellý Vilhjálms á laugardag. Ellý hefði
orðið 75 ára í desember síðastliðnum. Á afmælisdeginum í desember hélt Guðrún tvenna tónleika í Salnum í Kópavogi aðra í
janúar og nú er komið að Norðurlandi. Guðrún gaf út plötu árið 2003 með upptöku af tónleikunum „Óður til Ellýjar“ og hlaut
sú útgáfa meðal annars Íslensku tónlistarverðlaunin.

menning@frettabladid.is

Bíóklassík í
Háskólabíói
Háskóli Íslands og Háskólabíó
efna til endursýninga á völdum
myndum úr safni kvikmyndahússins á mánudagskvöldum
næstu vikurnar. Tilefnið er aldarafmæli HÍ og 50 ára afmæli
bíósins.
Um þverskurð er að ræða af
þeim myndum sem notið hafa
vinsælda í gegnum tíðina og eru
minnisstæðar af ólíkum ástæðum. Hver mynd verður aðeins
sýnd einu sinni. Fyrsta sýningin
verður 7. febrúar og verður riðið
á vaðið með hinni frægu rökkurmynd Romans Polanski, Chinatown. Miðaverð verður á sérstökum afmæliskjörum, 300 krónur.
Meðal annarra mynda sem
sýndar verða í mánudagsbíói
má nefna Litaseríu Krzysztofs
Kieslowski, Psycho, Fanny og
Alexander, Top Gun, Cinema Paradiso og Fargo. Nánari upplýsingar má finna á hi.is/manudagsbio.

ÚR SVANASÖNG Áhugafólk um klassíska tónlist og nútímadans ætti að fá
eitthvað fyrir sinn snúð í uppfærslunni.
Ágúst Ólafsson barítónsöngvari og Gerrit
Schuil píanóleikari sjá um tónlistina en
Lára Stefánsdóttir dansar.

Svanasöngur í Óperunni
Ljóðaflokkurinn Svanasöngur eftir Franz Schubert
verður fluttur í nýstárlegri
útgáfu í Íslensku óperunni í
kvöld, þar sem dans og tónlist fléttast saman.

krakkar@frettabladid.is

Skoppa og Skrítla
hafa eignast
nýjan vin, sem
heitir Zúmmi
álfastrákur.

Bandaríski danshöfundurinn Kenneth Oberly er höfundur sviðsetningarinnar og leiðir þar saman
tónlistarmenn og dansara. Tónlistin er flutt af þeim Ágústi Ólafssyni
barítónsöngvara og Gerrit Schuil
píanóleikara en Lára Stefánsdóttir
dansar í verkinu.
„Þessi bálkur býður mjög upp
á svona útfærslu,“ segir Lára.
„Þetta eru ljóðrænir og myndrænir söngvar sem fjalla allir um
sterka þrá, í þessu tilfelli þrá eftir
konu. Hreyfing og dans lýsa svo

Krakkasíðan er í
helgarblaði Fréttablaðsins

miklu án orða og dýpka því söngtextana enn frekar. Oberly var
mjög vel undirbúinn þegar hann
kynnti hugmyndina fyrir okkur,
hafði greint tilfinninguna í hverjum söng fyrir sig og var með mjög
skýra sýn á verkið.“
Lára segir að helsta þrautin hafi
verið að finna rétta jafnvægið milli
dans og söngs í verkinu.
„Það er mikil og viðkvæm jafnvægislist. Ágúst er hins vegar
mjög hreyfanlegur söngvari, ef
svo má að orði komast, og tekur
virkan þátt í hreyfingum verksins.
Það byrjar sem draumsýn; konan
í verkinu er draumvera sem hann
nær ekki að tengjast en þegar á
líður verkið verður hún áþreifanlegri.“
Lára hefur unnið með klassíska
tónlist í gegnum tíðina en kveðst
þó ekki hafa þekkt mikið til söngva-

bálksins þegar hún hóf æfingar.
„Oberly er hins vegar mikill
aðdáandi Schuberts og Ágúst og
Gerrit sungu Svanasöng á Listahátíð í fyrra og þekktu því verkið í þaula og áttu auðvelt með að
miðla því.“
Aðeins ein sýning á verkinu er
ráðgerð en Lára býst við að það
verði sýnt oftar ef eftirspurn verður eftir því.
„Ég vona svo sannarlega að
það verði sýnt oftar, enda liggur
mikil vinna að baki. Það væri líka
gaman að fara með hana út á land;
þetta er ekta farandsýning, bara
þrír flytjendur, engin sviðsmynd,
heldur lýsingin sem býr til stemninguna.“
Filippía I. Elísdóttur hannar
búninga sýningarinnar en um lýsingu sér Magnús Arnar Sigurðarson.
bergsteinn@frettabladid.is

Opnar dyr
Myndlist ★★★★

„Critics choice“

Erkitýpur
Ingibjörg Jónsdóttir

Time Out, London

Það verður þeim að list sem
hann leikur
Hildigunnur Birgisdóttir

„Þessi leiksýning hefur allt
sem þarf til að skapa vel heppnað
og eftirminnilegt leikverk.“
I.Þ., Mbl.

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX
AÐEINS Í FEBRÚAR!

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Listasafn ASÍ. Sýnt til 6. febrúar.
Ingibjörg Jónsdóttir hefur vakið
töluverða athygli síðustu ár með
persónulegum og fáguðum textílverkum. Andstætt hefðbundnum
vefnaði eru verk hennar þrívíð og
þegar nánar er að gáð eiginlega í
fjórum víddum, en hugmynd um
tímann er nær áþreifanlegur hluti
verka hennar. Ingibjörg tekur
þátt í uppbroti textílhefðarinnar
sem færðist mjög í aukana á síðari hluta síðustu aldar.
Í Arinstofu má sjá verk eftir
Ingibjörgu sem eru kunnugleg
frá fyrri sýningum, meðal annars
veggverk þar sem óljóst glittir í
upprúllaða nótnaskrift sem ofin
er inn í vefnaðinn. Efnisnotkun er
fínleg og tilfinning fyrir einhvers
konar pergamenti sterk, tilfinning
fyrir strekktri og stífaðri húð sem
tengist jafnt líkamanum sem handritahefðinni. Líkami, tími og skrásetning eru undirliggjandi þættir.
Á efri hæð hefur Ingibjörg
komið fyrir stórri innsetningu þar
sem uppistaðan er gamlar hurðir,
að öllum líkindum innfluttar frá
Evrópu, undir titlinum Erkitýpur.
Orðið merkir almennt séð einhvers
konar upprunalegt tákn fyrir persónu, hugmynd eða frumgerð sem
allir þekkja. Ríkulega má kafa

í þetta hugtak og ítarlegur texti
eftir þau Oddnýju Eir Ævarsdóttur
og Jón Proppé fylgir sýningunni.
Textinn auðgar sýninguna en þó
er vel hægt að njóta innsetningar Ingibjargar án hans. Hér hefur
hún tekið víraflækju og tengt allar
hurðirnar með vírum, það er eins
og hún hafi virkjað þær. Hurðirnar sjö verða tákn fyrir lífshlaup,
fyrir síendurtekin próf lífsins þar
sem dyr opnast og lokast í sífellu
og eitt leiðir til annars. Þær eru
hlaðnar innri spennu, augljóst er
að eitt skammhlaup gæti sett allt í
háaloft. Þetta er mögnuð innsetning.
Í Gryfju sýnir Hildigunnur
Birgisdóttir fjölda verka undir
einum titli; Það verður þeim að
leik sem hann leikur. Hildigunnur
er ein af okkar yngri og upprennandi listakonum og spennandi að
fylgjast með þróun hennar. Myndmálið er lipurt og leikandi í anda
titilsins. Sterklega er vísað til hugmyndafræði síðustu aldar með því
að nota tákn úr stærðfræði innan
myndmálsins, sviga, samasem- og
deilingarmerki og fleira, en póststrúktúralistar síðustu aldar lögðu
áherslu á að nálgast mætti myndlist eins og texta; lesa verk. Þetta
er hugmynd sem orðið hefur lífseig en hættir við að vera ofnotuð,
þar sem öllu mögulegu og ómögulegu er líkt við texta á misfrjóan
hátt. En Hildigunnur tekur þessa
hugmynd alla leið og setur sýninguna upp eins og texta sem lesist frá vinstri til hægri í rýminu.
Smáhlutir skapa eigin heim innan
sýningarinnar og hún sýnir næmi
og hugmyndaauðgi í vinnuferli og

framsetningu. Listamenn eins og
Margrét Blöndal, Anna Líndal og
Guðný Rósa Ingimarsdóttir koma
upp í hugann.
Sýningarnar tvær vinna vel
saman í safninu og auðga hvor
aðra, hjá myndlistarmönnunum báðum er að finna ríkulegan
og frjóan jarðveg og verk þeirra
einkennast af fágun og vandaðri
framsetningu.
Ragna Sigurðardóttir
Niðurstaða: Ingibjörg og Hildigunnur
eru tvímælalaust í hópi áhugaverðari
myndlistarmanna hérlendis í samtímanum. Sýningar þeirra eru frjóar
og auðugar af smáatriðum sem ekki
er hægt annað en njóta. Innsetning
Ingibjargar í Ásmundarsal á efri hæð
er mögnuð upplifun.
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Spennandi Edda fram undan
LONDON BOULEVARD

5.50, 8 og 10.10

16

THE FIGHTER

5.40, 8 og 10.20

14

MÚMÍNÁLFARNIR 3D

3.50 - ISL TAL

L

ALFA OG ÓMEGA 2D

4 - ISL TAL

L

ALFA OG ÓMEGA 3D

4 - ISL TAL

L

LITTLE FOCKERS

6, 8 og 10

12

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á

WWW.SAMBIO.IS
JAMES CAMERON

FRÁ
L E I K S T J Ó R A T I TA N I C O G AVATA R

HEIMSFRUMSÝND Á ÍSLANDI

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

- Morgunblaðið

- Fréttablaðið

“IRRESISTIBLY ENTERTAINING.
WITTY AND HEARTBREAKING”
BLOOMBERG NEWS, RICK WARNER

++++

NY POST, LOU LUMENICK

++++
NY OBSERVER, REX REED

- empire

“THE KING’S SPEECH SHOULD BE
ON STAGE ON OSCAR NIGHT”
THE WALL STREET JOURNAL, JOE MORGENSTERN

+++++ ++++
-boxofﬁce magazine
NY DAILY NEWS, JOE NEUMAIER

NY OBSERVER, REX REED

Tilnefningar til Eddunnar voru kunngjörðar í Bíói
Paradís við Hverfisgötu
í gær. Þær bera þess vott
að íslensk kvikmyndagerð
hefur ekki lagt árar í bát
þrátt fyrir kreppu og yfirlýsingar um eigin dauða.
Verðlaunin verða afhent 19.
febrúar.
Kvikmyndirnar Brim, The Good
Heart og Órói eru tilnefndar sem
besta kvikmyndin og þær eru
áberandi í öðrum flokkum. Brim
er tilnefnd til tólf verðlauna, The
Good Heart til ellefu en unglingamyndin Órói kom talsvert á óvart
og hlaut tíu tilnefningar. Leikstjórar myndanna þriggja, þeir Árni
Ólafur Ásgeirsson, Dagur Kári
og Baldvin Z eru allir tilnefndir
ásamt Gunnari Birni Guðmundssyni, leikstjóra Gauragangs, og
Baltasar Kormáki sem frumsýndi
Inhale á árinu. Sú mynd er tilnefnd
í öllum þeim flokkum sem hún átti
möguleika á.
Kunnugleg andlit eru í leikaraflokknum. Og þó. Nína Dögg Filippusdóttir er til að mynda tilnefnd
í tveimur flokkum: sem besta leikkonan fyrir Brim og sem besta
leikkona í aukahlutverki fyrir
Kóngaveg. Táningsstjörnurnar Atli
Fjalar Óskarsson og Hreindís Ylva
Garðarsdóttir eru bæði tilnefnd

KÁTIR
Dagur Kári, Baldvin Z og Árni Ólafur
Ásgeirsson geta unað vel við sitt.
Kvikmynd Árna Ólafs, Brim, fékk tólf
tilnefningar, The Good Heart eftir Dag
Kára hlaut ellefu og unglingamyndin
Órói, sem Baldvin Z leikstýrði, fékk tíu.

sem leikarar ársins en þau þóttu
sýna afbragðs frammistöðu í Óróa.
Atli mun væntanlega vera nokkuð
stoltur af sinni frumraun því hann
er tilnefndur í sama flokki og hinn
margverðlaunaði Brian Cox sem
hlaut tilnefningu fyrir leik sinn í
The Good Heart.
Skjár einn er ekki tilnefndur
í neinum flokki hvað sjónvarpsefni varðar. Raunar er tvo valin-

Bíó ★★★★

40 ÞÚSUND
SKELLI
HLÆGJANDI
ÁHORFENDUR!

-mbl

Aðalhlutverk: Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Barbara
Hershey, Winona Ryder.

Nostalgískur sálfræðihrollur
14
SANCTUM-3D
kl. 3:30 - 5:40 - 8 - 10:20
THE KING´S SPEECH kl. 5:30 - 8 - 10:30
L
THE KING´S SPEECH kl. 4 - 8 - 10:30
VIP
KLOVN - THE MOVIE kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
14
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D M/ ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50 L
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI M/ ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50
L
ROKLAND
kl. 8 - 10:20
12
12
HEREAFTER
kl. 8
L
MEGAMIND M/ ísl. Tali kl. 3:30
HARRY POTTER
kl. 10:30 Síðustu sýningar
10

L

THE KING’S SPEECH
kl. 5:40
SANCTUM
kl. 8 - 10:20
ROÐLAUST OG BEINLAUST stuttmynd kl. 6 - 7
KLOVN - THE MOVIE
kl. 8
ROKLAND
kl. 10:20

B. I., KVIKMYNDIR.COM

14
L
14
12

SANCTUM-3D kl. 3.00 - 5.30 - 8 og 10.30
KING’S SPEECH
kl. 5.30 - 8 - 10.30
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D ísl. Tali kl. 3.00 og 5.30
kl. 8 og 10.30
kl. 3.00 og 10.15
kl. 8
kl. 5.30
kl. 3.00

DILEMMA
GREEN HORNET-3D
KLOVN: THE MOVIE
ROKLAND
MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali

14
L
L
L
12
14
12
L

SANCTUM-3D
kl. 8:20 - 10:40
14
THE KING´S SPEECH Númeruð sæti kl. 5:50 - 8 - 10:30 L
14
KLOVN - THE MOVIE Númeruð sæti kl. 10:20
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D M/ ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50 L
L
TANGLED-3D (Ótextuð) M/ Ensku kl. 3:40
kl. 5:50 - 8
kl. 3:40

YOU AGAIN
MEGAMIND M/ ísl. Tali

L
L

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

-H.S.S., MBL

ÍSLENSKT TAL - 3-D

-Þ.Þ., FRÉTTATÍMINN

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

BLACK SWAN
BLACK SWAN LÚXUS
MÚMÍNÁLFARNIR 3D
THE DILEMMA
THE GREEN HORNET 3D
ALFA OG ÓMEGA 3D
THE TOURIST
GULLIVER´S TRAVELS 3D

Nánar á Miði.is

kl. 5.40 - 8 - 10.30
kl. 5.40 - 8 - 10.30
KL. 3.40
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 3.30 - 5.25 - 8 - 10.35
kl. 3.30
kl. 8 - 10.20
kl. 3.30 - 5.50

16
16
L
L
12
L
12
L

5%
/smarabio

/haskolabio

HÁSKÓLABÍÓ

Nánar á Miði.is

BLACK SWAN
LONDON BOULEVARD
THE FIGHTER
BURLESQUE
GAURAGANGUR
BARA HÚSMÓÐIR*
Sýnd áfram í nokkra daga

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.10
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 8 - 10.30
KL. 5.50
kl. 6 Enskur texti

BORGARBÍÓ
THE DILEMMA
MÚMÍNÁLFARNIR 3D
THE GREEN HORNET 3D
ALFA OG ÓMEGA 2D
DEVIL

Ekki get ég sagt að ég hafi heillast
af Requiem for a Dream, myndinni
sem kom leikstjóranum Darren
Aronofsky á kortið. Mér fannst
hún yfirborðskennt og sjálfmeðvitað montrassaverk, en þó grunaði mig að Aronofsky væri fær um
merkilega hluti ef honum tækist
að hemja sig aðeins. Og það tekst
honum núna.
Ballettdansarinn Nina fær tækifæri lífs síns þegar henni býðst
aðalhlutverk nýrrar uppsetningar á Svanavatninu í New York. Leikstjórinn er perralegur Fransmaður (en ekki hvað?) sem notar kúgun
og kynferðislega áreitni sem tæki til að stjórna dönsurunum. Hann
telur Ninu fullkomna í hlutverk hvíta svansins en hefur efasemdir
um að hún valdi þeim svarta. Til þess skorti hana hömluleysi í dansinum, og reynir leikstjórinn hvað hann getur til að kalla það fram.
Umbreytingin hefst og óljóst er hvort yfirnáttúrulegir hlutir eigi sér
stað eða að Nina sé smám saman að tapa glórunni.
Black Swan er sálfræðihrollvekja af Rosemary’s Baby skólanum.
Taktur myndarinnar er hægur en stígandi. Óþægindi breytast í óhugnað, en Aronofsky missir aldrei tökin og einn af helstu kostum myndarinnar er einmitt það hversu vel leikstjórinn hefur hemil á sjálfum sér.
Í grunninn er sagan nokkuð kjánaleg og verri leikstjóri hefði auðveldlega getað gert þessa mynd að algjörum brandara. Leikstjórinn Brian
De Palma er einnig augljós áhrifavaldur hér, sem og hin klassíska
Suspiria eftir ítalska hrollvekjukónginn Dario Argento. Aronofsky
stælir þó engan, enda orðinn fagmaður fram í fingurgóma.
Leikararnir eru frábærir og Natalie Portman virðist sem fædd í
hlutverk ballerínunnar. Vincent Cassel er skemmtilega ógeðslegur
sem perralegi Fransmaðurinn, Mila Kunis veldur hlutverki villtu vinkonunnar vel, en líklega er það Barbara Hershey sem skín skærast
í Black Swan. Hún leikur móður ballerínunnar, sem sjálf er fyrrverandi dansari, og vill síst af öllu að dóttir sín fullorðnist og öðlist
sjálfstæði.
Mikið var nú gaman að þessu hjá þér, kæri Aronofsky. Þú þurftir
ekki annað en að skilja egóið eftir við þröskuldinn og þá tókst þér
að gera svona ljómandi góða hrollvekju. Ég bíð næstu myndar þinnar með eftirvæntingu. Með kærri kveðju.
Haukur Viðar Alfreðsson
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5%
16
16
14
L
7
L

Nánar á Miði.is
kl. 8
KL. 6
kl. 10.10
kl. 6
kl. 8 - 10.10

L
L
12
L
16

freyrgigja@frettabladid.is

Rokkdúett
kveður

Black Swan
Leikstjóri: Darren Aronofsky

앲앲앲앲

kunna sjónvarpsmenn, sem hafa
verið fastagestir á tilnefningalistanum að undanförnu, hvergi að sjá
á honum: þá Sölva Tryggvason og
Egil Helgason. Stöð 2 á allar tilnefningarnar í skemmtiþætti ársins en RÚV hirti allar tilnefningar
í menningar- eða lífsstílsþætti ársins. Hægt er að sjá allar tilnefningar á visir.is.

Niðurstaða: Hrollvekjandi, ljóðræn, en umfram allt vel gerð og skemmtileg.

Rokkdúettinn The White Stripes
hefur lagt upp laupana eftir
þrettán ára samstarf. Á heimasíðu sinni þökkuðu þau Jack og
Meg White aðdáendum sínum
fyrir stuðninginn. Þau sögðu
margar ástæður fyrir endalokunum en stærst væri sú að þau vildu
varðveita það sem væri fallegt og
sérstakt við hljómsveitina.
The White Stripes gaf út sex
hljóðversplötur á ferli sínum og
er þekktust fyrir lög á borð við
Seven Nation Army, Hotel Yorba
og Fell in Love with a Girl. Síðasta plata sveitarinnar, Icky
Thump, kom út árið 2007. The
White Stripes spilaði í Laugardalshöll árið 2005 við góðar undirtektir.
THE WHITE STRIPES Rokkdúettinn hefur lagt upp laupana eftir
þrettán ára samstarf.
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FRAMKONUR spila í kvöld (klukkan 19.00) fyrri leikinn sinn á móti þýska liðinu HSG Bloomberg í 16 liða úrslitum Evrópukeppni bikarhafa. Báðir leikirnir verða leiknir í Framhúsinu en sá seinni fer fram klukkan 16 á morgun. Framliðið er búið að vinna
alla fjóra Evrópuleiki sína til þessa á tímabilinu, á móti svissneska liðinu Brühl og á móti úkraínska liðinu Podatkova.

ÚRSLIT Í GÆR
Iceland Express deild karla
KR-Keflavík

99-85 (47-44)

Stig KR: Marcus Walker 27 (7 frák./6 stoðs.),
Hreggviður Magnússon 19, Finnur Atli Magn
ússon 14, Pavel Ermolinskij 11, Brynjar Þór
Björnsson 10, Skarphéðinn Freyr Ingason 4,
Fannar Ólafsson 4, Jón Orri Kristjánsson 4, Ágúst
Angantýsson 2, Páll Fannar Helgason 2, Ólafur
Már Ægisson 2.
Stig Keflavíkur: Thomas Sanders 24, Hörður Axel
Vilhjálmsson 18 Jón Nordal Hafsteinsson 10,
Magnús Þór Gunnarsson 8, Halldór Örn Halldórs
son 8, Sigurður Gunnar Þorsteinsson 8, Gunnar
Einarsson 4, Þröstur Leó Jóhannsson 3, Gunnar
H. Stefánsson 2.

Hamar-Njarðvík

HELGI JÓNAS GUÐFINNSSON Hans bíður
að rífa sína menn upp fyrir undanúrslitin
í bikarnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Grindvíkingar að gefa eftir:

77-78 (39-43)

Tveir stórir
skellir í röð

Stig Hamars: Devin Antonio Sweetney 26, Darri
Hilmarsson 22, Kjartan Kárason 12, Ellert Arnar
son 8 (9 stoðs.), Nerijus Taraskus 6, Stefán
Halldórsson 2, Bjarni Rúnar Lárusson 1.
Stig Njarðvíkur: Melzie Jonathan Moore 19,
Christopher Smith 17, Ólafur Helgi Jónsson
15, Nenad Tomasevic 12, Jóhann Árni Ólafsson
8, Páll Kristinsson 4, Egill Jónasson 2, Rúnar
IErlingsson 1.

Stjarnan-KFÍ

83-75 (39-33)

Stig Stjörnunnar: Justin Shouse 21 (9 stoðs.)
Renato Lindmets 20, Marvin Valdimarsson 13,
Jovan Zdravevski 11 (11 frák.), Guðjón Lárusson
10 Daníel G. Guðmundsson 5, Ólafur Aron
Ingvason 2, Fannar Freyr Helgason 1.
KFÍ: Darco Milosevic 18, Craig Schoen 16, Carl
Josey 12, Marco Milicevic 12, Richard McNutt 7,
Nebojsa Knezevic 5, Ari Gylfason 5.

Snæfell-Tindastóll

Stig Snæfells: Sean Burton 35, Jón Ólafur
Jónsson 25 (11 frák.), Pálmi Sigurgeirsson 16,
Sveinn Arnar Davíðsson 10, Daníel Kazmi 6, Emil
Þór Jóhannsson 5, Atli Rafn Hreinsson 2.
Stig Tindastóls: Dragoljub Kitanovic 30, Hayward
Fain 24 Friðrik Hreinsson 11, Sean Kingsley
Cunningham 9, Helgi Viggóss. 8, Hreinn Birgiss.3.

ÍR-Grindavík

92-69 (56-32)

Stig ÍR: Nemanja Sovic 26, James Bartolotta
22, Kelly Biedler 16 (14 frák./8 stoðs.), Hjalti
Friðriksson 9, Ásgeir Örn Hlöðversson 7, Svein
björn Claesson 6, Davíð Þór Fritzson 2, Eiríkur
Önundarson 2, Níels Dungal 2.
Stig Grindavíkur: Kevin Sims 17, Þorleifur Ólafs
son 14, Ryan Pettinella 13, Helgi Björn Einarsson
11, Páll Axel Vilbergsson 5, Guðlaugur Eyjólfsson
5, Ármann Vilbergsson 2, Ólafur Ólafsson 2.

Haukar-Fjölnir

91-75 (47-38)

Stig Hauka: Semaj Inge 30, Gerald Robinson
22 (13 frák.), Haukur Óskarsson 21, Davíð Páll
Hermannsson 6, Sveinn Ómar Sveinsson 6, Örn
Sigurðarson 4, Emil Barja 2.
Stig Fjölnis: Brandon Ja Juan Springer 18 (11
frák.), Magni Hafsteinsson 15 (12 frák.), Ægir
Þór Steinarsson 10, Tómas Heiðar Tómasson 9,
Arnþór Freyr Guðmundsson 7, Jón Sverrisson 6,
Andrew Nicholas Bennett 6 Sindri Kárason 3,
Hjalti Vilhjálmsson 1.

N1 deild karla
Akureyri –Valur

28-26 (17-10)

Mörk Akureyrar (skot): Oddur Gretarsson 6
(10), Bjarni Fritzson 6/2 (11), Heimir Örn Árnason
5 (11), Hörður Fannar Sigþórsson 4 (5), Daníel
Einarsson 4 (8), Guðmundur Hólmar Helgason
3 (8).
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 18 (42) 43%,
Stefán U. Guðnason 0 (2/2) 0%.
Hraðaupphlaup: 12 (Heimir 3, Bjarni 3, Hörður 2,
Oddur 2, Guðmundur, Daníel).
Mörk Vals (skot): Ernir Hrafn Arnarsson 9/3 (16),
Orri Freyr Gíslason 5 (6), Sturla Ásgeirsson 4/1
(6), Heiðar Þór Aðalsteinsson 4 (5), Einar Örn
Guðmundsson 1 (2), Jón Björgvin Pétursson 1
(3), Alex Jedic 1 (7), Anton Rúnarsson 0 (8).
Varin skot: Hlynur Morthens 16 (44) 36%,
Hraðaupphlaup: 8 (Orri 3, Heiðar 3, Einar, Ernir).

Fram - FH

26 - 26 (13 - 14)

Mörk Fram (skot): Róbert Aron Hostert 8 (14),
Haraldur Þorvarðarson 4 (5), Andri Berg Haralds
son 4 (9), Einar Rafn Eiðsson 3/2 (5/3), Matthías
Daðason 3 (5), Arnar Birkir Hálfdánarson 2 (10),
Halldór Jóhann Sigfússon 1 (3), Jóhann Gunnar
Einarsson 1 (5), Jóhann Karl Reynisson (1),
Magnús Stefánsson (2)
Varin skot: Magnús Erlendsson 20/1 (46/2,
43%)
Hraðaupphlaup: 4 (Andri Berg 2, Haraldur 1,
Matthías 1)
Mörk FH (skot): Ólafur A. Guðmundsson 12
(17), Ásbjörn Friðriksson 9/1 (13/2), Baldvin
Þorsteinsson 2 (4), Ólafur Gústafsson 1 (1), Atli
Rúnar Steinþórsson 1 (2), Hjörtur Hinriksson 1
(4), Brynjar Geirsson (1), Sigurgeir Árni Ægisson
(1), Halldór Guðjónsson (2)
Varin skot: Pálmar Pétursson 13/1 (30/3, 43%),
Daníel Freyr Andrésson 2 (11, 18%)
Hraðaupphlaup: 5 (Ásbjörn 2, Baldvin 1, Ólafur
1, Ólafur A. 1)

HK-Afturelding

26-23 (15-11)

Mörk HK: Bjarki Elísson 8, Atli Ævar Ingólfsson 6,
Vilhelm Bergsveinsson 5, Bjarki Már Gunnarsson
3, Ólafur Bjarki Ragnarsson2, Hákon Bridde 2.
Mörk Aftureldingar: Jón Andri Helgason 6,
Sverrir Hermannsson 5, Bjarni Aron Þórðarson
3, Þrándur Gíslason 2, Ásgeir Jónsson 2, Arnar
Theódórsson 2, Jóhann Jóhannsson 1, Haukur
Sigurvinnson 1, Daníel Jónsson 1.

Selfoss-Haukar

MARCUS WALKER Hefur leikið frábærlega með Vesturbæingum á nýju ári og liðið hefur unnið alla sex leiki sína í deild og bikar.

99-85 (37-30)

25-25 (11-14)

Markahæstir: Guðjón Finnur Drengsson 8, Ragnar
Jóhannsson 7 - Þórður Rafn Guðmundsson 6,
Tjörvi Þorgeirsson 5.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Mögnuð vörn KR-inga
KR-ingar völtuðu yfir Keflvíkinga í þriðja leikhluta og unnu öruggan sigur í
einvígi taplausu liðanna á árinu 2011. KR búið að vinna heimaleiki tímabilsins.
KÖRFUBOLTI KR vann frábæran

sigur á Keflavík í Iceland Expressdeild karla í gærkvöld, 99-85. Leikurinn var jafn og spennandi framan af en í þriðja leikhluta tóku
heimamenn í KR öll völd og völtuðu hreinlega yfir gestina. Varnarleikurinn var aðalsmerki KRinga sem létu aðeins skora sjö stig
hjá sér í þriðja leikhluta og lögðu
grunn að frábærum sigri.
KR-ingar byrjuðu leikinn vel
og komust í 11-0. Keflvíkingar
bitu aðeins frá sér en heimamenn
leiddu með sex stigum, 20-14,
eftir fyrsta leikhluta. Gestirnir úr
Keflavík mættu ákveðnir til leiks
í annan leikhluta og komust fljótlega yfir. KR hafði þó þriggja stiga
forystu í hálfleik, 47-44.
KR-ingar léku stórkostlegan
varnarleik í þriðja leikhluta og
létu Keflvíkinga aðeins skora 7
stig hjá sér. Á sama tíma skoruðu
þeir 29 stig og lögðu grunn að frábærum sigri. Sóknarleikur gestanna var í molum og þeir komust
hvorki lönd né strönd gegn ótrú-

legri vörn heimamanna. Íslandsmeistara-varnarleikur? spurðu
menn í DHL-höllinni.
Keflvíkingar náðu aðeins að
saxa muninn áður en leiktíminn rann út en ógnaði aldrei sigri
heimamanna sem þar með eru
komnir upp í annað sæti deildarinnar með 24 stig.
Marcus Walker var frábær í
sókn KR-inga og skoraði alls 27
stig. Hann sprengdi hvað eftir
annað upp vörn Keflvíkinga með
hraða sínum. Hjá Keflavík var

Staðan í deildinni
Snæfell
Grindavík
KR
Keflavík
Haukar
Stjarnan
Tindastóll
ÍR
Njarðvík
Fjölnir
Hamar
KFÍ

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
12
12
11
8
8
7
6
6
5
5
3

3
4
4
5
8
8
9
10
10
11
11
13

1549-1445
1339-1240
1566-1365
1468-1372
1351-1392
1379-1399
1277-1340
1414-1466
1278-1339
1402-1457
1277-1352
1362-1495

26
24
24
22
16
16
14
12
12
10
10
6

Thomas Sanders með 24 stig en
hann átti kaflaskiptan leik.
„Það er hrikalega sætt að vinna
Keflavík svona stórt. Við mættum
grimmir til leiks og í síðari hálfleik settum við saman tuttugu
mínútur af svakalega góðri vörn
sem er hreinlega Íslandsmeistaraefni. Við erum að toppa á réttum tíma og þetta er það besta sem
við höfum sýnt í vetur. Við verðum
betri með hverjum leiknum sem
líður,“ sagði Hreggviður Magnússon eftir leikinn en hann átti fínan
leik og skoraði 17 stig.
Jón Norðdal Hafsteinsson úr
Keflavík var daufur í dálkinn í
leikslok.
„Það gerðist nákvæmlega ekkert
hjá okkur í þriðja leikhluta, hvorki
varnarlega né sóknarlega. Það var
ekkert flæði í sókninni. Það er
alltaf erfitt að elta KR-inga þegar
þeir ná góðu forskoti og þeir drápu
okkur í þessum leikhluta. Við erum
enn þá með í baráttunni og það
getur ennþá allt gerst í deildinni.“
- jjk

KÖRFUBOLTI Grindvíkingar steinlágu í öðrum leiknum í röð þegar
liðið tapaði 92-69 á móti ÍRingum, 92-69, í Seljaskóla í gær.
Grindvíkingar voru búnir að
vinna sex leiki í röð þegar þeir
töpuðu óvænt með 19 stiga mun
á heimavelli á móti Haukum á
dögunum en hafa nú tapað tveimur leikjum í röð með samtals 42
stiga mun.
ÍR-ingar unnu aðeins tvo af
fyrstu tíu leikjum sínum en unnu
þarna sinn fjórða sigur í síðustu sex leikjum og það er ljóst
að koma James Bartolotta í liðið
hefur haft góð áhrif. Bartolotta
hitti úr 9 af 12 skotum sínum í
gær.
-óój

Besta handboltalið Íslands:

Sex af átta eru
enn að spila
HANDBOLTI: Núverandi leikmenn
íslenska landsliðsins voru áberandi í kosningu RÚV á besta
handboltaliði Íslands frá upphafi
en gestir á ruv.is kusu liðið.
Það voru aðeins Alfreð Gíslason
og Geir Hallsteinsson sem komust í liðið af þeim sem eru ekki
lengur að spila. Það kom heldur
ekki á óvart að Ólafur Stefánsson var kosinn besti leikmaður
Íslands frá upphafi.
- óój

Besta handboltalið Íslands:
Markmaður:
Vinstri hornamaður:
Vinstri skytta:
Leikstjórnandi:
Línumaður:
Hægri skytta:
Hægra horn:
Varnarmaður:

Björgvin Páll Gústavsson
Guðjón Valur Sigurðsson
Alfreð Gíslason
Geir Hallsteinsson
Róbert Gunnarsson
Ólafur Stefánsson
Alexander Petersson
Sverre Jakobsson

Fram og FH gerðu jafntefli í spennuleik í Safamýri í gærkvöldi og sigurganga Vals endaði fyrir norðan:

Akureyri náði fjögurra stiga forskoti
HANDBOLTI Akureyringar juku for-

skot sitt í fjögur stig á toppi N1deildar karla eftir sigur á Val fyrir
norðan og 26-26 jafntefli Fram og
FH í Framhúsinu. Fram var þremur stigum á eftir Akureyri fyrir
leiki gærkvöldsins.
Akureyri vann tveggja marka
sigur á Val fyrir norðan, 28-26.
Frábær vörn í fyrri hálfleik og
léleg sókn Vals skilaði 17-10 hálfleiksstöðu en Valur komst ekki nær
en tveimur mörkum í þeim seinni.
„Það var eins og við hefðum ekki
farið í frí, svo góður var fyrri hálfleikurinn,“ sagði Atli Hilmarsson,
þjálfari Akureyrar. „Hugarfarið
var slakt í seinni hálfleiknum og
það gengur ekki. Við skutum illa
og þetta er eitthvað til að vinna í,“
sagði Atli.
„Fyrri hálfleikurinn varð okkur
að falli. Við vorum ömurlegir í
sókninni, skotnýtingin var léleg
og kerfin illa spiluð. Ég las þetta
yfir í hálfleik og trúði þessu ekki,
mig langaði mest inn á sjálfur. En
Akureyri er með frábæra hraða-

RÓBERT ARON HOSTERT Skorar hér eitt af átta mörkum sínum.

upphlaupsmenn sem nýttu sér
þetta. Síðari hálfleikur var frábær og við áttum að ná þeim. Mér
fannst aðeins vanta upp á trúna
en ég get ekki kvartað yfir seinni
hálfleiknum miðað við allt,“ sagði
Óskar Bjarni Óskarsson, þjálfari
Vals.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Leikur Fram og FH var hnífjafn
og æsispennandi fram á síðustu mínútu. Fyrri hálfleikur
var reyndar nokkuð kaflaskiptur
þar sem bæði lið komust á ágæta
spretti en það var jafnt á nánast
öllum tölum í síðari hálfleik.
Ólafur Guðmundsson og Ásbjörn

Friðriksson voru allt í öllu í sóknarleik FH í kvöld og skoruðu 21
af 26 mörkum liðsins í leiknum.
Róbert Aron Hostert fór mikinn
hjá Fram í síðari hálfleik og sá til
þess, ásamt Magnúsi Erlendssyni
markverði, að FH-ingar keyrðu
ekki fram úr. Pálmar Pétursson,
markvörður FH, skilaði einnig
flottum tölum.
„Mér fannst sérstaklega sóknarleikurinn vera nokkuð ryðgaður
í kvöld. Við erum að koma úr sex
vikna pásu og þurfum lengri tíma
til að slípa okkur saman. Ég var
því ekki alveg nógu sáttur við leikinn,“ sagði Reynir Þór Reynisson,
þjálfari Fram.
Kollegi hans hjá FH, Einar Andri
Einarsson, var sáttur við frammistöðu sinna manna. „Við spiluðum
vel í kvöld, rétt eins og Framararnir. Þetta var góður leikur miðað
við þann fyrsta eftir langt vetrarfrí, sérstaklega þar sem að leikurinn var mikilvægur og spennustigið hátt.“
- hþh, esá

Jón og Óskar 40 ára
Þann 9. janúar 1971 opnuðu Jón Sigurjónsson gullsmíðameistari og Óskar Óskarsson úrsmíðameistari
sína fyrstu verslun. Frá upphaﬁ hafa þeir lagt áherslu á fjölbreytt vöruúrval, glæsilega íslenska
hönnun og persónulega þjónustu. Í verslununum fást vönduð úr og skart frá þekktum framleiðendum auk
íslenskrar sérsmíði frá gullsmiðum Jóns og Óskars.

40%
AFMÆLISAFSLÁTTUR

af öllum okkar vörum, helgina 4.–6. febrúar
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Spengilegur kroppur Glanna glæps

> John Goodman
„Sjónvarp er besta barnfóstran.“
John Goodman leikur hinn magnaða
Fred Flintstone sem lendir í ýmsum
ævintýrum í fjölskyldumyndinni The
Flintstones sem er á Stöð 2 Bíó kl. 18.

Íbúar Latabæjar eru vinsælir hjá minnsta heimilisfólkinu á mínum bæ, en ekki endilega hjá mér.
Ég geri mér fulla grein fyrir að hugmyndasmiðirnir að baki þáttunum ætluðu ekki
að skemmta frúm á fertugsaldri, nema ef
vera skyldi með stæltum kroppi álfsins.
Ég þarf engu að síður að horfa á þáttinn
með þeim minnstu, og leiðist. Ekki einu
sinni kroppurinn nær að halda athygli
minni því mér finnst svo pínlegt að frysta
þurfi myndina augnablik þegar álfurinn
stekkur sitt fræga „splitt“ stökk. Ég treysti
heldur ekki mönnum sem brosa svona
mikið.
Boðskapur þáttanna er þó fallegur.
Krakkar eiga að hreyfa sig og borða ávexti

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

15.55 Mótmælandi Íslands (e)
17.05 Átta raddir (4:8) (e)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Otrabörnin (7:26)
18.22 Pálína (2:28)
18.30 Hanna Montana
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Lögin í söngvakeppninni Kynnt
verða lögin sem komust áfram í Söngvakeppni Sjónvarpsins á laugardagskvöld. (e)

20.25 Útsvar Spurningakeppni sveitarfélaganna. Lið Fjallabyggðar og Reykjanesbæjar eigast við.

21.30 Sydney White (Sydney White)
Bandarísk fjölskyldumynd frá 2007. Þetta er
nútímaendursögn á sígildu ævintýri og segir
frá stúlku á fyrsta ári í háskóla. . Leikstjóri er
Joe Nussbaum og meðal leikenda eru Amanda Bynes og Sara Paxton. (e)

23.20 Bana Billa 2 (Kill Bill: Vol. 2)
Bandarísk hasarmynd frá 2004. Brúðurin
morðóða er enn í hefndarleit gegn Billa, fyrrverandi yfirmanni sínum, og þeim tveimur vitorðsmönnum hans sem enn tóra. Leikstjóri er Quentin Tarantino og meðal leikenda eru Uma Thurman, Lucy Liu, Vivica A.
Fox, Daryl Hannah, David Carradine og Michael Madsen. Atriði í myndinni eru ekki við
hæfi barna.

01.35 Lögin í söngvakeppninni (e)
01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.05 The Comebacks
08.00 Liar Liar
10.00 Journey to the Center of the Earth
12.00 The Flintstones
14.00 Liar Liar
16.00 Journey to the Center of the

Earth

18.00 The Flintstones
20.00 The Comebacks
22.00 Drillbit Taylor
00.00 Crossroads: A Story of Forgiven-

ess

02.00 The Black Dahlia
04.00 Drillbit Taylor
06.00 The Brothers Solomon

og grænmeti. Ég sé þau samt nánast aldrei borða
neitt, nema stundum einn bita af epli til að
öðlast orku í eitthvert verkefni, en bara einn bita.
Íþróttaálfurinn sjálfur finnst mér heldur ekki til
fyrirmyndar hvað þetta varðar, en hann sést miklu
frekar lemja eplum um allt með tennisspaða og
henda melónum í gólfið en borða. Hann sefur
líka í sömu fötum og hann er í allan daginn, líka
í skónum! Vondi kallinn, Glanni glæpur, er ekki
mikið fyrir að borða hollt, né fyrir hreyfingu og
fjör. Hann hreyfir sig þó oft manna mest í klækjabrögðum sínum til að fá krakkana til að hætta að
hreyfa sig og þrátt fyrir að helsta markmið hans
sé að fá alla til að borða nammi og kökur er hann
einn sá spengilegasti í bænum. Kannski ég haldi
athyglinni betur ef ég horfi bara á hann.

SKJÁR EINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Í fínu formi
08.30 Oprah
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 60 mínútur
11.00 ‚Til Death (3:15)
11.25 Auddi og Sveppi
11.50 Mercy (16:22)
12.35 Nágrannar
13.00 Making Over America With

17.45 NBA-körfuboltinn: Chicago Orlando Útsending frá leik Chicago Bulls og
Orlando Magic í NBA.

Trinny & Susannah (4:7)

20.30 La Liga Report Leikir helgarinnar í spænska boltanum krufðir til mergjar og
hitað upp fyrir leikina á Spáni.

13.45 Definitely, Maybe
15.35 Krakkarnir í næsta húsi
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.08 Nágrannar
17.33 Bold and the Beautiful
17.58 The Simpsons (3:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Auddi og Sveppi
19.50 Logi í beinni.
20.35 American Idol (5:45) Vinsælasti
skemmtiþáttur veraldar snýr aftur í tíunda
skiptið. Níu sigurvegarar fyrri þáttaraða hafa
slegið í gegn um allan heim og mun fleiri
keppendur eru orðnir heimsfrægir söngvarar
og leikarar.

21.20 American Idol (6:45)
22.05 Fletch Óborganleg sakamálamynd
þar sem húmorinn er aldrei langt undan.
Irwin Fletcher er blaðamaður í Los Angeles.
Hann er sannkallaður stjörnublaðamaður og
hikar hvergi þegar stórfrétt er annars vegar.
Nú er Fletch kominn í feitt og verður að dulbúast til að draga allan sannleikann fram í
dagsljósið.

23.40 How She Move Áhrifamikil mynd
um unga stúlku sem fylgist með systur sinni
eyðileggja líf sitt með eiturlyfjaneyslu og
óreiðu.

01.15 Go
02.55 Romance and Cigarettes
04.40 Definitely, Maybe

19.35 Kings Ransom Einstök heimildamynd um óvænta sölu íshokkístjörnunnar Wayne Gretzky frá Edmonton Oilers til
Los Angeles Kings árið 1988. Hann hafði
leitt kanadíska liðið til fjögurra meistaratitla í Stanley-bikarnum og var almennt talinn besti íshokkíleikmaður heims. Það setti
því allt á annan endann í íshokkíheiminum þegar þjóðargersemi Kanada var send í
sólina í Kaliforníu. Leikstjóri myndarinnar er
Peter Berg.

21.00 Ísland - Japan Útsending frá leik
Íslands og Japans í B-riðli.

22.25 Samantekt Þorsteinn J. og gestir

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.30 Game Tíví (2:14) (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
12.00 Game Tíví (2:14) (e)
12.30 Pepsi MAX tónlist
15.15 Video Game Awards 2010 (e)
16.55 FORD-stúlkurnar 2011: Undirbúningur og æfingar (1:2) (e)

17.20 Dr. Phil
18.05 Life Unexpected (9:13) (e)
18.50 Melrose Place (14:18) (e)
19.35 America’s Funniest Home
Videos (1:50)

20.00 The Ricky Gervais Show LOKAÞÁTTUR (13:13) .

hans fara yfir gang mála á HM.

20.25 Got To Dance (5:15) .
21.15 HA? (3:12) Nýr íslenskur skemmti-

23.00 Main Event Sýnt frá World Series

þáttur með spurningaívafi. .

of Poker 2010 en þangað voru mættir til leiks
allir bestu og snjöllustu pókerspilarar heims.

22.05 The Bachelorette (5:12) .
23.35 30 Rock (9:22) (e)
00.00 The L Word (7:8) (e)
00.50 Saturday Night Live (4:22) (e)
01.45 Whose Line is it Anyway?

23.50 European Poker Tour 6 Pokers Sýnt frá European Poker Tour þar
sem margir frábærir spilarar mæta.

19.30 The Doctors
20.15 Smallville (12:22) Áttunda þáttaröðin um ofurmennið Superman á unglingsárum. Clark Kent heldur áfram að berjast við
ill öfl sem ógna honum og framtíð heimsins.

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Five Days II Seinni hluti spennandi og vandaðrar framhaldsmyndar frá HBO
og BBC. Rannsókn lögreglunnar á sjálfsmorði tekur óvænta stefnu og grunur vaknar að morð hafi verið framið. Myndin skartar mörgum af færustu leikurum Breta í aðalhlutverkum

23.35 Mannasiðir Gillz Ný leikin gamanþáttaröð byggð á samnefndum metsölubókum Egils Gillz Einarssonar.
00.05 NCIS: Los Angeles (24:24)
00.50 Smallville (12:22) Áttunda þáttaröðin um ofurmennið Superman á unglingsárum. Clark Kent heldur áfram að berjast við
ill öfl sem ógna honum og framtíð heimsins.

01.35 Auddi og Sveppi
02.15 The Doctors
02.55 Fréttir Stöðvar 2
03.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

(19:39) (e)

17.00 Liverpool - Stoke
18.45 Premier League Review 2010/11
19.40 Reading - QPR Bein útsending frá
leik Íslendingaliðanna Reading og Queens
Park Rangers í ensku B-deildinni (Championship). Ívar Ingimarsson og Brynjar Björn
Gunnarsson leika með Reading en Heiðar Helguson er í liði QPR, sem trónir á toppi
deildarinnar.

21.45 Premier League Preview
2010/11 Hitað upp fyrir ensku úrvalsdeildina
í knattspyrnu. .

22.15 Premier League World 2010/11
Áhugaverður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu
og skemmtilegum hliðum.

22.45 Van Basten Nú er röðin komin að
Marco Van Basten sem af mörgum var talinn
einn besti framherji heims.

23.15 Premier League Preview 2010/11
23.45 Reading - QPR

02.10 Asylum (e)
03.50 Jay Leno (e)
04.35 Jay Leno (e)
05.20 The Ricky Gervais Show (13:13)
05.45 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America
08.10 Waste Management Phoenix Open
11.10 Golfing World
12.00 Golfing World
12.50 Farmers Insurance Open (4:4)
15.50 Waste Management Phoenix

Open (1:4)
18.00 Golfing World
18.50 Golfing World
19.40 PGA Tour - Highlights (4:45)
20.35 Inside the PGA Tour (5:42)
21.00 Waste Management Phoenix Open
(2:4)
00.00 Golfing World
00.50 ESPN America

18.15 Föstudagsþátturinn Með Hildu
Jönu Gísladóttur.
Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands
er endurtekið allan sólarhringinn og
um helgar.

20.00 Hrafnaþing Heimastjórnin og
íhaldshræðslan.
21.00 Ævintýraboxið Stefán Drengsson
og félagar.

21.30 Heilsuþáttur Jóhönnu Tannvernd
barna er stórmál.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um
helgar og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
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

ÍSLENSKA/SIA.IS VIT 53451 02/11

Alicante
Kynntu þér ferðamöguleikana og
skráðu þig í netklúbbinn á VITA.is

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

Flugsæti

Verð frá 63.900 kr.
Innifalið: Flug fram og til baka og flugvallarskattar.

Vikulegt flug frá 14. apríl til 6. okt. 2011.

VITA er lífið
VITA | Skútuvogi 13a | Sími 570 4444 | VITA.is
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 19.20

Aumir og stífir
vöðvar?

Auddi og Sveppi
Að þessu sinni er fylgst með ferðalagi strákanna yfir Norður-Atlantshafið með Norrænu til Færeyja.
Þar gengur á ýmsu og strákarnir
gera allt vitlaust. Falin myndavél
kemur við sögu
og strákarnir
mæta óboðnir á útvarpsstöð með
óvenjulega
bón.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
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 09.05 Óskastundin 09.45
Morgunleikfimi 10.03 Veðurfregnir 10.15
Sagnaslóð 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00
Hádegisútvarpið 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Tilraunaglasið 14.03 Girni, grúsk og gloríur
15.03 Útvarpssagan: Úr Bernskunni 15.25 Þær
höfðu áhrif 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Fimm fjórðu
17.03 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 Eyðieyjan 21.10 Hringsól 22.05
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.13 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

09.30 Whose Line Is It Anyway? 10.00 Waterloo
Road 10.50 My Family 11.20 Doctor Who 12.05
Deal or No Deal 12.45 Deal or No Deal 13.20
Whose Line Is It Anyway? 13.45 Whose Line Is
It Anyway? 14.10 Only Fools and Horses 15.00
Doctor Who 15.50 Doctor Who 16.40 New Tricks
17.30 Deal or No Deal 18.05 Deal or No Deal
18.40 Only Fools and Horses 19.30 Little Britain
20.00 The Office 20.30 Mistresses 21.20 Lead
Balloon 21.50 Whose Line Is It Anyway? 22.15
Whose Line Is It Anyway? 22.40 New Tricks

11.35 På farten i Indien 12.00 Rig ved et tilfælde
12.30 DR-Derude. Rejsen til Orkney 13.00 Vores
Liv 13.30 Bag Facaden 14.00 DR Update - nyheder og vejr 14.10 Aftenshowet 15.00 Noddy 15.10
Rasmus Klump 15.15 Kasper & Lise 15.30 Det
kongelige spektakel 15.40 Peddersen og Findus
16.00 Landsbyhospitalet 16.50 DR Update nyheder og vejr 17.00 VQ - Videnskabsquiz for
hele hjernen 17.30 TV Avisen med Sport og Vejret
18.00 Disney Sjov 19.00 X Factor 20.00 TV
Avisen 20.30 Jumper 21.55 The Girl Next Door

10.30 V-cup alpint 11.00 NRK nyheter 11.10
V-cup langrenn 12.15 NRK nyheter 12.20 V-cup
alpint 13.00 NRK nyheter 13.05 Sport i dag
14.00 NRK nyheter 14.10 V-cup skiskyting 16.15
NRK nyheter 16.25 Skatten under isbreen 16.40
Oddasat - nyheter på samisk 16.55 Nyheter på
tegnspråk 17.00 Førkveld 17.40 Distriktsnyheter
18.40 Norge rundt 19.05 Lyngbø og Hærlands Big
Bang 19.55 Nytt på nytt 20.25 Skavlan 21.25
Detektimen 22.05 Kveldsnytt 22.20 Elskerinner
23.10 Pop-perler fra 60-tallet

Verkjastillandi og bólgueyðandi við verkjum í
mjóbaki, öxlum og vöðvum

%JOTNFSUFTUJMMFOEFMTOJOHUJMMPLBM
CFIBOEMJOHBGTNFSUFSJSZH TLVMESFPHNVTLMFS



Nýtt lok! 

na
Auðvelt að op

SVT 1
10.15 Go‘kväll 11.00 Rapport 11.05 Debatt
11.50 Alpint: Världscupen 13.00 Hipp Hipp
13.30 Gomorron Sverige 14.20 Skidskytte 15.50
Rapport 15.55 Antikrundan 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 Aekonomi 19.00 På spåret 20.00 Skavlan 21.00
Broarna i Madison County 23.10 Veckans brott
00.10 Diva - dödligt intermezzo 02.05 The Pacific
02.55 Notes From the Underbelly

FORSÍÐA
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Voltaren Gel® (Díklófenaktvíetýlamín 11,6 mg/g) er notað sem staðbundin útvortis meðferð við vöðva- og liðverkjum. Lyﬁð má ekki bera á skrámur, opin sár eða á exem, varist snertingu við augu og slímhúðir, notist
eingöngu útvortis og má aldrei taka inn. Þegar lyﬁð er notað án ávísunar læknis skal hafa samband við lækni ef einkenni batna ekki eða versna innan viku. Á meðgöngu skal ávalt leita ráða læknis eða lyfjafræðings áður en
lyﬁð er notað, þó skal það ekki notað á síðasta þriðjungi meðgöngu. Voltaren Gel® er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára. Lítil hætta er á ofskömmtun vegna útvortis notkunar lyfsins. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á
umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyﬁshaﬁ: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

FÁÐU FÍNA OG FRÆGA
FÓLKIÐ Í HEIMSÓKN

Má bjóða ykkur meiri Vísi?

Úrval afþreyingar, frétta og myndskeiða í margfalt betri upplausn en áður og með góðu aðgengi fyrir allar
tölvur og farsíma. Horfðu, hlustaðu og fylgstu með öllu því sem gerist, hvar og hvenær sem er á Vísi.
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri
virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á nýjum Vísi.

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

LÍFIÐ

m.visir.is
ann
Fáðu Vísi í sím!
og í iPad
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Jón Gnarr talar inn á Múmínálfamynd
„Ég mátti velja hlutverkið sjálfur,“ segir Jón Gnarr, borgarstjóri
Reykjavíkur.
Jón talar fyrir eina aðalpersónuna í þrívíddarteiknimyndinni
Múmíndalurinn og halastjarnan
sem verður frumsýnd hér á landi
um helgina. „Ég fór til Finnlands
fyrir nokkru og hitti þá framleiðendur myndarinnar og aðstandendur hennar. Þeir höfðu heyrt að ég
hefði talað vel um Múmínálfana og
Múmíndalinn og buðu mér í kjölfarið hlutverk í íslensku talsetningunni,“ segir borgarstjórinn.
Jón er sjálfur Snúður, besti
vinur Múmínsnáðans, sem hefur

„Það er klárlega Tonight
I‘m Loving You með Enrique
Iglesias. Við vinkonurnar höfum
dansað grimmt við þetta lag
síðustu helgar.“
Bryndís Gyða Michelsen, fyrirsæta og
pistlahöfundur.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

nefningarnar hvað sjónvarp varðar í ár. Stöð 2 hlaut allar tilnefningarnar í flokknum leikið efni
ársins og skemmtiþáttur ársins.
RÚV hlaut hins vegar allar tilnefningar í menningar- og lífsstílsþætti ársins en í flokknum
frétta- eða viðtalsþáttur hlaut
RÚV tvær en Stöð 2 eina. Nánar
er fjallað um Edduna á síðu 32.
- fgg

Skötuselur (roðlaus/beinlaus)
r
Siginn Fisku
rvík
ga
n
u
ol
B
á
fr

Fiskréttir
frá 990 kr.kg

Kr./kg.

FRAMLEIÐENDURNIR VILDU JÓN Jón

Gnarr er Snúður í íslensku útgáfunni af
Múmínálfamyndinni. Það voru framleiðendur myndarinnar með Tom Carpelan
fremstan í flokki sem óskuðu eftir því að
fá Jón.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Stjarna Stundarinnar okkar flytur til Bandaríkjanna

EKKI EDDUVÆNN Kristjana Thors Brynjólfsdóttir, dagskrárstjóri Skjás eins,
segir Skjá einn ekki alltaf hafa verið
Edduvænan. Sjónvarpsstöðin hlaut
enga tilnefningu til Edduverðlauna í ár.

1990

um Múmínálfana vita sennilega
að Hemúllinn er fremur fýlugjarn
einstaklingur með allt á hornum
sér.
Þetta er í annað sinn sem
Jón talar inn á teiknimynd.
Hitt skiptið var fyrir ansi mörgum árum, þá var hann ráðgjafi
Mulan í samnefndri teiknimynd
frá Disney. Jón kveðst vera
himinlifandi með myndina
sjálfa og að nú standi til að
gefa bækurnar eftir Tove
Jansson aftur út. „Múmínálfarnir og lífsspeki þeirra
eiga svo mikið erindi við okkur
í dag.“
- fgg

BJÖRGVIN FRANZ: MAÐUR VERÐUR AÐ ÞEKKJA SINN VITJUNARTÍMA

Svekkelsi á Skjánum
„Að vissu leyti eru þetta auðvitað vonbrigði og mér finnst eiginlega leiðinlegast að fólkið bak við
Hæ Gosi skuli ekki vera tilnefnt,“
segir Kristjana Thors Brynjólfsdóttir, dagskrárstjóri Skjás eins.
Sjónvarpsstöðin er ekki tilnefnd til neinna Edduverðlauna í
ár og það er einstakt. Kristjana
vill ekki meina að Skjárinn hafi
boðið áhorfendum sínum upp á
verra sjónvarpsefni síðasta árið,
Eddan hafi einfaldlega aldrei
verið viðmið hjá stöðinni. „Áhorfið og áhorfendur hafa alltaf skipt
okkur mestu máli og þegar áhorfið fer vaxandi, eins og við höfum
séð, þá erum við að gera eitthvað
rétt.“
Kristjana segist telja að Skjár
einn sé að framleiða vandað sjónvarpsefni þótt Akademían hafi
horft fram hjá því í ár og hún
bendir á að Skjárinn hafi ekki
alltaf verið Edduvænn. Hún segir
enn fremur að markmiðið sé ekki
að Skjár einn raki til sín tilnefningum, mikilvægara sé að fólkið
á bak við þættina fái þær viðurkenningar sem það eigi skilið.
Stöð 2 og RÚV einoka Eddutil-

ráð undir rifi hverju. „Hann
og Múmínpabbi hafa alltaf
verið í miklu uppáhaldi hjá
mér og ég vildi fyrst
tala fyrir Múmínpabba
en hann var bara með
svo fáar línur.“ Fjöldi annarra þekktra Íslendinga
talar inn á teiknimyndina
en það er Sveppi sem fer
með hlutverk Múmínsnáðans. „Hann stendur sig
mjög vel en senuþjófurinn er Sigurjón Kjartansson, hann er stórkostlegur sem Hemúllinn.“ Þeir
sem hafa lesið bækurnar

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

„Ég er bara einfaldlega að fara að
snúa mér að öðru og framtíð mín
mun væntanlega skýrast á næstu
mánuðum,“ segir Björgvin Franz
Gíslason leikari.
Björgvin hefur síðustu þrjú ár
stjórnað Stundinni okkar á RÚV
en hefur ákveðið að láta af störfum eftir þennan vetur. „Ég væri
að ljúga ef ég segði að þetta væri
ekki það skemmtilegasta sem ég
hafi tekið mér fyrir hendur. En
maður verður líka að þekkja sinn
vitjunartíma og ég fann bara
að minn tími var kominn.
Það er svo skrítið hvernig
maður finnur þetta,“ segir
Björgvin.
Talsverð upphefð felst í
því að vera falið að stjórna
Stundinni okkar enda hefur
þátturinn verið eitt vinsælasta
barnaefnið frá fyrsta þætti árið
1966. En nú hefur Björgvin sem
sagt ákveðið að hætta. „Sko, konuna mína langar til Ameríku í
nám í fjölskyldu- og hjónabandsráðgjöf og ég mun að öllum líkindum elta hana. Þetta skýrist hins
vegar á næstu mánuðum,“ segir
Björgvin og það þarf næstum að
tosa framhaldið upp úr honum
með töngum. „Hún hefur verið að
skoða skóla í borg sem er kaldari
en Ísland, í Wisconsin. Ég spurði
hana reyndar hvort hún gæti ekki
hugsað sér eitthvert nám í Kaliforníu þar sem er aðeins hlýrra
en besti skólinn er víst í Wisconsin. Frændfólk mitt á reyndar heima í Minneapolis sem er í
klukkustundar fjarlægð þannig
að það ætti ekki að væsa um
okkur,“ bætir Björgvin við. Sjálfur sér hann það fyrir sér að vera
heimavinnandi „húsmóðir“ fyrst
um sinn. „Og svo er það nú einu

WISCONSIN HEILLAR Eiginkona Björgvins Franz langar í nám til Wisconsin í
fjölskyldu- og hjónabandsráðgjöf. Hann hyggst hins vegar vera heimavinnandi „húsmóðir“ fyrst um sinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

sinni þannig að maður á sér alltaf gæluverkefni sem maður hefur
ekki tíma til að sinna. Mig langar
að skrifa meira og ætli ég reyni
ekki að sinna því.“
RÚV hefur þegar auglýst eftir
nýjum umsjónarmanni Stundarinnar okkar. Björgvin segir tímasetninguna með ráðnum hug,
hann langi til að setja brotthvarf

sitt inn í söguþráð Stundarinnar.
Svo hafi menn líka viljað fá góðan
tíma til að vega og meta umsóknir, finna hæfasta umsækjandann
og skóla hann aðeins til. „Ég hvet
alla sem hafa ástríðu fyrir þessu
að sækja um því það er engu logið.
Þetta er eitt skemmtilegasta starf
sem ég hef tekið mér fyrir hendur.“
freyrgigja@frettabladid.is

Lér konungur (Stóra sviðið)
Fös 11.2. Kl. 20:00
Lau 12.2. Kl. 20:00

Ö
Ö

Fim 17.2. Kl. 20:00
Fös 25.2. Kl. 20:00

Ö
Ö

Bob Dylan heiðraður í Hörpu

Gerpla (Stóra sviðið)
Fim 10.2. Kl. 20:00 Aukasýning Ö

Íslandsklukkan (Stóra sviðið)
Fös 4.2. Kl. 19:00
Lau 5.2. Kl. 19:00
Mið 9.2. Kl. 19:00

U
Ö
U

Fös 18.2. Kl. 19:00
Lau 19.2. Kl. 19:00
Mið 2.3. Kl. 19:00

U Mið 9.3. Kl. 19:00
Ö Lau 12.3. Kl. 19:00
Ö Fim 17.3. Kl. 19:00

Ballið á Bessastöðum (Stóra sviðið)
Fim 3.2. Kl. 18:00
Sun 6.2. Kl. 14:00
Sun 6.2. Kl. 17:00
Sun 13.2. Kl. 14:00
Sun 13.2. Kl. 17:00

Brák (Kúlan)
Sun 6.2. Kl. 20:00
Fös 11.2. Kl. 20:00
Lau 12.2. Kl. 20:00

U
Ö
Ö
Ö

U
Ö
Ö

Sun 20.2. Kl. 14:00
Sun 20.2. Kl. 17:00
Sun 27.2. Kl. 14:00
Sun 27.2. Kl. 17:00
Sun 6.3. Kl. 14:00

Ö Sun 6.3. Kl. 17:00

Sun 13.2. Kl. 20:00
Fim 17.2. Kl. 20:00
Sun 20.2. Kl. 20:00

U Lau 26.2. Kl. 20:00

Sun 13.3. Kl. 14:00
Sun 20.3. Kl. 14:00
Ö

Sun 27.2. Kl. 20:00

Sindri silfurfiskur (Kúlan)
Sun 6.3. Kl. 13:30
Sun 6.3. Kl. 15:00
Sun 13.3. Kl. 13:30

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

Ö Sun 13.3. Kl. 15:00
Ö Sun 20.3. Kl. 13:30

U Sun 27.3. Kl. 13:30

Sun 27.3. Kl. 15:00

Sun 20.3. Kl. 15:00

ÍÞRÓTTIR

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

Ö

Ö Sun 13.3. Kl. 17:00

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

Ö

„Það verður haldið upp á sjötugsafmæli meistarans með myndarbrag,“ segir Óttar Felix Hauksson,
útgefandi og tónlistarmaður.
Óttar Felix hefur bókað Hörpuna 24. maí í tilefni
af sjötugsafmæli Bobs Dylan. Þar munu margir af
fremstu tónlistarmönnum landsins koma fram og
heiðra þennan merka tónlistarmann. Dylan-mafían á Íslandi, aðdáendaklúbbur meistarans, kemur
einnig að verkefninu ásamt Rás 2, sem mun líklega halda Dylan-dag í tilefni afmælisins. „Ég kem
þessu á koppinn í samvinnu við þá og Ríkisútvarpið,“ segir Óttar og lofar skemmtilegum tónleikum. „Þetta verður gaman. Þetta er nýtt hús með
flottu hljóðkerfi og ljósakerfi og þarna kemur fram
úrvalslið þeirra bestu.“ Ísland er ekki eina landið sem ætlar að heiðra Dylan á árinu því aðdáendaklúbbar hans víða um heim eru að skipuleggja svipaða tónleika.
Óttar segir að kominn hafi verið tími á Dylanheiðurstónleika hér á landi, sérstaklega í ljósi þess
að Stones, Bítlunum og John Lennon hefur áður
verið gert hátt undir höfði. „Það hefur líklega enginn haft dýpri áhrif á dægurlagamenninguna. Dylan
hefur skipað stóran sess hjá mér alla tíð, alveg síðan
um miðjan sjöunda áratuginn,“ greinir Óttar frá.
Fyrsta platan sem hann eignaðist var einmitt
með Dylan árið 1964. „Ég sá hann 1974 ásamt The

AÐDÁANDI DYLAN Óttar Felix Hauksson hefur verið aðdáandi
Bobs Dylan síðan um miðjan sjöunda áratuginn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Band úti í Washington DC. Þá var hann algjörlega
á toppnum en þetta var fyrsti túrinn hans í átta
ár eftir mótorhjólaslysið fræga,“ segir Óttar, sem
hefur einnig séð Dylan tvívegis hér á landi, síðast
árið 2008.
- fb
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Ógiltir og umboðslausir
Málfundur Verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskólans í gær um
ógildingu Hæstaréttar á stjórnlagaþingskosningunni var vel sóttur,
en þar var frummælandi Þorkell
Helgason, stærðfræðingur og fyrrverandi orkumálastjóri. Hann náði
kjöri, „en er núna ógiltur“, eins og
hann orðaði það sjálfur. Fundinn
sóttu fleiri „ógiltir“ og „umboðslausir“, þar á meðal Ómar Ragnarsson, Vilhjálmur Þorsteinsson og
Gísli Tryggvason. Þá var á fundinum
Guðrún Pétursdóttir, formaður
stjórnlaganefndar,
sem undirbúa átti
tillögur fyrir stjórnlagaþing. Andinn á
fundinum var fremur
þannig að
Hæstiréttur
hefði farið út
af sporinu í
ógildingu
kosninganna.

Útrásarvíkingar á flugi
Farþegar á leið til London með Icelandair í gærdag ráku upp stór augu
þegar þeir sáu að með þeim um
borð í vélinni voru tveir fyrrverandi
æðstráðendur banka sem hrundu
haustið 2008, þeir Sigurður Einarsson og Lárus Welding. Þeir eru
með lögheimili í London en hafa
þurft að heimsækja Ísland, meðal
annars vegna rannsókna sérstaks
saksóknara. Þeir voru hinir alþýðlegustu, flugu á almennu farrými,
Sigurður var einn á ferð en Lárus
með fjölskyldunni. Sigurður bauðst
meðal annars til að flytja sig í sæti
við neyðarútgang og kvað það ekki
skipta sig neinu máli þótt ekki væri
hægt að halla því. Ekki varð vart við
að þeir töluðu saman.
- óká, sh

2 dagar eftir
Lagerútsala!

Mest lesið
1

Vann sextán milljónir í
Víkingalottói

2

Slasaðist þegar hún fékk
rafstuð í baði

3

Tugir segja sig úr
Sjálfstæðisflokknum

4

Sérsveitin aðstoðaði
lögregluna við dópfund

5

Fólk á heiðurslista Gillz fær
mynd af sér í Símaskrána

stillanleg rúm • einbrei› rúm • tvíbrei› rúm • gaflar • stólar • svefnsófar • sængurverasett o.fl.

187%

Fréttablaðið er nú með

meiri lestur en Morgunblaðið.

74,7%

ekki missa
af ﬂessu!!
2010

71,4%

2009

2010

29,3%

2009

26%

MORGUNBLAÐIÐ

Bak vi› Holtagar›a!!

lagerútsalan
í fullum gangi
30-70% afsláttur

FRÉTTABLAÐIÐ

Reykjavík

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